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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις μεταβολές που επισυνέβησαν την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης1, εστιάζοντας στον χώρο της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια της Κρήτης. 

Πρόκειται για πρωτογενή έρευνα, που επιχειρεί να ανιχνεύσει τις βαθύτερες μεταβολές που 

σημειώθηκαν στο συλλογικό πεδίο ως αποτέλεσμα των προτεραιοποιήσεων που επέφερε η 

οικονομική κρίση στο χώρο της αγοράς εργασίας.  

  

1.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

Θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε τα ζητήματα που άπτονται α) των επανιεραρχήσεων των 

στρατηγικών επιβίωσης των νέων - και όχι μόνο - που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης 

εργασιακής απασχόλησης και των επιπτώσεων τους στην βιοτική τροχιά β) των δεξιοτήτων που 

αναζητά η αγορά εργασίας εστιασμένων κατά κύριο λόγο στον τουριστικό τομέα γ) των τυπικών 

προσόντων, ως συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την κάλυψη θέσεων απασχόλησης  δ) ζητημάτων 

εκπαίδευσης και ε) στρατηγικών επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού, λόγω οικονομικού 

αδιεξόδου (περιπτώσεις). 

Ειδικότερα, θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:  

- Ποιες είναι οι κυρίαρχες στρατηγικές επιβίωσης των νέων που βρίσκονται σε διαδικασία 

αναζήτησης εργασιακής απασχόλησης; 

- Ποιες είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των μετασχηματισμών στην αγορά εργασίας 

στην βιοτική τροχιά τους;  

- Ποιες είναι οι προτεραιοποιήσεις που έχει “επιβάλει” η νέα οικονομική και κοινωνική 

πραγματικότητα;  

- Σε ποια επίπεδα καταγράφονται συγκλίσεις και σε ποια αποκλίσεις αναφορικά με τα “τυπικά 

προσόντα”, τις δεξιότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων; 

Αλλά και πέρα αυτών.  

- Η κρίση, οδήγησε άραγε σε μια νέα πρόσληψη της πραγματικότητας, μια νέα αντίληψη, 

αναφορικά με τις ανάγκες και τους ευρύτερους ατομικούς και κοινωνικούς/οικονομικούς 

προσανατολισμούς;  

                                                 

 

1 Με τον όρο ‘οικονομική κρίση”  αναφερόμαστε στην τρέχουσα περίοδο βίαιων μεταβολών στην συνολική οικονομική δραστηριότητα της χώρας με 
δραματικές επιπτώσεις στην απασχόληση και σημαντική μείωση του Εθνικού Προϊόντος.  Η “ελληνική κρίση” ήρθε ως συνέχεια της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης που ξεκίνησε από το ‘σπάσιμο” της φούσκας των χαμηλής εξασφάλισης στεγαστικών δανείων (subrine loans) στις ΗΠΑ το 2008. 
H Ελλάδα υπέβαλλε το 2010 αίτημα για ένταξη της χώρας στο μηχανισμό οικονομικής στήριξης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  
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- Οι κατευθύνσεις σπουδών βρίσκονται σε πορεία σύγκλισης με τις ανάγκες/προσανατολισμούς της 

αγοράς εργασίας;  Σημειώνονται ανακατευθύνσεις και σε ποιο βαθμό; 

- Καλύπτονται από το παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης οι ανάγκες σε εξεδικευμένο προσωπικό;  

Οι μεταβολές που έχουν συντελεστεί κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τόσο σε θεσμικό επίπεδο, όσο 

όμως και στο πεδίο της “αγοράς”,  έχουν επιφέρει χωρίς αμφιβολία μεγάλης έκτασης μεταβολές. 

Επιχειρείται να εξαχθούν θεωρητικά συμπεράσματα, τα οποία αποτυπώνουν τις υφιστάμενες 

διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον επαγγελματικό/εργασιακό χώρο της Κρήτης και τις 

ανάγκες σε νέα γνώση.    

Η παρούσα εργασία δεν φιλοδοξεί ωστόσο να αποτυπώσει ολοκληρωμένα τις ούτως ή άλλως 

σημαντικές, εν εξελίξει διεργασίες που συντελούνται στο χώρο της επαγγελματικής εργασίας στην 

Κρήτη. Στόχος της είναι να εντοπίσει και να ερμηνεύσει συγκεκριμένα φαινόμενα όπως αυτά 

αναδύονται από τις εξεταζόμενες ατομικές περιπτώσεις και αντανακλούν βαθύτερες, ενδεχομένως, 

τάσεις που συντελούνται στο υπόστρωμα των νοοτροπιών.  

 

1.2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μελετηθούν τα υπό εξέλιξη φαινόμενα είναι εκείνο της 

“κοινωνίας της διακινδύνευσης2”. Πρόκειται για την θεωρητική κατασκευή που περιγράφει τις 

κοινωνίες της Δύσης τις τελευταίες δεκαετίες και χαρακτηρίζεται από σημαντική πολυπλοκότητα 

και έντονη εξατομίκευση.  

Η νέα πραγματικότητα, που έκανε την εμφάνιση της με την έναρξη της οικονομικής 

κρίσης3, οδήγησε σε όξυνση τα φαινόμενα αυτά, καθώς οι δείκτες της ανεργίας εκτοξεύθηκαν και 

οι συνθήκες στον κοινωνικό και οικονομικό πεδίο επιδεινώθηκαν δραματικά.  

Η ένταξη της Ελλάδας στον μηχανισμό οικονομικής στήριξης το 2010 και η 

συνεπακόλουθη εφαρμογή σειράς μέτρων έφερε στο προσκήνιο, με όρους υποχρεωτικότητας, τις 

κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών. Η απελευθέρωση της αγοράς, η 

άρση πολλών προστατευτικών μέτρων/αγκυλώσεων κλπ. σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση 

της οικονομικής δραστηριότητας, επέφερε σημαντικές αναθεωρήσεις/ανατροπές, τόσο στο 

συλλογικό, όσο και στο ατομικό επίπεδο.  

Έτσι, η ελληνική κοινωνία εισήλθε βίαια σε μια νέα πραγματικότητα. 

                                                 

 

2 Η θεωρία της «κοινωνίας της διακινδύνευσης» που εισήγαγε ο κοινωνιολόγος U. Beck (1992) αναφέρεται «σ ένα συστηματικό τρόπο για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων και των ανασφαλειών που επιφέρει και εγκαθιδρύει η νεωτερικότητα».  
3 Η “συνθήκη ευμάρειας”  αποτελούσε μέχρι τότε, την διάχυτη κοινωνική και οικονομική «πραγματικότητα» της χώρας μέχρι την βίαιη προσαρμογή στους 
διεθνείς και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς οικονομικής στήριξης. Υπ’ αυτό το πρίσμα τα χαρακτηριστικά της “κοινωνίας της διακινδύνευσης” βρίσκονταν σε 
αδράνεια.  
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Ο εργασιακός χώρος εμφανίζεται απορυθμισμένος σε σχέση με το παρελθόν. Η έννοια της 

«ευελιξίας», ως νέα αξία, βρίσκει τη θέση της στο αναδυόμενο τοπίο.  Η βίαιη μετάβαση από το 

κρατοκεντρικό οικονομικό μοντέλο σε ένα περιβάλλον ελευθερίας της αγοράς, με άρση εμποδίων 

και ρυθμίσεων και συνεπακόλουθες μεταβολές στο οικονομικό περιβάλλον και στις συνθήκες 

ανταγωνισμού μεταβάλλει και το πρότυπο της σταθερά διαρθρωμένης βιογραφίας4. Ο νέος 

εργαζόμενος θα πρέπει να αποδεχθεί (;) ότι “η ανεργία δεν (θα) αποτελεί μια έκτακτη περίσταση, 

αλλά ένα συνήθη σταθμό στην επαγγελματική του διαδρομή5”. Σταθμός που θα συνδυάζεται από 

νέα, διαρκή εκπαίδευση/επιμόρφωση αλλά ενδεχομένως και   επαγγελματικό αναπροσανατολισμό.   

Ο ιδεότυπος του νέου εργαζόμενου και στον ελληνικό, πλέον, χώρο, τείνει να προσλάβει 

όλα τα χαρακτηριστικά μιας βιογραφίας της διακινδύνευσης6: διαρκείς ρήξεις και ανακατατάξεις 

στην ατομική ζωή - η επιτυχία και η αποτυχία απέχουν ελάχιστα και εξαρτώνται, σε  μεγάλο 

βαθμό, από τις επιλογές του ατόμου. Η νέα κανονικότητα είναι αυτή της αβεβαιότητας, της 

εργασιακής επισφάλειας, των αποφάσεων για κάθε τι μικρό ή μεγάλο, σημαντικό ή ασήμαντο.  

Όπως αναφέρει ο Beck (2005:15) «Aκόμη και παραδοσιακές συνθήκες ζωής εξαρτώνται από 

αποφάσεις, το άτομο πρέπει να τις επιλέξει, να τις υπερασπιστεί και να τις δικαιολογήσει σε σχέση 

με άλλες δυνητικές επιλογές και να τις βιώσει ως προσωπικό του ρίσκο».   

Το υποκείμενο της εργασίας κρατάει έτσι στα χέρια του την ευθύνη του εαυτού του, της 

πορείας της ζωής του, ως αποτέλεσμα των επιλογών που θα κάνει. Οπότε, ο νέος εργαζόμενος 

τείνει να μεταβληθεί σε μια «ατομική επιχείρηση» διαπραγματευόμενος το κεφάλαιο της γνώσης, 

της εμπειρίας και των δεξιοτήτων του στην αγορά εργασίας και αναλαμβάνοντας τα ρίσκα του στον 

καπιταλισμό της «ευελιξίας». Οι «ταχείες μεταβολές στη αγορά εργασίας δημιουργούν συνεχώς 

νέες ανάγκες και απαιτείται ως εκ τούτου από τους εργαζομένους να αναπτύξουν δεξιότητες 

προσαρμοστικότητας»7“. Έτσι, οι εξατομικευμένες επιλογές (ρίσκα) αποτελούν το νέο 

χαρακτηριστικό της εξεταζόμενης περιόδου ενώ ο ορίζοντας των επιλογών καθίσταται ολοένα και 

                                                 

 

4 Η έννοια της “κανονικής εργασιακής βιογραφίας” αναφέρεται στο κυρίαρχο πρότυπο οργάνωσης της διαδρομής του βίου στην 
κοινωνία της εργασίας. “Την έννοια αυτή την εισήγαγε στην επιστημονική συζήτηση ο M. Kohli - όπως αναφέρει ο Γ. Τσιώλης στο «Προς 
μια νέα ηθική της εργασίας» (2005:27)- και αφορά στην επαγγελματική διαδρομή του εργαζομένου η οποία τριχοτομείται σε 
προπαρασκευαστικό στάδιο, σε παραγωγική επαγγελματική φάση και στη φάση της απόσυρσης. Η παραγωγική φάση, που έχει και τη 
μεγαλύτερη χρονική έκταση, οφείλει να χαρακτηρίζεται από σταθερή, συνεχή και πλήρη απασχόληση”. Οι ραγδαίες μεταβολές που 
σημειώθηκαν στο εργασιακό περιβάλλον με τις νέες μορφές απασχόλησης εκ περιτροπής, μερική κ.α., η διάχυτη εργασιακή επισφάλεια, 
οι μεταβολές στον δημόσιο τομέα αλλά και η διατήρηση σε δυσθεώρητα ύψη της ανεργίας ανέτρεψαν τις για χρόνια εμπεδωμένες 
νοοτροπίες που εδράζονταν στο υπόδειγμα της “κανονικής” εργασιακής βιογραφίας.  
5 Βλ. Γ. Τσιώλης, Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ, Νο 23 Μελέτες 
6 6 Βeck 1986 
7  Βλ. Γ. Τσιώλης, ο.π.  
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πιο πολύπλοκος με αποτέλεσμα η “σίγουρη σταδιοδρομία και η δια βίου εξασφαλισμένη εργασία 

να αποτελεί προνόμιο ενός διαρκούς συρρικνωμένου κομματιού του εργατικού δυναμικού8” 

Το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, χαρακτηρίζεται έτσι και από την ρήξη του πλαισίου της 

σταθεράς διαρθρωμένης βιογραφίας: το προπαρασκευαστικό εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό στάδιο 

αποσυνδέεται και επανεξετάζεται σε σχέση με το μετέπειτα επαγγελματικό το οποίο 

χαρακτηρίζεται από «διαλείμματα» ανεργίας και νέες εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές ανάγκες.  

Το φαινόμενο της αυξανόμενης αβεβαιότητας στον εργασιακό/κοινωνικό χώρο αλλά και της 

διαραγής της σταθερής βιοτικής τροχιάς, του προτύπου Standart Framework of Biography δεν είναι 

ωστόσο καινούργιο. Ήδη στην βιβλιογραφία καταγράφεται διάχυτος προβληματισμός γύρω από το 

φαινόμενο αυτό. «Οι σύγχρονες τροχιές ζωής φαίνεται πως έχουν γίνει πιο περίπλοκες: η εναλλαγή 

των φάσεων της ζωής κατά ένα προβλέψιμο τρόπο, τα γνωστά παραδοσιακά σχέδια ζωής 

(traditional life plans), έχουν αναδιαταχθεί και τίθενται υπό αμφισβήτηση. Σε κάθε περίπτωση 

υπάρχουν συγκεκριμένες πολύ ενδιαφέρουσες ενδείξεις από εκπαιδευτική πλευρά, τις οποίες δεν 

είναι δυνατόν να τις παραβλέπουμε»(Alhait P, Bergamini S:1998).   

Ένα στοιχείο στο οποίο χρειάζεται να σταθούμε αφορά στην επονομαζόμενη επένδυση στη 

γνώση, γνώρισμα της νεωτερικότητας, με κεντρική θέση  στον μεταπολεμικό Δυτικό κόσμο (Green: 

2017), αλλά και η παράταση του χρόνου σπουδών σε σχέση με την προπολεμική περίοδο Η 

επένδυση στη γνώση, ωστόσο, ως γενική αξία του δυτικού κόσμου, υπέστη μεταλλαγές ως 

αποτέλεσμα άλλων φαινομένων, κυρίως της κυριαρχίας της αγοράς και της παγκοσμιοποίησης, με 

συνέπεια την αποδόμηση της έννοιας της «σταθεράς διαρθρωμένης βιογραφίας, ως κοινωνικού 

θεσμού, γύρω από την οποία συγκροτείτο η ατομική επαγγελματική ιστορία (Kohli:1983, 

1985,1986,1989)9. Όπως σημειώνει ο Αlheit «εδώ και κάμποσο καιρό η μετάβαση ενέχει 

καταστάσεις επικινδυνότητας … Η επαγγελματική φάση διακόπτεται από νέες εμβόλιμες τάσεις 

προπαρασκευής. Περίοδοι επιμόρφωσης μπολιάζονται με την ενεργό απασχόληση… Το ότι είναι 

κάποιος ενήλικας δεν σημαίνει ότι έχει υποχρεωτικά και εργασιακό καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης … Η κεντρική ισχύς του προτεσταντικού ηθικού κώδικα  εργασίας, ένα από τα πιο 

σημαντικά πρότυπα προσανατολισμού στη καπιταλιστική νεωτερικότητα, τείνει να εξαφανισθεί. 

Καινούργιοι μετα-υλιστικοί προσανατολισμοί κάνουν την εμφάνιση τους…». Όλα τα 

προαναφερθέντα απέκτησαν εμφανώς νέες διαστάσεις μέσα στην οικονομική κρίση. Είναι πλέον 

                                                 

 

8  Βλ. Γ. Τσιώλης, ο.π. 
9 Παπαϊωάννου, Σ. Alheit, P. Olesen, H.S. (επιμ.)  Κοινωνικός μετασχηματισμός Εκπαίδευση και Τοπική Κοινωνία, Ρέθυμνο, Ανώγεια: 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, σελ 122 
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φανερό πως, με όλους τους τρόπους, καταγράφεται η διάρρηξη του προτύπου της σταθερά 

διαρθρωμένης βιογραφίας και η μετάβαση σ΄ ένα νέο περιβάλλον αυξημένης επαγγελματικής 

κινητικότητας, με αβεβαιότητες που συμπλέκονται διαρκώς με νέα πεδία γνώσης. Φαίνεται ακόμη 

πως προσδιοριστικά χαρακτηριστικά, όπως «η τάξη, το φύλο, το γένος», δεν λειτουργούν πλέον 

τόσο καθοριστικά, όσο στο παρελθόν, τουλάχιστον ως στοιχεία πρόβλεψης των βιοτικών τροχιών 

των υποκειμένων (Bourdie:1990), ακόμη και σε παραδοσιακά ομοιογενή κοινωνικά περιβάλλοντα. 

(Beck 198, Mooser 1984, Vester 1992, Alheit 1992, Dannefer & Zell 1988)10.  

Πού μας οδηγούν όλα αυτά? Στο ότι σε περιβάλλοντα αυξημένης διακινδύνευσης, το ζήτημα της 

εκπαίδευσης και της απασχόλησης καθίσταται ένα ολοένα και περισσότερο πολυπαραμετρικό 

πρόβλημα. Όπως σημειώνει ο Dominice (1990), «οι βιογραφίες γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, 

πιο εξατομικευμένες, λιγότερο “κανονικές”, αλλά ταυτόχρονα πιο γλαφυρές, αυτόνομες και 

αυτόβουλες. Η τροχιά της ζωής φαίνεται να μετατρέπεται σ’ ένα εργαστήρι μέσα στο οποίο πρέπει 

να καλλιεργήσουμε δεξιότητες, για τις οποίες δεν υπάρχουν “προδιαγεγραμμένοι σχεδιασμοί”». 

 Σύμφωνα, ωστόσο, με τον Αlheit, μπορούμε μέσα από τις «βιογραφικές κατασκευές» να 

εντοπίσουμε «ένα είδος καθοδηγητικού προτύπου», τα «κοινωνικά προκαθορισμένα πρότυπα» 

καθώς η «βιογραφική δράση απ’ αυτά καθοδηγείται, τα χρειάζεται και των οποίων τους 

περιορισμούς δεν μπορεί να αποφύγει». Όπως σημειώνει πολύ εύστοχα, «η κοινωνική 

πραγματικότητα ενυπάρχει στις σύγχρονες βιογραφίες…».  

 Είναι σχεδόν βέβαιο ότι συντελείται μετάβαση σε περιβάλλον αυξημένης κινητικότητας 

εντός και εκτός του εργασιακού χώρου. Και αυτό συνιστά πλέον νέα κανονικότητα στον εργασιακό 

χώρο.  Όπως σημειώνει ο Αλεξίου (2002:284), «Tο ζητούμενο για τους εργαζόμενους είναι πλέον 

να καταστούν κινητικοί στο χώρο, με πολλές δεξιότητες, με πολλαπλά διευρυμένα καθήκοντα, και 

ευέλικτοι στο χρόνο, προσαρμόζοντας τον στις ανάγκες της παραγωγής». Πρόκειται, το δίχως 

άλλο, για Πραγματισμό, επικαθορισμένο από την κυριαρχία της Αγοράς. 

 Στο επίπεδο της αντιμετώπισης των ζητημάτων της διογκούμενης ανεργίας, η ένταση των 

φαινομένων της οικονομικής κρίσης συμπαρέσυρε κάθε ακολουθούμενη, έως τότε, πολιτική 

κρατικής παρέμβασης11. Αν οι πολιτικές αυτές συγκρατούσαν σε ανεκτά επίπεδα το ποσοστό της 

ανεργίας12, μετά την κρίση οι πολιτικές αυτές έπαψαν να είναι αποτελεσματικές.  Όπως αναφέρει ο 

                                                 

 

10 Alheit, P, ο.π. σελ. 123 
11 Οι κρατικές πολιτικές ενίσχυσης στον τομέα της απασχόλησης και πριν την κρίση εδράζονταν σε ενεργητικές πολιτικές όπως την επιδότηση επιχειρήσεων 
και εργοδοτών για την διατήρηση/δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πολιτικές κατάρτισης και επανακατάρτισης ανέργων και εργαζομένων και πολιτικές 
σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας (βλ. Γ. Τσιώλης, ο.π. και Δ. Γράβαρης (2003: 213)  
12 “Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης συγκρατούσαν επί χρόνια το ποσοστό ανεργίας σε επίπεδα ανεκτά. Εδώ και δύο χρόνια δεν έχει καταρτιστεί 
ούτε ένας άνεργος από τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου” ανέφερε το 2011 ο διοικητής του ΟΑΕΔ. Βλ 
http://www.kathimerini.gr/430298/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-anergia-8a-eskage-kai-xwris-thn-krish 

http://www.kathimerini.gr/430298/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-anergia-8a-eskage-kai-xwris-thn-krish
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Γ. Τσιώλης (2005:20)  «Η ανεργία κατανοείται στο μεγαλύτερο μέρος της ως εκούσια ανεργία και 

στηρίζεται στην παραδοχή πως υπάρχουν ή δημιουργούνται κενές θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως 

δεν καλύπτονται από το υπάρχον εργατικό δυναμικό, είτε εξ αιτίας της έλλειψης προσόντων 

συμβατών προς τις ανάγκες της αγοράς, είτε λόγω ελλιπούς πληροφόρησης των αναζητούντων 

εργασία. Παραβλέπουν με τον τρόπο αυτό ένα μεγάλο τμήμα του συνολικού όγκου της ανεργίας, 

που δεν είναι εκούσια, αλλά ακούσια»13”.  

Έτσι, στα μέχρι πριν την κρίση ζητήματα αντιμετώπισης της ανεργίας τριβής14 αλλά και 

διαρθρωτικής15 ανεργίας, τα οποία σ ένα βαθμό αντιμετωπίζονταν από τις ακολουθούμενες 

ενεργητικές πολιτικές προστέθηκε με τρόπο βίαιο, λόγω της κρίσης το πρόβλημα της ελλιπούς 

ζήτησης16. Η ανεργία έτσι έπαψε να είναι εκούσια και μεταβλήθηκε σε ακούσια, ως αποτέλεσμα 

της ραγδαίας μείωσης των οικονομικών μεγεθών17. Είναι φανερό, ότι το θεωρητικό εργαλείο που 

έως τότε χρησιμοποιούνταν και καθόριζε τις πολιτικές αντιμετώπισης των φαινομένων της 

ανεργίας δεν ήταν ικανό πλέον να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη νέα αυτή πραγματικότητα: ο 

νέος στόχος δεν ήταν πλέον η αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά η ένταξη και παραμονή του 

εργαζόμενου εντός του ενεργού πληθυσμού. Συνακόλουθα, κυρίαρχη έννοια παύει να είναι η 

“εξηρτημένη μισθωτή απασχόληση, αόριστης διάρκειας, πλήρους και σταθερού ωραρίου»18, καθώς  

την θέση της λαμβάνει η  έννοια της «απασχολησιμότητας», η οποία χαρακτηρίζεται από σειρά 

αβεβαιοτήτων: πιθανά «διαλείμματα» ανεργίας, ασταθή, μερική ή εκ περιτροπής εργασία, 

μειωμένες διασφαλίσεις κ.π.α.  

Το συνολικό εργασιακό αλλά και οικονομικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί, έχοντας 

αποκτήσει πλήρη χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας της διακινδύνευσης.  

 

1.3 Μεθοδολογικό πλαίσιο  

Η παρούσα εργασία εκκινεί από την υπόθεση εργασίας ότι η οικονομική κρίση και οι εν εξελίξει 

μεταβολές στο θεσμικό/νομικό19 περιβάλλον και στην κοινωνική βάση της χώρας  - άρα και της 

                                                 

 

13 Γ. Τσιώλης, ο.π.  
14 Η ανεργία τριβής αφορά στην εκούσια μετακίνηση ατόμων από την μια δουλειά στην άλλη και προσδιορίζεται στο χρονικό διάστημα που κάποιος 
εγκαταλείπει την εργασία του μέχρι την πρόσληψη του σε κάποια άλλη.  
15 H διαρθρωτική ανεργία σχετίζεται κυρίως με την αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων και προσόντων των εργαζομένων και διαφορετικών αναγκών και 
απαιτήσεων των επιχειρήσεων. Η διαρθρωτική ανεργία οφείλεται συχνά στις τεχνολογικές μεταβολές και στις αλλαγές στην διάρθρωση της ζήτησης.  
16 H ανεργία της ελλιπούς ζήτησης οφείλεται στην ανεπάρκεια της ζήτησης στην αγορά προϊόντων και προέρχεται από την πτώση της οικονομικής 
δραστηριότητας.  
17 Την περίοδο της οικονομικής κρίσης μειώθηκαν δραματικά τα ατομικά εισοδήματα, ενώ σημειώθηκε τεράστια πτώση του εθνικού ΑΕΠ. Παράλληλα 
αυξήθηκαν σημαντικά οι υποχρεώσεις προς το κράτος (φορολογία και ασφαλιστικοί φορείς). Βλ. Εθνικοί λογαριασμοί και ΑΕΠ 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/National_accounts_and_GDP/el#.CE.95.CE.BE.CE.B5.CE.BB.CE.AF.CE.BE.CE.B5.CE.B9.CF.82_.CF.84.CE.BF.CF.85_.CE.91.CE.9
5.CE.A0 
18 Βλ. Κουζής 2001: 40 
19 Το εύρος των νομοθετικών μέτρων που ελήφθησαν από την έναρξη της κρίσης για την “προσαρμογή της Ελληνικής Οικονομίας” σύμφωνα με το 
Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα, είναι τεράστιο και αφορούσε μόνο μεταβολές σε ζητήματα εργασιακών σχέσεων όπως  επί παραδείγματι το πάγωμα των 
μισθών στο δημόσιο την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την μείωση και κατάργηση πάσης φύσεως επιδομάτων, την αναστολή των 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP/el#.CE.95.CE.BE.CE.B5.CE.BB.CE.AF.CE.BE.CE.B5.CE.B9.CF.82_.CF.84.CE.BF.CF.85_.CE.91.CE.95.CE.A0
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP/el#.CE.95.CE.BE.CE.B5.CE.BB.CE.AF.CE.BE.CE.B5.CE.B9.CF.82_.CF.84.CE.BF.CF.85_.CE.91.CE.95.CE.A0
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP/el#.CE.95.CE.BE.CE.B5.CE.BB.CE.AF.CE.BE.CE.B5.CE.B9.CF.82_.CF.84.CE.BF.CF.85_.CE.91.CE.95.CE.A0
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Κρήτης - είναι τόσο μεγάλης έκτασης, ώστε έχουν επιφέρει σημαντικές  μεταβολές, όχι μόνον σε 

όλο το εύρος των εργασιακών σχέσεων, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και στο τρόπο που 

αυτές διαμορφώνονται, προσλαμβάνονται και προτεραιοποιούνται. Για παράδειγμα, οι σταδιακές 

μεταβολές αναφορικά με τη μονιμότητα στον δημόσιο τομέα20, έχουν κλονίσει ριζικά τις μέχρι 

πρότινος βαθιά εμπεδωμένες νοοτροπίες περί «ασφάλειας μιας θέσης στο Δημόσιο», ή την αίσθηση 

ότι «δουλειές υπάρχουν, αρκεί να επιλέξει κανείς το πεδίο ενδιαφέροντός του». Η δραματική 

πτώση του εθνικού και περιφερειακού ΑΕΠ21 και η τεράστια αύξηση του ποσοστού των ανέργων 

λειτούργησαν, παράλληλα, ως επιταχυντής  αυτών των διαδικασιών. 

 Παράλληλα, ο μεγάλος αριθμός φυγής νέων στο εξωτερικό, το λουκέτο σε δεκάδες χιλιάδες 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, και το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό νέων αποφοίτων σχολών 

ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι αδυνατούσαν να βρουν εργασία για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, εμπέδωνε στην κοινή γνώμη την αίσθηση ότι οι μεταβολές που συντελούνταν στο 

κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό περιβάλλον ήταν πράγματι τεράστιες.  

 Για τη διερεύνηση των φαινομένων αυτών, επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε σειρά 

αφηγηματικών συνεντεύξεων με τη χρήση/καταγραφή ηλεκτρονικού αρχείου (record), προκειμένου 

να ανιχνευθούν οι βαθύτερες μεταβολές που συντελούνταν στη βιοτική τροχιά των υποκειμένων. Η 

επιλογή των συνεντευξιαζόμενων έγινε σε τυχαία βάση, είχαμε ωστόσο υπόψιν από τον ευρύτερο 

κοινωνικό χώρο ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά εκάστου εξ αυτών, τα οποία κρίναμε ως 

κατάλληλα για διερεύνηση και τα οποία μπορούν συνοπτικά να περιγραφούν ως εξής: 

Άτομα 25-30 ετών, απόφοιτοι ΑΕΙ, για τους οποίους γνωρίζαμε ότι είτε βρίσκονταν σε διαδικασία 

αναζήτησης εργασίας, είτε είχαν βρει. Δεν γνωρίζαμε, ωστόσο, τις προτεραιότητες τους, τον βαθμό 

εγγύτητας της επαγγελματικής απασχόλησής τους με το πεδίο των σπουδών τους, ούτε και τη 

διαδρομή τους στην πορεία αναζήτησης εργασίας.  

Επαγγελματίες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι, στη δίνη της οικονομικής κρίσης, βρέθηκαν εκτός 

αγοράς εργασίας. Γνωρίζαμε ότι εξέταζαν τη μετάβασή τους σε νέους τομείς δραστηριότητας ή σε 

άλλα εργασιακά περιβάλλοντα. Θέλαμε να ανιχνεύσουμε τους προβληματισμούς και τις θεωρήσεις 

τους γύρω από τα αίτια της κατάστασης, αλλά και τις επιδιώξεις τους για την επόμενη μέρα.  

                                                                                                                                                                  

 

προσλήψεων, την εισαγωγή Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας, την μείωση των κατώτατων μισθών εργασίας κ.π.α. Οι νόμοι που διέπουν αυτές τις 
μεταβολές μέχρι και το 2014 ήταν οι: Ν.3833/2010, Ν.3845/2010, Ν.3847/2010,Ν.3863/2010,Ν.3871/2010,Ν.3899, Ν.3907/2011, Ν.3920/2011, 
Ν.3979/2011, Ν. 3986/2011, Ν.3996/2011, Ν. 4024/2011, Ν. 4046/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 493/2012, Ν. 4147/2013, Ν. 4152/2013, Ν. 4172/2013, Ν. 
4254/2014 
20 βλ. Αριστόβουλος Μάνεσης, “ Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων υπό τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις”,https://www.constitutionalism.gr/monimotita-
argyropoulos/ 
21 Σύμφωνα με την ΕΛΣΑΤ το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας από τα 222,15 δις ευρώ που ήταν στα τέλη του 2010, διαμορφώθηκε στα 174,19 δισ. 
ευρώ το 2016, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης το ΑΕΠ του νησιού από 12,7 περίπου δις που ήταν το 2009 διαμορφώθηκε στα 8,6 δις το 2014.  

https://www.constitutionalism.gr/monimotita-argyropoulos/
https://www.constitutionalism.gr/monimotita-argyropoulos/
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Στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας, ιδιοκτήτες ή/και διευθυντές στην τουριστική βιομηχανία 

της Κρήτης. Στόχος μας ήταν να εντοπίσουμε τις δεξιότητες που αναζητούν στο προσωπικό τους, 

τα τυπικά προσόντα που θέτουν ως προϋπόθεση για την πρόσληψή του και, ακόμη, στοιχεία που 

αφορούν την αξιολόγηση και την εκπαίδευσή του.  

 Να σημειώσουμε ότι επικεντρωθήκαμε γεωγραφικά στην Κρήτη και εστιάσαμε, κατά κύριο 

λόγο, στον τουριστικό/ξενοδοχειακό κλάδο λόγω της σημαντικής βαρύτητάς του, τόσο στον τομέα 

της απασχόλησης, όσο και της συμμετοχής του στο περιφερειακό ΑΕΠ.  

 Μετά τη λήψη των συνεντεύξεων, για τις οποίες προηγήθηκε ενημέρωση αναφορικά με 

τους σκοπούς της παρούσης έρευνας, προχωρήσαμε στην εξαγωγή ορισμένων αρχικών 

συμπερασμάτων, ώστε να προσδιοριστούν τα πεδία στα οποία ο κάθε συνεντευξιαζόμενος έδινε το 

δικό του ειδικό βάρος. Προσπαθήσαμε, έτσι, μέσα από την ανίχνευση της βιοτικής τροχιάς των 

υποκειμένων, να συγκροτήσουμε τις βασικές ερμηνευτικές κατηγορίες μας, προκειμένου να 

οδηγηθούμε στην εξαγωγή των θεωρητικών συμπερασμάτων.  

 Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ερμηνείας των φαινομένων πραγματοποιείται με την 

παράθεση ενδεικτικών αποσπασμάτων, από τα οποία τεκμαίρεται η εννοιολόγηση των φαινομένων. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται συνολική συγκριτική αξιολόγηση και εξαγωγή τελικών 

συμπερασμάτων.  

 

1.4 Η μεθοδολογία της Θεμελιωμένης Θεωρίας 

Η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας ακολουθεί την “Θεμελιωμένη Θεωρία” (Grounded Theory), 

μια διαδικασία που αφορά στην “σταδιακή ανάδυση ή κατασκευή της θεωρίας ταυτόχρονα με την 

συλλογή των ποιοτικών δεδομένων22”. Στόχος της μεθοδολογικής αυτής προσέγγισης είναι ο 

εντοπισμός και η εξαγωγή θεωρητικών σχημάτων τα οποία βασίζονται στα εμπειρικά δεδομένα. 

«Στόχος της θεμελιωμένης προσέγγισης δεν είναι η επιβεβαίωση ή η διάψευση υποθέσεων στο 

ερευνητικό πεδίο αλλά η διατύπωση θεωρητικών προτάσεων (που για άλλα ερευνητικά 

εγχειρήματα μπορούν να αποτελέσουν υποθέσεις), οι οποίες ερμηνεύουν κοινωνικές διαδικασίες 

και φαινόμενα μέσα σε συγκεκριμένα χωρικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια και προκύπτουν 

άμεσα από τα εμπειρικά δεδομένα» (Bohm, 2004). 

                                                 

 

22 Για την ανάπτυξη της Θεμελιωμένης Θεωρίας βλ. ενδεικτικά Strauss, A. & Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research, Techniques and Procedures 
for Developing Grounded Theory, Thousand Oaks: Sage. 
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Η διαδικασία αυτή κινείται διαρκώς εντός ενός απολύτως αυστηρού μεθοδολογικού κανόνα 

συνεχών συγκρίσεων, «ενός διαρκούς διαλόγου των θεωρητικών προκατασκευών του ερευνητή και 

του εμπειρικού υλικού»23”. 

Η grounded theory συνιστά, επί της ουσίας, ένα αξιόπιστο μεθοδολογικό εργαλείο, το 

οποίο, μέσω της ποιοτικής έρευνας των ανοικτών, δομημένων ή ημιδομημένων συνεντεύξεων, 

καθιστά δυνατή την εξαγωγή θεωρητικών υποθέσεων και κατασκευών.  

Η διαδικασία, όπως έχει αρχικά περιγραφεί από τους Glaser & Strauss (1967)24 συνίσταται  

σε μία συνεχή σύγκριση «η οποία διατρέχει όλες τις φάσεις της ποιοτικής έρευνας και 

περιλαμβάνει δύο βασικές πλευρές η πρώτη σχετίζεται με την συνεχή σύγκριση “περιστατικών” 

(incidents), γεγονότων, διαδικασιών και ιδεών μεταξύ τους με σκοπό την σταδιακή τους ένταξη σε 

ξεχωριστές κατηγορίας. Η δεύτερη πλευρά της μεθόδου συνίσταται στη σύγκριση των 

περιστατικών, των γεγονότων, των διαδικασιών και των ιδεών με τις διαφορετικές διαστάσεις 

(dimensions) των κατηγοριών με στόχο την ένταξη τους σε κάποια από αυτές».  

Η τελική κωδικοποίηση (axial & selective coding) περιλαμβάνει τη συσχέτιση των 

κατηγοριών με τις υποκατηγορίες τους και «την μετατροπή των δεδομένων σε θεωρητικές 

προτάσεις μέσα από τον εντοπισμό της κεντρικής κατηγορίας» (Ιωσηφίδης: 2006). Όπως σημειώνει 

ο Ν. Παπαδάκης «τα κριτήρια επιλογής καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά της κεντρικής 

κατηγορίας (core category) πρέπει να είναι τα ακόλουθα: η κατηγορία θα πρέπει να είναι κεντρική, 

δηλαδή όλες οι άλλες θα πρέπει να σχετίζονται με αυτή με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Η κατηγορία 

αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται συχνά στα δεδομένα και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις (cases). 

Και ο τρόπος συσχέτισης των κατηγοριών μεταξύ τους, ο οποίος οδηγεί στη διατύπωση της 

κεντρικής κατηγορίας, θα πρέπει να είναι λογικός και συστηματικός». 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

23 Γ. Τσιώλης, “Εργασία και Κατάρτιση στους βιογραφικούς σχεδιασμούς των νέων”, σελ. 468 στο Δ. Γράβαρης - Ν. Παπαδάκης (επιμ.), Εκπαίδευση και 
Εκπαιδευτική πολιτική, Αθήνα, 2005 εκδ. Σαββάλας    
24Glaser, B.G., & Strauss, A. (1967), The Discovery of Grounded Theory, Strategies for Qualitative Research, Chicago: Aldine. 
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Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν 

την κατάσταση των πραγμάτων, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης.  

Θα διαπραγματευτούμε στοιχεία που εκκινούν από την περίοδο έναρξης της κρίσης, καθώς και το 

πώς αυτά μεταβλήθηκαν από τότε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, θα τα συγκρίνουμε με βασικούς 

οικονομικούς δείκτες της υπόλοιπης χώρας, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα της απασχόλησης και 

τον προσανατολισμό των επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας. Τέλος, θα αναφερθούμε σε 

ορισμένους κρίσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, που αποτυπώνουν το σημερινό προφίλ 

του νησιού. 

 

2.1 Γενικό πλαίσιο 

Η έρευνα μας επιχειρεί να ανιχνεύσει τις μεταβολές που συντελούνται στην περιφέρεια της 

Κρήτης, όπου ορατά δείγματα της κρίσης είχαν δοθεί ήδη πριν την ένταξη της χώρας στους 

ευρωπαϊκούς και διεθνείς μηχανισμούς, το 2010. Αρχικά, θα αναφερθούμε σε τρία βασικά στοιχεία 

που αφορούν στο κατά κεφαλήν εγχώριο προϊόν του νησιού, στους δείκτες της ανεργίας και στη 

συμμετοχή των κλάδων της οικονομίας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το κατά κεφαλήν εγχώριο προϊόν της 

Κρήτης  από €19.176 που καταγράφεται το 2008, μειώνεται σε €18.542 το 2009, σε €17.372 το 

2010 και σε €13.773 το 2014. Με άλλα λόγια, σημειώνει πτώση κατά 28,1% μέσα σε έξι χρόνια. 

 Τα ποσοστά ανεργίας, από το ιστορικό χαμηλό 2,4%, που σημείωναν τον Αύγουστο του 2007, 

διπλασιάζονται σχεδόν τον επόμενο χρόνο, φθάνοντας το 4,3%. Το 2010 βρίσκονται στο 11,2%, 

για να κορυφωθούν, τον Αύγουστο του 2013, στο 27,3%25. Από τότε, ακολουθούν πτωτική πορεία 

με αποτέλεσμα, τον Αύγουστο του 2017, να βρεθούν στο 15,6%. Σε επίπεδο χώρας, τα ποσοστά 

ανεργίας διαμορφώνονται κατά τα αντίστοιχα έτη ως εξής:  

Αύγουστος 2007  7,6% 

Αύγουστος 2008 7,1% 

Αύγουστος 2010  12,2% 

Αύγουστος 2013 27,3% (ιστορικό υψηλό, αντίστοιχο με εκείνο της Περιφέρειας Κρήτης) 

Αύγουστος 2017 20,6%.  

                                                 

 

25 Βλ. 
ΕΛΣΑΤ,http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal
&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_
WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_docu
mentID=108691&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el 

http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=108691&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=108691&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=108691&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=108691&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=108691&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
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Την περίοδο αυτή, η τουριστική βιομηχανία της Κρήτης συνεχίζει να αποτελεί τον σημαντικότερο 

οικονομικό τροφοδότη του νησιού: σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η 

συμβολή του τουριστικού κλάδου στο εγχώριο προϊον της Κρήτης ανέρχεται σε 47,3%26, ενώ η 

συνολική συνεισφορά του τριγενούς τομέα ανέρχεται σε σχεδόν 80,6%, του δευτερογενούς σε 

13,8% και του πρωτογενούς σε 5,5%. 

 

Να σημειώσουμε ότι, το ίδιο διάστημα, συντελείται τεράστια εκροή επιστημονικά καταρτισμένου 

δυναμικού της χώρας, με κύριους προορισμούς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία και τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΤτΕ, σχεδόν μισό εκατομμύριο Έλληνες 

έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα από την έναρξη της κρίσης, ενώ έρευνα της KMPG προσδιορίζει 

τον αριθμό αυτό στις 450.00027. 

  

2.2. Συγκριτικά στοιχεία  

Όπως προαναφέραμε σε επίπεδο μεγάλης εικόνας η Κρήτη εμφανίζει την δική της διακριτή 

οικονομική συμπεριφορά σε σχέση με μια σειρά κρίσιμων δεικτών.   

 

Συμμετοχή της Κρήτης στο εθνικό ΑΕΠ 

 

Σε επίπεδο ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, η Κρήτη συμμετείχε το 2008 σε ποσοστό 

4,9% της παραγωγής του εθνικού (11,8 δις ευρώ επί συνόλου 241,9 δις). Τέσσερα χρόνια 

αργότερα, το εθνικό προϊόν μειώθηκε κατά 20,7%, στα 191 δις ευρώ, ενώ το περιφερειακό 

του νησιού κατά 25% στα 8,8 δις ευρώ, δηλαδή εμφάνισε ταχύτερη συρρίκνωση από το 

εθνικό. Το 2014, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων από πλευράς ΕΛΣΑΤ, το 

εθνικό ΑΕΠ συνέχισε την πτωτική του πορεία, στα 177 δις ευρώ (πρόσθετη μείωση 7,3%, 

σωρευτική από το 2008, 26,5%) ενώ το περιφερειακό της Κρήτης άρχισε να εμφανίζει 

σημάδια σταθεροποίησης (8,69 δις από 8,8 δις το 2012, πτώση μόλις 1,25%).   

 

 

 

                                                 

 

26
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/329428-ano-tou-50-tou-aep-apo-ton-tourismo-se-kriti,-n-aigaio-kai-ionio 

27
www.naftemporiki.gr/finance/story/1295555/g-stournaras-duskolona-anakopei-to-brain-drain-xoris-beltiosi-tou-klimatos 

http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/329428-ano-tou-50-tou-aep-apo-ton-tourismo-se-kriti,-n-aigaio-kai-ionio
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1295555/g-stournaras-duskolona-anakopei-to-brain-drain-xoris-beltiosi-tou-klimatos
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Η ανεργία στην Κρήτη  

 

Σε επίπεδο δεικτών ανεργίας, παρ. ότι τον Αύγουστο το 2007 καταγράφεται στην Κρήτη το 

ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό στη χώρα (2,4%)28 - βρίσκεται περίπου 5 μονάδες χαμηλότερα από 

τον εθνικό μέσο όρο την αντίστοιχη περίοδο και 11 μονάδες από εκείνον της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, στην οποία καταγράφεται το υψηλότερο - έναν ακριβώς χρόνο αργότερα, το ποσοστό 

ανεργίας στην Κρήτη έχει διπλασιαστεί, ενώ σε επίπεδο χώρας συνεχίζει να κινείται πτωτικά (από 

το 7,6% στο 7,1%). Σε μόλις έξι χρόνια, η ανεργία στο νησί έχει φθάσει στο ιστορικό υψηλό το 

27,3%, έχοντας απωλέσει την ελάχιστη διαφορά με τον εθνικό μέσο όρο. Η αποκλιμάκωση, έκτοτε, 

αρχίζει να γίνεται ταχύτερα, όπως άλλωστε συντελέστηκε και η κλιμάκωση, με αποτέλεσμα, 

σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, η ανεργία στην Κρήτη τον 

Αύγουστο το 2017 να βρίσκεται στο 15,6%, έναντι 20,6% του εθνικού μέσου όρου (5 μονάδες 

επίσης διαφορά). Αξίζει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά των 

τάσεων, ενώ εμπεριέχουν  σημαντικές μεταβολές οι οποίες δεν αποτυπώνονται κυρίως όσον αφορά 

στις σχέσεις απασχόλησης με την εφαρμογή  ευέλικτων μορφών εργασίας29.  Αυτό, ωστόσο, το 

δεδομένο δεν απομειώνει την αξία της πληροφορίας περί ταχύτερης κλιμάκωσης αλλά και 

αποκλιμάκωσης του ποσοστού σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο.  

 

Η έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ για την απασχόληση  

Ένα ιδαίτερα ενδιαφέρον εύρημα εντοπίστηκε αποτυπωμένο στην έρευνα που διενήργησε 

του Ινστιτούτο εργασίας της ΓΣΕΕ30 και αφορά στην ανάλυση των δεδομένων που 

σχετίζονται με την απασχόληση την τουριστική περίοδο στην Κρήτη. Σύμφωνα με την 

έρευνα αυτή «το τουριστικό προϊόν του νησιού αδυνατεί πλέον να μειώσει, ακόμη και 

εποχικά, την ανεργία, όπως συνέβαινε στο παρελθόν»31. Τα αίτια, σύμφωνα με την μελέτη, 

πρέπει να αναζητηθούν «πέραν του ύψους της δαπάνης ανά επισκέπτη», στα «δομικά 

                                                 

 
28 Βλ. 

http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view

&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publi

cationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=108595&_do

cuments_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el 
29 Έχει σημειωθεί, λόγω ευρείας εφαρμογής ελαστικών μορφών απασχόλησης ( μερική, εκ περιτροπής κλπ.) σημαντική μεταβολή στο ισοζύγιο μεταξύ 
πλήρους και μερικής απασχόλησης μεταξύ των ετών 2008 και 2017 με αποτέλεσμα οι δείκτες ανεργίας να μην απεικονίζουν με απόλυτο τρόπο την 
κατάσταση της απασχόλησης στην Κρήτη και την Ελλάδα.  
30 Βλ. Τουρισμός και Ανάπτυξη”. Βασικά μεγέθη, κλαδικές διασυνδέσεις, αγροτροφικό σύστημα και το παράδειγμα της Κρήτης. Ευάγγελος Νικολαίδης, 
Ιούλιος 2017, Αθήνα 
31 ο.π. Τουρισμός και Ανάπτυξη, σελ. 70  
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χαρακτηριστικά του κλάδου και στις σχέσεις του με την υπόλοιπη εγχώρια /τοπική 

οικονομία»”.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας αυτής  ενώ από το 2005 έως και το 2011, ο 

μέσος όρος του ποσοστού ανεργίας στην αιχμή της τουριστικής περιόδου (Ιούνιος - 

Σεπτέμβριος) κυμαινόταν μεταξύ 52 και 80 % του μ.ο. του υπόλοιπου χρονικού 

διαστήματος  (Οκτώβριος έως Μάιος), από το 2012 έως και το 2016 κυμαίνεται πλέον 

μεταξύ 96 και 103%!. Σύμφωνα με τους μελετητές, το συγκεκριμένο στοιχείο υποδηλώνει, 

την αδυναμία πλέον, του σημαντικότερου τομέα της οικονομίας του νησιού να «παίξει 

σημαντικό προωθητικό - ρόλο και για την υπόλοιπη οικονομία ή τουλάχιστον να λειτουργεί 

περιοριστικά στην εμφάνιση και την εξέλιξη δυσμενών φαινομένων, έστω και εποχικά». 

Τελευταία, ωστόσο (2017) τα στοιχεία, σύμφωνα με την ΕΛΣΑΤ εμφανίζουν σημαντική 

αποκλιμάκωση32. 

   

Η απασχόληση ανά τομέα δραστηριότητας  

 

Σε επίπεδο κλάδων απασχόλησης καταγράφονται την εξεταζόμενη περίοδο τα, κατά την άποψη 

μας, παρακάτω ενδιαφέροντα στοιχεία.  

Η μείωση της απασχόλησης στην Κρήτη,  αλλά και στη υπόλοιπη χώρα, δεν συντελέστηκε 

αναλογικά στους διαφόρους κλάδους της οικονομίας. Εν μέσω κρίσης, σημειώθηκαν μεγάλες 

μετακινήσεις, τόσο διαπεριφερειακές (από την μία περιφέρεια της χώρας σε μία άλλη), όσο και 

διατομεακές ή και διεπαγγελματικές. Επίσης, σημειώθηκαν μετακινήσεις (εκροές ανθρώπινου, 

κατά βάση υψηλής μόρφωσης και εκπαίδευσης, δυναμικού) σε χώρες εντός και εκτός ΕΕ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ33 ,  η απασχόληση στη χώρα, υπολογιζομένου του 

συνόλου των απασχολουμένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, συρρικνώθηκε 

κατά 857 χιλ. άτομα, το διάστημα 2008 - 2014 (μείωση 17,6%).  Στην Κρήτη, αντίστοιχα, ο 

αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 53.907 άτομα, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο του 

ε.μ.ο. (μείωση 16,2%).  

 Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στοιχείο στην παρούσα υποκατηγορία δεν αφορά τη σχετικά 

αναλογική με τον ε.μ.ο. μείωση που σημειώθηκε στην απασχόληση, αλλά τις αναντιστοιχίσεις που 

                                                 

 

32 Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ για το 2017, ο  μέσος όρος του πρώτου 5μηνου κυμαίνεται στο 19,36%, ενώ το 
τουριστικό τρίμηνο βρίσκεται στο 16,3%, δηλαδή στο 84% της περιόδου του πρώτου διαστήματος. Αν και τα στοιχεία αυτά δεν είναι 
πλήρη, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί το έτος, εν τούτοις δείχνουν μια τάση αποκλιμάκωσης και σταδιακής επαναφοράς της σχέσης 
ανεργίας τουριστικής/ μη τουριστικής περιόδου στα προ του 2012 επίπεδα. 
33

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL54/- 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL54/-
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σημειώθηκαν σε διαφόρους τομείς, από τις οποίες μπορούμε να εξάγουμε ενδιεφέροντα 

συμπεράσματα. 

 Στον τομέα Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 

κλπ. απασχολούνταν το 2008 σε επίπεδο χώρας 312.447 άτομα και στην Κρήτη 11.551. Παρά τη 

γενική μείωση απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα κατά 17,6% και 16,2% αντίστοιχα, έξι 

χρόνια αργότερα η μείωση σε επίπεδο χώρας ήταν μόλις 8,8%, ενώ στην Κρήτη σημειώθηκε 

αύξηση κατά 13,7% !  

 Στον τομέα Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 

καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης κ.α. η μείωση σε επίπεδο χώρας ήταν 17%, ενώ στην Κρήτη 

14,7%. Στον τομέα Δημόσια διοίκηση και άμυνα, κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση κλπ. η μείωση 

σε επίπεδο χώρας ήταν 11,7%, ενώ σε επίπεδο Κρήτης ήταν 17,1%, ενώ στον τομέα Γεωργία, 

δασοκομία και αλιεία η μείωση σε επίπεδο χώρας ήταν περίπου 8%, όσο σχεδόν και στην Κρήτη. 

Τέλος, η απασχόληση στον τομέα των κατασκευών συρρικνώθηκε σε επίπεδο χώρας κατά 50,9% 

(από 386 χιλ. απασχολούμενους το 2008, σε μόλις 189 χιλ. το 2014), ενώ σε επίπεδο Κρήτης η 

μείωση ήταν 42,9%.  

 Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι, παρά την αναλογικά με τον ε.μ.ο. μείωση του 

συνολικά απασχολούμενου προσωπικού, στο νησί σημειώθηκε εσωτερική μετακίνηση προς τους 

τομείς ψυχαγωγίας και διασκέδασης και ελαφρά μικρότερη προς τους τομείς εμπορίου, παροχής 

υπηρεσιών καταλυμάτων και εστίασης. Σύμφωνα πάντως με τα παραπάνω στοιχεία, σχεδόν 42% 

του ανθρώπινου δυναμικού του νησιού απασχολείται στους τομείς εμπορίου και τουριστικών 

υπηρεσιών, 17% σε αγροτογεωργικές δραστηριότητες και επίσης 17% στον δημόσιο τομέα 

(δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευση, υγεία). Τα στοιχεία επιβεβαιώνονται και από την Μονάδα 

Ερευνών Αγοράς και Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα 

της μελέτης, «οι κλάδοι με το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων στην Κρήτη είναι του εμπορίου και 

των υπηρεσιών παροχής καταλυμάτων και εστίασης».  

 

Συνοπτικά συμπεραίνονται τα εξής:  

 Η ανεργία στην Κρήτη σημείωσε άνοδο ταχύτερα απ’ ό,τι στην υπόλοιπη χώρα, αγγίζοντας 

το ιστορικό υψηλό 27,3%, αλλά επίσης ταχύτερα αποκλιμακώθηκε, παρά τα ζητή-ματα που 

εντοπίζει η έρευνα της ΓΣΕΕ σε σχέση με τον τουριστικό κλάδο και τη σημαντική συρρίκνωση του 

κατασκευαστικού τομέα.  

 Το περιφερειακό ΑΕΠ ακολούθησε επίσης ανάλογη πορεία: μειώθηκε ταχύτερα σε σχέση 

με το εθνικό (πτώση 25% την πρώτη τετραετία της κρίσης, έναντι 20,7% του εθνικού), αλλά 
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εμφάνισε ταχύτερα σημάδια ανάκαμψης και σταθεροποίησης και σε συντομότερο χρόνο σε σχέση 

με το εθνικό. 

 Καταγράφηκαν σημαντικές μετακινήσεις προσωπικού προς τις επιχειρήσεις υπηρεσιών, 

εμπορίου, ψυχαγωγίας και διασκέδασης που εκτιμήθηκε ότι μπορούν να εξασφαλίσουν, αν όχι 

βιώσιμη απασχόληση, τουλάχιστον εποχική απασχολησιμότητα. Η Κρήτη, εν τέλει, ως οικονομικός 

χώρος, εμφάνισε υψηλότερα αντανακλαστικά σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο και ταχύτερη 

ανταπόκριση, θετική και αρνητική, στην κρίση. 

 

2.3. Βασικοί δείκτες  

Στην ενότητα αυτήν θα σταθούμε σε μερικά κρίσιμα στοιχεία που εντοπίστηκαν σε έρευνα, την 

οποία διενέργησε η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και 

που αντανακλούν στο οικονομικό, επιχειρηματικό και εργασιακό προφίλ της Κρήτης, 

συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας για τα βασικά χαρακτηριστικά του 

νησιού.  

-  Εποχικότητα  

Η περιφέρεια Κρήτης χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα λόγω της ισχυρής 

τουριστικής/ξενοδοχειακής βιομηχανίας34 που διαθέτει, ενώ συνολικά είναι ανεπτυγμένος ο 

τριτογενής τομέας35 της οικονομίας του νησιού. 

- Επίπεδα εκπαίδευσης  

Τα επίπεδα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού κυμαίνονται πλησίον του εθνικού 

μέσου όρου: 18,5-20,6% απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 52,4-55,3% απόφοιτοι μέσης και 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 26,2-27% απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

- Εμπόριο και υπηρεσίες 

Ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων καταγράφεται στον τομέα λιανικού και χονδρικού 

εμπορίου και ακολουθεί ο κλάδος υπηρεσιών παροχής καταλυμάτων, με τρίτο στην κατάταξη τον 

τομέα της μεταποίησης. 

 

 

                                                 

 

34 Η Κρήτη βρίσκεται στην κορυφή της τουριστικής βιομηχανίας της Ελλάδας καθώς διαθέτει, σύμφωνα με το Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο Ελλάδος (στοιχεία 2015), τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων, δωματίων και κλινών από κάθε άλλη Περιφέρεια της χώρας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο αριθμός των μονάδων ανέρχεται σε 1.540, των δωματίων σε 87.551 και των κλινών σε 166.370.  
35 Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία στο site της Περιφέρειας Κρήτης 
[http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1891&Itemid=189&lang=el#.WiOeiVVx1z8] ο τριτογενής 
τομέας κατέχει μερίδιο 80,65% στην παραγωγή του περιφερειακού ακαθάριστου προϊόντος (στοιχεία 2008).  

http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1891&Itemid=189&lang=el#.WiOeiVVx1z8
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- Οικογενειακές επιχειρήσεις   

Σε γενικές γραμμές εξαιρουμένων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και συγκεκριμένου 

αριθμού βιομηχανικών/εξαγωγικών και εταιριών στο τομέα των μεταφορών, οι επιχειρήσεις στην 

Κρήτη χαρακτηρίζονται από τον “οικογενειακό χαρακτήρα τους36”, επί τη βάσει δε αυτού του 

στοιχείου διαμορφώνουν, κατά κύριο, λόγο τη στρατηγική ανάπτυξή τους και προβαίνουν στις 

επιλογές του προσωπικού. (Θα αναφερθούμε στη συνέχεια αναλυτικότερα). 

- Απασχόληση στον τομέα υπηρεσιών 

Περισσότερο από το 1/3 των εργαζομένων στην Κρήτη απασχολείται στον τομέα της 

παροχής υπηρεσιών και ως πωλητές, ενώ οι λοιπές πολυπληθέστερες κατηγορίες επαγγελμάτων 

αφορούν στους ειδικευμένους αγροτοκτηνοτρόφους, τους επαγγελματίες, τους ανειδίκευτους 

εργάτες και τα ανώτερα στελέχη. Οι παραπάνω κατηγορίες καλύπτουν περίπου το 80% των 

εργαζομένων37. 

- Βιωσιμότητα επιχειρήσεων 

Σχεδόν οι δύο στις τρείς επιχειρήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας στην Κρήτη, εμφανίζονται  

την περίοδο διενέργειας της έρευνας (2016-2017) να δηλώνουν ότι μπορούν να “παράγουν κέρδος” 

ή έστω “να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους”, δηλαδή να βρίσκονται σε κύκλο 

βιώσιμης ή σχετικά βιώσιμης τροχιάς. Η μία στις τρεις επιχειρήσεις δηλώνει ότι  “δυσκολεύεται να 

ανταπεξέλθει” ή ότι “αδυνατεί να ανταπεξέλθει” στις υποχρεώσεις της.  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εξαχθεί από την έρευνα που διενήργησε η Μονάδα 

Ερευνών Αγοράς και Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Κρήτης φαίνεται ότι υφίσταται προσφορά 

ανθρώπινου δυναμικού με υψηλά προσόντα, ωστόσο η ζήτηση στην αγορά εργασίας εστιάζει σε 

ανειδίκευτο ή χαμηλών προσόντων δυναμικό. Το γεγονός αυτό οδηγεί είτε στην κάλυψη θέσεων 

χαμηλότερων προσόντων από ανθρώπινο δυναμικό υψηλότερων προσόντων και δεξιοτήτων, είτε 

στη φυγή τους του δυναμικού αυτού στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας που βρίσκεται 

εγγύτερα  του τομέα των σπουδών τους.  

Χωρίς να υποτιμώνται τα τυπικά προσόντα, δεν αξιολογούνται ως τα σημαντικότερα, ούτε και 

συνιστούν συγκριτικό πλεονέκτημα για τους κατόχους τους. Ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η 

προσωπικότητα, οι κοινωνικές δεξιότητες, ο χαρακτήρας, η διάθεση για δουλειά και η ικανότητα 

συνεργασίας αξιολογούνται ως σημαντικότερα κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, ενώ 

                                                 

 

36 Βλ. Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης Π.Κ., Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη.  Συνθετική έκθεση αποτύπωσης 
αγοράς εργασίας, 2016, Παραδοτέο 1.6, σελ. 12 
37 Βλ. Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης Π.Κ,  Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη. Συνθετική έκθεση αποτύπωσης 
αγοράς εργασίας, σελ. 15 
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οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη γνώση ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών 

θεωρούνται αυτονόητες.   

 Ο γενικευμένος προσανατολισμός των επιχειρήσεων - η πλειοψηφία των οποίων 

δραστηριοποιείται στον τριτογενή τομέα - χαρακτηρίζεται, και λόγω φύσης του αντικειμένου αλλά 

και λόγω μεγέθους συχνά, από οικογενειακού χαρακτήρα management, με αποτέλεσμα, όπως 

αναφέρεται στη μελέτη της μονάδας ερευνών κοινής γνώμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, «οι 

επιχειρηματίες (να) εστιάζονται στο ψυχολογικό κομμάτι της εργασιακής σχέσης και (να) 

επιβραβεύουν τη διάθεση για δουλειά - που πολλές φορές αναφέρεται και ως “φιλότιμο”… «δεν 

στηρίζονται στη γνώση και την καινοτομία διότι δεν έχουν οι ίδιοι τη γνώση να εκμεταλλευτούν 

“την γνώση” και πιστεύουν μόνο σ’ αυτό που μπορούν να δουν: το χειροπιαστό (οικονομικό) 

αποτέλεσμα».38”.  

 

2.4 Σύνοψη 

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η Κρήτη, παρά το γεγονός ότι αποτελεί μια από τις 

δυναμικότερες, από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης, περιφέρειες της χώρας, εμφανίζει αδυναμία 

να καλύψει τη ζήτηση και τις προσδοκίες ενός επιστημονικά καταρτισμένου δυναμικού. Ο 

προσανατολισμός της οικονομίας του νησιού στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά και ο οικογενειακός 

χαρακτήρας των επιχειρήσεων, αναζητά δεξιότητες οι οποίες, κατά κύριο λόγο, φαίνεται ότι 

συναρτώνται με το πεδίο των ατομικών ικανοτήτων και όχι με το πεδίο της ανώτατης  τυπικής 

εκπαίδευσης. Θα μπορούσε, μάλιστα, να σημειωθεί ότι διατυπώνεται, από πλευράς των 

επιχειρήσεων, η ανάγκη ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων, όχι κατ’ ανάγκη χαμηλών, ενώ στην 

αγορά βρίσκεται διαθέσιμη μια πλειάδα κάθετων δεξιοτήτων, υψηλής εξειδίκευσης, σε ποικίλα 

επιστημονικά πεδία, οι οποίες όμως είναι διάφορες των αναγκών της αγοράς εργασίας του νησιού, 

έτσι όπως αυτή είναι σήμερα διαρθρωμένη. Οι ανάγκες σε υψηλή εξειδίκευση αφορούν ένα μικρό 

ποσοστό του στελεχιακού δυναμικού του νησιού, το οποίο κατά βάση απασχολείται σε μεγάλες 

ξενοδοχειακές ή βιομηχανικές/εξαγωγικές μονάδες, και το οποίο συχνά αναζητά και λαμβάνει 

πρόσθετη εκπαίδευση στο εξωτερικό, προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει κατάλληλη 

τεχνογνωσία. Σε σχέση, όμως, με το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού, οι θέσεις αυτές 

είναι ελάχιστες. 

 

                                                 

 

38 Βλ. Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης Π.Κ,  Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη. Συνθετική έκθεση αποτύπωσης 
αγοράς εργασίας, σελ. 12 
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Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιασθούν τα στοιχεία της πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας, που 

διενεργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η έρευνα αυτή, διενεργήθηκε το διάστημα 11 - 28 Αυγούστου 2017 

στο Ρέθυμνο και περιλαμβάνει σειρά αφηγηματικών συνεντεύξεων, επτά (7) τον αριθμό, ενώ η 

μεθοδολογική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε βάσει της Θεμελιωμένης Θεωρίας 

(Grounded Theory).  

 

2.1 Εξεταζόμενες κατηγορίες  

Οι συνεντεύξεις συγκροτούνται σε τρεις κατηγορίες:  

 Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει νέους, κατά βάση, πτυχιούχους, οι οποίοι βρίσκονται σε 

διαδικασίας αναζήτησης εργασίας ή πιθανόν έχουν ήδη βρει. Ερευνητέα πεδία, η βιοτική τροχιά 

τους, η εγγύτητα της εργασίας τους με το αντικείμενο των σπουδών τους καθώς και οι μελλοντικές 

στοχεύσεις τους (αφηγηματικές συνεντεύξεις 1, 2, 3). 

 Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν βρεθεί σε οικονομκό 

αδιέξοδο. Ερευνητέα πεδία, οι μεταβολές στη βιοτική τροχιά τους, οι αναστοχασμοί σε σχέση με τα 

αίτια και τις επιλογές τους και, τέλος, οι μελλοντικοί προσανατολισμοί τους (αφηγηματικές 

συνεντεύξεις 4, 5).  

 Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει ιδιοκτήτες και ανώτατα στελέχη της τουριστικής 

βιομηχανίας, λόγω της βαρύτητας του συγκεκριμένου κλάδου της οικονομίας στο νησί. 

Επιχειρείται η ανίχνευση των πεδίων ενδιαφέροντος σε σχέση με την αγορά εργασίας, ατομικές και 

επαγγελματικές επιλογές, κριτήρια αξιολόγησης (αφηγηματικές συνεντεύξεις 6, 7). 

 Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση και ανάλυση των κωδικοποιήσεων στις οποίες 

έχουμε προβεί, να σημειώσουμε ότι επιχειρήσαμε να εντοπίσουμε, με βάση τα ερευνητικά μας 

ερωτήματα, τις βασικές εννοιολογήσεις στις οποίες προέβαινε έκαστος των συνεντευξιαζόμενων 

και τις συγκλίσεις/αποκλίσεις που εντοπίζονταν σε κάθε επιμέρους κατηγορία.  

 Σε άλλα πεδία, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, έστρεφε το ενδιαφέρον της η ηλικιακή 

ομάδα των 25-30 ετών σε σχέση με τον επαγγελματικό της μέλλον, τις προσδοκίες και τις 

στοχεύσεις της, ακόμη και την θέαση της στο ζήτημα της απασχόλησης, και υπό άλλο πρίσμα 

εξέταζαν τις επαγγελματικές προοπτικές και τα σχέδια επιβίωσής τους οι επαγγελματίες οι οποίοι 

είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Όμως, και οι δύο κατηγορίες εξετάστηκαν υπό το πρίσμα της survival 

strategy που διέγραφαν.  



 3. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ 

 

 22 

 

 Η τρίτη κατηγορία (ιδιοκτήτες και στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων) μας παρείχε τη 

δυνατότητα αποτύπωσης των προτεραιοποιήσεων της αγοράς, από την πλευρά των επιχειρήσεων 

του κλάδου τους, έτσι ώστε να μορφώσουμε πληρέστερη εικόνα για το πώς σήμερα γίνεται 

αντιληπτό από αυτήν την πλευρά το ζήτημα της απασχόλησης. Η ίδια μεθοδολογική διαδικασία 

ακολουθήθηκε και όσον αφορά στα ζητήματα εκπαίδευσης και δεξιοτήτων: με ποιούς τρόπους 

εκλαμβάνονται από τα υποκείμενα των δύο πρώτων κατηγοριών και κατά πόσο αυτοί συγκλίνουν 

και σε ποιο βαθμό με εκείνους των υποκειμένων της τρίτης κατηγορίας.  

 Από τα βασικά ευρήματα της έρευνας, τα οποία εντοπίζονται και διαπερνούν το σύνολο των 

συνεντευξιαζόμενων, προκύπτει ένας διάχυτος Πραγματισμός της Αγοράς, ο οποίος φαίνεται να 

συνιστά την κοινή βάση του συνόλου, σχεδόν, των επιλογών, εκούσιων ή ακούσιων, συνειδητών ή 

μη, που διενεργούνται κατά την εξεταζόμενη περίοδο.  

 Στη βάση αυτής της παραδοχής, άλλωστε, συγκλίνουν άπαντες, τόσο οι νέοι της ηλικιακής 

κατηγορίας των 25-30, όσο και εκείνοι οι οποίοι έχουν διανύσει μια επαγγελματική διαδρομή και 

επανεξετάζουν τα σχέδια επιβίωσης τους, αλλά και εκείνοι που παρέχουν επαγγελματική 

απασχόληση. 
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3.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α  

 

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά συνεντεύξεις με απόφοιτους ΑΕΙ, ηλικιακής κατηγορίας 25-30 

ετών, οι οποίοι βρίσκονται σε αναζήτηση επαγγελματικής εργασίας. Τα πεδία στα οποία 

εντοπίσαμε ότι, κατά κύριο λόγο, εμφανίζονται κοινές εννοιολογικές προσεγγίσεις αφορούν:  

- Στον Πραγματισμό της Αγοράς 

- Στην απαξία του τυπικού προσόντος.  

- Στην κυριαρχία του Τουριστικού τομέα στην Κρήτη  

 

Πέραν των παραπάνω κοινών εννοιολογήσεων, εντοπίζονται και ορισμένες ακόμη, τις οποίες δεν 

συναντάμε σε όλους τους συνεντευξιαζόμενους, παρουσιάζουν ωστόσο, ιδιαίτερο  ενδιαφέρον, γι’ 

αυτό και παρατίθενται εδώ:  

- Αναστοχοθεσία στη βάση ενός  “βιώσιμου” επαγγελματισμού  

- Συνειδητή απομείωση (τυπικών) προσόντων στην προσπάθεια εξεύρεση εργασίας  

- Συνειδητοποίηση “τέλους εποχής” του Δημοσίου ως πλαισίου “μονιμότητας και 

ασφάλειας” 

- Βελτίωση γνώσεων, ως αντίβαρο στο φόβο απώλειας της θέσης εργασίας.  

 

Ακολουθεί η κωδικοποίηση ανά συνεντευξιαζόμενο στην οποία έχουμε προχωρήσει και η οποία 

αποτυπώνει σ ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος τις αντιλήψεις των υποκειμένων στα διάφορα ζητήματα 

τα οποία τίθενται. Στο τέλος κάθε συνέντευξης παρατίθεται ένα σύντομο σημείωμα με τις 

κυριότερες  εννοιολογήσεις που εντοπίζουμε.  

* 

ΥΠΟΚ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 1    

 

[1-10]  

Αφετηριακή 

πρόσληψη της 

Πραγματικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Η έναρξη της κρίσης εμάς μας έπιασε ουσιαστικά όταν σπουδάζαμε.  

Αρχικά οι επιπτώσεις της δεν ήταν φανερές και δεν μας 

προειδοποίησαν ούτε οι καθηγητές στη σχολή μας τις δυσκολίες που 

θα βρίσκαμε με που θα παίρναμε πτυχίο. Εμείς με το που 

συμπληρώναμε τα  τέσσερα έτη της σχολής, πηγαίναμε και κάναμε μια 

πρακτική σε κάποια εταιρία πάνω στο πτυχίο μας, δηλαδή εγώ πήγα 

και δούλεψα στις εκδόσεις (όνομα εταιρίας) στο τμήμα μάρκετινγκ, 

που δεν ήταν ακριβώς πάνω στην ειδίκευση που είχα πάρει στη σχολή, 

αλλά ήταν, κατά μια ευρεία έννοια στο αντικείμενο. 

Α.3 Η ειδίκευση που έχεις πάρει? 

Είναι logistics, δηλαδή γραμμή εφοδιαστικής αλυσίδας.  Παρ όλα αυτά 

μου βρήκανε στο τμήμα του μάρκετινγκ. Μετά το πέρας της 

πρακτικής, που ήταν απλήρωτη, με πολύ λίγα χρήματα, για να βρεις 

δουλειά, έπρεπε ουσιαστικά να φτιάξεις ένα βιογραφικό με όλες τις  

δεξιότητες που είχες πάρει από την σχολή σου και να ξεκινήσεις να 

στέλνεις, μέσω αυτών των ιστοσελίδων που υπήρχαν τότε στην αγορά  

βιογραφικά, στην Αθήνα που ήταν πολλές,
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[11 - 16]  

Διαρκές ζητούμενο η 

ύπαρξη  

προϋπηρεσίας 

 

 

 

… αλλά όλες ζητούσαν προϋπηρεσία. Και τότε που είχα πάρει πολύ 

δυσκολευτεί να βρω δουλειά, γιατί όλοι ζητούσανε να έχεις και 

προϋπηρεσία, και αν δεν επιθυμείς να δουλέψεις δωρεάν, και μάλιστα 

είχαν και φοβερές απαιτήσεις γιατί σου έλεγε να είσαι κάτω των 25,  

να έχεις δυο χρόνια προϋπηρεσία, να έχεις πτυχίο. Δηλαδή και κάτω να 

τα έβαζες, και να τα μετρούσες, δεν έβγαιναν τα χρόνια

[17 - 34]   

Απασχόληση για 

βιοπορισμό   

σε μη συναφή πεδία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οπότε αναγκαστικά, οι δουλείες που πιάναμε, τελειώνοντας την σχολή 

– εγώ μάλιστα είχα ζητήσει βοήθεια από του καθηγητές της σχολής και 

μου είχαν πει μόνο αυτό μπορείς να κάνεις – ήταν να στέλνεις 

βιογραφικά. Δεν υπήρχε άλλη λύση, δεν υπήρχε κάποια γραφείο 

ευρέσεως εργασίας στο πανεπιστήμιο και αναγκαστικά πιάναμε 

δουλειές του ποδαριού. Εγώ, ξεκίνησα και δούλευα στην αρχή ως 

ασφαλιστής, έκανα ασφάλειες ζωής, πάλι απλήρωτος, για δυο μήνες, 

ανασφάλιστος. Μέχρι να δώσεις εξετάσεις να γίνεις ασφαλιστής,  

δούλευες μαύρα, αλλά αυτό, έπρεπε να αποδείξεις ότι μπορείς, ότι 

έχεις τις δυνατότητες. Αρχικά έκλεινες τις ασφάλειες εκ μέρους 

κάποιου ασφαλιστή επίσημου, επί δύο μήνες, αλλά επειδή όμως δεν 

πληρωνόμασταν, δεν μπορούσα να επιβιώσω στη δουλειά. Από την 

ίδια δουλειά, βρήκα δουλειά σε σουβλατζίδικό. Ο προϊστάμενος μου 

στην ασφαλιστική μου είπε θα πάρω ένα φίλο μου και δούλευα σε ένα 

σουβλατζίδικο για άλλους δυο μήνες. Στη συνέχεια το σουβλατζίδικο 

έκλεισε, γιατί τότε ήταν η περίοδος που κλείνανε αυτά τα μικρά... 

Α.4. Έκλεισε λόγω της κρίσης? 

Ναι, λόγω της κρίσης, μας άφησε και απλήρωτους. Και δεν ήταν και 

δυο μήνες συνεχόμενοι, γιατί περνούσες και περίοδο που ήσουνα 

άνεργος.

 

[ 35 - 40]  

Ο τουρισμός ως 

εναλλακτική πηγή 

εισοδηματικής 

στήριξης 

 

 

 

 

 

 

  

Στη συνέχεια, ήρθα στην Κρήτη, και δούλεψα σε ξενοδοχείο, κι αυτό, 

μέσω γνωριμίας, τελείως ανειδίκευτος στο κομμάτι του Service, απλά 

χαριστικά και... 

Β.1 Το ξενοδοχείο είχε προγράμματα επιμόρφωσης? δηλαδή να μπει 

κάποιος μέσα, από κάποιο άλλο γνωστικό πεδίο, και το ξενοδοχείο να 

σου πει, οκ, εσύ έχεις background οικονομικών σπουδών αλλά εγώ θα 

σε μυήσω στον άλφα ή  τον δείνα τομέα? 

Είχε κάποιες πολύ ελάχιστες θέσεις που καλύπτονται μέχρι και σήμερα 

από κάποιους γνωστούς, οπότε εγώ όταν πήγα, δεν πήγα με το πτυχίο 

μου, πήγα εκεί για να βγάλω την σεζόν και να μαζέψω κάποια χρήματα 

και να καλύψω τις ανάγκες που μου τρέχανε ήδη. Είχα απλήρωτη την 

ΔΕΗ στο σπίτι στην Αθήνα, και στο πως θα βγάζαμε τον χειμώνα.... 

[41 -64] 

Αναστοχοθεσία λόγω 

οικονομικού και  

“επένδυση” σε νέα 

γνώση.     

 

 

Στην συνέχεια, γύρισα στην Αθήνα, έπιασα δουλειά πάλι στο service, 

πλέον είχα αρχίσει και αποκτούσα επαφή με αυτό το αντικείμενο, που 

ήταν περισσότερες θέσεις εργασίας στην Αθήνα, ανειδίκευτου, ήταν 

service, και τότε ήταν πολύ και τα τηλεφωνικά κέντρα. Ήταν πάρα 

πολλές θέσεις στα τηλεφωνικά κέντρα. Οπότε οι επιλογές ενός νέου 
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για να δουλέψεις άμεσα ήταν αυτές οι δύο. Οπότε ξεκίνησα και 

δούλευα σε ένα μπαρ στο Μοναστηράκι, όπου δούλεψα για τρείς μήνες 

και στη συνέχεια αποφάσισα να ξαναγυρίσω στο ξενοδοχείο στη σεζόν 

γιατί τα χρήματα εκεί ήταν καλύτερα, πιο σίγουρα,  και πλέον είχες 

παγιώσει και την θέση σου εκεί. 

Β.2. Σε ποιο τομέα στο ξενοδοχείο? 

Στο service. Πρώτος σερβιτόρος. Στη συνέχεια βλέποντας ότι αυτή η 

δουλειά μπορεί να μου εξασφαλίσει και μια αξιοπρεπή ζωή και 

συνειδητά παράτησα την προσπάθεια να ψάχνω δουλειά με το πτυχίο 

μου ή την προσπάθεια να συνεχίσω σε κάποιο μεταπτυχιακό, 

επικεντρώθηκα σ αυτό το χώρο μαθαίνοντας ξένες γλώσσες το 

χειμώνα, προσπάθησα και έμαθα και άλλες δύο ξένες γλώσσες, πέρα 

από τα Αγγλικά που ήξερα εξ αρχής και ξεκινώντας πλέον στο 

ξενοδοχείο από την αρχή της σεζόν, και πηγαίνοντας πρώτος και 

φεύγοντας τελευταίος, προκειμένου να εξαντλήσεις το μέγιστο 

διάστημα που θα δούλευες. Οπότε πλέον, μετά από πέντε χρόνια που 

εργάζομαι σ αυτό τον κλάδο, και στο ίδιο ξενοδοχείο, 

[65-74]  

Ταυτοτική ρήξη. Νέα 

βιοτική τροχιά.   

Επαναπροτεραιοποίη

ση επιλογών.  

 

 

 

όταν με ρωτάνε καμιά φορά γιατί δεν προσπαθείς να βρεις δουλειά με 

το πτυχίο σου, αυτό που τους απαντάω είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που 

σπούδασε τότε, καλό παιδί, αλλά δεν είναι πια μαζί μας. Μπροστά σας 

έχετε έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίος πλέον έχει συνηθίσει τόσο πολύ, κι 

έχει μάθει τόσο πολύ αυτή τη δουλειά κι έχει ξεχάσει το τι σπούδασε. 

Οπότε θα ήταν και λίγο θράσος, να πάω να ζητήσω σήμερα μια 

δουλειά με το πτυχίο μου, από τη στιγμή που κι ίδιος έχω 

απομακρυνθεί τόσο πολύ από το αντικείμενο και η μόνη εμπειρία που 

μπορώ να προσφέρω σε κάποιο εργοδότη στο να με εμπιστευθεί είναι 

πάνω στο service.

[75-104]  

Η τουριστική 

βιομηχανία ως 

“αναπόδραστη 

επιλογή”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλην αυτού, νομίζω και ότι, σ αυτό εδώ το νησί, η πλειοψηφία του 

πληθυσμού είναι  “καταδικασμένη” να δουλέψει στα ξενοδοχεία.  

Είναι η έκταση τόσο μεγάλη που είναι ο μόνος κλάδος που θα έχεις 

δουλειά εν μέσω κρίσης,  ακόμη και στο μέλλον,  εκτός απροόπτου, 

που ξέρεις ότι θα βρίσκεις δουλειά, ξανά και ξανά, ώστε να 

διασφαλίσεις, όχι το μέλλον σου το μακροπρόθεσμο, αλλά την 

επιβίωση σου για τον επόμενο χρόνο. Εγώ καμμιά φορά βλέπω στους 

τουρίστες που με απορία καμμιά φορά αντιλαμβάνονται ότι ο 

άνθρωπος που τους σερβίρει έχει ένα πολύ καλό επίπεδο μόρφωσης, 

τους λέω ότι έχετε πετύχει στην Ελλάδα της κρίσης να σας σερβίρουν 

οι πιο μορφωμένοι, το πιο μορφωμένο προσωπικό που είναι σε 

οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου.  

Εγώ που σας σερβίρω σήμερα είμαι οικονομολόγος, το παιδί που σας 

έφταιξε το ποτό σας είναι ένας μηχανικός, η κοπέλα που θα σας πλύνει 

τα ποτήρια μετά είναι ψυχολόγος και πάει λέγοντας. Αλλά, νομίζω, 

πλέον, είναι και μια επιλογή που δεν μπορείς να αποφύγεις και αφού 

δεν μπορείς να αποφύγεις συμφιλιώνεσαι ή αλλιώς, όπως σε άλλους 

συναδέλφους ή πελάτες, εάν είμασταν στο Εκουαδόρ μάλλον θα 

μαζεύαμε μπανάνες, ότι και να σπουδάζαμε, και αν είμασταν στην  
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Κρήτη, μάλλον θα δουλεύουμε στα ξενοδοχεία, ότι και να 

σπουδάζουμε. Πολλά παιδιά στο κλάδο προσπαθούν να πάμε στην 

reception, γιατί μπορείς να το κάνεις και σε μεγάλη ηλικία, οπότε 

βλέπεις παιδιά που πλέον τον χειμώνα έχουν βγει διάφορα 

προγράμματα, ιδιωτικά και δημόσια ΙΕΚ που επικεντρώνονται στον 

τουρισμό θέλοντας να δώσουν εξειδίκευση σε ένα μεγάλο πληθυσμό 

που δουλεύει στα ξενοδοχεία και μπούκαρε βίαια και δεν έχει 

εξειδίκευση. Πολλά παιδιά ονειρεύονται και σου λένε εγώ θέλω να 

φύγω από δω να ανοίξω ένα δικό μου μαγαζί, εγώ το βλέπω πλέον 

αδύνατο, ειδικά στη κρίση η τάση είναι τα μικρά μαγαζιά να κλείνουν. 

Να κάνουν κάποιο Μεταπτυχιακό, πιθανόν πολλοί να λένε, και είναι 

άσχημο αυτό, είναι πεταμένα λεφτά. Δεν υπάρχουν οι θέσεις να 

καλυφθούν. Νομίζω ότι η μόνη πρακτική είναι να δουλέψεις εκεί με 

την ελπίδα να αποκτήσεις ένα πόστο – που αυτή η ελπίδα δεν υπάρχει 

για όλους, υπάρχει για ένα μικρό ποσοστό – που να μπορείς να 

δουλέψεις ακόμη και σε μεγάλη ηλικία. Οι υπόλοιποι δυστυχώς 

μάλλον θα πρέπει να βγούμε εκτός κλάδου, στην πορεία.

[105-110]  

Υιοθέτηση - Αποδοχή 

της Τουριστικής 

βιομηχανίας και ως 

“εργασιακού 

μονόδρομου”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλά να πω και το άλλο. Για την περιοχή μου που δουλεύω εγώ αλλά 

και για όλες τις περιοχές που χτίζονται τουριστικές ζώνες. Αυτό που 

λένε οι εργοδότες, είναι ότι ακόμη και αν απασχολούσαμε  στα 

ξενοδοχεία και το τελευταίο παιδί του βοσκού της περιοχής, του 

αγρότη, δεν φθάνει ο κόσμος για να δουλέψει εκεί. 

 Δηλαδή φέρνουν κόσμο απ’ έξω. Είναι τρομακτικός ο όγκος του 

πληθυσμού που χρειάζονται, με βάση τον πληθυσμό των περιοχών 

αυτών, οπότε βλέπεις ανθρώπους, παιδιά με πτυχία που κάνανε άλλες 

δουλειές, με δικά τους μαγαζιά, να μεταναστεύον και να πηγαίνουν να 

δουλεύουν στα ξενοδοχεία, όχι μόνο από άλλα μέρη της Κρήτης, αλλά  

και από άλλα μέρη της Ελλάδος και άλλα μέρη του κόσμου. Δηλαδή 

υπάρχουν κάποιες χώρες, όπως η Σερβία, η Ρουμανία, η Πολωνία που 

έρχεται κόσμος να δουλέψει γιατί δεν φθάνει το εργατικό δυναμικό να 

καλύψει τις ανάγκες της ξενοδοχείας.

[111-115]  

Αναντιστοιχία 

απασχόλησης και 

δεξιοτήτων με 

μισθολογικό  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτός αυτού, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, που είναι το μισθολογικό, 

δηλαδή οι συνθήκες με τις οποίες δουλεύει και πληρώνεται ένας 

ξενοδοχοϋπάλληλος, οπού υπάρχει αυτή η τρομακτική αντίθεση, ενώ 

υπάρχει φοβερή ανάπτυξη, οι μισθοί μας μειώνονται. 

Δηλαδή εγώ που ξεκίνησα με 900 ευρώ, όταν ήδη σπούδαζα στα 20 

και δούλευα σε ένα ζαχαροπλαστείο τότε στην Αθήνα και έπαιρνα 

8ωρο, 900 ευρώ, σήμερα με 9ωρο, με τρεις γλώσσες και πτυχίο 

πανεπιστημίου παίρνω 850 και αυτό υπάρχει τάση να συρρικνώνεται. 

Και θα μπορούσε κανείς να πεις ότι πληρώνεσαι με αυτό που 

δουλεύεις, αυτό όμως δεν ισχύει γιατί αυτό σημαίνει ότι εγώ μάλλον 

μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας κάνω την δουλεία μου χειρότερα απ’ 

ότι την έκανα όταν ήμουνα πολύ νεότερος
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[116-120]  

Αναντιστοιχία πεδίου  

σπουδών με ανάγκες 

αγοράς εργασίας. 

Ερμηνευτική του 

προβλήματος 

 

 

 

 

Σίγουρα, υπάρχει μια αναντιστοιχία στο πώς βγαίνουν οι πτυχιούχοι 

από τα Πανεπιστήμια και το τι ανάγκες έχει η αγορά εργασίας. Αυτό 

βέβαια δεν είναι λάθος των Πανεπιστημίων. Όταν όμως ένα 

Πανεπιστήμιο βγάζει διακόσους γιατρούς τον χρόνο, δεν υπάρχουν 

έτοιμες οι θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν οι ανάγκες δεν έχουν χτιστεί 

τα νοσοκομεία ώστε να πάει να τι καλύψει και να ξέρει εξ αρχής αυτή 

η κοινωνία ότι εγώ βγάζω διακόσους γιατρούς για να καλύψω τις 

ανάγκες μου στο τομέα της υγείας. Το ίδιο μπορείς να σκεφτείς και για 

τον τομέα των Οικονομολόγων

[121-131]  

 Προγράμματα 

εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης.  

Η ξένη γλώσσα ως 

εργαλείο εξασφάλισης 

εργασίας  

 

 

 

 

Τώρα για τον τομέα των γλωσσών. Εγώ Ρωσικά έκανα δωρεάν. Εμένα 

Ρωσικά μου έκανε ο Σύλλογος Ξενοδόχων, που έβαλε μια αγγελία στις 

εφημερίδες, με την χορηγία ενός μεγάλου τουριστικού πρακτορείου, ο 

οποίος μας τα χρηματοδότησε όλα, γιατί είχε ανάγκη να μάθει ο 

ντόπιος πληθυσμός την γλώσσα αυτή που δεν την ήξερε.  

Που βασιζότανε στους μετανάστες εκείνης της χώρας που ξέρανε αυτή 

τη γλώσσα και πλέον πρέπει να εκπαιδεύσει και τους υπόλοιπους. Και 

ξαφνικά μια γλώσσα έγινε το βασικό εργαλείο να βρεις δουλειά. 

Δηλαδή, αν ξέρεις Ρωσικά, είναι καλύτερο από το να έχεις δύο 

μεταπτυχιακά, τουλάχιστόν για να βρεις άμεσα δουλειά.

[137]   

Aξιολόγηση 

προσωπικού από τις 

κριτικές των πελατών  

 

  

Δ.1 Έχετε μηχανισμό αξιολόγησης του προσωπικού?  

Όχι, ο μόνος μηχανισμός που υπάρχει έχει να κάνει με τις κριτικές των 

πελατών. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η άποψη του πελάτη για ένα 

εργαζόμενο, από το να πάει να πει ο ίδιος στον εργοδότη, εγώ είμαι 

καλύτερος εδώ και εκεί, ή έχω περισσότερα τυπικά προσόντα και άρα 

θα έπρεπε να αμείβομαι καλύτερα.

 

[138-142] 

Αποσυνάρτηση 

πτυχίου με εργασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το αντικείμενο των σπουδών, ως αντικείμενο, δεν είναι καμμιά 

σπάταλη χρόνου. Δεν είναι, γιατί αυτό είναι ένα κεφάλαιο.  

Το πως ανταποκρίνεσαι στην σημερινή σου δουλειά δεν έχει να κάνει 

με το ότι έβγαλες Πανεπιστήμιο.  

Χαρακτηριστικά η υπεύθυνη ενός καταστήματος που εργαζόμουνα 

πριν χρόνια που δούλευα στην Αθήνα, είπε στον ιδιοκτήτη του, ότι 

αφού μπορούμε να πάρουμε σήμερα παιδιά πανεπιστημίου να 

δουλέψουν σερβιτόροι γιατί ζητάνε δουλείες γιατί να μην επενδύσουμε 

εκεί που έχουν και μια καλλιέργεια Πανεπιστημιακή και να 

προσπαθούμε να παίρνουμε παιδιά τα οποία δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν σ αυτά τα καθήκοντα? 

Οπότε δεν μπορώ να πω, ότι δεν αξιοποίησα το πτυχίο μας.  
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[143-150]  

Αναστοχασμός- 

αξιολόγηση επιλογών.   

Ταυτοτικός  

επαναπροσδιορισμός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από κει και πέρα, ναι ηττηθήκαμε στην επιλογή μας που κάναμε ή  σ 

αυτό που είχαμε στο μυαλό μας όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή 

την επιλογή στα δεκαοχτώ, που μπορείς τότε να κρίνεις ότι ήταν και 

ανώριμη ή μπορείς να κρίνεις ότι δεν μπορούσαμε τότε να 

προβλέψουμε τι θα γίνει.  

Εγώ χαρακτηριστικά, όταν είχα ακούσει το 2008 ότι έρχεται η κρίση,  

λέγανε τότε κάποιοι ότι έρχεται η κρίση και ότι θα έρθει μια 

τελειωτική ανατροπή ζωής των όρων που ζούμε, που παρόλο και τότε 

οι πεποιθήσεις μου ήταν αυτές, και μπορεί να το έλεγα και εγώ, ούτε 

και εγώ το πίστευα ότι μπορεί να είναι τόσο μεγάλη αυτή η αλλαγή.  

Ούτε εγώ, αν μου έλεγες, ότι στα 29 μου θα δουλεύω σερβιτόρος, θα 

μπορούσα να το αντιληφθώ.  

Θα έλεγα ότι μάλλον, είσαι λίγο υπερβολικός. Δεν γίνεται να είναι 

έτσι. 

Και δεν ξέρω, αν θα ξαναεπανέλθει για αυτό το μεγάλο κομμάτι για 

μένα και στους συναδέλφους μου, που, έχουμε απομακρυνθεί από το 

αντικείμενο.

 

[151-155]  

Στοχευμένη 

επαγγελματική 

κατάρτιση για 

διασφάλιση  

εργασίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και ήδη δηλαδή οι ξενοδόχοι, την εκπαίδευση του προσωπικού την 

κάνουν οι ίδιοι.  

Δεν την αφήνουν στα πανεπιστήμια, συνεργάζονται με κάποια ΙΕΚ 

αλλά πολλά πράγματα τα έχουν πάρει πάνω τους. 

Δ.3. Άρα, λειτουργούν και ως εκπαιδευτικοί οργανισμοί? 

Ναι, οι μεγάλοι όμιλοι λειτουργούν ως εκπαιδευτικοί μηχανισμοί. 

Έχουν στήσει και το σύστημα κατάρτισης τους.  

Και η κατάρτιση παίρνει λίγο χρόνο, χρειάζεται δύο μήνες πριν πιάσεις 

δουλειά, και οτιδήποτε ικανότητες και ν άχεις  σου διασφαλίζει αυτό 

ότι θα σου το προσφέρει αυτός.  

Και ότι άλλο έκανες στην ζωή σου δεν έχει σημασία, μπορεί να σε 

βοήθησε ενισχυτικά αλλά αυτός θα σου προσφέρει αυτά που θέλει 

γιατί αυτός ξέρει να προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις τους απ’ 

ότι ξέρει οποιοδήποτε ΙΕΚ…

 

[156- 159] 

Πτυχία και 

δεξιότητες δεν 

αυξάνουν το 

μισθολογικό, 

μειώνουν τον κίνδυνο 

απώλειας της θέσης 

εργασίας 

 

 

 

 

Ο μισθός δεν έχει να κάνει με τις δεξιότητες, αλλά έχει να κάνει με μια 

διαπραγμάτευση. Ακόμη και ένας προϊστάμενος, θα δεχθεί τις ίδιες 

μειώσεις με ένα εργαζόμενο. Απλά είναι ένα σκαλί πιο πάνω. 

Ε.2 Νοιώθεις, τώρα που έχεις μεγαλύτερη εμπειρία και ξέρεις δυο, τρεις 

γλώσσες μεγαλύτερο βαθμό εργασιακής ασφάλειας? 

Ναι, ωστόσο όσο παίρνεις πτυχία και δεξιότητες, δεν βελτιώνεται το 

μισθολογικό σου, απλά μεγαλώνει ο βαθμός της εργασιακής 

ασφάλειας.   

Αυτό που σε τραβάει δεν είναι το ότι θες να εμβαθύνεις στο 

αντικείμενο σου, είναι ότι απλά θες να νικήσεις το φόβο ότι θα χάσεις 

την δουλειά σου. Φοβάσαι λιγότερο ότι θα χάσεις την δουλειά σου
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[160-172]  

Αποδοχή/υιοθέτηση  

επαγγελματικής 

“πραγματικότητας” 

χωρίς εκπλήρωση  

προσδοκιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ε.3 Άρα απέναντι μου έχω κάποιον που στα 29 του αισθάνεται ότι αυτό 

που είναι σήμερα ο ίδιος δεν εκπληρώνεται μέσα από την δουλειά του?  

Εγώ για την δουλειά που κάνω σήμερα δεν ντρέπομαι. Θεωρώ πως θ 

ήταν μια δουλειά αξιοπρεπής αν δεν είχε αυτές τις συνθήκες δουλειάς 

και θα μπορούσα να την κάνω χωρίς να θεωρώ ότι υποτιμώμαι, αν η 

δουλειά αυτή ήταν αξιοπρεπής, γιατί στην τελική την δουλειά την έχεις 

για να μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες σου. 

Ωστόσο, ναι δεν το εκπληρώνει αυτό που θα ήθελες να κάνεις… 

Ε.4. Υπάρχει, 'κοίταγμα¨ προς άλλες κατευθύνσεις? 

Εγώ, έχω συμβιβαστεί. Έχω συμβιβαστεί και πλέον δεν θεωρώ ότι 

υπάρχει, δεν ψάχνω να βρω άλλη δουλειά. Πολύς κόσμος όμως όπως 

εμένα, ψάχνει, και συνεχίζει και ελπίζει. Εγώ, θεωρώ ότι δεν γίνεται, 

δεν είναι δυνατόν πλέον, και έχω συμφιλιωθεί με την ιδέα αυτή. Εγώ 

δεν πιστεύω ότι είμαι απογοητευμένος, πιστεύω απλά ότι το βλέπω πιο 

ρεαλιστικά απ’ ότι μπορεί να το βλέπει η γενιά μου, ή ακόμη χειρότερα 

απ’ ότι μπορεί να το βλέπουν οι γονείς μας, οι οποίοι βλέποντας μας 

βγάζουν αυτή την μεγάλη αίσθηση απογοήτευσης, καμμιά φορά 

κατηγορούν και τους εαυτού τους. Εγώ αυτό που λέω και στους 

μεγαλύτερους, είναι ότι ο μισθός μου είναι αξιοπρεπής, με βάση και τα 

φιλοδωρήματα, είναι ο ίδιος που παίρνουν οι γονείς μας, που 

δουλεύουν σε δουλειές που ούτε σπουδάσανε. Οπότε δεν υπάρχει 

κανένας λόγος, παρά την κούραση, παρά την ταλαιπωρία, από τη 

στιγμή όσο μπορώ να το κάνω, εφόσον αυτήν τη στιγμή σχεδιάζω τον 

επόμενο χρόνο και τίποτα παραπάνω, να μην συνεχίζω να την κάνω 

και να ζω αξιοπρεπώς, χωρίς να χρειαστεί να ψάχνω δουλειά στο 

αντικείμενο μου και να αναγκαστώ να γυρίσω στους γονείς μου, να 

ξαναζητήσω χρήματα, να ξαναμείνω μαζί τους.

[174-187]  

Απομείωση 

προσόντων για 

εξασφάλιση εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγώ όταν έψαχνα δουλειά, τότε που είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο, 

είχα δύο βιογραφικά. Στο ένα επικεντρωνόμουνα σε δουλειές του 

αντικειμένου μου, και έβαζα τις εργασίες που έκανα στο πανεπιστήμιο, 

την πρακτική που έκανα στο πανεπιστήμιο στο άλλο το πτυχίο 

εξαφανιζότανε. Το οποίο το ξεκίνησα, όταν πήγα να ζητήσω δουλειά 

στην(εταιρία) ως αποθηκάριος, η γυναίκα που μου έπαιρνε την 

συνέντευξη ήταν απόφοιτος της δικής μου σχολής, η δουλειά τότε ήταν  

μια δουλειά των 400 ευρώ για 6ωρο, δεν μπορώ να θυμηθώ, βλέποντας 

το βιογραφικό μου μου είπε και εγώ έχω τελειώσει την ίδια σχολή και 

αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αν βρεις μια δουλειά με το πτυχίο 

σου θα φύγεις από δω και εμείς θέλουμε προσωπικό που να μείνει. Και 

της απάντησα και εγώ επιθυμώ να μείνω γιατί ψάχνω και εγώ μια 

δουλειά σταθερή να μπορώ να σχεδιάσω πέντε πράγματα στη ζωή μου. 

Και με ρώτησε: αν βρεις μία δουλειά με καλύτερα λεφτά, θα φύγεις 

από μας? Και της απάντησα και εγώ, λίγο κυνικά: αν εσείς βρείτε μία 

δουλειά με καλύτερα λεφτά θα μείνετε ή θα φύγετε? Όσο και αν θέλω 

να εργασθώ, η αφοσίωση σε μια επιχείρηση δεν υπάρχει. Δουλεύεις 

όπου βρεις καλύτερα λεφτά. Οπότε στην περίπτωση αυτή, της είπα, και 

εσείς θα φύγετε και εγώ θα φύγω.  Προφανώς δεν με πήραν στην 

δουλειά. Και από τότε ξεκίνησα και εγώ και εμφάνιζα δυο βιογραφικά,  
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το ένα του ανειδίκευτου εργάτη που έχει μια εργασιακή εμπειρία και 

έχει αλλάξει πέντε δουλειές και το άλλο του απόφοιτου 

Πανεπιστημίου.

 

[188]  

Προτροπή για 

εξασφάλιση 

απασχόλησης.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προχθές, ήρθε ένας νέος πιτσιρικάς στη δουλειά. Περίμενε να του 

πάρει συνέντευξη το αφεντικό. Περνώντας εγώ λοιπόν με το δίσκο 

σταμάτησα και του λέω, γεια σου. Σε λίγο το αφεντικό θα σου πάρει 

συνέντευξη. Θα σε ρωτήσει για ποιο λόγο επέλεξες αυτή τη δουλειά. 

Το πρώτο πράγμα που θα περάσει από το μυαλό σου θα είναι γιατί 

εσείς με πήρατε τηλέφωνο. Έχω ζητήσει και σε άλλα δεκαπέντε μέρη 

δουλειά. Δεν θα του απαντήσεις αυτό. Θα του απαντήσεις ότι θέλει να 

ακούσει. Γιατί ήμουν πελάτης εδώ, γιατί έχω δει πως υπάρχει μια πάρα 

πολύ καλή ατμόσφαιρα, με το προσωπικό οπότε και εγώ θέλω να γίνω 

μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας. Αυτό θα του απαντήσεις. 

Δώστου αυτό που θέλει και άμα σε ρωτήσει μα γιατί θες να εργασθείς 

αφού σπουδάζεις φυσικό, πες του γιατί η φυσική μοιάζει με το service. 

Έχει φυσικούς νόμους και μ αρέσει αυτό. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω 

στο πως, σκέψου κάτι έξυπνο και πες του.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

1. Προσαρμογή του υποκειμένου στη “νέα” οικονομική πραγματικότητα. Η αποδοχή της 

νέας πραγματικότητας  και η αλλαγή θέσης του υποκειμένου. 

Ο συνεντευξιαζόμενος αντιλαμβάνεται ως αναπόδραστη τη “νέα Πραγματικότητα” στη ζωή του 

την οποία εκών άκων αποδέχεται.  

Το αναπτυξιακό υπόδειγμα της Κρήτης, ως αποτέλεσμα της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού, 

ακόμη και αν δεν το επιλέγει, το προσλαμβάνει ως μια “αναγκαστική επιλογή βιοπορισμού” 

θεωρώντας τις όποιες άλλες προσπάθειες ανώφελες και μάταιες.  

Η διαδικασία αυτή δείχνει να εξελίσσεται με όρους συνειδητότητας - την ορίζει ως ρεαλισμό- και η 

σταδιακή μετακίνησή του σ’ ένα γνωστικό πεδίο που απαιτεί νέες γνώσεις και νέες δεξιότητες, 

αποτελεί μια (νέα) επιλογή: όχι ελεύθερη επιλογή, αλλά επιλογή ως προϊόν κοινωνικο-οικονομικού 

κατ-/εξαναγκασμού.  

Συμφιλιώνεται μ’ αυτήν τη νέα επαγγελματική προοπτική, διατυπώνει ωστόσο ανησυχίες και 

προβληματισμούς αναφορικά με το επαγγελματικό  περιβάλλον.  

Από την ολοκλήρωση των σπουδών του έως τον χρόνο πραγματοποίησης της συνέντευξης και 

αποτύπωσης του βιοτικού του κύκλου, το υποκείμενο έχει ήδη διανύσει μια διαδρομή, κατά την 

οποία: 

- ανίχνευσε την οικονομική/επιχειρηματική πραγματικότητα (αντικείμενα και συνθήκες εργασίας, 

ωράρια, μισθοί, τρόποι πληρωμής κ.α.) 

- βιώσε τη διάψευση ή και αποδόμηση, λόγω κρίσης, των αφετηριακών προσδοκιών του. 

- συνειδητοποιήθηκε κατά τρόπο πολύ διαφορετικό από εκείνον που τον χαρακτήριζε ως 

σπουδαστή (ενν. τη θεωρητική πρόσληψη της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας της 

χώρας ως σπουδαστή). Με άλλα λόγια, η πρόσληψή του της πραγματικότητας μετατοπίσθηκε 

καθώς ο ίδιος μετακινήθηκε από τη θέση του σπουδαστή σε εκείνην του ανεξάρτητου 

βιοποριζόμενου ενήλικα πολίτη. 

 

2. Απομείωση-διαφοροποίηση της αξίας του τυπικού προσόντος. Η ανάδυση του άτυπου. 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της συνειδητοποίησης της “νέας πραγματικότητας”, το υποκείμενο της 

συνέντευξης εντοπίζει ένα νέο δεδομένο: το γεγονός ότι, η κατοχή του τυπικού προσόντος, δηλαδή 

του πτυχίου του, στο επαγγελματικό πεδίο όπου βιοπορίζεται, έχει χαμηλό συντελεστή  βαρύτητας.  

Η απομείωση της “ισχύος” του τυπικού του προσόντος αποτελεί για τον ίδιο, δυσάρεστη 

“έκπληξη”, μια οδυνηρή “πραγματικότητα”, και, βέβαια, έλλειψη συγκριτικού πλεονεκτήματος 

στην αγορά εργασίας.  

Νέα γνωρίσματα, που άπτονται του πεδίου των ατομικών χαρακτηριστικών, μη τυπικά προσόντα, 

δηλαδή, όπως η κοινωνικότητα, η ευελιξία, η ευγένεια, κ.α. αναδύονται ως κριτήρια στη μάχη για 

την εξασφάλιση μιας θέσης στην αγορά εργασίας, ορίζοντας, παράλληλα, και τον τρόπο που το ίδιο 

το υποκείμενο προσλαμβάνει πλέον την πραγματικότητα.  

 

3. Κυριαρχία του Τουριστικού τομέα στην Κρήτη. Μια αναπόδραστη (?) επαγγελματική 

επιλογή.  

Μέσα από το ίδιο πρίσμα, γίνεται αντιληπτή και η “κυριαρχία” του τουριστικού τομέα  στην 

οικονομία του νησιού. Ο σχεδόν καθολικός ρόλος του ως «τροφοδότη της τοπικής οικονομίας» 

εμπεδώνει στο υποκείμενο της συνέντευξης την αίσθηση του αναπόδραστου, μιας δηλαδή 

“αναγκαστικής επιλογής βιοπορισμού” - στο βαθμό, βέβαια, που ο ίδιος επιλέγει τον γεωγραφικό 

χώρο της Κρήτης, τον τόπο καταγωγής του, ως τόπο μόνιμης επαγγελματικής κατοικίας.  

Με μικρές διαφοροποιήσεις, η επαγγελματική του εξέλιξη γίνεται επίσης αντιληπτή εντός αυτού 

του πλαισίου, χωρίς την αίσθηση αξιόλογης προοπτικής σε θέσεις ευθύνης και βελτιωμένων 

οικονομικών απολαβών.  
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4. Σχέση αμοιβών με προσόντα/δεξιότητες. Το αντίβαρο στον φόβο απώλειας μιας θέσης 

εργασίας. 

Η αύξηση της κατάρτισης και των δεξιοτήτων δεν οδηγεί, σύμφωνα με τον συνεντευξιαζόμενο, σε 

βελτίωση της θέσης του στην ιεραρχία ή στην ανάληψη νέων καθηκόντων ή αυξημένων 

αρμοδιοτήτων (θέσεις ευθύνης), ούτε συνεπάγεται αύξηση στις μισθολογικές αποδοχές του.  

Το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον τον οδηγεί στην πεποίθηση ότι η βελτίωση των ατομικών 

δεξιοτήτων του και η αύξηση των επαγγελματικών του γνώσεων συνιστούν παράγοντες μάλλον 

ενίσχυσης του βαθμού ασφάλειας παραμονής στην εργασία του, παρά λειτουργούν ως κίνητρα 

βελτίωσης της θέσης του στην εταιρία.  

 

5. Επιλογή απομείωσης προσόντων για διεκδίκηση θέσης εργασίας 

Στο ευρύτερο υφεσιακό περιβάλλον, όπου ο αριθμός των πτυχιούχων ανέργων παραμένει ιδιαίτερα 

υψηλός σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης, ο συνεντευξιαζόμενος οδηγήθηκε στην 

απόφαση να διαμορφώσει το βιογραφικό του σημείωμα, ανάλογα με τον τελικό αποδέκτη του και 

τις εκτιμώμενες ανάγκες της θέσης απασχόλησης. Έτσι, “απομειώνει”, ή και “αφαιρεί”, σίγουρα 

πάντως αναδιαμορφώνει κατάλληλα κάθε φορά, τα βιογραφικά του στοιχεία. Στόχος του, να 

δημιουργεί κάθε φορά “κατάλληλα προσαρμοσμένη” εικόνα για τις ανάγκες της θέσης που 

ενδιαφέρεται. Το αξιοσημείωτο του ευρήματος έγκειται στο γεγονός ότι επιλέγει συνειδητά στην 

διαδικασία απομείωσης του βιογραφικού του, προκειμένου να επιτύχει να προσληφθεί σε θέσεις 

χαμηλότερων προσόντων από αυτές που ο ίδιος διαθέτει καθώς σε τέτοιες υπάρχει ζήτηση. 
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ΥΠΟΚ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 2

 

[9-16] 

Συνειδητοποίηση 

απόκλισης τυπικών 

προσόντων και 

ενδιαφερόντων από 

αγορά εργασίας. 

Αναζήτηση εμπειρίας 

από την αγορά 

 

 

 

 

 

Στην Κρήτη, ήταν αρκετά δύσκολο να μπορέσω να βρω μια θέση 

εργασίας  που να ταιριάζει και στα τυπικά μου προσόντα από την μια 

αλλά και σ αυτά τα οποία με ενδιέφεραν ουσιαστικά. Μιλάμε για ένα 

πολύ περιορισμένο εύρος εργασιών, είτε θα ήταν πιο χειρωνακτικές 

αυτές που θα μπορούσε κάποιος να εντοπίσει, είτε θα ήταν πολύ 

συγκεκριμένες ή θα αφορούσαν εξειδικευμένα άτομα. Οπότε δεν με 

αφορούσαν και τόσο πολύ. Από την άλλη τα προσόντα που θα έπρεπε 

να έχει κάποιος, αφορούσαν περισσότερο την εμπειρία. Σε όποια 

κατεύθυνση και να επιδίωξα για να αναζητήσω εργασία ήταν αρκετά 

δύσκολο να εκτιμηθούν τα δικά μου προσόντα. Γιατί είχα δοκιμάσει σε 

διάφορα πεδία, ακόμη και σε τουριστικά γραφεία για παράδειγμα και 

παρότι η γνώση των ξένων γλωσσών ήταν αρκετά καλή, η εμπειρία 

τελικά ήταν κάτι πολύ πιο σημαντικό. Δηλαδή στην Κρήτη μπορώ να 

πω ότι το ποσοστό το των ατόμων που με κάλεσαν για συνέντευξη 

ήταν εξαιρετικά μικρό σε σχέση με το πόσα βιογραφικά έστειλα. 

[35-47] 

Επαγγελματική 

ενασχόληση σε 

αντικείμενο με 

σχετική συνάφεια - 

Προτεραιοποίηση 

στην αναζήτηση 

γλωσσικών/κοινωνικ

ών δεξιοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.3.  Άρα η πρώτη σου απασχόληση γίνεται πια που? Πόσο καιρό μετά 

τις σπουδές και σε ποιο αντικείμενο? 

Η πρώτη μου απασχόληση γίνεται μόλις είχα ολοκληρώσει τις 

μεταπτυχιακές μου σπουδές, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενός 

ξενοδοχείου, όπου εγώ πλέον ... 

Γ.4.  Το βρήκες εσύ, η σε βρήκαν εκείνοι? 

Βρήκα εγώ την αγγελία στο ιντερνέτ. Έστειλα το βιογραφικό μου 

σημείωμα και είχα μια άμεση ανταπόκριση όπου και με κάλεσαν για 

συνέντευξη. Η συνέντευξη ήταν επιτυχής και τελικά εντάχθηκα στην 

ομάδα του animation team, των εμψυχωτών/ψυχαγωγών.  

Γ.5. Το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο των σπουδών σου?  

Είχε ένα κομμάτι συναφές με το αντικείμενο των σπουδών μου το 

οποίο αφορούσε την απασχόληση, δημιουργική, ψυχαγωγική 

απασχόληση των παιδιών, των πελατών του ξενοδοχείου. Όμως εμένα 

οι σπουδές μου δεν είναι το ψυχαγωγικό κομμάτι, είναι το 

εκπαιδευτικό, αλλά παρόλα αυτά επειδή αφορούσε εκείνες τις ηλικίες 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μια μικρή συνάφεια. Όλο το 

υπόλοιπο κομμάτι δεν αφορούσε τις σπουδές μου. 

Γ.6. Μπορείς να μου πεις λίγο για τις συνθήκες εργασίας, οικονομικές 

απολαβές, ωράρια αλλά και απαιτούμενες δεξιότητες γι’ αυτό το 

συγκεκριμένο πεδίο? 

Η συγκεκριμένη θέση χρειαζόταν ένα άτομο το οποίο να μιλάει καλά 

ξένες γλώσσες, κυρίως αγγλικά και γερμανικά πιο πολύ, κυρίως τα 

γερμανικά, ήταν αυτά που μου έδωσαν την δουλειά, γιατί πολύ λίγα  
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άτομα γνωρίζουν, μπορούν να μιλήσουν γερμανικά. Άρα το πρώτο το 

καθοριστικό ήταν οι γλώσσες. Μετά σίγουρα ενδιαφερόντουσαν για 

άτομα που να είναι πάρα πολύ κοινωνικά, να μην έχουν κανένα 

πρόβλημα στην συγκατοίκηση και στην ομαδικότητα, γιατί ήταν μια 

δουλειά που γινόταν σε πλαίσιο ομάδας, που να είναι ανοικτά, 

ευχάριστά, προσεγγίσιμα, ευδιάθετα και βέβαια να φαίνεται 

τουλάχιστον ότι έχουν ψυχική ανθεκτικότητα, για ν αντέξουν 6,5 και 7 

μήνες συνεχόμενης εργασίας και 6ημερη, με ένα μόνο ρεπό. Οπότε 

νομίζω τα βασικά στοιχεία ήταν αυτά. 

Γ.7. Άρα ατομικά χαρακτηριστικά με εξωστρέφεια, κοινωνικότατα, 

τάλαντο στην επικοινωνία συν οι γλώσσες, με προαπαιτούμενες τις 

γλώσσες… 

Ακριβώς. Καμία σχέση με τις σπουδές μου, με τα τυπικά προσόντα 

[50-52]  

Μισθολογικά, 

ωράρια. Εργασιακό 

περιβάλλον στην 

ξενοδοχεία. 

 

 

 

 

 

Ε.1. Πες  μου δυο κουβέντες για το εργασιακό περιβάλλον, ωράρια, 

μισθολογικά. πως ήταν αυτά? 

Τα ωράρια? Μιλάμε για ένα ωράριο που είχε τρία διαφορετικά 

κομμάτια μέσα στην ημέρα είχε περίπου από 2,5 ώρες σε κάθε 

κομμάτι, της ημέρας, καταλάμβανε 2,5 ώρες το πρωί, 2,5 το μεσημέρι 

και 2,5 το βράδυ με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει όλη τη μέρα μας. 

Δουλεύαμε 6 μέρες την βδομάδα. Μισθολογικά σε σχέση με τον 

βασικό μισθό που ακούμε ήταν αρκετά υψηλοτέρα, ήταν 770 ευρώ 

μέχρι 850. 

Ε.2. Με ασφαλιστική κάλυψη? 

Ναι. Με διαμονή και με διατροφή ολοκληρωμένη. Απλώς από την 

άλλη δεν υπήρχε ελεύθερος χρόνος, επειδή όλη την μέρα τελικά 

είμασταν εκεί.

[53-56] Αφετηριακή 

εργασιακή εμπειρία. 

Διαδικασία 

αυτογνωσίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ. 1. Αν σε ρωτούσα, αν θεωρούσες ότι την περίοδο που εργάστηκες 

εκεί, ότι αυτή η εργασία που έκανες ανταποκρινότανε στις δικές σου 

δεξιότητες, στην δική σου επάρκεια, θα μου έλεγες τι? πως είναι 

χαμηλότερη των δικών σου δυνατοτήτων και της δικής σου προσδοκίας, 

εφάμιλλης ή πάνω από αυτές ? 

Εντάξει θα απαντήσω σε δυο επίπεδα. Το ένα είναι το κατά πόσο 

θεωρούσα ότι μου ταίριαζε. Μου ταίριαζε από άποψη ταλέντων, 

δηλαδή ανακάλυψα και εγώ ότι τα ταλέντα μου ήταν κοντά σε αυτό 

γιατί ήταν και πολυδιάστατη εργασία, οπότε μπορούσες να δεις τον 

εαυτό σου και κοινωνικά και ψυχαγωγικά και καλλιτεχνικά και μου 

άρεσε ο συνδυασμός αυτός. Από την άλλη υπάρχει κι ένα άλλο 

κριτήριο, το οποίο κοιτάζει πιο μακριά οπότε πέρα από την προσωπική 

διασκέδαση, το διασκέδαζα σ ένα βαθμό, δεν μπορούσα να δω τον 

εαυτό μου να δω τον εαυτό μου μακροπρόθεσμα. 
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Σ.Τ. 2 Άρα δεν μπορούσες να  δεις τον εαυτό σου να ταυτίζεται, με όλη 

αυτή την εργασία και να είναι μέρος της επαγγελματικής σου διαδρομής, 

εξέλιξης, σε βάθος χρόνου. 

Σε βάθος χρόνου, όχι. σαν σκαλοπάτι, για σκαλοπάτι ήταν καλό.

[61-67] 

Απόκλιση από τους 

αφετηριακούς 

στόχους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ.5. Καταλαβαίνω από την περιγραφή σου, ότι την περίοδο αυτή την 

έχεις βιώσει ως κάτι θετικό στη ζωή σου. δηλαδή ήσουνα περήφανη τότε 

που έκανες αυτή τη δουλειά? 

Ήμουνα περήφανη για τον εαυτό μου που, παρότι έκανα μια εργασία 

όπου δεν θα περίμενα ποτέ να κάνω… 

ΣΤ.6.  Δεν είχες φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε  να  κάνεις ποτέ αυτή 

τη δουλειά.. 

Ακριβώς.  

ΣΤ.7. Ούτε και προσωρινά? Δεν το είχες φανταστεί ποτέ. 

Όχι, ποτέ. Ας πούμε ότι κοινωνικά θεωρείται μια εργασία που είσαι 

ένας απλός διασκεδαστής ή κλόουν αν το θες λίγο πιο ωμά. Και όντως, 

πολλοί πελάτες μας, μας θεωρούσαν και κλόουν και οι υπάλληλοι του 

ξενοδοχείου. Απλά όταν το βιώνεις από μέσα καταλαβαίνεις ότι δεν 

είναι καθόλου έτσι. Αν το κάνεις ενσυνείδητα αυτό είναι εντάξει, 

αλλιώς, δυσκολεύει το πράγμα.

[67-80] Ατομικές 

δεξιότητες. 

Αυτοπροσδιορισμός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ.1. Αν σταθούμε στο ζήτημα των δεξιοτήτων. Μπορείς να μου πεις 

ποιες δεξιότητες θεωρείς ότι διαθέτεις? 

Προσωπικά σαν άτομο?-  

Ζ.2. Ναι 

Δεξιότητες, πω, πω…τι δυσκολίες. Ε,ε,ε, σίγουρα είμαι 

επικοινωνιακός  άνθρωπος, αρκετά,  είμαι προσεγγίσιμος και φιλικός 

άνθρωπος,  το κυριότερο ότι διαθέτω μια αντίληψη των πραγμάτων 

καμμιά φορά είναι και αρνητικό αυτό, προς το παρόν θα το θέσω στις 

δεξιότητες, οπότε μπορώ εύκολα να αναλύσω και να αντιληφθώ τι 

συμβαίνει, ποια είναι τα κίνητρα που διέπουν κάποιες καταστάσεις 

ανάγκης των ανθρώπων ενδεχομένως, οπότε μπορεί και ανάλογα να 

προσαρμοστώ ως συνέπεια της αντίληψης. 

 Ζ.3.Οκ. και με βάση αυτές τις δεξιότητες θα ήθελα να σε ρωτήσω. Με 

δεδομένες αυτές ποιος εκτιμάς ότι θα ήτανε ο χώρος ο επαγγελματικός ο 

οποίος θα θεωρούσες τελικά  ότι θα ανταποκρινότανε στις δεξιότητες 

που εσύ – και μέσα από τις σπουδές σου – έχεις συγκροτήσει? 

Έτσι όπως έχω καταλήξει πλέον μετά από μια μεγάλη διαδικασία, 

μέσα από την εμπειρία όμως όντως θα έλεγα πως αυτό που θα μου  
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ταίριαζε θα ήταν η έρευνα, η παιδαγωγική έρευνα και με ενδιαφέρει η 

εκπαίδευση σε ενήλικες, όχι σε παιδιά. 

Z.4. Άρα το περιβάλλον. Ποιο θα θεωρούσες ιδανικό για την 

επαγγελματική δραστηριοποίηση σου ? 

Θα ήταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούσα σίγουρα να ανθίσω 

ως καθοδηγητής, ως διαμεσολαβητής, χωρίς αυταρχισμό όμως και 

μέσα από την προσπάθεια να ανακαλύψω πράγματα.  Γι’ αυτό μ 

αρέσει η έρευνα να ανακαλύψω, να αναλύσω, να ερμηνεύσω που είναι 

μέσα στις βασικές μου δεξιότητες

[81-90] 

Επαγγελματικές 

στοχεύσεις στο 

γνωστικό πεδίο των 

σπουδών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.1. Και στον πραγματικό κόσμο, που μπορείς, που θα τα κάνεις αν 

μπορούσες όλα αυτά? Στον ιδιωτικό τομέα ή στο δημόσιο, στην Κρήτη, 

στην  Ελλάδα η στον κόσμο? 

Νομίζω πως οι τόποι υπάρχουν και στην Ελλάδα, και στο δημόσιο και 

τον ιδιωτικό. Αρκεί κάποιος να μπορεί να θέσει μια πορεία σταθερή, 

και σιγά σιγά να κινείται προς τα εκεί. Να μπορεί να φθάσει εκεί. 

H.2. Αυτήν την περίοδο εργάζεσαι? 

Όχι. 

H.3. Προτίθεσαι να εργασθείς? 

Ναι θα εργασθώ. 

Η.4. Έχεις βρει κάποια δουλειά που κατά την άποψη σου είναι 

πλησιέστερα στις σπουδές σου, στις προσδοκίες και στις δεξιότητες σου? 

Μπορείς να μας πεις? 

Ναι, έχω βρει ένα ιδιωτικό κολλέγιο, πλέον στην Αθήνα, το οποίο μου 

προσφέρει την δυνατότητα να διδάξω σε φοιτητές, να έχω δυο δικά 

μου μαθήματα και να είμαι υπεύθυνη γι’ αυτά.  Το οποίο για μένα 

είναι πολύ σημαντικό βήμα προς τους τομείς που πραγματικά με 

ενδιαφέρουν. Είναι το ίδιο βασικά, είμαι μέσα στο ίδιο το πεδίο που με 

ενδιαφέρει.  

H.5. Άρα επιστημονικά είναι  εγγύτερα σ αυτό που θέλεις, δεν έχεις 

ωστόσο ακόμη εργασθεί εκεί δεν ξέρεις εργασιακό περιβάλλον, 

οικονομικές απολαβές. 

Ναι, δεν το ‘χω δει ακόμη, δεν το ‘χω ζήσει ως πραγματικό περιβάλλον 

ακόμη.
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[91-97]  

Εργασιακή 

“περιπλάνηση” χωρίς 

ασφάλιση  

 

 

 

 

 

 

 

H.6. Άρα, δυο χρόνια δουλειάς σ ένα αντικείμενο με μικρή συνάφεια ή 

με σχετική συνάφεια σε σχέση με τις σπουδές σου στο χώρο της 

ξενοδοχίας, τώρα κάτι καινούργιο, ενδιάμεσα υπήρξε κάτι άλλο? 

Ναι, ναι υπήρξαν αρκετά πράγματα. Σίγουρα έχω δοκιμάσει να 

εργασθώ και στο Ρέθυμνο σ ένα κέντρο πολιτιστικών υπηρεσιών και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο οποίο εργάσθηκα για δυο μήνες, 

αλλά δεν μπόρεσα να συνεχίσω, γιατί δεν μου παρείχαν ένσημα. 

H.7. Άρα ήσουνα ανασφάλιστη. 

Ακριβώς, δεν μπορούσα να εμφανιστώ πουθενά αν ήθελα δηλαδή 

κάποια στιγμή στο μέλλον να υποστηρίξω την εμπειρία μου κάπως δεν 

θα μπορούσε να υπάρξει πουθενά η απόδειξη αυτής της εμπειρίας. Στη 

συνέχεια, προσπάθησα και στην Αθήνα να ανοίξω λίγο το πεδίο και 

την ποικιλία που παρέχει η Αθήνα στις θέσεις εργασίας, εκεί…

[98-118] 

“Προσαρμόσημο” 

βιογραφικό ανάλογα 

με την θέση. 

Απομείωση 

προσόντων λόγω  

φόβου “μορφωτικής 

υπεροχής” 

Overqualified 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.8. Βρήκες εύκολα δουλειά? 

Εκεί, καταρχάς μπορώ να πω ότι το ποσοστό των ατόμων που με 

καλούσαν σε συνέντευξη ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ήταν περίπου στο 

25% των ατόμων που έστειλα βιογραφικό , δηλαδή περίπου ένας στους 

τέσσερεις. 

H.9. Ενώ στην Κρήτη ένας στους δέκα? 

Ακριβώς. Βέβαια αυτό που άλλαξε ήταν ότι πλέον ήμουνα πολύ πιο 

έμπειρη σ αυτό το κομμάτι μετά την αποστολή κάποιων βιογραφικών, 

ήξερα καλύτερα πώς να δομήσω το βιογραφικό μου σημείωμα και πώς 

να λειτουργήσω ποιο στοχευμένα το βιογραφικό μου. 

Θ.1. Το βιογραφικό σου. Έχεις ένα βιογραφικό σημείωμα … 

Όχι, δεν είναι στατικό. Προσαρμόζεται ανάλογα με το πεδίο στο οποίο 

θα στείλω το βιογραφικό. 

Θ.2. Γιατί αυτό?  

Διότι, αντιλαμβάνομαι ότι και το άτομο ζητάει έναν εργαζόμενο, εγώ 

ας πούμε εκεί η την στιγμή εκείνη ταυτόχρονα στέλνω σε πέντε 

διαφορετικά πεδία, στέλνω στο marketing, στέλνω στο τουρισμό, 

στέλνω στην εκπαίδευση και μπορεί να στείλω κι αλλού,  

καταλαβαίνετε ότι ο καθένας θα δώσει βάρος σε άλλο κομμάτι της 

εμπειρίας μου και σε άλλες δεξιότητες δικές μου.  Άρα άλλα πράγματα 

θα φροντίσω πρώτα ή άλλα πράγμα μπορεί  να αποκρύψω κιόλας, σ 

αυτήν την περίπτωση. 

Θ.3. Όπως ? Μπορεί να αποκρύψεις ακόμη κα τις σπουδές σου? Το 

μεταπτυχιακό σου? 

Το μεταπτυχιακό δεν νομίζω ότι το έχω αποκρύψει. Ενδεχομένως να 

το έχω κάνει σε μια ή δυο περιπτώσεις. Σπάνια εννοείται αυτό. Αλλά  
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μπορεί να κρύψω ας πούμε άρθρα που να έχω δημοσιεύσει. Ή 

παρουσιάσεις μου σε συνέδρια. 

Θ.4. Γιατί? Γιατί εκτιμάς ότι κάποια πράγματα μπορεί να δυσκολέψουμε 

κάποιον για μια πρόσληψη ή μπορεί κάποιον να «φοβίσουν» για το 

μισθολογικό? 

Φοβάμαι ότι μπορεί κάποιος να με θεωρήσει overqualified ή ακόμη και 

να ‘ακουμπήσω” λίγο κάποια ζητήματα “εξουσίας”.  Δηλαδή όταν ας 

πούμε ο εργοδότης νοιώσει ότι μπορεί τα δικά του πράγματα, με τις 

δικές του οπτικές να είναι ίσως χαμηλότερες ίσως από του 

εργαζομένου μπορεί και να μην τον προσλάβει. Οπότε μπορεί να μην 

θέλει κάποιο άτομο στα πόδια του το οποίο να είναι σε άλλο επίπεδο 

απ’ ότι μπορεί να είναι ο ίδιος ή κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι. Και άρα 

να είναι  πιο δύσκολο να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις. 

Θ.5. Οπότε σ αυτές τις περιπτώσεις  ουσιαστικά διαμόρφωνες το 

βιογραφικό σου με ένα τρόπο που να είναι λίγο πιο κοντά, πιο ελκτικό… 

Ναι, αλλά κυρίως την δομή του. Κυρίως το πρώτο που άλλαζα ήταν η 

δομή του, τι θα εμφανιζόταν πρώτο, τι τελευταίο και σίγουρα αυτό που 

σας είπα και προηγουμένως, μπορεί να απέκρυπτα κάποια στοιχεία.

[127-133] 

 Γονεϊκή προτροπή η  

“ασφάλεια του 

Δημοσίου”. 

Αναστοχασμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ.1. Καταλαβαίνω από την αναζήτηση ότι ο αρχικός προσανατολισμός 

ήταν πάντα σε αντικείμενα συναφή με τις σπουδές. Αυτός ήταν ο αρχικός 

προσανατολισμός με διάφορα διαλλείματα για λόγους βιοποριστικούς. 

Σήμερα σ αυτήν την εργασιακή σου περιπλάνηση, έχεις ξανασκεφτεί τα 

πράγματα για την επιλογή των σπουδών σου, το γνωστικό πεδίο, και εξ 

αφορμής της κρίσης… 

Ναι, ναι. Αν θα μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω θα προτιμούσα να 

επιλέξω κάτι που εξ αρχής να είναι κοντά αυτά που είμαι καλύτερη και 

που μου αρέσουν. Θα ήταν ένας άλλος τομέας  που δεν θα αφορούσαν 

τα παιδιά πλέον. 

Κ.2. Δηλαδή η επιλογή των παιδιών δεν ήταν μια επιλογή που σου 

ταίριαζε? 

Νομίζω πως ήταν μια επιλογή η οποία νομίζω πιο πολύ ήρθε από το 

οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή στόχευε περισσότερο στο να 

υπάρχει μια σταθερότητα στην δουλειά μου. Τότε υπήρχε η 

δυνατότητα από το δημόσιο να απορροφήσει τους νηπιαγωγούς. 

Βέβαια όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου πλέον δεν υπήρχε αυτή η 

δυνατότητα. Ενδεχομένως καλύτερα που δεν υπήρχε αυτήν η 

δυνατότητα γιατί τώρα δεν θα βρισκόμουνα εδώ που βρίσκομαι και δεν 

θα υπήρχε η δυνατότητα όντως να κάνω κάτι το οποίοι να μου αρέσει 

πραγματικά, δηλαδή ήταν μια μικρή οδύσσεια πες το με κάποιες λάθος 

επιλογές  που τελικά  με έφεραν ποιο κοντά. 
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[142-163] 

Επανοριοθέτηση 

στόχων.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ.1. Θες να μου πεις κάτι άλλο? 

Ναι, θα ήθελα να σου πω, ότι νομίζω, πως όλη αυτή η κρίση όπως 

θέλεις μπορείς να την ονομάσεις, ας πούμε, νομίζω ότι μπορεί να μας 

φέρει ποιο κοντά σε πράγματα που δεν θα περιμέναμε, τα οποία δεν 

είναι απαραίτητα αρνητικά, και στο κομμάτι το επαγγελματικό, για τα 

νέα άτομα που ψάχνουν αυτή την στιγμή, ξεκινάνε με πάρα πολλές 

νόρμες και κανόνες στα χέρια μας που δεν έρχονται από μας 

απαραίτητα. Είναι από την οικογένεια, την κοινωνία αν θέλεις και 

έρχεται η κρίση να μας τα κάνει άνω κάτω και να μας βάλει σ αυτήν 

την μικρή περιπέτεια. Για να ανακαλύψουμε τελικά πως, όχι να 

κοιτάξουμε θέση στο δημόσιο,  να κοιτάξουμε να ξεβολευτούμε και να 

βρούμε τελικά τι μας ταιριάζει καλύτερα, που είμαστε καλύτεροι 

πρακτικά και αν μπορέσουμε να βρούμε και μια λύση που νάνε τελικά 

πιο κοντά σ αυτό που είμαστε, που δεν το φανταζόμασταν κιόλας αν 

θέλεις. Αν εγώ δεν ήμουν μέσα σ αυτήν την κρίση θα ήμουνα μια 

νηπιαγωγός. Και μπορεί δέκα χρόνια μετά να συνειδητοποιούσα ότι 

τελικά αυτό δεν μου αρέσει.  Αυτή η κατάσταση με έφερε πιο κοντά, 

πιο γρήγορα αν θέλεις, επιτάχυνε τις διαδικασίες, να ψάξω πιο 

γρήγορα, να ενδιαφερθώ πιο γρήγορα, να βρω εργαλεία πιο γρήγορα, 

να γνωρίσω ανθρώπους πιο γρήγορα, έγιναν όλα πιο γρήγορα.  Εκεί 

που μπορεί να έφθανα να συνταξιοδοτηθώ για να καταλάβω τελικά ότι 

δεν μ άρεσε ποτέ η δουλειά μου. Οπότε έχουμε και κάποια … 

[164-165] 

 Κριτικός 

αναστοχασμός 

επιλογής δημοσίου. 

 

 

 

 

Ίσως ήταν και  ένα αναγκαίο κακό, αν θέλεις. Να ξεβολευτούμε λίγο 

από την αίσθησή του δημοσίου. Γιατί εγώ μ αυτήν την έννοια  

μεγάλωσα αν θέλεις. Εγώ γι’ αυτό επέλεξα αυτές τι σπουδές εξαρχής. 

Για μια θέση στο δημόσιο. 

Λ.2. Άρα η αφετηριακή προσδοκία ήταν μια θέση στο δημόσιο? 

Βεβαίως. Αυτό ήταν το κριτήριο. Το οποίο ήταν λάθος κριτήριο 

τελικά. Αλλά αν δεν έμπαινες σ αυτή την διαδικασία, ότι τελικά ήταν 

κλειστές οι πόρτες του δημοσίου, όπως είναι και θα είναι, δεν θα 

έμπαινες  και σε μια περαιτέρω διερεύνηση αυτού του ζητήματος. 

[166-171]   

Απουσία συγκριτικού 

πλεονεκτήματος 

τυπικού προσόντος 

 

 

 

 

Και σε μια έμπρακτη αναζήτηση, όχι μόνον εγκεφαλικά. Δηλαδή να 

προχωρήσω σε ένα μεταπτυχιακό.. 

Λ.3. Γιατί το μεταπτυχιακό ήταν μέρος της εξελικτικής σου διαδικασίας 

με στόχο την υψηλότερη μοριοδότηση  σου στο δημόσιο? 

Όχι, εκεί ήταν συνδυαστικό, ήθελα και μόνη μου γιατί ήταν ένα πεδίο 

που μου άρεσε.  Αλλά δεν θα έμπαινα ποτέ σ αυτή την διαδικασία αν 

είχα μια θέση στο δημόσιο, φαντάζομαι. Τώρα σε πίνακες  

αναπληρωτών δεν θα με πάρουνε λόγω μεταπτυχιακού. Είναι πολύ 

δύσκολο. Ελάχιστα μετράει. Γιατί όλοι έχουν μεταπτυχιακό ούτως ή 

άλλως. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Από την “ασφάλεια” του Δημοσίου στο νέο, ανασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Μια 

μετάβαση. 

Η αρχική επιλογή - σε προ της κρίσης χρονική συγκυρία - κατεύθυνσης σπουδών της 

συνεντευξιαζόμενης σχετιζόταν, όπως η ίδια αναφέρει, με την “ασφάλεια” που παρείχε η 

μονιμότητα της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα.  

Η αποφοίτηση της μέσα στην κρίση, την υποχρέωσε σε επανεξέταση της κατεύθυνσης αυτής, υπό 

το πρίσμα των νέων δεδομένων. Η αναζήτηση επαγγελματικών επιλογών κινήθηκε αρχικά, αλλά 

και στη συνέχεια, εντός ή, πάντως, εγγύς του πλαισίου του γνωστικού της αντικειμένου.  

Η αποδοχή των νέων δεδομένων, από το περιβάλλον της ενδεχόμενης “γονεϊκής” προσδοκίας για 

απασχόληση στο “ασφαλές” περιβάλλον του δημοσίου, στο νέο περιβάλλον της “ανοιχτής” και 

επισφαλούς εργασίας, έγινε με όρους αξιοσημείωτης προσαρμογής στην “πραγματικότητα” των 

νέων συνθηκών της αβεβαιότητας. 

 

2. Η τυπικότητα του προσόντος.  

Η οριοθέτηση που, λόγω εξειδίκευσης, συνεπάγεται η απόκτηση πτυχίου, οδηγεί στην, υπό την 

στενή έννοια, πρόσληψη από τον ίδιο της ιδιότητάς του. Αποτέλεσμα, γνωστικά πεδία ή 

μεθοδολογίες του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου να εκλαμβάνονται - αλλά και να 

“βιώνονται” - από το ίδιο το υποκείμενο της γνώσης, ως ξένα.  

Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσμα, την περίοδο της μαθητείας, αλλά και την περίοδο 

αναζήτησης επαγγελματικών διεξόδων ή εργασιακής εμπειρίας, να εκλαμβάνονται ως μη σχετικά 

με τα γνωστικά τους πεδία, καθώς αποκλίνουν σημαντικά από το πεδίο εκπαίδευσης τους.  

 

3. Τα υφιστάμενα γνωστικά πεδία και οι ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας. Μια 

δυσαρμονία. 

Οι ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας στο νησί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το εύρος του 

ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένα  γνωστικά πεδία και ειδικότητες. Ως αποτέλεσμα, τα λιγότερα ή 

καθόλου συναφή με το τουριστικό προϊόν πεδία, να βρίσκονται συχνά εκτός ουσιαστικού 

ενδιαφέροντος, μικρών ή μεγαλύτερων τουριστικών επιχειρήσεων - είτε λόγω μη συνάφειας των 

σπουδών με το αντικείμενο, είτε λόγω έλλειψης εμπειρίας, είτε λόγω και των δύο.  

Τα γνωστικά πεδία που καλύπτονται στο φάσμα των ελληνικών ΑΕΙ βρίσκονται σε προφανή 

αναντιστοιχία με τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας στο νησί, με αποτέλεσμα, όπως 

υπογραμμίζει η συνεντευξιαζόμενη, να υπάρχει εξαιρετικά χαμηλή ανταπόκριση εργοδοτών για 

κλήσεις σε συνέντευξη πρόσληψης.  

 

4. Η εργασιακή εμπειρία. Βήμα αυτογνωσίας και ανεξαρτητοποίησης 

Η εργασιακή εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης απασχόλησής της, σε ένα-όχι-

και-τόσο-συγγενές με τις σπουδές της πεδίο, με μια ιδιότητα, μάλιστα, κοινωνικά και 

επαγγελματικά «υποτιμημένη» σε σχέση με τον τίτλο σπουδών της,  της παρείχε ωστόσο, όπως η 
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ίδια αναφέρει, σημαντικούς βαθμούς αυτογνωσίας αλλά και ικανοποίησης  σε σχέση με τις 

δεξιότητες και τα ταλέντα της.   

Ταυτόχρονα αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της οικονομικής της ανεξαρτησίας και 

του ουσιαστικού απογαλακτισμού της από το γονεϊκό περιβάλλον.  

 

5. Υπερ- κατάρτιση και απομείωση των στοιχείων του βιογραφικού.  

Το πεδίο των πληροφοριών όσον αφορά στις τυπικές γνώσεις που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό 

σημείωμα, αναδιαμορφώνονται κάθε φορά, τόσο ποσοτικά όσο και ιεραρχικά, προκειμένου να 

επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος: το προφίλ του υποψηφίου σκιαγραφείται “κατάλληλα”, ανάλογα 

με τον δυνητικό αποδέκτη του.  

Έτσι, το προφίλ του ίδιου ατόμου αλλάζει “χαρακτηριστικά”, αφενός μεν προβάλλοντας εμφατικά 

κάποια στοιχεία της βιοτικής του τροχιάς, αφετέρου δε απομειώνοντας “επιμελημένα” ή και ή 

“εξαφανίζοντας” κάποια άλλα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές συγκεκριμένης 

θέσης εργασίας. 

Ως αιτία αυτής της πρακτικής, προβάλλεται από το υποκείμενο αφενός η ανάγκη να μην κριθεί ως 

overqualified για μια θέση χαμηλότερων προσόντων – στην οποίαν, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, 

δεν θα προσληφθεί - αφετέρου η ανάγκη να μην θίγονται ζητήματα “εξουσίας” του εργοδότη, “να 

νοιώσει ας πούμε ότι μπορεί τα δικά του πράγματα, με τις δικές του οπτικές να είναι ίσως 

χαμηλότερες από του εργαζόμενου και άρα να μην με  προσλάβει”.  

 

6. Ο τίτλος σπουδών δεν συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα  

Στο ερώτημα εάν θα έμπαινε σε διαδικασία διεκδίκησης μιας θέσης στο δημόσιο, ακριβώς λόγω 

του μεταπτυχιακού της τίτλου, η συνεντευξιαζόμενη απαντά εμφατικά: “Όλοι έχουν 

μεταπτυχιακό”.  

Παρά την προφανή ανακρίβεια/υπερβολή, το δεδομένο ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν συνιστά 

συγκριτικό πλεονέκτημα ενισχύεται από το ουσιαστικό πάγωμα των προσλήψεων στον δημόσιο 

τομέα, τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων προσωπικού με επίσης αυξημένα τυπικά προσόντα, αλλά 

και τη γενικότερη απαξίωση των τυπικών προσόντων έναντι μη τυπικών, την οποίαν επιδεικνύει, σε 

γενικές γραμμές, ο ιδιωτικός τομέας. 
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ΥΠΟΚ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 3 

 

[1-12]  

Επαγγελματική 

ενασχόληση 

διαφορετική του 

πεδίου σπουδών    

 

 

 

 

 

 

Θα σου πω την δική μου ιστορία, όπως την έχω βιώσει εγώ. Δυστυχώς 

είμασταν μια γενιά η οποία ναι μεν πέρασε καλά τα παιδικά της 

χρόνια, μεγαλώνοντας όμως οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Βιώσαμε 

πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε, ούτε οι ίδιοι οι γονείς μας δεν 

τα περιμένανε. Ξεκινήσαμε με πολύ θετικούς οιωνούς να 

σπουδάσουμε, να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με το αντικείμενο των 

σπουδών μας, παρόλα αυτά στην πορεία είδαμε ότι ξεκινούσε μια 

περίοδος κρίσης. Οι περισσότεροι επιλέξανε επαγγέλματα της 

αρεσκείας τους χωρίς να έχουνε επιρροές από τους γονείς τους και 

τελικά καταλήξαμε οι περισσότεροι, εκτός από αυτούς που είχανε 

κάποια έτοιμη δουλειά  από τους γονείς τους, και ήταν κάποιοι γονείς 

ιατροί οπότε θα συνεχίζανε ιατρική, ή αρχιτέκτονες και ακολούθησαν 

την αρχιτεκτονική. Όλοι οι υπόλοιποι ασχολούμαστε με τελείως 

διαφορετικό επάγγελμα απ’ αυτά που σπουδάσαμε. Εγώ προσωπικά 

έκανα ένα κύκλο μέχρι να αποφασίσω τι θέλω στη ζωή μου

[13-28] 

Αναζητήσεις.  

Επαγγελματικά 

αδιέξοδα λόγω 

κρίσης.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέρασα την πρώτη φορά στην ΑΣΟΕΕ στο τμήμα διοικητικής 

επιστήμης και τεχνολογίας, γρήγορα κατάλαβα ότι δεν μου άρεσε και 

πήρα την διαγραφή από την σχολή.  Η επόμενη μου  επιλογή ήτανε να 

αποκατασταθώ και επέλεξα την σχολή της αστυνομίας, εκεί υπήρχε 

μια επιρροή από τους γονείς μου, η αλήθεια είναι αυτή και τελικά δεν 

πήγα ούτε εκεί. 

Α.2. Ως επιλογή ασφάλειας ?  

Ναι, να είχα ένα μισθό, γιατί υπήρξε μια αναστάτωση εκείνη την 

περίοδο, τι θα ακολουθήσω, περίπου το 2006-2007, και τελικά 

αποφάσισα να ακολουθήσω το επάγγελμα της οδοντοτεχνικής που μου 

άρεσε, γιατί με ενδιέφερε πολύ και η οδοντιατρική, σπούδασα γρήγορα 

τέσσερα χρόνια στη σχολή, συνεπής, έβγαλα την σχολή και με άριστο 

βαθμό, πρώτος στη Σχολή. Το 2012, που αποφοίτησα, είχαμε μπει για 

τα καλά στην κρίση,  πλέον όσοι παίρναμε το πτυχίο μας δεν υπήρχαν 

θέσεις εργασίας για μας ή υπήρχαν ελάχιστες, οι οποίες, μιλάμε τώρα 

για μισθό κάτω των 400 ευρώ, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να 

επιλέξουμε ή κάποιο άλλο επάγγελμα ή ταυτόχρονα να δεχτούμε την 

κατάσταση αυτή και να προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτά τα 

χρήματα αλλά δουλεύοντας 10 με 12 ώρες την μέρα. Οπότε και γω 

αναγκάστηκα επέλεξα να φύγω από την Αθήνα, διότι έπρεπε να 

καλύπτω πλέον μόνος μου όλα τα έξοδα, δεν μπορούσα να επιβαρύνω 

άλλο τους γονείς μου, κατέβηκα στην Κρήτη και άρχισα να 

ασχολούμαι με χώρους καφεστίασης, γενικά του τουρισμό, ξενοδοχεία, 

παραλία κτλ. Οπότε έχω μείνει τελείως εκτός επαγγέλματος, προ το 

παρόν, αυτών που σπούδασα 
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[29-39] 

Επανεξέταση 

δεδομένων   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.1 Μου λες ότι υπήρχε μια αρχική επιλογή η οποία δεν ήταν πολύ κοντά 

στις επιλογές σου, όμως αντιλαμβάνομαι ότι οι επιλογές της 

οδοντιατρικής  ή της οδοντοτεχνίας, είναι δικές σου επιλογές. 

Ναι, ναι, ήταν τ όνειρο μου η οδοντιατρική γι’ αυτό και δεν τα έχω 

παρατήσει. Και φέτος προσπάθησα να μπω στην σχολή της 

οδοντιατρικής, δεν τα κατάφερα , αλλά ευελπιστώ να βρω τις δυνάμεις 

να ξαναπροσπαθήσω.  Είναι κάτι το οποίο μου άρεσε γι’ αυτό και το 

κυνηγάω.  

Β.2. Σήμερα υπάρχει ένα γνωστικό πεδίο που είναι αποτέλεσμα των 

σπουδών της οδοντοτεχνικής, όπου από τότε που ολοκληρώνεις μέχρι 

σήμερα επαγγελματικά δεν δραστηριοποιείσαι σ ένα χώρο που έχει 

σχετική συνάφεια με αυτό το αντικείμενο. θα μπορούσε κάποιος να πει 

ότι θα μπορούσες να εργασθείς σε ένα οδοντιατρείο? Σε κάτι 

παρεμφερές οποιασδήποτε μορφής ? 

Ο οδοντοτεχνική είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ συγκεκριμένο, 

ουσιαστικά είσαι ι συνεργάτης του οδοντιάτρου, δεν έχεις  το δικαίωμα 

να επέμβεις σε ασθενή, δεν έχεις καμία επαφή με ασθενή, η μόνη σου 

επαφή είναι με τον οδοντίατρο και ότι σου ζητήσει ο οδοντίατρος.  Οι 

επιλογές που έχεις είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Ή 

δραστηριοποιείσαι και ανοίγεις δικό σου εργαστήριο το οποίο βέβαια 

απαιτεί εξοπλισμό ο οποίος είναι πάρα πολύ ακριβός δηλαδή είναι 

τρεις και τέσσερεις φορές πιο ακριβός από τον εξοπλισμό του 

οδοντιάτρου και πρέπει να συνεργασθείς και με αρκετούς 

οδοντίατρους για να μπορείς να πεις ότι είσαι επιτυχημένος και ότι 

δουλεύεις. Διότι ο οδοντίατρος, καλώς ή κακώς, πληρώνεται τρεις και 

τέσσερεις φορές πάνω από τον οδοντοτεχνίτη οπότε το να συνεργασθεί 

ένας οδοντοτεχνίτη με έναν ή δυο οδοντιάτρους δεν είναι επαρκές.  Η 

άλλη σου επιλογή είναι να εργασθείς ως υπάλληλος σε ένα ήδη 

υπάρχον εργαστήριο, αλλά με συνθήκες πολύ κακοπληρωμένες και 

σου ζητάνε πάρα πολλές ώρες εργασίας γιατί είναι μια δουλειά, που 

δεν είναι θεωρητική, είναι πρακτική. 

Β.3. Δεν είναι δουλειά υψηλής εξειδίκευσης ?  

Μιλάμε  για  χιλιοστά..  

Β.4. Ως δουλειά υψηλής εξειδίκευσης λοιπόν δεν έχει καλές απολαβές?  

Δυστυχώς όχι μέσα στην κρίση πλέον  δεν έχει… 

Β.5. Και έχει υψηλότερες οικονομικές απολαβές ο τουριστικός τομέας, ο 

χώρος της εστίασης? 

Αυτή την στιγμή, ναι έχει.  
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 [44-49]  

Νέα προτεραιοποίηση 

λόγω οικονομικού. 

Εναλλακτικό σχέδιο 

επιβίωσης 

 

 

 

 

 

 

Γ.1 Άρα, απέναντι μου έχω κάποιον που ενώ έχει κάνει σπουδές σε ένα 

αντικείμενο το οποίο τον ενδιάφερε, μάλλον η κρίση .. 

Σίγουρα είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που δεν έχω ασχοληθεί με το 

επάγγελμα, και αυτή τη στιγμή οι απολαβές στο χώρο του καφέ είναι 

μπορεί και τέσσερεις φορές πάνω απ’ ο ότι θα έβγαζα σαν 

οδοντοτεχνίτης. Αυτή τη στιγμή άμα έβρισκα σε ένα εργαστήριο με 

καλές συνθήκες και μισθό που να ήμουνα εγώ ευχαριστημένος 

σίγουρα θα το ακολουθούσα ξανά το επάγγελμα. Αλλά επειδή δεν 

υπάρχουν προς το παρόν αυτά και επειδή έχω και εδώ γνωστούς 

οδοντοτεχνίτες και κάθε φορά που τους βλέπω μου λένε δεν έχουμε 

δουλειά, δεν έχουμε δουλειά, με κάνει πολύ επιφυλακτικό και 

ανασφαλή. Λέω να ακολουθήσω ένα κλάδο ο οποίος δεν ξέρω αν θα 

μπορέσω να βγάλω και την οικογένεια μου αύριο, μεθαύριο. Είναι λίγο 

ρίσκο. Οπότε σκέφτομαι να ασχοληθώ και με κάτι άλλο, να έχω και 

εάν δεύτερο πλάνο και γιατί όχι να αλλάξω και καριέρα τελείως.  

[50-55]  

Αναπροσανατολισμός   

και επένδυση σε νέα 

γνώση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.2 Άρα εξετάζεις μέσα στην κρίση αναπροσανατολισμό επαγγελματικό. 

Ναι , πάρα πολύ έντονα. Και ότι ασχολούμαι, τώρα ασχολούμαι με τον 

χώρο του καφέ, ν εξειδικευτώ πάνω σ αυτό και να μην μείνω μόνο 

στην εμπειρία, να παρακολουθήσω κάποια σεμινάρια, να μάθω κάποια 

πράγματα που προφανώς δεν ξέρω και να γίνομαι όλο και καλύτερος σ 

αυτό.  

Γ.3. Σκέφτεσαι να περάσεις ένα καινούργιο πλαίσιο εκπαίδευσης … 

Τελείως διαφορετικό από αυτό που έχω ασχοληθεί, γιατί η κατάσταση 

που βιώνω θεωρώ ότι είναι μια καλή λύση για μένα αυτή. Και το 

βλέπω και σε όλη την δική μου γενιά, ότι οι περισσότεροι συμμαθητές 

μου έχουν σπουδάσει και κανείς δεν ασχολείται με αυτό που 

σπούδασε. Όλοι είναι σε άλλα αντικείμενα, ότι δουλειά μπορεί να βρει 

ο καθένας για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του , αυτή 

τη στιγμή.  

Γ.4. Μπορείς να μου πεις ενδεικτικά σε πεδία αναφέρεσαι? 

Έχω φίλο ο οποίος τελείωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιά Πληροφορική 

και δούλευε μέχρι και πέρυσι και αυτός σε καφέ ως tender. Άλλη φίλη 

μου η οποία τελείωσε το Πάντειο πανεπιστήμιο, Οικονομικά και αυτή 

την στιγμή ασχολείται με τον Τουρισμό σε μια εταιρία που νοικιάζει 

βίλλες. Άλλος φίλος  μου και αυτό τελείωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιά, 

και αυτή τη στιγμή εργάζεται στην … (εταιρία) ως υπάλληλος. 
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[56-59] 

 Ο ιδεότυπος του 

“ελεύθερου 

επαγγελματία” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.1. Γιατί βρίσκεται σε αναντιστοιχία κάποιος ο οποίος έχει τελειώσει το 

πανεπιστήμιο Πειραιά και εργάζεται στην …(εταιρία) που μου ανάφερες 

προηγουμένως?  Ποιο θα ήταν το ιδανικό  μέρος για να έλεγες ότι έχει 

συνάφεια το πτυχίο σου με τον επαγγελματικό σου χώρο? 

Ειδικά εγώ είμαι της άποψης ότι άμα μπορείς να χεις το επάγγελμα  

σου ως ελεύθερος επαγγελματίας θα ήταν το ιδανικό. Δηλαδή να 

μπορέσεις εσύ να καθορίζεις τις ώρες εργασίας σου, να μπορείς να 

είσαι ικανοποιημένος από την εργασία σου και από κει και πέρα 

θεωρώ ότι όταν κάποιος έχει ασχοληθεί με την πληροφορική θα έπρεπε 

να δουλεύει σε μια εταιρία που να ασχολείται με την πληροφορική, με 

τους υπολογιστές κλπ. ή οικονομικά ίσως σε μια τράπεζα ή σε μία 

εταιρία οικονομικών συμβούλων, κάτι παρεμφερές δηλαδή με τα 

οικονομικά. Τώρα αν κάποιος έχει τελειώσει τα οικονομικά και 

ασχολείται με το bar tending, οκ είναι κι αυτό μες στο πρόγραμμα, 

μπορεί και να του αρέσει. Γιατί πολλοί έχουν πάρει και το πτυχίο τους 

όχι αναγκαστικά γιατί τους άρεσε η σχολή αλλά γιατί εκεί περάσανε 

και λένε, άσε έχω και ένα πτυχίο, ποτέ δεν ξέρεις … ίσως ανοίξει και 

κάποια θέση, κάποια προκήρυξη.

[60-73] 

Προβληματική  

επιλογής σπουδών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε.1 Θέση και προκήρυξη θα ανοίξει στο δημόσιο… 

Κάποια στιγμή. Ναι στο δημόσιο. Υπήρχε και αυτή η σκέψη, ότι βγάλε 

και εσύ τη σχολή σου και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει. Πάντα το 

λέγανε κι οι γονείς μας  αυτό.  Τα αδέρφια μου έχουν και οι δυο πτυχίο 

γυμναστικής ακαδημίας στα ΤΕΦΑΑ, ο ένας βρίσκεται στην Κύπρο, 

έφυγε πρόσφατα και ασχολείται κι αυτός με τον καφέ, και ο άλλος μου 

αδερφός βρίσκεται τώρα και τρία – τέσσερα χρόνια στο Λονδίνο, και 

ασχολείται με εστιατόρια ενώ έχουν και οι δυο πτυχίο. Η αδερφή μου 

η μεγάλη έχει τελειώσει Γερμανική φιλολογία, και βρίσκεται στη 

Δράμα, άνεργη μόνο η άλλη μου αδερφή η οποία έχει τελειώσει 

τραπεζικά  επαγγέλματα, εργάζεται κανονικά σε τράπεζα, υπάρχει 

δηλαδή αυτή η αντιστοιχία.  

Όταν σου λένε στα 18σου χρόνια, αποφάσισε, τι θέλεις να σπουδάσεις, 

προσωπικά δεν πιστεύω ότι κανείς μπορεί να το πει με σιγουριά, 

μπορεί να πει, θέλω να κάνω αυτό. Μέχρι τα 18σου χρόνια έχεις 

κάποιες εμπειρίες, ίσως να ασχοληθείς με τον αθλητισμό οπότε να πεις  

θα πάω γυμναστική ακαδημία, ή θα σ αρέσουν οι υπολογιστές, αλλά τα 

παιχνίδια, που θα πεις, θα ασχοληθώ με την πληροφορική, οπότε όταν 

θα μπεις σε μια σχολή, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, δεν 

είναι αυτό που περιμένεις και κάπου εκεί αρχίζει λίγο το πράγμα και 

χαλάει, και τελικά λες μ αρέσει αυτό που κάνω, μου αρέσουν τα 

οικονομικά?  

Από και πέρα υπάρχουν παιδιά τα οποία αποφασίζουν να 

ακολουθήσουν το επάγγελμα, που θα βγάλουν την σχολή  και μετά θα 

κάνουν και κάτι άλλο που τους αρέσει, υπάρχουν και παιδιά που 

αποφασίζουν νωρίς να φύγουν και να κάνουν κάτι άλλο τελείως 

διαφορετικό. Σίγουρα υπάρχουν και θέσεις αυτές που λέτε, απλά είναι  
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πολύ περιορισμένες πιστεύω μια επιχείρηση πόσα άτομα θα χρειαστεί 

ως οικονομικούς συμβούλους? Ένα, δύο? Βγαίνουν εκατοντάδες από 

οικονομικές σχολές κάθε χρόνο.  

Είναι λίγες  οι θέσεις αυτές και πλέον οι επιχειρήσεις απ’ ότι έχω 

καταλάβει  δεν ζητάνε από έναν άτομο να αναλάβεις τα οικονομικά κα 

τίποτα άλλο. Θα σου λύσουν τα οικονομικά, αλλά θα κάνεις και αυτό 

θα κάνεις και το άλλο, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι ιδίες οι 

επιχειρήσεις να κόψουν και τα πολλά μεροκάματα και να 

προσπαθήσουν με ένα άτομο να βγάλουν εργασία και για δυο και για 

τρία άτομα που αντιστοιχεί. Και με τα αντίστοιχα χρήματα. Από κει 

και πέρα μακάρι να μπορεί ο καθένας να ακολουθήσει αυτά που αγαπά 

και αυτό που έχει σπουδάσει. 

[74-80] 

 Η “κυριαρχία”  του  

τουριστικού τομέα 

στην Κρήτη.  

Οι  αναγκαίες 

δεξιότητες.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάντως, ότι είμαι σε νησί, θεωρώ ότι ο Τουρισμός ακόμη αντέχει. 

Μπορεί να μιλάμε για οικονομική κρίση , θεωρώ ότι έχει δουλειά, έχει 

ψωμί, και οι περισσότερες οικογένειες ζουν από τον Τουρισμό αυτή τη 

στιγμή.  

Δηλαδή  ευτυχώς που υπάρχει και ο Τουρισμός. 

ΣΤ.1 Άρα καταλαβαίνω ο προσανατολισμός σου είναι ευρύτερα ο 

τουριστικός κλάδος. 

Ναι, Έχω κάνει ήδη μια αίτηση σε μια σχολή για τουριστικά 

επαγγέλματα γιατί θεωρώ ότι θα συνεχίσει  ο τουρισμός- να μην λέω 

μεγάλες κουβέντες – για πολλά χρόνια ακόμη να μας ταΐζει, να μας 

δίνει ψωμί, είμαστε σε ένα πολύ όμορφο σημείο του πλανήτη. 

ΣΤ.2. Ποιες δεξιότητες εκτιμάς ότι πρέπει να ‘χει κάποιος να ασχοληθεί 

με τον τουρισμό? 

Σίγουρα, να είναι επικοινωνιακός, να έχει το λέγειν, να ξέρει γλώσσες, 

γιατί αλλάζει ο τουρισμός κάθε χρόνο, απ’ ότι παρατηρώ, από άλλες 

χώρες έρχονται κάθε χρόνο, και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να 

ξέρεις την ιστορία του τόπου σου έτσι ώστε όταν έρθει ο άλλος να 

δείξεις ότι αγαπάς  τον τόπο σου και έχεις σαν του προσφέρεις 

πράγματα. Όχι ότι έχεις έρθει για να του πάρεις τα χρήματα.  Να τον 

καλωσορίσεις, να τον φιλοξενήσεις.

[81-83] 

Αναστοχασμός.  

Επαναξιολόγηση  

εκπαιδευτικών  

επιλογών.  

  

  

Ζ.1. Τελικά έχεις επανεξετάσει τις επιλογές που έκανες στα 18σου? 

Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω μετανιώσει για τις επιλογές που 

έχω κάνει. Έχω δόξα τω θεώ περάσει καλά χρόνια, εμείς δεν 

μεγαλώσαμε μέσα στην τεχνολογία όπως τα σημερινά παιδιά, εμείς 

μεγαλώσαμε με τους φίλους μας στα σχολεία. Αργότερα, 

μεγαλώνοντας μπήκαν οι υπολογιστές στη ζωή μας, αλλά όχι σε τόσο 

βαθμό ότι θα επικοινωνώ κάθε μέρα τον φίλο μου μέσω ιντερνέτ, 

υπήρχε αυτή η επαφή.  
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Ίσως να ήθελα κάτι ποιο ασφαλές. Αν γυρνούσα τον χρόνο ίσως να 

επέλεγα μια θέση η οποία ήξερα ότι θα μου εξασφάλιζε το μέλλον 

γιατί αυτό που περνάμε σήμερα  δεν είναι ότι πιο  εύκολο, να ξέρουμε 

ότι υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, ότι τον άλλο μήνα μπορεί να μην έχω 

δουλειά, ή τον άλλο μήνα μπορεί να μην έχω τα χρήματα, ή τον άλλο 

μήνα να σου πει ο άλλος σε θέλω στην δουλειά αλλά σου κόβω το 

μισθό κάτω από το ήμισυ. Υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, και ίσως να 

έκανα κάποιες διαφορικές επιλογές αλλά δεν μπορώ να πω ότι το 

μετανιώνω, μου άρεσε η σχολή που έβγαλα, μ άρεσε που πήγα στην 

ΑΣΟΕΕ, είδα ότι δεν μου άρεσε γιατί πολλοί πάνε, χωρίς καν να 

προσπαθήσουν, φεύγουν. 

[84-88]  

Αναγκαία η διαρκής 

μάθηση  

 

 

 

 

 

 

 

Εγώ δεν έχω σταματήσει να ενδιαφέρομαι, θα συνεχίσω να 

ασχολούμαι, να προσπαθώ και να εξελίσσομαι.  Και να 

ξανασπουδάσω. Γιατί θεωρώ ότι ποτέ δεν είναι αργά. Πολλοί μου 

λένε, καλά, τώρα το θυμήθηκες, στα τριάντα. Δεν θεωρώ ότι είμαι  σε 

ηλικία να σταματήσω τις σπουδές μου. Γιατί, νομίζω ότι πλέον μπορείς 

παράλληλα να κάνεις πολλά πράγματα. 

Η.1. Άρα, έχεις μία θετική άποψη για την δια βίου μάθηση. 

Ναι, ναι, πάρα πολύ θετική. Θεωρώ ότι όποιος σταματάει και πει ότι 

τέλος, τον θεωρώ ότι… για μένα προσωπικά σταματάει και η ζωή του. 

Να πει κάποιος ότι σταματάω να εκπαιδεύομαι. Γιατί όσο ζεις, 

μαθαίνεις, δεν γίνεται να πεις, ούτε ότι σταματάω τα ξέρω όλα. Πρέπει 

να ενδιαφέρεσαι για την ζωή, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, 

συνέχεια, συνέχεια. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και να μάθεις 

και να ζήσεις.

[89]  

Επαναξιολόγηση 

προτεραιοτήτων 

λόγω οικογενείας  

 

 

 

 

 

 

 

Η.2. Σε παρακολουθώ όση η ώρα και ενώ στο κομμάτι των σπουδών, 

της μόρφωσης έχεις μια αντίληψη πολύ ανοιχτή που λέει ότι πρέπει να 

προχωράμε και να εξελισσόμαστε, είπες προηγουμένως ότι όποιος 

σταματάει είναι σαν να πεθαίνει, στο κομμάτι το επαγγελματικό 

χρησιμοποίησες κάποιους όρους «σταθερότητα», ‘εξασφάλισης” κλπ.  

πως μπορεί το κομμάτι της γνώσης να είναι τόσο ανοιχτό και το 

επαγγελματικό τόσο σφικτό, «κλειστό» ? 

Πιστεύω ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και από την στιγμή που θα 

μπει σε μια φάση που θα πει θα κάνω οικογένεια αλλάζει τελείως ο 

τρόπος σκέψης του δεν είναι προτεραιότητα πλέον το τι θέλει αλλά η 

οικογένεια του. Σκέφτεσαι ότι αυτή τη στιγμή έχω ένα, δυο παιδιά, έχω 

τρία στόματα από πίσω οπότε θα αναγκασθώ να δουλέψω, θα 

συμβιβαστώ, γιατί συμβιβάζεσαι με την δουλειά που έχεις και δεν 

σκέφτεσαι πλέον τα δικά σου θέλω. Σε νοιάζει να έχεις κάποια 

χρήματα κάθε μήνα να μεγαλώσεις την οικογένεια σου…
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[90-96]  

Ευελιξία και  νέα 

γνώση για επιβίωση 

στις νέες  συνθήκες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ.1. Θέλεις να μου πεις κάτι άλλο? 

Ναι, κοίταξε επειδή υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια, 

γενικά, θεωρώ  σωστό να κάνει κανείς πολλά πράγματα γιατί  πάρα 

πολλοί έχουν οδηγηθεί στην εξειδίκευση και από την στιγμή που δεν 

βρίσκουνε δουλειά στον τομέα τους δεν ξέρουν κάτι άλλο να κάνουν 

και κλείνονται. Και μένουν άνεργοι πολλά χρόνια. Δεν θεωρώ ότι 

πρέπει να σταματήσεις από την στιγμή που βλέπεις ότι δεν μπορείς να 

εξασκήσεις το επάγγελμα σ αυτό το οποίο έχεις ειδικευθεί , καλό είναι 

να μάθεις και κάτι άλλο. Ο άνθρωπος κατά τη γνώμη μου πρέπει να 

ξεκινάει να εργάζεται από μικρός για να μπορεί να δει πως είναι να 

συνεργάζεσαι, πρέπει να μάθεις και να συμπεριφέρεσαι , να σέβεσαι, 

και να  ακούς κλπ.  και γενικά πως είναι να δουλεύεις και να βγάζεις τα 

προς το ζην. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Προτεραιοποίηση του οικονομικού λόγω κρίσης 

Παρά την αφετηριακή περιπλάνηση σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, στο πρόσωπο του 

συνεντευξιαζόμενου φαίνεται πως αποτυπώνεται το ζήτημα της ανεπαρκούς πληροφόρησης στα 

πεδία των σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων.  Ωστόσο, αυτό που γίνεται 

έντονα φανερό, μέσα από την βιοτική τροχιά του υποκειμένου, η έξοδος του οποίου στην αγορά 

εργασίας συντελείται μέσα στην κρίση, είναι η προτεραιοποίηση, για τον ίδιο, των οικονομικών 

απολαβών που μπορεί να εξασφαλίσει σε παρόντα αλλά και μέλλοντα χρόνο.  

Το ζήτημα της “εξασφάλισης” μέσω του Δημοσίου, είχε τεθεί, ως φαίνεται, από το γονεϊκό 

περιβάλλον, ωστόσο οι επιλογές του οδηγούν σε άλλη κατεύθυνση, με απόλυτη - σε επίπεδο 

αμιγώς εκπαιδευτικών κριτήριων, τουλάχιστον - επιτυχία.  Όμως, η “πρωτιά” στο γνωστικό πεδίο, 

δεν είναι αρκετή να υπερκεράσει την “ανυπαρξία θέσεων απασχόλησης” την περίοδο της κρίσης, 

ούτε τους “υπερβολικά χαμηλούς μισθούς για τις πολλαπλάσιες ώρες απασχόλησης”. Το γεγονός 

ότι ο συνεντευξιαζόμενος προέρχεται από πολυμελή οικογένεια, ελαχιστοποιεί τα περιθώρια 

“ανέξοδων” αναζητήσεών του: o τόπος καταγωγής του, η Κρήτη, προσφέρει τη δυνατότητα να 

εξασφαλίζει, εργαζόμενος στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού και της εστίασης, πολλαπλάσιες 

οικονομικές απολαβές, ικανές να του εξασφαλίσουν την ανεξαρτητοποίηση του από την οικογένεια 

και τη δυνατότητα μιας επαγγελματικής προοπτικής.  

 

2.  Η επιλογή των σπουδών συνιστά κατά βάση επιλογή επαγγέλματος.  

Το ζήτημα του επαγγελματικού μέλλοντος βρίσκεται στενά συνυφασμένο με την επιλογή του τομέα 

των σπουδών κάθε νέου. Στην προ κρίσης περίοδο, αυτό αποτελούσε στοιχείο που αντανακλούσε 

περισσότερο μια γενική τάση, εκπορευόμενη από το γονεϊκό ή το ευρύτερο φιλικό περιβάλλον, 

ανάλογα με τις κυρίαρχες τάσεις της εποχής αναφορικά με το prestige ή τις οικονομικές απολαβές 

και την ασφάλεια που εκτιμάτο ότι  παρείχαν.  

Το υποκείμενο της συνέντευξης, που βρέθηκε στο μεταίχμιο αυτής της περιόδου, σημειώνει για την 

πραγματικότητα  της εποχής:  «Ξεκινήσαμε με πολύ θετικούς οιωνούς να σπουδάσουμε, [όρος που 

αντανακλά τις συνθήκες ευμάρειας εκείνης της περιόδου] στην πορεία όμως ξεκίνησε η κρίση. Οι 

περισσότεροι επέλεξαν επαγγέλματα της αρεσκείας τους και …” -  εδώ ακριβώς αποκαλύπτει τη 

σύνδεση μεταξύ επιλογής σπουδών και επαγγέλματος - “…οι περισσότεροι καταλήξαμε να 

ασχολούμαστε με τελείως διαφορετικό επάγγελμα από αυτό που σπουδάσαμε. Εκτός, βέβαια, από 

εκείνους που είχαν κάποια έτοιμη δουλειά από τους γονείς τους - ήταν κάποιοι γονείς γιατροί, 

οπότε τα παιδιά συνέχιζαν την ιατρική, ή αρχιτέκτονες κ.ο.κ.» 

Η κατάληξη της παραπάνω νοηματικής ενότητας, αναδεικνύει την αντίληψη για “εκείνους που 

έχουν έτοιμη δουλειά από το γονεϊκό τους περιβάλλον” και τους άλλους, “τους υπόλοιπους” (στους 

οποίους περιλαμβάνει και τον εαυτό του) που ασχολούνται με τελείως διαφορετικό επάγγελμα απ’ 

ότι σπούδασαν.  
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Είναι προφανές ότι η έννοια της “έτοιμης δουλειάς” θεωρείται από τον ίδιο ως σαφές πλεονέκτημα, 

καθώς υπό μια έννοια μπορεί να “εξασφαλίσει” το μέλλον...  

 

3. Η “εξασφάλιση” του δημόσιου τομέα. Τέλος εποχής.   

Στο τραπέζι των “ενδεχόμενων” για σπουδές, βρέθηκε, κατόπιν γονεϊκής προτροπής, η Σχολή της 

Αστυνομίας, προκειμένου να υπάρξει “αποκατάσταση”.  

Ο όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο  προκειμένου γι αυτήν την επιλογή (την οποίαν, τελικά, 

δεν πραγματοποίησε) αλλά και η γενικότερη αντίληψη γύρω από τις προσλήψεις στο δημόσιο 

τομέα, αντανακλά την επί δεκαετίες κυρίαρχη στην ελληνική κοινωνία νοοτροπία: από το 1911, 

οπότε θεσπίστηκε στην Ελλάδα η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, αυτή υπήρξε το “όνειρο” αλλά 

και η πραγματικότητα για γενιές Ελλήνων που “εξασφάλισαν” για τους ίδιους και για τα παιδιά 

τους μια θέση στο Δημόσιο.  

 

4. Ιδανικό: ο ελεύθερος επαγγελματίας  

Το πρότυπο του ελεύθερου επαγγελματία”, είναι φαίνεται ακόμη ισχυρό και λειτουργεί ελκτικά –

ως “ιδανική περίπτωση’– επαγγελματικής προοπτικής για τον συνεντευξιαζόμενο. Η αναφορά του 

σε αυτό με τρόπο ιδιαίτερα θετικό, λόγω της ελευθερίας επιλογής, συνιστά αξιοσημείωτο εύρημα, 

ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης.  

Η δυνατότητα καθορισμού του χρόνου εργασίας, φαίνεται επίσης να αποτελεί βασικό παράγοντα 

επιλογής.  

 

5. Η επαγγελματική δραστηριότητα προηγείται, η εκπαίδευση έπεται. Μια αντιστροφή, ως 

νέα τάση. 

Ο τομέας της εστίασης, ο οποίος προϋποθέτει συγκεκριμένες δεξιότητες και υποστηρίζεται 

εκπαιδευτικά τα τελευταία χρόνια και από ιδιωτικές σχολές εκπαίδευσης αποτελεί για τον 

συνεντευξιαζόμενο, υπό τις παρούσες συνθήκες, τη βέλτιστη επιλογή, συνδυάζοντας 

επαγγελματική προοπτική και ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές. Η “εγκατάλειψη” του 

γνωστικού του πεδίου στο οποίο είχε εξασφαλίσει τυπικό προσόν, εμφανίστηκε  ως αυτονόητη 

επιλογή λόγω της αδυναμίας του, εν μέσω κρίσης,  να εξασφαλίσει απασχόληση και ικανοποιητικές 

οικονομικές απολαβές. Η προοπτική να κάνει “οικογένεια” και οι αυξημένες της ευθύνες 

μεγαλώνουν την αβεβαιότητα του και  ενισχύουν την απόφαση του αυτή.   

Η νέα αυτή επαγγελματική επιλογή αποτελεί  ενδιαφέρον εύρημα, καθώς πραγματοποιείται με 

όρους αντιστροφής της κυρίαρχης τάσης, οι σπουδές να προηγούνται το επαγγέλματος. Στην κρίση, 

η αυξημένη ανεργία οδηγεί σε νέες “υποχρεωτικές” επιλογές, οι οποίες κατόπιν, για να 

υποστηριχθούν, ενισχύονται από επιμόρφωση ή νέα εκπαίδευση. Στοιχείο που υπογραμμίζει και ο 

ίδιος στην συνέντευξη του. 
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3.9 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  Β  

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά δραστηριοποιούμενους επαγγελματικά στον δευτερογενή και 

τριτογενή τομέα της οικονομίας οι οποίοι βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο και εξετάζουν ή έχουν 

ήδη υλοποιήσει νέο επαγγελματικό ή χωρικό αναπροσανατολισμό.  

Η μετάβαση τους στις νέες αυτές  συνθήκες συντελείται με όρους πολύ διαφορετικούς απ’ 

ότι της προηγούμενης κατηγορίας (3.1) και λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων αλλά και με τον 

χρονικό ορίζοντα αλλά και το εύρος των διαθέσιμων επιλογών τους πολύ περιορισμένο.  

Η έρευνα εστάζει στις survival strategies που επιλέγουν και τις αντιλήψεις τους για τα 

ζητήματα της εκπαίδευσης. 

 

Οι βασικές συγκλίσεις των υποκειμένων εντοπίζονται στα παρακάτω πεδία. 

- Συνειδητοποίηση ανεπάρκειας και ευθυνών 

- Ελλείματα γνώσεων/τυπικών προσόντων 

- Προσανατολισμός στην εμπειρική γνώση 

 

Σε εξατομικευμένο πεδίο εντοπίζονται τα παρακάτω 

- Μετάβαση από τον τριτογενή στον πρωτογενή τομέα 

- Πρωτοβουλία εκχώρησης management  με πρωτοβουλία του εργοδότη  

- Διαχωρισμός γνωσιακού αντικειμένου από διοίκηση  

- Αδυναμία πρόβλεψης φαινομένων  

- Νεομετανάστευση 

 

Στην ενότητα αυτή εντοπίζουμε τις περιπτώσεις εκείνες των υποκειμένων των οποίων η 

στρατηγικής καριέρας διακόπηκε με τρόπο λιγότερο (περίπτωση συνεντευξιαζόμενου 5) ή 

περισσότερο βίαιο (συνεντευξιαζόμενος 4). 

 Ο επαγγελματικός τους προσανατολισμός, η διαχείριση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

απασχολουμένων στις επιχειρήσεις τους, αλλά και το μορφωτικό επίπεδο των ιδίων αναδεικνύει σ 

ένα βαθμό τις επικρατούσες συνθήκες, επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές της εποχής που εκείνοι 

ξεκινούσαν την επαγγελματική τους καριέρα.  

Το ενδιαφέρον στην παρούσα έρευνα έγκειται στο πως οι ίδιοι επιλέγουν να διαχειριστούν 

την “κρίση τους” και να την μετατρέψουν, σε στρατηγική καριέρας.  
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ΥΠΟΚ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 4 

 

[1-7]  

¨Πρόσληψη” της  

νέας 

Πραγματικότητας 

 

 

 

 

 

 

 

Ε: Μπορείτε να μου πείτε τη δουλειά κάνατε πριν την κρίση? 

Είχα μια αλυσίδα καταστημάτων, στο χώρο του λιανεμπορίου... 

Ε: Η κρίση σας έχει ταλαιπωρήσει? 

Δεν μ έχει ταλαιπωρήσει. Μου έχει αλλάξει τη ζωή. 

Ε: Μπορείς να μου πεις δυο πράγματα πάνω σ αυτό? Πως ορίζεις την 

αλλαγή πάνω στην ζωή σου? 

Σε όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο αξίας, σε επίπεδο θέσης, στα πενήντα 

σου αλλάζουν τα πάντα. Στα πενήντα η μέρα που ξημερώνει είναι 

διαφορετική. Ότι ήξερες, ότι ονειρεύτηκες, ότι στόχους είχες βάλει, 

έχουν αναθεωρηθεί όλα προς το χειρότερο. Δεν υπάρχουν στόχοι, δεν 

υπάρχουν όνειρα, ουσιαστικά δεν υπάρχει αύριο.

[8-12]  

Αναστοχασμοί  

για τα αίτια  

και τις ευθύνες. 

 

 

 

 

 

 

 

Ε: Σήμερα, τι κάνεις? Με τι ασχολείσαι? 

Ουσιαστικά δεν ασχολούμαι με τίποτα γιατί το μυαλό είναι 

εγκλωβισμένο στα χρόνια της κρίσης. Περνάς πολλά διαστήματα, 

διαστήματα τα οποία ξεχωρίζουν από μεγάλες ενότητες για 

προσωπικές ευθύνες και αμφιβολίες για το πως χειρίστηκες κάτι, για το 

πόσο απροετοίμαστος ήσουνα να χειριστείς πράγματα έξω από ότι 

είχες αντιμετωπίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή εμπορικά, οπότε περνάς 

μία περίοδο, όπου έχεις έντονες ενοχές και αμφιβολίες για τον τρόπο 

που χειρίστηκες όλη αυτή την ιστορία, περνάς στάδια θυμού με τον 

εαυτό σου και μετά με τους συνεργάτες σου, γενικώς αντιλαμβάνεσαι 

ότι είναι μια περίοδος κρίσης που αλλάζουν όλοι οι συντελεστές…

[13-24] 

Συνειδητοποίηση 

ελλειμάτων γνώσεων 

και απόκρισης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε: Πόσα χρόνια ασχολούσουνα με τη  δουλεία σου? 

Από τα 20, περίπου 30 χρόνια. 

Ε: Χρειαζότανε συγκεκριμένες γνώσεις για αυτά που έκανες τότε? 

(.... παύση) 

Ναι, βεβαίως... Βεβαίως.  Απλά όλες αυτές οι γνώσεις, ήταν σε τελείως 

διαφορετικό προσανατολισμό. Δηλαδή η αντιμετώπιση μίας κρίσης, 

σου δείχνει ότι πέρα από την προσπάθεια να βελτιωθείς εμπορικά, θα 

πρέπει να έχεις σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γνώσεις και σένα άλλο 

επίπεδο. Δηλαδή ποτέ δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα αντιμετώπιζα 

μια πτώχευση. Υπήρχαν κομμάτια τα οποία νόμιζα ότι το περιβάλλον 

το οποίο χτίζαμε δεν το αφορούσε. Ότι η χώρα, από πουθενά δεν 

προέκυπτε ότι ξαφνικά θα είχαμε τέτοιας έντασης φαινόμενα. Και 

δυστυχώς για μας, αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν τρομακτικό λάθος. 

Ε: Αυτό που κάνεις σήμερα, σ αρέσει πιο πολύ απ’ αυτό που έκανες πριν 

την κρίση? 

Αυτό έχει να κάνει με μένα, σαν άνθρωπο. 

Ε: Είσαι καλύτερα σήμερα? Πιο καλά με τον εαυτό σου? 

Από μια πλευρά, ναι. Είμαι πιο κοντά σε μια πραγματικότητα. Από την 

άλλη είμαι ένας άνθρωπος χωρίς πρόσωπο.  Κινούμαι σε μια πόλη που 

μέχρι πριν είχα μια ιδιότητα και είχα μια θέση και τώρα έχω χάσει και 
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την ιδιότητα και τη θέση. Είναι σαν να κινούμαι χωρίς πρόσωπο. Είμαι 

ένας αόρατος άνθρωπος

 

[25- 29] 

Επαναστοχοθεσία σε 

νέο περιβάλλον  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε: Σήμερα ωστόσο αναπτύσσεις μία δραστηριότητα... Δεν κάνεις κάτι 

διαφορετικό από αυτό που έκανες παλιά? Έχει μεταβληθεί η ζωή σου ή 

όχι? 

Ναι, σημαντικά. Προσπαθείς να ξεκινήσεις από το μηδέν... 

Ε: Αυτό το καινούργιο πεδίο, δεν έχει ανάγκη γνώσεων? 

Ναι έχει. Έχει. Απλά προσπαθείς να κάνεις κάτι κατ’ αρχήν για να μην 

είσαι τελείως ανενεργός, Προσπαθείς να διαλέξεις μια δραστηριότητα 

που να είναι έξω από χώρο στον οποίο κινήθηκες και έφυγες σαν 

αποτυχημένος και προσπαθείς να ξεκινήσεις σε χώρο που υπάρχουν 

πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή η 

εμπειρία, να σε βοηθάνε να κάνεις κάτι διαφορετικό, ακόμη και κάτι 

τελείως διαφορετικό, έξω από το χώρο στον οποίο κινείσαι... Αυτό σε 

βοηθάει. Και το ‘χεις ανάγκη για να σταθείς όρθιος. Για να μπορείς να 

γυρίσεις σπίτι , φέρνοντας κάποια πράγματα και όχι με αδειανά χέρια.

[30-34]  

Μετάβαση από  την 

πνευματική στην  

χειρωνακτική 

εργασία 

 

 

 

 

 

 

Ε: Αυτή η δουλειά που κάνεις τώρα έχει πιο πολλές απαιτήσεις από αυτή 

που έκανες παλιά? Είναι πιο σύνθετη? Πιο απλή? 

Αυτή την δουλειά που διάλεξα τώρα, την έχω διαλέξει και σαν μορφή 

τιμωρίας. Αυτοτιμωρίας. 

Έχει περισσότερο χειρωνακτική εργασία... 

Ε: Ενώ η παλιά ήταν περισσότερο πνευματική? 

Ήταν πολύ πιο πνευματική, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, είχε 

άλλες απαιτήσεις, διαφορετικού τύπου απαιτήσεις. Τώρα αυτή η 

δραστηριότητα που κάνω έχει πολύ χειρωνακτική εργασία, έχει 

πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα τα έκανα, και τα 

κάνω και σ ένα πλαίσιο, σε κάποιο βαθμό, αυτοτιμωρίας.

[35 - 37]  

Απαιτήσεις 

δεξιοτήτων στο νέο 

περιβάλλον 

 

 

 

 

 

 

Ε: Αυτή η δουλεία, δεν έχει ανάγκη και κάποιων συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων? 

Ναι, βεβαίως. Και θα έλεγα και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Γνώσεις τις 

οποίες αναγκάστηκα να τις μαζέψω γρήγορα, κάνοντας αρκετά λάθη, 

αλλά ... στα πενήντα έχεις εμπειρίες σημαντικές για να κάνεις πολλά 

πράγματα, πολύ περισσότερα πράγματα απ’ ότι φανταζόσουνα ότι 

μπορείς να κάνεις. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον στην όλη ιστορία και 

ίσως το θετικότερο κομμάτι από όλη αυτήν την ιστορία. Δηλαδή το 

κομμάτι ότι βρίσκεσαι πιο κοντά σ αυτό που λέμε δυνατότητες, 

δηλαδή βλέπεις ότι μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα τα οποία δεν 

θεωρούσες ότι σε αφορούν και ότι θα μπορούσες να τα καταφέρεις...

[ 38- 42] 

Συνειδητοποίηση 

ελλειμάτων 

 

 

 

Ε: Θεωρείς ότι υπήρχαν πράγματα, τα οποία θα έπρεπε να έχεις κάνει 

νωρίτερα, πχ. σπουδές, να είχες αποφύγει κάποια πράγματα, να είχες 

πουλήσει ίσως νωρίτερα, να είχες κάνει άλλου τύπου κινήσεις... 

Προφανώς. Χιλιάδες πράγματα. Δεν υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει 

πρωινό που να ξυπνάω και να μην έχω αυτό το πράγμα στο μυαλό μου. 

Ε: Τι θα μπορούσες, τι θ άπρεπε να είχες κάνει? 



 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχει ακόμη και στις άλλες, τις καινούργιες δραστηριότητες, 

δεν είναι λίγες οι φορές που το μυαλό μου είναι στο παρελθόν: ότι θα 

μπορούσα να έχω κινηθεί νωρίτερα. Ή ότι θα μπορούσα να έχω 

διαλέξει καλύτερους συνεργάτες ή αν έκανα αυτό ίσως το άλλο. Ίσως 

και να μην μπορώ.., ίσως και να ζηλεύω αυτούς που τα κατάφεραν και 

να θυμώνω με τον εαυτό μου που δεν τα κατάφερα. Χρειάζεται μια 

διέξοδος έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητα από το τι κάνει κάποιος.

[43 - 50]  

Χαμηλότερες 

απολαβές  

σε συνθήκες 

ανασφάλιστης 

εργασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε: Τώρα βγάζεις χρήματα? 

Πολύ λιγότερα... 

Ε: Αυτό σε σχέση με παλιά? 

... καμία σχέση. Η νύχτα με τη μέρα... 

Ε: Βγάζεις πολύ περισσότερα ή πολύ λιγότερα? 

Πολύ λιγότερα. Και με πολύ περισσότερο κόπο. 

Ε: Τώρα δουλεύεις πιο πολλές ώρες? 

Τώρα δουλεύω πολύ περισσότερες ώρες και πιο χειρωνακτικά. Είμαι 

ανασφάλιστος. Έχω συνέχεια την αγωνία, γιατί όλο αυτό μου άφησε 

πολύ μεγάλο δικαστικό αγώνα. Έτσι όπως είναι το σύστημα, ένας 

άνθρωπος που τυχαίνει να είναι πρόεδρος μιας εταιρίας, ξαφνικά όλο 

το βάρος, όλες οι υποχρεώσεις, πέφτουν σε ένα κεφάλι με αποτέλεσμα 

να βρίσκεται στα δικαστήρια, να λοιδορείται, να ... Είναι μια ιστορία  

που δεν την εύχεσαι σε κανένα…

[51- 54] 

Καθυστερημένη 

αντίδραση  

 

 

 

 

 

 

Ε: Επιμένω στο κομμάτι των δεξιοτήτων. Υπήρχαν στην προηγούμενη 

δουλειά, στην προηγούμενη περίοδο, ανάγκη άλλων επαγγελματικών και 

προσωπικών δεξιοτήτων για να “τρέξει” αυτή η δουλειά? 

Όχι.  

Ε: Η σημερινή δραστηριότητα ή η παλιά? 

Η παλιά... Η παλαιότερη δραστηριότητα ενδεχομένως θα χρειαζότανε 

να είχαμε ετοιμάσει σενάρια. Να ήταν περισσότερο προετοιμασμένη 

σε επίπεδο σεναρίων. Σενάρια κρίσης τα οποία έσπευσα να τα δω και 

να τα εφαρμόσω όταν το πλοίο είχε γείρει και ήταν η κατάσταση  

πλέον χωρίς δυνατότητα ελιγμών.

[60- 61] Στον 

πρωτογενή τομέα το 

νέο survival strategy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε : Οκ, Πες μου με ποια δραστηριότητα ασχολείσαι τώρα, με τι έχει να 

κάνει? 

Κυρίως με την εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων, δηλαδή κάποιες 

ελιές και την προσπάθεια δημιουργίας μίας κτηνοτροφικής μονάδας με 

κάποια ζώα, όσον αφορά στα κουνέλια, δηλαδή στο μεγάλωμα και την 

παραγωγή κρέατος κουνελιού και κάποια μορφή με κατσίκια για την 

παραγωγή γάλακτος. 

Ε: Άρα επαγγελματικά, στην προ κρίσης περίοδο, ασχολούσουνα με τον 

τομέα του μαζικού λιανικού εμπορίου, ενώ τώρα έχεις μετακινηθεί σε 

ένα άλλο τομέα, κτηνοτροφικό ... 

Με στόχο ωστόσο την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων που 

νομίζω ότι με μικρό κόστος μπορώ να παράγω, δηλαδή χωρίς να 

χρειάζομαι μεγάλες επενδύσεις, να έχω ένα αποτέλεσμα σε προϊόν το  

οποίο μπορώ να το προσεγγίσω. 
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[62- 67] 

Αναστοχοθεσία σε 

δραστηριότητα χωρίς   

προσωπικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε: Άρα ξανά μιλάμε για επιχειρηματική δραστηριότητα? 

Για δραστηριότητα η οποία έχει πάρα πολύ μικρή ανάγκη επένδυσης 

κεφαλαίου, οικονομικού κεφαλαίου που εγώ δεν το διαθέτω... 

Ε: Ανθρώπινου κεφαλαίου?  

Φθάνει το δικό μου, δηλαδή δεν έχει την ανάγκη, δεν μπορώ άλλωστε 

να συντηρήσω προσωπικό 

Ε: Άρα σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά.... 

Η προηγούμενη δουλειά ήταν με ένταση κεφαλαίου και ένταση 

προσωπικού 

Ε: Η επιχείρηση με την όποια δραστηριοποιούσουνα πριν την κρίση, 

πόσο προσωπικό απασχολούσε? 

Είμασταν στην κλίμακα από 50 έως 100 άτομα προσωπικό. 

Ε: Και τώρα, το προσωπικό που απασχολείς στην καινούργια 

δραστηριότητα που κάνεις? 

Δεν απασχολώ προσωπικό. Και δεν πρόκειται ποτέ να κάνω 

δραστηριότητα πλέον με δουλειά με ένταση προσωπικού. Αυτό νομίζω 

ότι είναι ίσως και από τα μεγαλύτερα θέματα που θα πρέπει εμείς ως 

κοινωνία να δούμε, στο κατά πόσο μπορούν να συνεχίζουν οι 

επιχειρήσεις, έχοντας τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή έντασης 

προσωπικού. Αν δεν το λύσουμε αυτό, δεν νομίζω πως κανένας 

αφελής δεν θα πάει να μπει με πολύ μεγάλη ένταση προσωπικού.

[68 - 73]  

Σεμινάρια και 

“εφαρμογή” για την 

αξιολόγηση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε: Την περίοδο στην προηγούμενη δουλεία σου έκανες μετεκπαιδεύσεις, 

σεμινάρια κλπ. που σχετιζότανε με το προσωπικό της εταιρίας αλλά και 

με σένα τον ίδιο? 

Τα περισσότερα σεμινάρια που γινότανε, γινόταν σε επίπεδο 

εκπαίδευσής και εξειδίκευσης του προσωπικού. Ανάλογα σε ποια 

τμήματα δραστηριοποιόταν το προσωπικό, κάναμε σεμινάρια για την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση τους. 

Ε: Άρα η εταιρία την ευθύνη της οποίας είχες, έκανε σεμινάρια 

εκπαίδευσης προσωπικό? 

Βεβαίως, σχεδόν κάθε χρόνο. Όχι σχεδόν, κάθε χρόνο. 

Ε: Υπήρχε μηχανισμός που γινότανε αξιολόγηση του προσωπικού? 

Ναι βεβαίως, και συγκεκριμένη εφαρμογή που με αρκετά κριτήρια 

μπορούσε να βαθμολογείς το προσωπικό και να υπάρχει μία επιστροφή 

ώστε να λειτουργεί ως κίνητρο. Αυτό είχε να κάνει και με την 

παρουσία στα σεμινάρια, και με την προσωπική τους πορεία μέσα στην 

επιχείρηση. 

Ε: Αφορούσε το σύνολο του προσωπικού? 

Ναι, αφορούσε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κατηγορίες. Από την 

τελευταία πωλήτρια μέχρι την ταμία, μέχρι τον διευθυντή του 

καταστήματος, μέχρι τους πωλητές στα κρεοπωλεία, μέχρι τους 

πωλητές στα μανάβικα. Ξεχωριστά σεμινάρια για την κάθε ομάδα.
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[74- 76] Απουσία 

τυπικών προσόντων. 

Οι προσλήψεις σε 

ανειδίκευτο 

προσωπικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε: Για τις προσλήψεις του προσωπικού έπρεπε να υπάρχουν κάποια 

τυπικά προσόντα? Να ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να 

είχαν σεμινάρια αν ήταν στο χώρο του μάρκετινγκ, ή να ήταν ειδικοί στο 

χώρο των τροφίμων ή οτιδήποτε άλλο? 

Όχι, γιατί οι ανάγκες σε τέτοιου είδους προσωπικό ήταν μικρές. Αυτό 

το οποίο όμως μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να διαμορφώσουμε εμείς 

και να βελτιώσουμε τα άτομα, δηλαδή αυτά που ζητούσαμε δεν είχαν.. 

Ε: Ήταν δηλαδή κατά βάση ανειδίκευτο προσωπικό? 

Ακριβώς. Δηλαδή η εξειδίκευση των ατόμων αυτών αφορούσε πολύ 

συγκεκριμένο χώρο. Γι’ αυτό και το προσωπικό στα σούπερ μάρκετ 

αφορά σε μεγάλο βαθμό παιδιά τα οποία είτε φοιτούν στο 

πανεπιστήμιο και έρχονται για λίγο καιρό και η μεγάλη πλειοψηφία 

αφορά γυναίκες οι οποίες έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους και σε μια 

ηλικία 30-35 αφού έχουν τελειώσει την δραστηριότητα με την 

οικογένεια βγαίνουν στην αγορά να προσφέρουν κι αυτές  κάτι στο 

σπίτι τους.

[77 - 83] 

 “Επένδυση” στα 

ατομικά 

χαρακτηριστικά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε: Άρα δεν υπήρχε η ανάγκη κάποιων τυπικών προσόντων για να 

εργασθεί κάποιος σε μια επιχείρηση λιανικού εμπορίου? 

Ο μεγάλος όγκος του προσωπικού δεν είχε την ανάγκη να γνωρίζει 

ιδιαίτερα πράγματα πριν. Ήταν εύκολο, αν είχε διάθεση και θέληση να 

μάθει και να βελτιωθεί και να μπορεί να ανταποκριθεί σ αυτές τις 

απαιτήσεις. Τα πολύ εξειδικευμένα σεμινάρια αφορούσαν πολύ λίγους, 

αφορούσαν ουσιαστικά μια εξάδα/ οκτάδα στελεχών που αφορούσαν 

τις προμήθειες, τις συμφωνίες, τα κλεισίματα των συμφωνιών, 

αφορούσαν  το λογιστικό κομμάτι... 

Ε: Κυρίως διοικητικό και οικονομικό ... 

Ακριβώς. Είχες ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό. 

Ε: Άρα να υποθέσω πως τα στελέχη αυτά είχαν μια τυπική μόρφωση, 

ήταν απόφοιτοι μια οικονομικής σχολής? 

Ναι, ακριβώς. Απλά, δύσκολα ερχότανε αυτά τα άτομα σε μάς... 

Ε: Ο λόγος?  

... συνήθως τα άτομα αυτά, έψαχναν και έβρισκαν καλύτερες απολαβές 

μέσα από λογιστικά γραφεία... 

Ε: Θα μπορούσαν να είχαν εξέλιξη μέσα από την εταιρία? 

Ναι, βεβαίως. Ποια επιχείρηση η οποία προοδεύει και αναπτύσσεται, 

τραβάει μαζί της όλο το προσωπικό. Μετά από κάποια χρόνια, η 

επιχείρηση ουσιαστικά είναι τα πρόσωπα και τα στελέχη τα μεγάλα.

[84- 85] Δυνητική 

αξιολόγηση από 

πελάτες 

 

 

 

Ε: Υπήρχε αξιολόγηση από τους πελάτες? Οι πελάτες αξιολογούσαν την 

επιχείρηση για τις υπηρεσίες της? 

Ναι, οι πελάτες μπορούσαν να αφήσουν και να κάνουν κριτική ... 

Ε: Υπήρχε σταθερός μηχανισμός ... 

Υπήρχε κυτίο παραπόνων σε όλα τα σημεία και τα τμήματα. Δηλαδή 

μπορούσαν – και γινόταν αυτό – μέσα σ ένα πλαίσιο μιας επιχείρησης 

που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο.  Αλλά τίποτα  ιδιαίτερο…
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[86- 91] 

 Μηχανισμοί 

αξιολόγησης. Η 

εμπειρία το 

“κεφάλαιο” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε: Άρα υπήρχε ένας μηχανισμός και αξιολόγησης του προσωπικού ? 

Και επιβράβευσης του προσωπικού... Κατ’ αρχήν το πιο σημαντικό 

είναι ότι το προσωπικό στη μεγάλη του πλειοψηφία ενώ είχε 

χαρακτηριστικά που δεν ήταν σημαντικό να έχουμε, δηλαδή είχαμε 

ανθρώπους που έπαιρναν τη σύνταξη από την επιχείρηση, είχαν 20-25 

χρόνια μέσα στην επιχείρηση, ήταν η μεγάλη πλειοψηφία… 

Ε: ΟΙ τυπικές τους γνώσεις? Εξελίχθηκαν αυτά τα 20 χρόνια? 

Ναι, βέβαια. Είναι το πιο σημαντικό. Τα άτομα αυτά, μέσα από το 

κλείσιμο της επιχείρησης, σχεδόν στο σύνολο τους βρήκαν αμέσως 

δουλειά. 

Ε: Λόγω της εμπειρίας που είχαν αποκτήσει? 

Ακριβώς. Το να έχεις μια γνώση και μια εμπειρία σε ένα χώρο, και 

μάλιστα για αρκετά χρόνια είναι κεφάλαιο... Και εγώ όταν ερχότανε 

άτομα που είχαν εμπειρία από άλλες επιχειρήσεις ήταν ένα σημαντικό 

συν.

[92 - 100] 

 Αναζήτηση  

εμπειρίας και 

αποτελεσματικότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ε: Όταν κάνατε την επιλογή για το προσωπικό, τι βάραινε περισσότερο? 

Τα τυπικά προσόντα, η εμπειρία, τα ατομικά χαρακτηριστικά... 

Η εμπειρία. Η εμπειρία είναι το ζητούμενο. Ακόμη και σε πολύ απλές 

εργασίες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. 

Ε: Το να έχει κάποιος εμπειρία... 

Ακριβώς. Η εμπειρία είναι θα έλεγα είναι  περίπου το 60-70% μιας 

επιλογής. Και το υπόλοιπο 30-40% να έχει τα τυπικά προσόντα.  

Αυτό που έχει σημασία, είναι η αποτελεσματικότητα, στο τέλος. 

Η εμπειρία, σου επαναλαμβάνω, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος.  

Το είδα και σε άλλες δραστηριότητες και στην Αθήνα και εδώ.  

Δεν μπορούσες να στελεχώσεις επιχείρηση, καινούργιο κατάστημα, αν 

δεν ήταν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού με εμπειρία. 

Για μένα η εμπειρία και η αποτελεσματικότητα είναι τα κλειδιά.  

Αν δεν τα έχεις, θα χρειαστείς πάρα πολύ χρόνο με αμφίβολα 

αποτελέσματα.

[101 - 108] 

“Φρεσκάδα” τα νέα 

παιδιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε: Και τα νέα παιδιά... 

Τα νέα παιδιά γενικώς, προσέθεταν φρεσκάδα και ταχύτητα και όρεξη. 

Δηλαδή, είναι αυτός ο φρέσκος αέρας που ανοίγεις ένα παράθυρο και 

μπαίνει στο χώρο. Είναι ... 

Ε: Γνώσεις στο αντικείμενο. Προσέφεραν ? 

Ναι, βεβαίως. Προσέφεραν την νέα ματιά. Αυτό το διαφορετικό που 

θέλεις να βλέπεις σε ένα καινούργιο ράφι, σε μια καινούργια βιτρίνα, 

σε μια καινούργια ιδέα.  

Ακόμη και στα πιο απλά. 

Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, σε όλες τις δουλειές να μπορείς να 

προσθέτεις άτομα, τα οποία να μπορούν να πηγαίνουν ανάποδα από 

τους υπόλοιπους.  

Να μπορούν να κινηθούν ανάποδα. Ανακατεύουν το νερό.  

Ανακατεύουν την κατάσταση. 

Αυτό στο σύνολο μπορεί να δημιουργεί σαν πρώτη εικόνα μια 

αρρυθμία, αλλά είναι η αρρυθμία που φέρνει την ισορροπία. 
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 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

1. Απαξία τυπικών προσόντων, σε προτεραιότητα τα ατομικά χαρακτηριστικά 

Για τον συνεντευξιαζόμενο δεν αποτελούσαν ζήτημα πρώτης προτεραιότητας τα τυπικά προσόντα 

των προς εργασία υποψηφίων αλλά η εμπειρία και τα ατομικά χαρακτηριστικά π.χ η “διάθεση για 

εργασία”. Στη βάση αυτών των κριτηρίων, προέβαινε, όπως μας ενημερώνει, για το κατώτερο και 

μέσο προσωπικό του, στις αναγκαίες προσλήψεις. Η περαιτέρω εκπαίδευση τους, την οποία 

ωστόσο δεν μας εξηγεί επαρκώς, γινότανε in house από ετήσια σεμινάρια. Οι απαιτούμενες 

δεξιότητες του προσωπικού του περιοριζότανε στην διαχειριστική επάρκεια τους ή στην λειτουργία 

τους “ως εργατικών χεριών’ καθώς  όπως μας λέει : “Ο μεγάλος όγκος του προσωπικού δεν είχε την 

ανάγκη να γνωρίζει ιδιαίτερα πράγματα πριν. Ήταν εύκολο, αν είχε διάθεση και θέληση να μάθει και 

να βελτιωθεί και να μπορεί να ανταποκριθεί σ αυτές τις απαιτήσεις…”  

 

2. Συνειδητοποίηση γνωσιακής ανεπάρκειας  

Το ζήτημα των ατομικών του γνώσεων και της επάρκειας του στην αντίληψη και διαχείριση της 

κρίσης γίνεται εμφανές αφετηριακά καθώς όπως μας αναφέρει “ οι γνώσεις μου ήταν σε τελείως 

διαφορετικό προσανατολισμό” ή “ θα έπρεπε να είχα γνώσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό σ ένα άλλο 

επίπεδο”. Η ανάδειξη των ζητημάτων γνωσιακής επάρκειας των ανωτάτων στελεχών, πολλώ δε 

μάλλον των επικεφαλής, επήλθε, με δραματικό τρόπο, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.  

 

3. New survival strategy: από την πνευματική στην χειρωνακτική εργασία  

Η survival strategy που «επιλέγει» ο συνεντευξιαζόμενος αφορά στη μετακίνηση του από τον 

τριτογενή τομέα της οικονομίας στον πρωτογενή και ταυτόχρονα από την πνευματική εργασία της 

ευθύνης διοίκησης στην χειρωνακτική της εκμετάλλευσης γεωργικής γης. Μεταβαίνει έτσι από το 

πεδίο του ανταγωνισμού που προϋποθέτει αυξημένες γνώσεις και συγκεκριμένες δεξιότητες σ ένα 

άλλο χώρο που απαιτεί πιθανόν χαμηλότερου επιπέδου δεξιότητες και γνώσεις, χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις κεφαλαίων και προσωπικού. Η στρατηγική  του συνιστά αποτέλεσμα μιας κρίσης που 

περιόρισε σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα - ιδιαίτερα σε τομείς έντασης κεφαλαίου και 

προσωπικού - και έθεσε εκτός αγοράς όλες εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν επάρκεια 

οικονομικών μέσων και ανθρώπινου κεφαλαίου. 

 

4. Απουσία οργανωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης  

Η “φρεσκάδα” του νέου δυναμικού που αναφέρεται ως ανάγκη για να “ανακατευθεί το νερό” παρ’  

ότι εμφανίζεται ως διάθεση εισαγωγής “νέων ιδεών” στις λειτουργίες της επιχείρησης, εν τούτοις 

συντελείται χωρίς πρόγραμμα και χωρίς ουσιαστική διαδικασία μόνιμης επιμόρφωσης και 

καλλιέργειας εταιρικής κουλτούρας ή προγράμματος παροχής συγκεκριμένων γνώσεων και 

δεξιοτήτων. Το όποιο νέο δυναμικό αναζητά εργασία, μένει έτσι, αναξιοποίητο και αδρανές.   
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5.  Η “αξία της εμπειρίας” 

Η εμμονή στην αξία της εμπειρίας, που καταγράφεται και εδώ, ως βαθύτερη πεποίθηση, 

αναδεικνύει την διάχυτη αντίληψη που ενυπάρχει στο υπόστρωμα της επιχειρηματικής κοινότητας 

και καταγράφεται με τρόπο εμφατικό και στην παρούσα συνέντευξη:  «… Η εμπειρία. Η εμπειρία 

είναι το ζητούμενο. Ακόμη και σε πολύ απλές εργασίες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. Ε: 

Το να έχει κάποιος εμπειρία? Ακριβώς. Η εμπειρία είναι θα έλεγα είναι  περίπου το 60-70% μιας 

επιλογής. Και το υπόλοιπο 30-40% να έχει τα τυπικά προσόντα. Αυτό που έχει σημασία, είναι η 

αποτελεσματικότητα, στο τέλος. Η εμπειρία, σου επαναλαμβάνω, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος…. 
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ΥΠΟΚ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 5 

 

[1-5] 

Εμπειροτεχνίτες. 

Κλονισμός από την 

κρίση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοίταξε. Μέχρι την κρίση τα πράγματα ήταν μπορώ να πω σταθερά. 

Δηλαδή, όταν λέω σταθερά, εννοώ πως υπήρχε ένας συγκεκριμένος 

όγκος δουλειάς, σταθερός σχετικά, και ζούσαμε σταθερά και απλά. 

Πολύ λίγο πριν την κρίση, εμείς δεν αναπτυχθήκαμε τόσο παρά μόνο 

στα θέματα του προσωπικού και στην αύξηση της παραγωγής. Πήγε 

καλά, αλλά αμέσως μετά την κρίση δεν μπορούσε να συνεχισθεί. 

Να σε διακόψω. Πες μου λίγο σε παρακαλώ για το προσωπικό που 

είχατε. Ήταν εξειδικευμένο ή προσωπικό το οποίο το εκπαιδεύσατε 

εσείς? 

Εξειδικευμένο προσωπικό, είμασταν τρεις εμείς στην οικογένεια που 

ξέραμε την δουλειά. Όταν είχαμε αρκετό προσωπικό, ήταν γύρω στα 

τρία άτομα από τα δώδεκα, που ήταν εξειδικευμένο.  

Όταν λέμε εξειδικευμένο, τι εννοούμε? 

Είχαν μάθεις κι αυτοί, καλή ώρα όπως εγώ, την δουλειά του πατέρα 

τους ή από κάποιο άλλο μάστορα που ήτανε κοντά τους τόσα χρόνια. 

Δεν υπήρχε κανείς, τουλάχιστον από εμάς δεν πέρασε κανείς όλα αυτά 

τα χρόνια, Έλληνας τουλάχιστον, που να είχε μια εξειδίκευση από μια 

π.χ. Σιβιτανίδειο σχολή …

[6-7] 

 Τυπικότητα 

προσόντος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρα ήσασταν εμπειροτεχνίες.. 

Ναι, είμασταν εμπειροτεχνίες. Μια φορά μόνο μας παρουσιάστηκε 

ενός Βούλγαρος, ο οποίος είχε βγάλει την σχολή της επιπλοποιίας στην 

`Σκωτία. Ένας, μέσα στα είκοσι χρόνια που εγώ θυμάμαι, να 

μπαινοβγαίνει προσωπικό στο μαγαζί.  

Και πως ήταν αυτή η εμπειρία ?  

Ήξερε πολύ θεωρία. Πάρα πολύ θεωρία. Να φανταστείς, για να κάνει 

τον κύκλο μιας εργασίας στα μηχανήματα, ενώ το κάθε μηχάνημα 

μπορούσε να κάνε δέκα τεμάχια τη φορά, αυτός ανοιγόκλεινε το 

μηχάνημα κάθε φορά που ήθελε να κάνει ένα. Όπως τον μάθανε 

θεωρητικώς στο θρανίο, έτσι λειτουργούσε. Δεν είχε την εμπειρία, των 

εμπειροτεχνιτών που περάσανε από τα χέρια μας.

[8-9]  

Προσπάθειες 

μαθητείας χωρίς 

αποτέλεσμα 

 

 

 

 

 

Είχατε λοιπόν κατά καιρούς διαφόρους ανθρώπους στην εργασία σας... 

Αλλάξαμε πιστεύω στην τελευταία εικοσαετία τουλάχιστον τρακόσια 

άτομα.. 

Τριακόσια άτομα! 

Άλλοι δεν κάτσανε γιατί δεν αντέχανε να μάθουν τη δουλειά, επειδή 

είναι λίγο, φαινομενικά δύσκολη, το σκάλισμα, η επιπλοποιία, το 

εκκλησιαστικό έπιπλο, η αναπαλαίωση κλπ., το φοβήθηκαν αρκετοί 

και δεν κάτσανε. Άλλοι είχανε τεχνικές γνώσεις απλές ξυλουργού και 

μπορέσανε και συμβιβαστήκαμε στα δικά μας δεδομένα και κάτσανε 

αρκετό καιρό και εργασθήκανε.

 

 

 

 

 



 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 61 

 

 

[10-15] 

 Προσπάθειες 

επιβίωσης. 

Οικονομικά 

προβλήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πιο μεγάλο πρόβλημα, δημιουργήθηκε από τις επιταγές των 

πελατών σε μας.  

Δηλαδή από την στιγμή που είμαστε μια μικρή βιοτεχνία, χωρίς κάβα 

στο συρτάρι μας, αρχίσανε τα προβλήματα. Και σταδιακά, μειώσαμε 

το προσωπικό μας, και μείναμε ξανά σαν οικογένεια εμείς οι τρεις, 

εγώ, ο αδερφός μου και ο πατέρα μας. 

Αναζητήσατε άλλους τρόπους να αντιμετωπίσετε την κρίση? 

Ναι, βγήκαμε λίγο έξω από τα νερά αυτής δουλειάς μας, διευρύναμε 

και τα αντικείμενα ενασχόλησης μας, αλλά δεν το κάναμε με την 

όρεξη μας γιατί δεν θέλαμε να μπούμε στα πόδια των άλλων. Εμείς 

είμασταν εξειδικευμένοι σε ένα τομέα, ανακατευτήκαμε καθαρά για το 

οικονομικό, γιατί τότε υπήρχε ακόμη η οικοδομή και υπήρχε δουλειά, 

και πήραμε και μείς ένα κομμάτι από κει και βοήθησε λίγο. Αυτό ήταν 

ο τρόπος που πήγαμε να χειριστούμε την κρίση από την στιγμή που 

γνωρίζουμε όλη τη γκάμα της δουλειάς γιατί να μην ανακατευτούμε 

και μ αυτά. Μετά βεβαίως πάτωσε τελείως και η οικοδομή και 

εννοείται βεβαίως ότι από την στιγμή που ο κόσμο δεν είχε να φτιάξει 

κάτι απλό, δεν είχε να έρθει σε μας να τού φτιάξουμε σκαλιστά  

Και ακριβά έπιπλα, και έτσι δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα, τουλάχιστον 

οι υπόλοιποι δυο της οικογένειας, εγκαταλείψανε πριν επτά χρόνια, 

πρώτη από πατέρας λόγω σύνταξης και υγείας, ο αδερφός μου καθαρά 

και μόνο επειδή αποτύχαμε επαγγελματικά. Δεν πήγε εκεί που το 

θέλαμε το εργοστάσιο. Εγώ δεν άφησα να κλείσει και το συνέχισα. Για 

την τελευταία επταετία. 

[16-17]  

Εντοπισμός λαθών. 

Αυτοκριτική  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το οποίο το κράτησες μόνος σου? 

Τελείως μόνος μου. Εμένα, την σημερινή μέρα, που λέω το έκλεισα 

και τώρα ήδη το πουλάω καιρό για να φύγει από τα χέρια μου να μην 

με βασανίζει, να στο πω έτσι, ποιο πολύ ήτανε ότι εγώ δεν 

διαχειρίστηκα κάποια θέματα με το κτήριο που στεγάστηκα. 

Δηλαδή, τι? Μπορεί να έκανες κάποιες λάθος επιχειρηματικές επιλογές?  

Σίγουρα έκανα λάθος, γιατί ένας επαγγελματίας σωστός, φαντάζομαι 

όταν αντιλαμβάνονταν ότι με τον ιδιοκτήτη και το κτήριο υπάρχει 

πρόβλημα και δεν θα σου δώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για να 

μπορείς και εσύ να λειτουργείς, εγώ, λόγω γνωριμίας, τους άφησα, του 

άφησα και στο τέλος βρέθηκα να είμαι σ ένα κτήριο χωρίς να έχω ποτέ 

μου συμφωνητικό κπ. Και παρ’ ότι κατάφερα και εγκρίθηκα στο 

ΕΣΠΑ, το κτήριο κρίθηκε ακατάλληλο, ήταν αυθαίρετο, είχε πολλά 

θέματα.

[18-20] 

Συνειδητοποίηση 

διοικητικών 

οικονομικών 

αδυναμιών 

 

 

 

Το να κρατεί κάποιος το τιμόνι μιας επιχείρησης, ίσως, λένε κάποιοι, ότι 

δεν είναι αρκετό να είναι κάποιος ένας καλός ηλεκτρολόγος, 

υδραυλικός, ξυλουργός ... 

Εννοείται. Αυτό ήταν το πιο βασικό. Εγώ έφθασα στο σημείο να πω - 

για μένα - ότι δεν κάνεις για αφεντικό. Εγώ, αποδείχθηκε, ή είδα στον 

εαυτό μου, ότι αν υπήρχε ένας στο διοικητικό σκέλος να το οργανώνει, 

από κάτω θα μπορούσα να είμαι υπεύθυνος της παραγωγής μιας 

ομάδας μέχρι και εκατό ατόμων πάρα πολύ άνετα. Λόγω της εμπειρίας. 
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Αν είχα ένα άτομο ή αν εγώ ήμουνα διαβασμένος όπως το λέμε. 

Μορφωμένος, με πέντε γνώσεις καλύτερες, πάνω στο αντικείμενο αυτό 

της διαχείρισης, της διοίκησης, της ανάπτυξη της. Και πιο σκληρός 

σαν επαγγελματίας.  

Άρα , αυτό που μου λες, είναι ότι εάν είχες κάποιο άλλο άτομο υπεύθυνο 

γι’ αυτά οικονομικά και διοικητικά και εσύ να έμενες υπεύθυνος στην 

παραγωγή.. 

Ναι, στην γνώση τη δουλειάς ήμουνα και είμαι στο 100%. 

[21]  

Πρωτοβουλία 

εκχώρησης 

management σε 

τρίτους. 

 

 

 

 

 

 

Μήπως λοιπόν η κρίση ήρθε και ανέδειξε ακριβώς αυτό το για να 

πηγαίνει καλά μια δουλειά δεν αρκεί κάποιος να είναι καλός στην 

δουλειά του, άλλα... 

Είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Το έχω πει ατέλειωτες φορές, όπως και πριν 

φτάσω στο σημείο να κλείσω, είχα επισκεφθεί κάποιους φίλους που 

ήταν οικονομικά ευκατάστατοι και γνωρίζανε την δουλειά μου και το 

τι μπορούμε να κάνουμε και τους ζήτησα, τους πρότεινα θέλετε να το 

πάρετε να το διοικήσετε, εσείς τα οικονομικά, τα συμβόλαια, όλα και 

εγώ μπορώ να είμαι μέσα και να σας παράγω ότι μου ζητήσετε για να 

το πουλήσετε, για να το εξάγετε, για να το κάνετε παραγωγή, ότι 

νομίζετε εσείς.

[22-26] 

 Διαχωρισμός 

γνώσεων δουλειάς 

από διοίκηση 

μονάδας. Απουσία 

γνωσιακού 

υπόβαθρου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρα, ο ίδιος άρχισες για πρώτη φορά να σκέφτεσαι ότι θα ήτανε καλό, 

εσύ ο ίδιος να ήσουνα ο μάστορας, ο επικεφαλής, ο αρχιτεχνίτης σε μια 

μικρή ή μεγάλη μονάδα, μου είπες και μέχρι εκατό άτομα, διότι ήσουν 

και είσαι απόλυτος  σίγουρος ότι την δουλειά την ξέρεις, από καλά έως 

πολύ καλά... 

Ήμουνα και είμαι, και μπορεί να μην έφθασα τα εκατό άτομα, αλλά 

έφθασα τους εικοσιτέσσερεις, μαζί με του εξωτερικούς, και για δύο 

χρόνια λειτουργούσαν όλα σωστά, με τέλεια αποτελέσματα, χωρίς 

παράπονα από τις δουλειές, χωρίς καθυστερημένες παραγγελίες, χωρίς 

τίποτα.  

Σ αυτό το κομμάτι ήμουνα απολύτως πλήρης. 

Στο κομμάτι της διαχείρισης, του οικονομικού, της ανάπτυξης, των 

συμφωνιών, και εγώ και ο αδερφός μου, επειδή είμαστε  του 

γυμνασίου δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα.  

Καταφέραμε να πάμε μόνο πιο βαθιά οικονομικά, απ’ ότι ήμασταν. 

Όταν ξεκίνησε η κρίση χρωστούσαμε λιγότερα, από ότι τώρα... Αυτό 

καταφέραμε δυστυχώς να κάνουμε στο θέμα της διαχείρισης.  Στο 

θέμα τη ποιότητας , να ανταπεξέλθουμε στους πελάτες, στο τι μας 

ζητήσανε, στο αν το φτιάξαμε, αν τα καταφέραμε είμαστε 100% 

επιτυχία.   

[27]  

Λήψη απόφασης 

διακοπής 

λειτουργίας. 

Αναπροσανατολισμός 

 

 

Άρα, κάνεις την προσπάθεια,  σ αυτά τα έξι - επτά χρόνια δεν βλέπεις να 

προχωράει αυτή η ιστορία και τελικά επιλέγεις να κανείς τι? 

Επιλέγω να κλείσω, ενημερώνω ήδη του πελάτες μου, ξεπουλάω το 

εμπόρευμα που έχω, ενώ έχω κάνει ήδη και την διακοπή στην εφορία, 

για να μην μου τρέχουν άλλο οι υποχρεώσεις κοκ  
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 [28- 31] 

Νεομετανάστευση.   

New survival 

strategy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και εσύ, προσωπικά, τι σκέφτεσαι να κάνεις?  

Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, δεν μπορεί να αναγνωρισθεί η τέχνη μου. 

Αν ήμουνα του λυκείου, μου έδινε το δικαίωμα η Σιβιτανίδειος να 

δώσω μόνο  εξετάσεις και να μη δώσει το δίπλωμα με βάσει τις 

δουλειές που ξέρω να κάνω.  

Αυτό όλο το ψάξιμο το ξεκίνησα γιατί προσανατολίζομαι να φύγω στο 

εξωτερικό, στην Αμερική. Επειδή υπάρχει δουλειά για μένα ως 

σπεσιαλίστας που είμαι, σκαλιστής, επιπλοποιός, συντηρητής έργων 

τέχνης κλπ., μου ανοίγουμε μια πόρτα τώρα εκεί, θα ετοιμάσω ένα 

πολύ καλό βιογραφικό, με βεβαιώσεις από τον Δήμο, τις εκκλησίες 

που έχω κάνει, και μ αυτές θα πάω σε δυο μεγάλες εταιρίες που 

αναζητούν. Θα φτιάξω τα χαρτιά μου, πηγαίνοντας, όπως με 

ενημέρωσαν για την διαδικασία που πρέπει να κάνω, κάνω ένα 

τουριστικό ταξίδι , ονομαστικά το λένε έτσι… 

Άρα θα έχεις ένα portfolio, με τις εργασίες, με τις δουλειές που είχες 

κάνει όλα αυτά τα χρόνια… 

Θα κρατάω τα χαρτιά μου να με συστήσει σε δυο μεγάλες εταιρίες που 

αναζητούν τέτοια άτομα, και αν σε κάποιους από αυτούς κάνω, θα μου 

κάνουν την κάλεση, θα μου κάνουν πρόσκληση, για να πάω νόμιμα. 

Στην περίπτωση που δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα φύγω με τουριστική και 

θα παραμείνω εκεί κρυφά να βρω δουλειά να πάω στην Αμερική η 

οποία είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί το αποτέλεσμα της δουλειάς να το 

πληρωθώ σαν τεχνίτης και όχι σαν αφεντικό. 

[32-36] 

Απουσία πλαισίου  

αναγνώρισης 

προσόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρα σήμερα μου λες, ύστερα από ένα κύκλο, περίπου 20 χρόνων… 

Εγώ είμαι ενεργά στο εργοστάσιο από το 1996, εμπειρικά χρόνια είναι 

αυτά, από το 1990 έως το 1996 ήμουνα βοηθός στα χρόνια  του πατέρα 

μου.  Η επιχείρηση είναι από το 1971 ανοιχτή και δει είχε κλείσει ποτέ 

ούτε μέρα., παρ. όλες τι αντιξοότητες, παρ. όλες τις δύσκολες 

καταστάσεις… 

Άρα μου λες ότι τώρα κλείνει ένας κύκλος, και ουσιαστικά την 

επαγγελματική σου διέξοδο αισθάνεσαι ότι θα την βρεις σε μία άλλη 

χώρα η οποία μπορεί να αξιοποιήσει το ταλέντο σου στην δουλειά… 

…Και να αξιοποιήσει και να αναγνωρίσει… Η Ελλάδα δεν νομίζω ότι 

θα μου τα αναγνωρίσει πολύ. Ποτέ, όχι πολύ. Γιατί και συζητώντας 

είτε με μορφωμένους ανθρώπους είτε και με απλούς, είτε και 

εμπειροτεχνίες όταν τους περιγράφω τις γνώσεις μου ακούγομαι 

υπερβολικός.  Τις γνώσεις και τις δυνατότητες. Αυτοί που τις έχουν δει 

είναι μόνο οι πελάτες μου. Και οι δικοί μού άνθρωποι. Έξω 

αναγνωρίζονται. Όπως και εκεί πέρα όσοι αναγνωρίζονται 

πληρώνονται. 

[37- 46 ] 

 “Επιχείρηση” 

αλλαγής ρόλου: από 

ιδιοκτήτης, 

υπεύθυνος 

παραγωγής     

Άρα πιστεύεις ότι εδώ λόγω και της κρίσης πιθανόν να μην μπορείς να 

πληρωθείς αυτή την δουλειά.. 

Όχι, δεν μπορώ να την πληρωθώ. Πήγα δούλεψα, παράλληλα με το 

μαγαζί μου την ώρα που υπολειτουργούσε, ανέλαβα άλλο ένα 

εργοστάσιο, πήγα και δούλεψα ως υπεύθυνος παραγωγής. Πέραν όμως 

από υπεύθυνος παραγωγής, τους έδωσα και κάποιες από τις γνώσεις  
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μου γιατί εκείνοι ασχολιόντουσαν με το επαγγελματικό έπιπλο. Εγώ 

σαν επιπλοποιός τους έδωσα το δικαίωμα το να μπουν και στην 

παραγωγή του επίπλου. Οπότε βγάλαμε και δυο τρεις παραγγελίες 

τέτοιες. Βέβαια κι  αυτός μετά δεν είχε δουλειά να κάνει. Έπεσε η 

δουλειά. Εγώ βεβαίως θα μπορούσα να συνεχίσω εκεί, αλλά δεν τον 

συνέφερε τον ίδιο οικονομικά, να με πληρώσει τόσο καλά που με 

πλήρωνε, για να στέκομαι όρθιος στη φασόν εργασία του 

μηχανήματος. Ενώ εγώ του έκανα άλλα πράγματα. Γι’ αυτό και όταν 

μου έλεγε ότι χρειαζόμαστε άτομα, πως θα βγει η δουλειά, μου λέγε 

πως θα βρούμε τεχνίτες, του έλεγα δεν θέλω τεχνίτες, θέλω να μου 

φέρεις ανειδίκευτους, 

Άρα χαμηλού κόστους…  

Χαμηλού κόστους, ναι. Στη φασόν εργασία, που κάθεσαι και κάνεις 

μια συγκεκριμένη κίνηση σε ένα  μηχάνημα δεν χρειάζεσαι 

εξειδικευμένο. Τον εξειδικεύεις εσύ βάσει των δικών σου δεδομένων. 

Και του μηχανήματος που έχεις. 

Άρα λες, εκεί πια τον έχω χειριστή μηχανήματος, τον εκπαιδεύω να 

χειρίζεται το μηχάνημα. 

Κάνεις κινήσεις συγκεκριμένες, τυποποιημένες. Εκεί βεβαίως κάποια 

στιγμή έπεσε η δουλειά, εγώ αναγκαζόμουνα από κει που είχα πλήρες 

ωράριο εκεί πέρα ν εμφανίζομαι δύο ώρες, την ημέρα για τρεις φορές 

την εβδομάδα, να του ξεκινάω και να φεύγω , πράγμα που κι αυτό δεν 

μου κάνε και τότε  αναγκάστηκα να το εγκαταλείψω. Δεν με βόλευε, 

δεν κέρδιζα κάτι. Ίσα ίσα που δημιουργούσα περισσότερο πρόβλημα 

στο δικό μου μαγαζί, τη στιγμή που ήδη υπολειτουργούσε. Έτσι, μ 

αυτά και μ αυτά τα ‘βαλα κάτω, πιο πολύ οικονομικά, και λέω κλείσε 

το, έχεις εμπόρευμα και εξοπλισμό, να πάνε κάποια χρήματα εκεί που 

πρέπει να πάνε, να μην υπάρχουν υποχρεώσεις, γιατί είμαστε σε μια 

κλειστή κοινωνία, και δεν θέλω να αφήσω ούτε πελάτες ατέλειωτους, 

ούτε πολλές υποχρεώσεις. Δεν λέω ότι μα αυτά που έχω θα τα 

ξεχρεώσω, δεν ξεχρεώνω γιατί, όπως ξέρεις, ένας μηχανολογικός 

εξοπλισμός τώρα πάει με το κιλό, Υπάρχουν ατέλειωτοι. Θα κλείσω τα 

τρέχοντα, θα εξυπηρετήσω κάποιους φίλους, θα τους δώσω φτηνά 

έπιπλα να έχουν να πάρουν κι αυτοί κάποια κομμάτια, και δεν θα 

αφήσω κόσμο στεναχωρημένο και μεγάλα προβλήματα πίσω μου. 

 Θα αφήσω τις τράπεζες μου, τις εφορίες όλα αυτά που δεν ενοχλώ 

κανένα, και θα κάνω τη δοκιμή να κάνω μια καινούργια αρχή..

[47-53] 

 Αναγκαίες οι 

σπουδές για την 

λειτουργία της 

επιχείρησης. Γονεϊκή 

Παρακαταθήκη.  

 

 

Παιδιά έχεις?  

Δυο 

Θα τα έβαζες στο επάγγελμα? Θα τους έλεγες να κάνουν κάτι 

διαφορετικό από αυτό που κάνει, έκανε ο πατέρας τους ή ο παππού 

στους? 

Θ άθελα, γιατί μεγάλωσα μ αυτό το  σκεπτικό, τη νοοτροπία αυτή, να 

την μάθουνε και να την συνεχίσουνε γιατί ήδη τους αρέσει, παρ. ότι 

είναι αγόρι και κορίτσι. Αλλά δεν θα τους αφήσω σε καμιά περίπτωση  
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να πάνε απλώς μέσα στο …, επειδή τους το έμαθα να παν να ανοίξουν 

ένα μαγαζί και  να κάνουν του μαγαζάτορες. … 

Τα παιδιά θα τα πάρεις μαζί σου? 

Ναι, εννοείται πως θα τα πάρω μαζί μου. Όλη η οικογένεια θα πάμε 

μαζί. Αν τυχόν μου πούνε θέλουμε να συνεχίζουμε την δουλειά σου, 

ανάλογα με την κλίση που θα έχει πάνω στην δουλειά, γιατί έχει 

πολλούς τομείς θα πάει στην ανάλογη σχολή να το μάθει. Ή αν θέλει 

να γίνει αφεντικό που να ‘χει άλλους στη δούλεψη του θα πρέπει να 

σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων να μάθει τι εστί επιχείρηση κτλ. και 

μετά να ανοίξει μαγαζί. Όχι όπως το άνοιξα εγώ. Όπως παρέλαβα εγώ 

και το συνέχισα. Χωρίς γνώσεις και χωρίς μόρφωση. Δεν θα τον 

αφήσω, δεν θα τους αφήσω να το κάνουν αυτό. Γιατί είμαι σίγουρος 

ότι όπως και  ν αναι τα πράγματα δεν το πετυχαίνεις.

[54-57] 

 Εκ νέου αποτύπωση 

του προβλήματος: 

Συνειδητοποίηση 

αδυναμίας 

ταυτόχρονης 

λειτουργίας τεχνίτη 

και manager  

 

 

Κατ’ αρχήν δεν μπορεί ένας να κάνει οργάνωση, και της παραγωγής 

και της υπόλοιπής επιχείρησης. Γιατί το ένα είναι η κατασκευή και το 

υπόλοιπο, το μανατζάρισμα που λέμε, είναι πιο πολύ από την 

κατασκευή. Γιατί ενώ εγώ κατάφερνα να τα κάνω, πράγματα που 

έχουν φτιαχτεί από τα χέρια μου, δεν θα έβρισκα τεχνίτη να μου τα 

κάνει, ειδικά πάρα πολύ παλιές αντίκες, δεν υπάρχουν γνώστες να τις 

συντηρήσουν ή να τις αναπαλαιώσουν. Η κάτι που δεν μπορεί να το 

φτιάξει κάποιος άλλος, έχω τι ς γνώσεις να το φτιάξω. Θα βρω τον 

τρόπο να το φτιάξω. Έχω αποκτήσει και με τις γνώσεις του πατέρα μου 

και από άλλων μαστόρων έχω εμπειρία τουλάχιστον σαράντα ετών.

[58-62]  

 Γνώση και εμπειρία 

χωρίς κατοχύρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αναπαλαίωση των επίπλων και η συντήρηση τους ήταν το 

μεγαλύτερο μάθημα πάνω στην επιπλοποιία. Γιατί από το παλιό έπιπλο 

βρήκα, ανέπτυξα, αντέγραψα…  

Ο πατέρας μου έμαθε σε ακόμη πιο παλιά έπιπλα, που ήταν καθαρά 

100% χειροποίητα., ήταν έπιπλα του 1800 και έχουν περάσει από τα 

χέρια του τεχνικές που μηχανήματα δεν τις κάνουν τώρα και αν τι 

κάνουν τώρα θα έχουν ένα κόστος τεράστιο. 

Άρα βλέποντάς ένα παλιό έπιπλο μπορούσες να ανακαλύψεις το πως 

είχε φτιαχτεί? Πάρα πολλά πράγματα. Τρομερά πράγματα, έως 

απίστευτα πολλές φορές 

Άρα είχες βγάλει μια πολύ μεγάλη σχολή, που είναι αυτή της εμπειρίας… 

Χωρίς να φανώ εγωιστής, γιατί οι περισσότεροι με περνάνε για 

εγωιστή, είμαι αυτή τη στιγμή, σε ένα επίπεδο να διδάξω επιπλοποιία, 

ξυλοτόρνευση, ξυλογλυπτική, ξύλινο σπίτι, στέγη. Τώρα για όλα τα 

υπόλοιπα είναι γελοία για μένα, κουζίνες, ντουλάπες, πάτωμα, δεν τα 

θέλω, βαριέμαι…  

Αλλά είμαι σε επίπεδο να διδάξω αυτή τη στιγμή. Έχω στα χέρια μου 

και στο μυαλό μου τη δυνατότητα να πάρω ένα άτομο από το μηδέν 

και σε δυο χρόνια να τον έχω κάνει τεχνίτη.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

1. Εκχώρηση του management με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη 

Η κρίση, σύμφωνα με τον συνεντευξιαζόμενο, έκανε ορατό στον ίδιο, πως δεν αρκούσαν οι 

γνώσεις και οι δεξιότητες που είχε στο πεδίο της δραστηριότητας του, αλλά χρειαζότανε ευρύτερες 

γνώσεις και διαχειριστική επάρκεια προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πρόβλημα της 

αγοράς, όπως π.χ. ακάλυπτες επιταγές, μείωση κύκλου εργασιών κ.α. 

 Αντιλαμβάνεται ως πρόβλημα την έλλειψη της δικής του εκπαίδευσης στον τομέα της διοίκησης 

των επιχειρήσεων και επιχειρεί την εκχώρηση του managemnet σε τρίτους. Το στοιχείο αυτό, 

συνιστά ενδιαφέρον εύρημα, καθώς εκκινεί με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη, ο οποίος, παρά  ότι 

αντιλαμβάνεται το ζήτημα της δικής του “διοικητικής ανεπάρκειας” αναλαμβάνει την πρωτοβουλία 

να το επιλύσει με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. 

 

2. Απουσία τυπικής εκπαίδευσης    

Η τέχνη του και οι δεξιότητες του στερούνται τυπικής πιστοποίησης με αποτέλεσμα ο ίδιος να 

αδυνατεί - το πετυχαίνει με την συγκέντρωση διάσπαρτου υλικού και σχετικών βεβαιώσεων από 

τον επαγγελματικό του βίο -  να συγκροτήσει ένα πλήρες και αντιπροσωπευτικό βιογραφικό. Στην 

δική του κλίμακα, στην από στόμα σε στόμα πληροφορία, τα στοιχεία αυτά δεν επαρκούν. Στο 

πλαίσιο του δικού του σχεδίου επιβίωσης, της μετάβασης του, στο νέο, διεθνοποιημένο 

περιβάλλον, καθίσταται αναγκαία η πιστοποίηση των γνώσεων του, όχι μόνο ως αναγκαίο 

ταυτοτικό στοιχείο, αλλά και ως απαραίτητο εργαλείο για την επαγγελματική εξέλιξη του. 

 

3. Από επαγγελματίας, μισθωτός 

Η εργασία του ως υπαλλήλου σε άλλη εταιρία, παραμένοντας  ό ίδιος ακόμη εργοδότης στην δική 

του, αντανακλά τις ισχυρές ταυτοτικές μεταβολές που συντελούνταν στο πεδίο της αγοράς: ό ίδιος, 

ως expert στον τομέα του, αντιλαμβάνεται ότι το πραγματικό κεφάλαιο για την επιβίωση του, είναι 

η γνώση που κατέχει στον τομέα του.  

Η επιλογή του, ως επιλογή ανάγκης, να μεταβεί σ ένα νέο περιβάλλον, στηριζόμενος στο κεφάλαιο 

των γνώσεων του, συντελείται ταυτόχρονα με την αλλαγή θέσης του απο αυτήν του ιδιοκτήτη και 

ελεύθερου επαγγελματία σε εκείνη του μισθωτού.  

  

4. Νεομετανάστευση  

«Απάντηση» του συνεντευξιαζόμενου στην κρίση, αφού ολοκλήρωσε ένα κύκλο ανεπιτυχών 

προσπαθειών αντιμετώπισης της (περιορισμό προσωπικού, αναζήτηση εταίρων ή συνεργατών για 

την εκχώρηση του management, εργασία του ίδιου ως υπαλλήλου κ.α) αποτελεί η επιλογή του να 

εργασθεί ως τεχνίτης/ σπεσιαλίστας στις ΗΠΑ.  

Η αδυναμία του να βρει λύσεις, εντός του πεδίου της αγοράς που δραστηριοποιείτο αλλά και η 

εξάντληση των χρονικών και οικονομικών περιθωρίων του τον οδηγεί σ ένα νέο προσανατολισμό: 

να παραμείνει στον επαγγελματικό χώρο στον οποίο απέκτησε γνώσεις και δεξιότητες αλλά να 

επιχειρήσει αυτές να «αξιοποιηθούν και να αναγνωρισθούν» σε ένα περισσότερο ευνοϊκό 

οικονομικό περιβάλλον.  
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5. Διαχωρισμός γνώσεων αντικειμένου από διοίκηση  

Παρά το γεγονός ότι το υποκείμενο της συνέντευξης υποχρεώνεται, λόγω οικονομικού αδιεξόδου, 

να αναστείλει την δραστηριότητα της επιχείρησης του, και πάρα το γεγονός ότι κατέβαλε, 

προσπάθειες που διήρκησαν σχεδόν επτά χρόνια, εν τούτοις κάθε άλλο παρά κλονίσθηκε η 

εμπιστοσύνη του στις γνώσεις και τις δεξιότητες του στο τομέα της εργασία του. Αντιλαμβάνεται 

ωστόσο και διαχωρίζει πλήρως το ζήτημα των γνώσεων που κατέχει στο τομέα που 

δραστηριοποιείται, από εκείνες που απαιτούνται στην διοίκηση/διαχείριση της επιχειρηματικής 

μονάδας του.  
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3.14. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ  

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα ανιχνεύονται τα βασικά ζητούμενα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας  

στην Κρήτη σε σχέση με τα κριτήρια προσλήψεων και την επιμόρφωση του προσωπικού. Ο λόγος 

που επελέγησαν οι περιπτώσεις των συνεντευξιαζόμενων, σχετιζόμενων με την συγκεκριμένη 

επαγγελματική κατηγορία, συνίσταται στο αυξημένο βάρος που έχει, στην Περιφέρεια Κρήτης, 

αναφορικά με την απασχόληση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού – οπότε αναγκαστικά 

διαμορφώνει ευρύτερες αντιλήψεις για τις ανάγκες, τα προσόντα και τις απαιτούμενες δεξιότητες. 

Το γεγονός ότι εν μέσω κρίσης ο συγκεκριμένος κλάδος παρέμεινε ισχυρός, σε σχέση με το σύνολο 

σχεδόν των άλλων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, αύξησε περαιτέρω το πραγματικό και 

συμβολικό του βάρος στον εργασιακό χώρο της Κρήτης.  

 

Οι συγκλίσεις των υποκειμένων εντοπίζονται στα παρακάτω πεδία. 

 

- Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση  

- New skills  

- Overqualified στο εξωτερικό, χαμηλών απαιτήσεων στο εσωτερικό 

- Ατομικά χαρακτηριστικά προηγούνται των τυπικών  

- Υποκατάσταση εκπαιδευτικής πολιτικής  

 

Σε μεμονωμένο επίπεδο εντοπίζονται τα παρακάτω 

 

- Μηχανισμοί αξιολόγησης  

- Κριτήρια εντοπιότητας σε επιλογή προσωπικού   

- “Κινητικότητα” εργαζομένων  
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ΥΠΟΚ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 6  

 

[1-9] 

 Πολυγλωσσία, 

ευελιξία, αυξανόμενες 

δεξιότητες. 

Βελτιωμένη 

κατάρτιση.   

Εκροή δυναμικού 

υψηλής εξειδίκευσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι δεξιότητες έχουν να κάνουν με τις απαιτήσεις που έχει η μονάδα 

που δουλεύουν. Οι απαιτήσεις είναι πάντα αυξανόμενες. Δεν έχει να 

κάνει με την παρούσα φάση ή την προηγούμενη φάση. 

Άρα το 2017 οι απαιτήσεις είναι πολύ περισσότερες απ’ ότι ήταν κάθε 

προηγούμενο χρόνο. Άρα, αυτό σημαίνει, ότι οι δεξιότητες που 

απαιτούνται κάθε χρόνο, είναι περισσότερες ή βελτιωμένες να το 

πούμε καλύτερα. 

Μια βασική δεξιότητα είναι η πολυγλωσσία, δηλαδή οι ξένες γλώσσες, 

είναι η απαραίτητη δεξιότητα για να μπορείς να εργασθείς σ ένα 

ξενοδοχείο.  

Και πλέον, αυτό που κάνει την αγορά εργασίας, που είναι και πιο 

απαιτητικές υπηρεσίες, ο εργαζόμενος πρέπει να είναι πολύ πιο 

ευέλικτος. 

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, 

είναι πολύ πιο καταρτισμένο απ’ ότι ήτανε στο παρελθόν. 

Γιατί είναι αλήθεια ότι ο Έλληνας έχει εκπαιδευτεί αρκετά και σε 

υψηλόβαθμα επίπεδα, σε πολύ καλά ιδρύματα, γιατί έχουν επενδυθεί 

πολλά χρήματα από τις Ελληνικές οικογένειες στην εκπαίδευση των 

νέων. Από την άλλη, ένα αρνητικό που συνέβη την περίοδο της 

κρίσης, είναι ότι υπήρχε μια διαρροή, εξειδικευμένων ανθρώπων, ή 

ανθρώπων οι οποίοι μετά από εξειδίκευση ή με πολύχρονη εκπαίδευση 

απέκτησαν ανώτερο επίπεδο, άρα είχαν περισσότερες προσδοκίες, άρα 

περισσότερες απαιτήσεις, η κάμψη που έγινε στον ελληνικό τουρισμό 

ανάγκασε πολλούς να φύγουν προς τα έξω. 

[13- 15] 

Απαραίτητο το 

τυπικό προσόν. 

 Στροφή στην 

ξενοδοχία  
 

 

 

 

Ούτως ή άλλως η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με 

το παρελθόν είναι πολύ καλύτερη, από μόνοι τους, ο κάθε άνθρωπος 

είναι καλύτερα εκπαιδευμένος, ξέρει σίγουρα μια ξένη γλώσσα, αλλά 

το τυπικό προσόν είναι πια απαραίτητο. 

Πάντα είναι απαραίτητο. Αρκεί να υπάρχει στην αγορά διαθεσιμότητα, 

ανθρώπων που είναι απόφοιτοι των σχολών.  

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, οδηγήθηκαν πολλοί 

περισσότεροι νέοι στον ξενοδοχειακό κλάδο και στην εκπαίδευση 

μέσα στον ξενοδοχειακό κλάδο. 

[16-18] 

Ανυπαρξία 

τουριστικών σχολών 

για στελέχη  

ανώτατης βαθμίδας  

 

 

 

 

 

Η Ελλάδα, γενικά, είναι αυτάρκης σε κατάρτιση στον τουριστικό 

κλάδο, δηλαδή υπάρχουν αρκετές, καλές σχολές, δεν είναι σε 

υψηλότερη βαθμίδα. Είναι στην βασική εκπαίδευση, είμαστε 

καλυμμένοι θεωρώ, τηρούμε τις προϋποθέσεις.  

Αν πάμε, παραπάνω δυστυχώς, δεν είμαστε τόσο καλοί. Η 

παραγωγικότητα από ελληνικές σχολές τέτοιων καταρτισμένων 

ατόμων είναι περιορισμένη. 

Οι σχολές που ήδη υπάρχουν δεν είναι τόσο εξειδικευμένες, δεν 

παράγουν στελέχη ανώτατου επιπέδου. 
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[19-21] 

 Εξωστρέφεια, 

μετεκπαίδευση, νέες 

τεχνογνωσίες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμείς κοιτάζουμε και προς τα έξω, Έλληνες που έχουν σπουδάσει στην 

Ελλάδα και μετεκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό και επίσης έχουν μια 

σχετική εμπειρία εξωτερικού, έχουν δημιουργήσει εικόνες, έχει 

διευρυνθεί το πεδίο τους, έχουν παραστάσεις, πολύ περισσότερες 

εναλλακτικές από το υφιστάμενο εδώ, έχουν αναπτυχθεί τεχνογνωσίες 

πολύ πιο εξελιγμένες εκτός Ελλάδας και σε τομείς όπως είναι η 

γαστρονομία, το είδος της φιλοξενίας, η ξενοδοχειακή κουλτούρα στις 

μονάδες, από την αρχιτεκτονική ξενοδοχείου που εξελίσσεται σε ένα 

διαφορετικό μοτίβο από ότι το κλασσικό ελληνικό, το κυκλαδίτικο, το 

κρητικό κλπ. έχουν εξελιχθεί σε ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο, γιατί 

έχουν αναπτύξει άλλες τεχνογνωσίες εκεί.

[23-28] 

 Διαδικασίες ένταξης 

και εκπαίδευσης 

προσωπικού 

προερχόμενου από μη 

ξενοδοχειακά 

τμήματα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοιτάξτε. Ο τουρισμός είναι μια εξειδικευμένη κατηγορία, είναι μια 

ομάδα της βιομηχανίας. Άρα, ένας ανώτατα εκπαιδευμένος, πχ ένας 

απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ, που έχει πάρει πολύ καλή κατάρτιση, έχει 

τεχνογνωσία για να μπει στον ξενοδοχειακό κλάδο πρέπει να 

εξειδικευτεί, γιατί ο κλάδος ο τουριστικός έχει μια δική του φιλοσοφία.  

 Άρα, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να ξεκινήσει από κάτι που είναι, όχι 

τόσο εύκολο να μπεις, να γίνεις πχ. ρεσεπτιονιστ, για  να γίνεις 

ρεσεπτιονιστ θα πρέπει να μιλάς ξένες γλώσσες, ένας απόφοιτος 

οικονομικής σχολής δεν μιλάει πάρα πολύ καλά ξένες γλώσσες, γιατί η 

ροπή του είναι περισσότερο τα οικονομικά. Μπορεί να ξέρει βασικά 

Αγγλικά, ή καλά Αγγλικά, δεν ξέρει σίγουρα Γερμανικά, γιατί δεν του 

ήταν απαραίτητα, σίγουρα δεν θα ξέρει Ρωσικά, σίγουρα δεν ξέρει ένα 

βασικό πρόγραμμα υποδοχής, σίγουρα δεν ξέρει ποια είναι η 

κουλτούρα και η φιλοσοφία ενός ξενοδοχείου.  

Τι κάνουμε σε μια μονάδα ξενοδοχείου? Παρέχουμε  υπηρεσίες. Και τι 

πάει να πει υπηρεσίες? Φιλοξενία, καλωσόρισμα κλπ. 

Το δύσκολο είναι, ένας απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ να καταλάβει ότι θα 

πρέπει να κουβαλήσει βαλίτσα, να είναι φιλόξενος, να προσφέρει ένα 

αναψυκτικό, να ελέγξει εάν είναι καθαρό το δωμάτιο κ.α. 

Εμείς αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση. Και κάθε χρόνο, η αλήθεια 

είναι ότι δημιουργούμε τμήματα ένταξης εργατικού δυναμικού που 

είναι από μη ξενοδοχειακά τμήματα, άλλων ειδικοτήτων, που δεν 

έχουν σχέση με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Και το  κάνουμε πιο 

έντονα αυτό, γιατί υπάρχει διαθέσιμο ένας μεγάλος αριθμός 

ανθρώπων, οι οποίοι μπαίνουν σε μια σχολή και μένουν μετά χωρίς 

αντικείμενο.

[Γ.1 – 33] 

 Βασικά κριτήρια 

επιλογής: Ατομικά 

χαρακτηριστικά, 

εμπειρία και τυπικά 

προσόντα  

Γ.1 Πείτε μου κάτι, παρακαλώ. Στη ζυγαριά της επιλογής σας μεταξύ 

τυπικών προσόντων, εμπειρίας και ατομικών χαρακτηριστικών τι 

βαραίνει κατά την άποψη σας περισσότερο? 

Βαραίνουν τα ατομικά χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπος για να είναι 

“κατάλληλος” για μία μονάδα φιλοξενίας πρέπει να έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά, τα οποία είναι έμφυτα και δεν είναι επίκτητα. 
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Πρέπει να έχεις κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή να είσαι άνθρωπος 

δοτικός, να είσαι φιλόξενος, να είσαι ευχάριστος, να είσαι ένας 

άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται για τον φιλοξενούμενο, να μην είσαι 

“κλειστός”.   

Μετά βαραίνει η εμπειρία και στο τέλος τα τυπικά προσόντα. 

Γ.2. Αν σας ζητούσα να το ποσοτικοποιήσετε? Τι θα λέγατε? Το 50% 

ατομικά χαρακτηριστικά? 

Μπορεί και παραπάνω. Το 60-70% και το υπόλοιπο 20-30% αν έχεις 

προηγούμενη εμπειρία. Γιατί αυτό σου δίνει ένα προβάδισμα άσχετα 

από την εκπαίδευση που έχεις κάνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει 

ένα μεγάλο ποσοστό εκείνων που εγκαταλείπουν το επάγγελμα στη 

μέση, χωρίς να το ολοκληρώσουν. Μπορεί να είναι και πάνω από το 

50%.

[41 -46]  

 Αιτήσεις για 

μαθητεία. Αστοχίες 

επιλογής σπουδών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέρυσι είχαμε γύρω στις 2.580 αιτήσεις για μαθητεία, φέτος έχουμε 

περίπου 3.000 αιτήσεις. Οι διαθέσιμες θέσεις μας είναι 550. 

Γ.6. Άρα έχετε πέντε με έξι φορές περισσότερες  αιτήσεις από τις 

διαθέσιμες θέσεις σας? 

Ναι, και  επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό απώλειας με 

το ξεκίνημα στην πρώτη βδομάδα, στον πρώτο μήνα σίγουρα, 

ανοίγουμε 670- 700 θέσεις για να μείνουνε από αυτούς οι 550 που 

πραγματικά μπορούν να προχωρήσουν. Γιατί απογοητεύονται στην 

πρώτη βδομάδα, μάξιμουμ τον δεύτερο μήνα. 

Δ.1 Θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό 

παιδιών που έχει κάνει εσφαλμένη επιλογή σπουδών βάσει των 

ατομικών χαρακτηριστικών του? Θα μπορούσατε να πείτε κάτι τέτοιο? 

Αυτό είναι σίγουρο. Μπορεί να είναι και πάνω από 50% η λάθος 

επιλογή. 

Το βλέπουμε από τους ανθρώπους, τους μαθητές που μένουν στο 

επάγγελμα.  

Εμείς, όπως σας έχω πει παίρνουμε περίπου 550 μαθητές κάθε χρόνο. 

Από αυτούς μένουν κάθε χρόνο 110 – 150 κάθε χρόνο. 

 Η μαθητεία είναι για μας η πόρτα που εισαγάγουμε νέους ανθρώπους 

στο επάγγελμα με σκοπό, όχι να μας κάνουν την δουλειά, αλλά να τους 

αναπτύξουμε, να εξελιχθούν, να αποκτήσουν εταιρική κουλτούρα. Δεν 

περιμένουμε να μας βγάλουν την δουλειά, εμάς μας ενδιαφέρει να τους 

φροντίσουμε στοχεύοντας να εξελιχθούν σε μελλοντικούς 

επαγγελματίες.

[Ε.1 – 54] 

 Διαδικασίες 

αξιολόγησης 

 

 

Ε.1 Μπορείτε να μου πείτε τι συστήματα αξιολόγησης προσωπικού 

εφαρμόζετε? Οι προϊστάμενοι αξιολογούν τους υφισταμένους τους? 

Ναι. Αλλά και επίσης ο κάτω να αξιολογεί τον προϊστάμενο. Υπάρχει 

και αυτοαξιολόγησης. Και βεβαίως οι πελάτες αξιολογούν όλες τις 

υπηρεσίες του ξενοδοχείου, τα τμήματα κλπ. 
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Επίσης ο εργαζόμενος στην εταιρία, αξιολογεί κάθε χρόνο το 

περιβάλλον εργασίας. Δηλαδή ο εργαζόμενος παίρνει ένα ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο για να μπορεί να μας δώσει του άποψη 100% γι αυτό  

που εμείς θεωρούμε ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον βασιζόμενοι σ 

ένα σύστημα αξιολόγησης το best place to work, έχουμε πάρει το 

πρότυπο, λειτουργούμε παράλληλα μ αυτόν τον οργανισμό γύρω στα 

τρία χρόνια τώρα, έτσι ώστε και μείς να αποκτήσουμε τεχνογνωσία 

του πως αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα, και κάθε χρόνο κάνουμε 

την μέτρηση ώστε να γνωρίζουμε κατά πόσο οι εργαζόμενοι είναι 

ικανοποιημένοι από το εργασιακό περιβάλλον. 

Από το πως τους αντιμετωπίζουν οι προϊστάμενοι, πως είναι η 

φιλοσοφία ανάπτυξης μέσα στην εταιρία κ.α. 

Αυτό το είδος της αξιολόγησης είναι πολύ απελευθερωμένο, υπάρχει 

αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, έχουμε την άποψη όλων των 

ανθρώπων για οτιδήποτε συμβαίνει γύρο τους: και ο προϊστάμενος τον 

υφιστάμενο και ο υφιστάμενος τον προϊστάμενο και ο υφιστάμενος 

όσον αφορά στην εργασιακή του σχέση με την επιχείρηση. Δηλαδή 

αυτό μ αρέσει είναι αρκετό, θωρώ ότι αμείβομαι σωστά, αυτό που 

προσφέρω είναι αρκετό, μ αρέσει, πιστεύω ότι είναι δίκαιος ο τρόπος 

αντιμετώπισης κοκ 

[Ε.2 – 59] 

Συνάφεια 

σπουδών/αντικειμένο

υ εργασίας. Εξέλιξη 

στην ιεραρχία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε.2. Έχετε στοιχεία που να μας δείχνουν αν το αντικείμενο των σπουδών 

είναι κοντά με τις επαγγελματικές τους επιλογές? 

Όχι. Εμείς το βλέπουμε αυτό, από την σταθερότητα που έχουν μέσα 

στον εργασιακό χώρο. Κατά πόσο μένουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σ 

ένα εργασιακό περιβάλλον.  

Παρακολουθούμε όλη την πορεία τους μέσα στην εταιρία, όταν 

έρχονται τους ανοίγουμε ένα προφίλ.  

Όσο ανεβαίνει στην ιεραρχία, μικραίνει αυτό το νούμερο, γιατί, λογικό 

είναι, δεν έχουν όλοι τις ίδιες φιλοδοξίες, την ίδια θέληση να 

προχωρήσουν, να πάνε παραπέρα, ή και αυτό που σας είπα στην αρχή, 

θεωρείται αυτό το επάγγελμα πολλές φορές ευκαιριακό. 

Είναι πολύ σημαντικό να κατηγοριοποιήσουμε τις ειδικότητες που 

είναι στο ξενοδοχείο και κατά  πόσο ένας μέσος Έλληνας, θέλει να 

μένει σ αυτό το χώρο και γιατί. 

[60-68]  

Αυξημένα τυπικά 

προσόντα για  θέσεις 

χαμηλών δεξιοτήτων. 

Η γενιά  των 

millenials 

 

 

 

 

 

Όπως είπαμε είμαστε στην εποχή των Millennials που είναι 

εργαζόμενοι τώρα, που είναι σίγουρα εκπαιδευμένοι, έχουν αποκτήσει 

μια καινούργια κουλτούρα, μια καινούργια τεχνογνωσία, η γνώση τους 

είναι πολύ διευρυμένη, έχουν πολύ περισσότερες προσδοκίες από τον 

εαυτό τους. 

Τι δουλειά όμως θα κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα σ ένα 

ξενοδοχειακό περιβάλλον? Θα κάνει την καμαριέρα? Θα έκανε τον 

βοηθό μάγειρα? Θα έκανε τον λαντζέρη? Θα έκανε τον κηπουρό? Θα 

έκανε τον σερβιτόρο? Μιλάμε τώρα για τις πολυπληθείς ομάδες, που 

μπορεί να είναι το 70% του ανθρώπινου δυναμικού ενός ξενοδοχείου. 
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-Άρα κάποιος με αυξημένες προσδοκίες και με εξαιρετικές σπουδές 

μπορεί να βρεθεί σ ένα περιβάλλον που να ασφυκτιά. 

Ναι, θα διερωτηθεί. θα πει, τι κάνω εγώ εδώ? Αν πρέπει, ούτως ή 

άλλως πρέπει να ξεκινήσει από χαμηλά. 

- Οι θέσεις των ανώτερων και ανώτατων στελεχών είναι πολύ λίγες. 

Αναλογικά, βεβαίως. Σας λέω, η μεγαλύτερη ομάδα το house keeping 

που έχει ένα μέσο ξενοδοχείο 350 δωματίων έχει τουλάχιστον 50 

καμαριέρες. Τις 50 καμαριέρες τις διοικούν 5 άτομα. Η προϊσταμένη 

και τέσσερεις βοηθοί. Άρα καταλαβαίνετε, ότι ο μεγάλος αριθμό των 

πενήντα ατόμων που μπορεί να είναι το 15- 20% του αριθμού του 

συνόλου του ξενοδοχείου, που δεν έχει εξέλιξη, είναι πάρα πολύ 

δύσκολο από καμαριέρα να γίνεις προϊσταμένη, άρα, είναι μια 

δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολη, δεν είναι πάρα πολύ ψηλά 

αμειβόμενη, άρα πόσοι άνθρωποι θα κάνουν αυτή του δουλειά, πόσα 

παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει νοσηλευτική θα πάνε να κάνουν την 

καμαριέρα? Γιατί δεν μιλάμε για Millennial που να μην έχει βγάλει 

τουλάχιστον μια σχολή, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή, ή τουριστική ή 

οποιαδήποτε άλλη. 

- Σήμερα δηλαδή για να εργασθεί κάποιος ως καμαριέρα πρέπει να έχει 

κάποιας μορφής τυπική εκπαίδευση? 

Βασική εκπαίδευση, δεν είναι υποχρεωτικό να έχει βγάλει σχολή. 

Αρκεί βασική εκπαίδευση και να ‘χεις τα τυπικά χαρακτηριστικά, να 

είσαι γρήγορος, να έχεις την νοοτροπία της καθαριότητας, της 

φροντίδας του δωματίου κλπ. Είναι όμως ένα δύσκολο επάγγελμα, δεν 

είναι εύκολο, η παραγωγή είναι δύσκολη. 

- Άρα έχουμε μια γενιά, των Millennials με υψηλή μόρφωση σε σχέση με 

το παρελθόν σε θέσεις χαμηλών απαιτήσεων? 

Τεράστιο πρόβλημα. Είναι από τα πιο κρίσιμα θέματα  που έχουμε 

φέτος και πέρυσι, τα τελευταία χρόνια.

[69-71] 

 Αδυναμία εξεύρεσης 

προσωπικού χαμηλών 

δεξιοτήτων. Ο 

ντόπιος πληθυσμός. Η 

ένταξη των 

αλλοδαπών. 

 

Για να καταλάβετε. Οι αιτήσεις προσωπικού που έχουμε για 

καμαριέρες, τα τελευταία χρόνια, ήταν γύρω στις 50, όταν στην 

περιοχή που βρισκόμαστε εδώ, απασχολούμε συνολικά 1.500 άτομα.  

Γι’ αυτήν την ειδικότητα, από ντόπιο προσωπικό μας έχουν κατατεθεί 

50 αιτήσεις. Ο ντόπιος θα την κάνει μόνο εξ ανάγκης, για ένα, δύο 

μήνες. Αν έχει  μείνει από δουλειά και χρειάζεται χρήματα.   

Αλλοδαποί, που έχουν έρθει στην Ελλάδα και δεν έχουν κάποια 

εξειδίκευση και δεν έχουν κάποια δυνατότητα ένταξης μέσα στο 

κοινωνικό σύνολο θα κάνουν αυτή την δουλειά για να σταθούνε.

 

[Ε.7-76] 

Αυξημένες αιτήσεις 

για θέσεις αυξημένων 

προσόντων.  
 

 

 

 

Αντιθέτως, έχετε αυξημένο αριθμό αιτήσεων για άλλες θέσεις, 

αυξημένων π.χ. απαιτήσεων/προσόντων, όπως reception, guest 

relations, κρατήσεων κλπ.? 

Ναι. Αν ξέρει γλώσσες και χωρίς να ξέρει τι είναι αυτό θα το κάνει.  

Γενικά, κάνουν αιτήσεις, υπάλληλος γραφείου, χωρίς να ξέρουν τι 

χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. 

 

 



 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας άνθρωπος πχ. Που ήταν πρώην τραπεζικός και τον απολύσανε 

και ξαφνικά βρεθήκαμε να έχουμε εκατό αιτήσεις με ειδικότητα 

“υπάλληλος τράπεζας'. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Μια δουλειά θέλει. Τι  

δουλειά να κάνει ? “Ότι νομίζετε εσείς  ότι μπορώ να κάνω”.  

Αλλά αυτός θα ήθελε ίσως μια δουλειά στο λογιστήριο, ξέρει μια ξένη 

γλώσσα, μπορεί να χειριστεί  υπολογιστές. 

- Και η απάντηση ποια είναι? Που μπορείς να πας ? 

Να σας πω.  Αν δούμε πως είσαι ένας νέος άνθρωπος  ο οποίος μπορείς 

να κάνεις τη στροφή, μπορούμε να σε πάρουμε ως εκπαιδευόμενο 

receptionist. Guest relations, ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται τον 

πελάτη, όχι τεχνικά που είναι η reception, αλλά σε διαδικαστικά, που 

είναι η καθημερινότητα του, να πας υποδοχή σε ένα εστιατόριο, 

service αν έχεις δυνατότητα να το κάνεις..

[ΣΤ.1-83]  

Κριτήρια αμοιβής. 

Αποτελεσματικότητα. 

Ικανότητες. Ευθύνη. 

Ειδικές γνώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Υπάρχει σύνδεση αμοιβής με τα τυπικά προσόντα? 

Η αμοιβή έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα και τις ικανότητες 

του ανθρώπου. 

- Και την θέση ευθύνης? 

Προφανώς. Όσο υψηλότερη θέση εργασίας, τόση μεγαλύτερες 

αποδόσεις έχεις. 

 - Και τα άλλα κριτήρια? 

Τα τυπικά προσόντα, η αποτελεσματικότητα του ανθρώπου. Φαίνονται 

μετά από μια αξιολόγηση.  Δηλαδή μπορεί  να είμαστε και οι δυο 

σερβιτόροι, μιλάμε για απλά πράγματα, αλλά εγώ έχω βγάλει και ένα 

δίπλωμα οινογνωσίας. Άρα είμαι καλύτερος πωλητής κρασιών, άρα 

μπορώ να συμμετέχω στην αποτελεσματικότητα του τμήματος 

καλύτερα. Θα πάρω ένα επίδομα, κάποια bonus που λέμε. 

 Και αν οι δεξιότητες, τα προσόντα είναι σε άλλο αντικείμενο, σε άλλο 

τομέα από αυτόν που έχω τοποθετηθεί και άρα δεν συνεισφέρω στην 

αποτελεσματικότητα του τμήματος? 

Όπως σας έχω πει στην αξιολόγηση γίνεται ένας διάλογος, αυτό 

ουσιαστικά είναι η αξιολόγηση και πάνω σ αυτό τον διάλογο 

προκύπτει αυτό το θέμα, η αξιολόγηση έχει κάποιες φάσεις οι οποίες 

αναδεικνύουν αυτά τα θέματα και είναι προς συζήτηση. Ότι ναι μεν, 

δεν μπορώ εγώ σαυτό το τμήμα γιατί δεν μ αρέσει πχ το μπαρ, δεν 

μπορώ την μουσική και αισθάνομαι και λίγο άβολα και άρα δεν μπορώ 

να αποδώσω, θα ήθελα να μεταβώ κάπου αλλού, πχ στο εστιατόριο 

γιατί νομίζω πως εκεί θα τα καταφέρω καλύτερα κοκ.  

Και, ούτως η άλλως επειδή το ξενοδοχείο θέλει να έχει 

αποτελεσματικότερο προσωπικό, θα σε δοκιμάσεις

 

[Ζ.2 –104] 

 Πλήρες εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και 

εξειδίκευση από 

βασική εκπαίδευση.  

 

- Να θεωρήσω ότι βρίσκετε σε επάρκεια το προσωπικό στο επίπεδο των 

δεξιοτήτων που θα θέλατε? 

Οχι. Η αλήθεια είναι πως η δική μας εταιρία, η οποία έχει αναπτύξει 

μια δική της κουλτούρα, μια δική της φιλοσοφία ,που είναι απόρροια 

πολλών χρονών, έχει καταλήξει σε κάποιες δικές της προδιαγραφές.  
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Άρα, ναι μεν, εγώ μπορεί να είμαι ένας τέλειος  σερβιτόρος στο Άλφα 

μαγαζί, αλλά σε μένα να μην κάνει. 

Εγώ, μπορεί να θέλω να είναι πολύ πιο ευγενικός, θέλω να είναι πολύ 

πιο προσεκτικός σ αυτό που κάνει.  

Αυτό αναλαμβάνουνε να το κάνουμε πάντα εμείς, επειδή γνωρίζουμε 

ότι υπάρχει μια διαφορά από το μέσο εργαζόμενο της αγοράς, με αυτό 

που εμείς θα θέλαμε.   

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε πολλές φάσεις και 

περιλαμβάνει την ένταξη των εργαζομένων, την εκπαίδευση για να πας 

από φάση σε φάση, την βελτίωση των δεξιοτήτων των ανθρώπων η 

εκμάθηση ξένων γλωσσών, τεχνικά θέματα και, η μετεκπαίδευση στο 

εξωτερικό. 

Αναλαμβάνουμε εν τέλει να δημιουργήσουμε τους ανθρώπους όπως 

ταιριάζουν σε μας. 

Είναι αλήθεια, μπορεί να μην το πιστεύετε, ότι από μεγάλες αλυσίδες, 

καταξιωμένες στο χώρο, έρχονται άνθρωποι και είναι σαν να είναι 

τυφλοί σε μας.  

Μπορεί να συμβαίνει και το ανάποδο. Συμβαίνει. 

Ένας άνθρωπος που είναι καταξιωμένος  ρεσεπτιονιστ στο  άλφα 

ξενοδοχείο και πάει σε ένα άλλο ξενοδοχείο: μπορεί άχρηστος, γιατί 

αυτός έχει μάθει να δουλεύει με μια μέθοδο, με κάποιες άλλες 

προτεραιότητες, προτεραιότητα του είναι ο πελάτης, η ικανοποίηση 

του πελάτη ενώ κάποιου άλλου ξενοδόχου μπορεί να είναι να βγάλει 

την διανυκτέρευση, να πάει να δείξει το δωμάτιο και να σερβίρει και 

δύο ποτά στο μπαρ.   

Και ίσως πάρει και περισσότερα χρήματα για έχει μετακινηθεί από ένα 

καταξιωμένο ξενοδοχείο.  

Η εκπαίδευση μας σας επαναλαμβάνω είναι από τα βασικότερα μας 

εργαλεία. 

- Αλλά παίρνετε προσωπικό από ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων? 

Ναι, τουλάχιστον βασική εκπαίδευση και υστέρα γίνεται ένταξη στα 

δικά μας δεδομένα. 

- Αυτό δεν το ζητάτε από την Πολιτεία, από το εκπαιδευτικό σύστημα ? 

Να σας πω: Room division είναι μια θέση κλειδί μέσα σ ένα 

ξενοδοχείο. Είναι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα έσοδα του 

ξενοδοχείου.   

Δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρει κάποιος τα συστήματα που έχουμε 

αναπτύξει εμείς εδώ στην εταιρία.  

Όχι πως τα κάνουμε τέλεια, απλώς τα έχουμε προσαρμόσει στα δικά 

μας δεδομένα.  

Οποιαδήποτε ΤΕΙ, ΑΕΙ ή ΑΣΤΕΡ δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείς 

να ξέρεις ήδη τον τρόπο που εμείς χειριζόμαστε την επιχείρηση.  

Σίγουρα όμως θέλουμε να έχεις, μετά από μια εκπαίδευση, αντίληψη 

οικονομική, να ξέρεις να διαχειριστείς προγράμματα οικονομικά, να 

μπορείς να χειριστής ένα υπολογιστή με δεδομένα, να μπορείς να 

ξέρεις στατιστική, να μπορείς να αντιληφθείς πως γίνεται η διαχείριση 

ενός πελάτη, πως κάνω αύξηση των πωλήσεων, πως αναπτύσσω 

τεχνικές μάρκετινγκ. Άρα, θέλουμε να έχεις βασικές γνώσεις και αφού 

έχεις την βασική εμπειρία, έρχεσαι και την εξειδικεύεις σε μας. 
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[Η.1.-  110] 

 Οι μεταβολές σε 

απαιτήσεις και οι νέες 

δεξιότητες σε σχέση 

με το παρελθόν. Ένα 

παράδειγμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Έχουμε μεταβολή των απαιτούμενων δεξιοτήτων σε σχέση με το 

παρελθόν? π.χ στο θέμα των μαγείρων? 

Τεράστιες διαφορές. Αυτό είναι εάν θέμα επί παραδείγματι που 

αναφέραμε στο φετινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Culinary 2017, που 

είχαμε όλους τους chef και sous chef μαζί, γύρω στα εβδομήντα άτομα. 

Αυτό που αναφέρθηκε στη λήξη φέτος, είναι τεράστιες διαφορές στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του τώρα με τις δεξιότητες που είναι 

υποχρεωμένος  να έχει ο chef  τώρα σε σχέση με το παρελθόν. Κατ’ 

αρχήν πρέπει να ξέρει οικονομικά στοιχεία τέλεια, καθώς διαχειρίζεται 

το food cost του ξενοδοχείου, που μπορεί να είναι 1 εκατ. ευρώ. 

Ταυτόχρονα με το κόστος αυτό θα πρέπει να ικανοποιήσει εξήντα 

χιλιάδες διανυκτερεύσεις, να του πούνε μπράβο γιατί αυτό παίζει την 

φήμη του ξενοδοχείου, βασικά νούμερα, διαχειρίζεται επίσης το 

HACCP, ένα πολύ απαιτητικό πρότυπο. Ένας παλιός μάγειρας, δεν 

υπήρχε περίπτωση να καταλάβει τι είναι όλο αυτό. Ο chef για μας είναι 

manager. Οι house keeper είναι manager. 

- Η.2. Δεν πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις? 

Πρέπει να έχουν κατανόηση για αυτά τα πράγματα. Άρα η κατάρτιση 

των ανθρώπων είναι απαραίτητο να υπάρχει.

[111-120]  

Οι μεταβολές σε 

απαιτήσεις και οι νέες 

δεξιότητες σε σχέση 

με το παρελθόν. Ένα 

δεύτερο  παράδειγμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε με τα αλλεργιογόνα. Που είναι πια ένα βασικό θέμα: πλέον 

έρχεται ο πελάτης, και μας ενημερώνει, εγώ έχω αυτήν την αλλεργία, 

το παιδί μου έχει την άλλη κοκ. Έρχεται ο καθένας με το δικό του 

συνταγολόγιο.  

Το αφήνει στη reception και λέει εγώ θέλω αυτό την τάδε ώρα, το 

παιδάκι πρέπει να τρώει αυτό και το άλλο κοκ. 

Κάθε χρόνο τελικά οι απαιτήσεις αυξάνονται γιατί γίνεται τελικά ποιο 

απαιτητικό το ίδιο το προϊόν.  

Ποιο απαιτητικοί οι πελάτες, έρχονται και το ζητάνε από το 

προσωπικό. Και από την στιγμή που αυτό δεν υπάρχει διαθέσιμο, τι 

κάνεις, έρχεσαι τους το μαθαίνεις εσύ. Για να ξέρεις, να έχεις το 

κεφάλι σου ήσυχο. Δηλαδή θα περιμένουμε τον άλφα ή τον δείνα, που 

έχει μάθει HACCP με τρόπο όχι σωστό και πλήρη, ή θα του το 

μάθουμε εμείς έτσι όπως πρέπει για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. 

Γιατί μπορεί να έχεις πάει στο καλύτερο εστιατόριο, άλλα τι επίπεδο 

HACCP είχαν εκεί?  

Ποια ήταν η γνώση τους στα αλλεργιογόνα? Ποια ήταν τα οικονομικά 

δεδομένα?  Ο δικός μας Chef για να βγάλει υπηρεσίες, ξέρει ακριβώς 

πόσο κοστίζει η βάρδια του κάθε μέρα.  

Πρέπει να είναι ένας πολύ καλός μάγειρας στην κουζίνα, αλλά 

ταυτόχρονα διαχειρίζεται τεράστια κόστη, κόστος προσωπικού, που 

είναι τεράστιο, κόστος τροφίμων και ποτών, κόστος υλικών 

καθαρισμού και προφανώς το επόμενο που διαχειρίζεται, που είναι 

τεράστιο, είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Ένα ξενοδοχείο “κρέμεται” 

από την ποιότητα του φαγητού, αν είναι καλό ή κακό, η φήμη του κλπ.  
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Και δεν σας λέω μετά τις άλλες δεξιότητες, που πρέπει να είσαι καλός 

manager, όχι μόνο στα οικονομικά στοιχεία, αλλά ως διαχειριστής 

ανθρώπων, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται μία ομάδα, άρα  

πρέπει να έχεις ηγετικές ικανότητες, να είσαι ένας οποιοσδήποτε 

κακότροπος και μη συνεργάσιμος, που πρέπει να διαχειριστείς 

σαράντα μαγείρους.

[Η.3.–125] 

Αντιστοίχιση θέσεων 

- δεξιοτήτων στην 

ξενοδοχία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ολοκληρώνοντας, θα μπορούσατε να μου διαχωρίσετε την ανάγκη 

δεξιοτήτων/προσόντων ανάλογα με τα τμήματα ενός ξενοδοχείου? 

Κοιτάξτε, το house keeping απαιτεί τις χαμηλότερες δεξιότητες. Μετά 

αρχίζει και εξειδικεύεται.  

Το service είναι ένα κλικ παραπάνω γιατί πρέπει να ξέρεις κάποιες 

γλώσσες, πρέπει να ξέρεις κανόνες συμπεριφοράς, μετά είναι οι 

βοηθητικές εργασίες, όπως είναι κηπουρός, συντηρητής, τεχνικός και 

γενικών καθηκόντων και λάντζα στην κουζίνα. 

- Αυτό είναι πιο πάνω από το house keeping? 

Ναι, έχει μια εξειδίκευση γιατί ασχολείσαι σ ένα  χώρο παραγωγής που 

έχει μηχανήματα, έχει διαδικασία HACCP – υγιεινή, ασχολείσαι 

δηλαδή με καθαρισμό λαχανικών κλπ. 

- Τα επόμενα στάδια? 

Μετά είναι πρώτος σερβιτόρος, ή υπεύθυνος πόστου όπως λέγεται μιας 

περιοχής, ο υπό μετρ, ο οποίος είναι ο βοηθός του μετρ σε μια περιοχή, 

αυτός πρέπει να έχει βγάλει ξενοδοχειακές σπουδές και μάλιστα 

ανωτέρου επιπέδου, και μετά, αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο 

management και μετά όλοι οι άλλοι που είναι προϊστάμενος τμήματος, 

τμηματάρχης, προϊστάμενη ορόφων, προϊστάμενος εστιατορίου, 

διευθυντής F & B, front office manager, guest releation manager, room 

division manager, μετά γραφείο προσωπικού, γραφείο λογιστηρίου. 

Αυτοί είναι τα ανώτατα στελέχη, αλλά μιλάμε για το 10% του 

ανθρώπινου δυναμικού ενός ξενοδοχείου. 

- Άρα το πάνω 10%, είναι ανώτερης εκπαίδευσης. Το υπόλοιπο 90% 

μέσης και κατώτερης. ? 

Ναι, και τα βασικά είναι στο house keeping, βασική εκπαίδευση.

[θ1-132]  

Ζητήματα 

προσαρμογής στο 

εργασιακό 

περιβάλλον.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Από ποια  στοιχεία λοιπόν θα μπορούσαμε εμείς να εντοπίσουμε αυτό 

το mismatching μεταξύ θέσης και προσόντων ? 

Το 2008 η τεχνική εξειδίκευση ήταν καλή απλώς η νέοι που έβγαιναν 

στην αγορά εργασίας ήταν λιγότερο καταρτισμένοι. Γιατί όσο περνάνε 

τα χρόνια υπάρχει πολύ περισσότερη πληροφορία. Μέχρι τότε αυτοί 

ήταν ήδη καλυμμένοι. 

Μετά το 2009 – πχ διευθυντής μάρκετινγκ – πάει αυτή η θέση 

εργασίας, μπορεί μέχρι χθες να ήταν εκατό άνθρωποι στο μάρκετινγκ, 

σε διαφημιστικές, σε εταιρίες εκδόσεων κλπ, που πήγαν τώρα όλοι 

αυτοί? Γιατί μέχρι τότε ήταν καλυμμένοι. Υπήρχαν χιλιάδες 

διαφημιστικές στην Ελλάδα. Εξαφανιστήκανε και αυτές.  Τραπεζικοί 

υπάλληλοι. Πάρα πολλοί. Πάνε κι αυτοί. Από τον κατασκευαστικό 

κλάδο? Μηχανικοί? Ηλεκτρολόγοι? Συντηρητές. Προϊστάμενος 

συντήρησης είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο  επίσης, γιατί πλέον είσαι  
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ένας μάστορας που πρέπει να ξέρεις ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, 

υγιεινή, διαχειρίζεσαι σημαντικά θέματα , η κατάρτιση  

σου πρέπει να είναι υψηλότατου επιπέδου. Ξέρεις πόσοι μηχανολόγοι  

έρχονται για αυτό? Ωστόσο δυστυχώς αποτυγχάνουν γιατί δεν 

μπορούν να συντονιστούν με την δυσκολία της δουλειάς τους. ¨Ότι 

πρέπει να αλλάξουν και μια λάμπα, πρέπει να φτιάξουν και μια βρύση, 

δεν είμαι μόνο πχ μηχανολόγος που έμαθα  στο Μετσόβιο… Ότι κάνω 

μελέτες για να χτίσω μια πολυκατοικία. Μηχανολόγος ο οποίος θα 

πρέπει όμως να συντηρήσω  το ξενοδοχείο. Μηχανολόγος που θα μπω 

στο δωμάτιο και θα πρέπει να αλλάξω το καζανάκι της τουαλέτας που 

δεν δουλεύει. Πως θα τα αλλάξω το φλοτέρ. Μα μηχανολόγος? Αλλά 

όμως ο προϊστάμενος συντήρησης ταυτόχρονα πρέπει να έχει 

εξειδικευμένος γνώσεις γιατί μπορεί να σου κάψει το μαγαζί ή να σου 

κάνει μια τεράστια ζημιά, στον προγραμματισμό…

[Ι1. 136]  

 Αδυναμία εξεύρεσης 

προσωπικού χαμηλών 

δεξιοτήτων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Άρα θα λέγατε πως έχουμε ένα έλλειμα μια τεχνικής εκπαίδευσης , μιας 

μέσης εκπαίδευσης προσωπικού? 

Υπάρχει χάσμα, ναι, ισχύει αυτό. Έχουμε κάποιο μαθηματικό, 

απόφοιτο πανεπιστήμιου, τα παράτησε είκοσι επτά ετών, και έδωσε σε 

σχολή μαγειρικής και έγινε μάγειρας στο …. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. 

Και εγώ τους θαυμάζω. Γιατί ξυπνήσανε και κάνανε στροφή. Γιατί 

λυπάμαι αυτούς που ακόμη περιμένουν που θ αρθεί  κάποιος να τους 

σώσει. Και έχουν ψυχολογικά και αυτοί και η οικογένεια τους.  

Αλλά και το άλλο το τρελό. Πόση ανεργία έχουμε στην Ελλάδα?  

Το πιστεύετε ότι δεν μπορούμε να βρούμε καμαριέρες, σερβιτόρους, 

ότι φέρνουμε καμαριέρες από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να 

εργαστούν? Κι όμως συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν οι άνθρωποι που 

κάνουν την στροφή, είναι των χαμηλών απαιτήσεων, γιατί αυτοί αν 

ήταν σπουδαγμένοι, και ήταν παιδιά Κρητικών, δεν θα ερχότανε…

[Ι2 -140] 

 Δυσαρμονία θέσεων 

με 

προσόντα/δεξιότητες 

στην Ελληνική 

αγορά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση? Ο εργαζόμενος που έχει έρθει 

για μια χαμηλών απαιτήσεων εργασία στην αξιολόγηση θα αναφέρει ότι 

αισθάνεται πως βρίσκεται σε δυσαρμονία σε σχέση με τα προσόντα του ή 

τις προσδοκίες του? 

Ναι, ναι. Το λέει. Κατά αρχήν το βλέπεις και από το πόσο καιρό κάνει 

αυτή τη δουλειά. Αυτές οι θέσεις εργασίας έχουν τεράστια εναλλαγή, 

άρα εγώ πάω προσωρινά μέχρι να βρω κάποια καλύτερη δουλειά. Είτε 

μέσα στο ξενοδοχείο, είτε απ’ έξω. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχει  

εμένα η κόρη μου βγάλει τη νοσηλευτική Ρέθυμνου. Δεν υπάρχει 

περίπτωση να βρει δουλειά. Ξεκάθαρα. Ή είναι δασκάλα. Τι δουλειά 

θα πάει να κάνω? Δεν υπάρχει περίπτωση όπως είναι τώρα τα 

πράγματα. Ξεκάθαρα. Έρχεται καμαριέρα γιατί εξαντλήθηκαν οι 

θέσεις αλλά με το που δει αυτή, η γειτόνισσα της, η φίλη της, είναι στη 

reception, είναι στο εστιατόριο, είναι guest relation με το που δει, θα 

φύγει, και αν δεν της δώσεις εσύ θα πάει αλλού. Δεν υπάρχει 

περίπτωση. Δυστυχώς έχουν εκπαιδευτεί πολλοί εργαζόμενοι με λάθος 

ειδικότητες στην ελληνική αγορά. Πάρα πολλοί. Το βλέπουμε. Ποιες 

ειδικότητες έχουν άμεση ανταπόκριση. Δηλαδή οι απόφοιτοι εδώ, από 

την Φιλοσοφική τι θα κάνουν?  



 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι δύσκολα τα πράγματα. 

- Άρα έρχονται κάποιοι άνθρωποι εδώ, σας ζητούν εργασία, έχουν μια 

προσδοκία να κάνουν πέντε πράγματα, δεν το συναντούν, αυτό και στην 

πρώτη ευκαιρία θα φύγουν? 

Ναι, σίγουρα. Τεράστιο θέμα. Θα παραμείνουν μέσα όσο θα 

ισορροπούν μεταξύ ανάγκης δουλειάς και…δεν θα τα δώσουν όλα. 

Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να τους διώξεις κιόλας γιατί θα είναι 

χαμηλής απόδοσης… 

[142-144] 

“Προσαρμογή”  στις 

συνθήκες της αγοράς.  

“Πραγματισμός” με 

όρους αγοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Εκτιμάτε ότι η  κρίση οδήγησε σε αλλαγή αντιλήψεων, νοοτροπιών… 

Ναι, ναι… Οι συνειδητοποιημένοι τους λέω εγώ. Κι αυτούς τους 

θαυμάζω γιατί ξέρω ότι αυτός, αυτοί οι άνθρωποι από την στιγμή που 

έκανε αυτή τη στροφή έχει διακρίνει τι γίνεται γύρω του, άρα διάβασε 

την αγορά, έχει συνειδητοποιήσει τι πρέπει να κάνει, άρα σου λέει 

αυτό πρέπει να το κυνηγήσω, το κυνηγάει, και αυτούς είναι τελικά που 

και εμείς στοχεύουμε.  

Και μιλάμε για παιδιά που έχουν ξεκινήσει από γκρουμ, έχουν 

τελειώσει το άλφα ή το δείνα πανεπιστήμιο, αλλά κουβαλάνε βαλίτσες 

… τον βλέπεις ότι είναι κα σβέλτος … έλα εδώ αγόρι μου, ξέρεις 

αγγλικά, όχι. Θα στα μάθω εγώ. Δεν ξέρεις Ρωσικά? Εγώ. 

Έχουμε αποφοίτους του πανεπιστημίου Πούσκιν, εδώ, κάθε χρόνο 

γιατί βλέπουμε ότι ο .. τάδε είναι πάρα πολύ καλός, το έχει καταλάβει., 

ξέρει τι θέλουμε να κάνει. Έλα εδώ, ξέρεις τι πάει να πει ξενοδοχείο? 

θα στο μάθω εγώ. Αφού έχεις τα βασικά χαρακτηριστικά μην 

νοιάζεσαι, … Κάθε χρόνο εκπαίδευση. Μιλάμε για πολλές ώρες 

εκπαίδευση. 

[144-148] 

Διαρκής εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι πάρα  πολλές χιλιάδες οι ώρες εκπαίδευσης. Η εταιρία μας 

ξοδεύει πολλές χιλιάδες ευρώ για εκπαίδευση κάθε χρόνο. Στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό. Με δικά μας έξοδα.  

Αρκεί να δούμε ότι ο τάδε είναι καλός, έχει προοπτική, θα εκπαιδεύσει 

και τους άλλους. Και το σημαντικό, αυτό που κάναμε πέρυσι, γιατί 

βλέπαμε πως υπάρχει ανεργία, υπάρχει διαθεσιμότητα ανθρώπων που 

είναι ξύπνιοι, που είναι ικανοί, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα αυτό, 

ένταξης στο ξενοδοχειακό επάγγελμα.  

-  Άρα λειτουργείτε  ως σχολή? 

Δεν μπορούμε να κάνουμε σχολή, κάνουμε προγράμματα ένταξης στο 

ξενοδοχειακό επάγγελμα. Τι έβγαλες εσύ? Οικονομικό. Και τι δουλειά 

κάνεις? Είμαι τρία χρόνια άνεργος. Και εσύ? Είμαι από την 

Φιλοσοφική. Σαράντα άτομα, μείνανε τα είκοσι, οι οποίοι αυτή τη 

στιγμή είναι πετυχημένοι στο τομέα τους. Τους κάναμε μια βδομάδα 

εντατικό, τι είναι ξενοδοχείο, πριν ανοίξει το ξενοδοχείο. Αυτοί μετά  

μπήκανε στο ξενοδοχείο, κάθε βδομάδα εκπαίδευση.   

- Άρα η μια δεξαμενή είναι εκείνοι που είναι από άλλα γνωστικά πεδία 

και ή άλλη εκείνοι που έρχονται με σπουδές από ξενοδοχειακές σχολές. 

Ακριβώς. Θέλω να έχει ικανότητες πλέον, να έχει θέληση, να έχει 

φιλοδοξίες να κάνει κάτι στη ζωή του. Εμείς είμαστε εκείνοι που θα 

σου το προσφέρουμε και θα σε βοηθήσουμε. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Αναντιστοιχία αγοράς με κατευθύνσεις και επίπεδα εκπαίδευσης. Η γενιά των millennials 

Στην γενιά των millennials, λόγω των υψηλών επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, άρα και 

αυξημένων προσδοκιών από τον εαυτό τους εντοπίζει το υποκείμενο της συνέντευξης, ανώτατο 

στέλεχος στην διοίκησης μεγάλης ξενοδοχειακής αλυσίδας, ζητήματα κατά την 

ένταξη/προσαρμογή τους στην αγορά εργασίας.  

Η ανώτερη  και ανώτατη εκπαίδευση που κατά κύριο λόγο έχουν λάβει, τουλάχιστον σε σχέση με 

τις προηγούμενες γενιές, η αυξημένη εξοικείωση τους σε ζητήματα τεχνολογίας αλλά και 

διευρυμένη σε διαφόρους τομείς γνώση τους, καθιστούν συχνά “δύσκολη” την προσαρμογή τους 

σε θέσεις, αρμοδιότητες και καθήκοντα χαμηλότερων, από το επίπεδο της γνωσιακής τους 

επάρκειας, δεξιοτήτων. Οι ανάγκες σε προσωπικό χαμηλότερων βαθμίδων είναι πολλαπλάσιες των 

αναγκών σε μέσο και υψηλότερο επίπεδο και βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τις αιτήσεις για τις 

θέσεις απασχόλησης. 

 

2. Σε ρόλο εκπαιδευτικού φορέα η οικονομική μονάδα   

Σε φορέα παροχής τουριστικής εκπαίδευσης εξελίσσεται η μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα 

προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της. Η τυπική 

γνώση, συχνά αδιάφορο σε πιο επιστημονικό πεδίο έχει αποκτηθεί, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο 

για τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξη του νέου 

προσωπικού στις δομές και την φιλοσοφία του ξενοδοχειακού επαγγέλματος.  

Διαρκή προγράμματα εκπαίδευσης, ενταγμένα πλήρως στην λειτουργία της εταιρίας, έρχονται να 

καλύψουν  το ¨κενό” μεταξύ των γνώσεων που παρέχει η τυπική εκπαίδευση και των γνώσεων  που 

απαιτούνται για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων/ειδικοτήτων σε όλο το φάσμα μιας 

ξενοδοχειακής μονάδας. 

 

3. Ολοκληρωμένα συστήματα αξιολόγησης προσωπικού  

Σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης προσωπικού 360 μοιρών εφαρμόζονται στο σύνολο της 

εταιρίας:  ο προϊστάμενος αξιολογεί τον υφιστάμενο, ο υφιστάμενος τον προϊστάμενο, οι πελάτες 

το ξενοδοχείο και το προσωπικό για τις ειδικές και τις συνολικές του υπηρεσίες, και ο εργαζόμενος 

συνολικά την εταιρία.  

Η υιοθέτηση διεθνών προτύπων όπως π.χ. το the best place to work κρίνονται αναγκαία 

προκειμένου να υπάρχει σταθερός μηχανισμός μετρήσιμων αποτελεσμάτων: η ανίχνευση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών της εργασίας πραγματοποιείται μέσα από ένα ερωτηματολόγιο το 

οποίο καλούνται να το συμπληρώσουν εργαζόμενος και επικεφαλής τμημάτων. 

 

4. Αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού χαμηλών δεξιοτήτων.  

Οικονομικοί μετανάστες και ελάχιστο προσωπικό από τον γηγενή πληθυσμό - συγκριτικά με τον 

αριθμό των διαθέσιμων θέσεων - ανταποκρίνονται στις αιτήσεις θέσεων κατώτερου προσωπικού 

στις τουριστικές μονάδες. Η γνώση ξένων γλωσσών και η κατοχή ενός οιοσδήποτε τυπικού 

προσόντος λειτουργεί συχνά αποτρεπτικά στην ανταπόκριση  σε αγγελίες αναζήτησης προσωπικού 
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συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Το κοινωνικό status που περιβάλλει την θέση εργασίας αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα στην ανταπόκριση για θέση εργασίας. 

 

 

5. Υψηλή εξειδίκευση στο εξωτερικό  

Οι ανάγκες περαιτέρω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για ανώτερα και ανώτατα στελέχη του 

ξενοδοχειακού τομέα δεν καλύπτεται από το εγχώριο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτές καλύπτονται 

μέσα από επιμορφώσεις και μετεκπαιδεύσεις στελεχών που πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο ή 

αποκλειστικά στο εξωτερικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μεν τυπική εκπαίδευση να 

“αδρανοποιείται” καθώς συχνά επικαθαρίζεται και αναδιαμορφώνεται μέσα από τα επιχειρησιακά  

εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα ή δε νέα γνώση να παρέχεται από εκπαιδευτικά 

ιδρύματα του εξωτερικού.  

 

6. Βασικές δεξιότητες σε ξένες γλώσσα, ατομικά χαρακτηριστικά και εμπειρία 

Τα ατομικά χαρακτηριστικά και οι κοινωνικές δεξιότητες σε συνδυασμό με την εμπειρία 

συγκροτούν τα βασικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων συντελείται η διαδικασία επιλογής 

προσωπικού, εάν εξαιρέσουμε τις ξένες γλώσσες και την αναγκαία προσοικείωση με την ψηφιακή 

εποχή τα οποία εκλαμβάνονται ως στοιχειωδώς προαπαιτούμενα. Επί τη βάσει αυτών, τα τυπικά 

προσόντα ενός υποψηφίου ιεραρχούνται σε χαμηλές στάδια αξιολόγησης.  

 

7. “Προσαρμογή” στον Πραγματισμό της αγοράς  

Η ανάγκη “προσαρμογής” στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας και της Κρήτης αποτελεί την 

προϋπόθεση “επιβίωσης” για όσους επιθυμούν να εργασθούν. Γύρω από αυτόν τον άξονα 

διαρθρώνεται, κατά κύριο λόγο, το σκεπτικό του συνεντευξιαζόμενου ο οποίος εντοπίζει  

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ αναγκών αγοράς εργασίας και προσφερόμενων πτυχίων. “Δυστυχώς 

έχουν εκπαιδευτεί πολλοί εργαζόμενοι με λάθος ειδικότητες στην ελληνική αγορά. Πάρα πολλοί….” . 

Γι’ αυτόν η λύση βρίσκεται σ έναν Πραγματισμό της αγοράς. Μας λέει: “Οι συνειδητοποιημένοι 

τους λέω εγώ. Κι αυτούς τους θαυμάζω γιατί ξέρω ότι αυτός, αυτοί οι άνθρωποι, από την στιγμή που 

έκανε αυτή τη στροφή έχει διακρίνει τι γίνεται γύρω του, άρα διάβασε την αγορά, έχει 

συνειδητοποιήσει τι πρέπει να κάνει, άρα σου λέει αυτό πρέπει να το κυνηγήσω, το κυνηγάει, και 

αυτούς είναι τελικά που και εμείς στοχεύουμε.” 
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ΥΠΟΚ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 7  

 

[1-2] 

 Εμπειρία και 

γλώσσες απαραίτητες 

προϋποθέσεις  

 

 

 

Πείτε μου παρακαλώ ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά που 

αναζητούσε  κάποιος πριν το 2008 για να προσλάβει προσωπικό? Ένας 

ξενοδόχος ποιες δεξιότητες αναζητούσε? 

Για ένα ξενοδόχο, για ένα επιχειρηματία πρώτη σημασία έχει η 

εμπειρία, η προϋπηρεσία πάνω στο συγκεκριμένο τομέα και δεύτερο 

πάντα για τον τομέα του τουρισμού ήταν η γλώσσα. Όσες ποιο πολλές 

γλώσσες μιλούσε ένα άτομο τόσο πιο πολύτιμο ήταν.

[3]  

Πτυχιούχος  

ξενοδόχος  

 

 

 

 

Θα πρέπει να πω ίσως και να είμαι από την δουλειά μου η πρώτη 

πτυχιούχος ξενοδόχος. Στο Ρέθυμνο, εγώ έχω επιστρέψει και έχω 

αναλάβει με πτυχίο το 1981, έχω σπουδάσει 79-81 στην Ελβετία και 

στην Αγγλία και θεωρώ – αν εξαιρέσεις τον ….. που ήταν από την 

σχολή της Ρόδου και μετά έκανε master στην Αμερική, νομίζω ότι πριν 

από εμάς δεν υπάρχει ξενοδόχος – εγώ ως ξενοδόχος και εκείνος ως 

στέλεχος ξενοδοχείου - δεν υπάρχει άλλος πτυχιούχος.

 

[4-5]  

Ανεπάρκεια  επιπέδου 

υψηλής εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 

 

Στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ υψηλού επιπέδου σχολές τουρισμού?  

Όχι. Γι αυτό και γω αναγκάστηκα να πάω στο εξωτερικό. Ήταν μόνο η 

σχολή της Ρόδου η οποία μάλιστα κάποια στιγμή άρχισε την ύφεση, 

δεν είχε την προσοχή που έπρεπε από το κράτος και ενώ πέρασε 

κάποιες δεκαετίες και έβγαλε εξαιρετικά στελέχη στις δεκαετίες 60-70, 

μετά άρχισε η ύφεση.  

Εμένα να σου πω ότι ο γιος μου, τρίτη γενιά ξενοδόχος, μπήκε με 

πανελλήνιες στη Ρόδο, τελείωσε τη σχολή και μετά αναγκάστηκε να 

πάει στο εξωτερικό.

[6-8]  

Αναγκαία δεύτερη 

ξένη γλώσσα και 

υπολογιστές  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Μπορείτε να μου πείτε εκτός από την γλώσσα και την εμπειρία, ποιές 

είναι οι δεξιότητες που σήμερα απαιτούνται στο επάγγελμα σας?  

Σήμερα, δεν υπάρχει πλέον περίπτωση να μην χρειάζεται μια δεύτερη 

γλώσσα, η οποία πλέον είναι με βάση τις καινούργιες αγορές, τα 

ρωσικά είναι πλέον απαραίτητα. Άλλαξε η κατηγορία των πελατών και 

από τα γερμανικά απαραίτητα πάμε προς τα γαλλικά σε μεγάλη δόση. 

Και βέβαια οπωσδήποτε υπολογιστές. Αλλά δεν είναι μόνο 

υπολογιστές. Είναι γενική γνώση τεχνολογίας. Γιατί τώρα, ακόμη και 

σερβιτόρος να είσαι θα πρέπει να ξέρεις να χειρίζεσαι καλά όλα τα νέα 

σύστημα που είναι και σύστημα ελέγχου. Από την ηλεκτρονική κάρτα 

εισόδου που θα χτυπήσεις και είναι νέας γενιάς τώρα μέχρι και τον 

τρόπο που παίρνεις την παραγγελία. Τώρα το κομμάτι του ξενοδοχείου 

έχει το δικό του σύστημα πάνω στην τεχνολογία, δηλαδή δεν είναι 

μόνο η πληροφορική και οι υπολογιστές αλλά είναι και όλα τα νέα 

συστήματα. Και βέβαια οι νέοι άνθρωποι τώρα, που γεννιούνται  

ξέρουν αυτόματα υπολογιστές. 
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[9- 13] 

 Εξωτερικοί 

μηχανισμοί 

επιμόρφωσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Έχετε μηχανισμούς επιμόρφωσης ? 

Υπάρχουν δυο μηχανισμοί: ο ένας είναι από το Επιμελητήριο το οποίο 

κάνει σεμινάρια, μέσα στη σεζόν και ο δεύτερος είναι από την 

περιφέρεια, όπου η Περιφέρεια έχει και τα συστήματα πιστοποίησης 

και πάνω σ αυτό νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μεγάλη βοήθεια. 

Τώρα, εάν ένας ξενοδόχος , θέλει πάνω σ αυτό να εξειδικεύσει το 

προσωπικό του, τότε απευθύνεται και σε άλλους οργανισμούς για να 

κάνει μια ακόμη καλύτερη εξειδίκευση. Υπάρχει επί παραδείγματι το 

ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, το οποίο στέλνει ανθρώπους και σε 

εκπαιδεύουν για το ελληνικό πρωινό, για το πρωινό της δικής σου 

περιοχής και ακόμη και για τα υπόλοιπα γεύματα. Αρκετοί ξενοδόχοι 

έχουν αρχίσει και το κάνουν αυτό και πιστεύω – ακόμη κι κάποιοι 

εστιάτορες. Η νέα γενιά εστιατόρων έχει αρχίσει και εκπαιδεύεται 

πάνω σ αυτό.

[14- 18] 

 Προϋπόθεση το 

τυπικό προσόν για τα 

ανώτατα στελέχη. 

Μετάβαση από την 

εμπειρία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να γυρίσουμε λίγο πίσω και να σας ζητήσω να μου πείτε ποιες θα πρέπει 

να είναι σήμερα οι δεξιότητες ενός ανθρώπου που θέλει να ασχοληθεί με 

τον τουρισμό? εκτός τής γλώσσας και της πληροφορικής? 

Για μας τους ξενοδόχους, τις τελευταίες δεκαετίες, είχαμε στελέχη που 

οι διευθυντές ξενοδοχείων ήταν στελέχη που  ξεκινούσαν από γκρουμ 

στα ξενοδοχεία. 

Διότι πολύ παλιά δεν υπήρχαν διευθυντές έτοιμοι. Γι’ αυτό όλες οι 

μεγάλες αλυσίδες είναι οι παλιοί διευθυντές. Παλιά, εκείνες τις 

δεκαετίες – και πριν το 80 παίρναμε και εμπειρικούς διευθυντές και 

στελέχη. Τώρα όμως πλέον θα πρέπει σε θέσεις κλειδιά να έχεις βγάλει 

τουλάχιστον μια ταχύρρυθμο στο τουρισμό. Χρειάζεται πιστοποίηση, 

χρειάζεται επιπλέον εκπαίδευση. Το μίνιμουμ της εκπαίδευσης που 

ζητούμε τώρα είναι το ταχύρρυθμο ή τα ΙΕΚ. Πέραν αυτών, χρειάζεται 

ομαδική εργασία αλλά και ηγετικές ικανότητες, αν θέλεις να αναλάβεις 

έστω και ένα μικρό πόστο.

[19 - 22] 

 Αντί του rotation 

πλέον εξειδίκευση  

 

 

 

 

- Εξειδίκευση δεν χρειάζεστε ? 

Βεβαίως. Παλαιότερα υπήρχε το rotation σε μεγαλύτερο βαθμό.  

Τώρα, όταν προσλαμβάνεσαι σε μια δουλειά, αυτό που πρέπει να 

κάνεις για να ανέβεις σε αυτή τη δουλειά, πρέπει να πάρεις 

εξειδίκευση. Δηλαδή, είσαι σερβιτόρος ή καμαριέρα θα μπορείς να 

κάνεις μια εξειδίκευση πάνω στην ειδικότητα αυτή για να μπορέσεις ν 

ανέβεις. Τώρα, αν θες να ανέβεις στην ιεραρχία το κάθε ξενοδοχείο, η 

κάθε μονάδα έχει το δικό της σύστημα.

[ 23- 34] 

Αξιολόγηση 

προσωπικού από 

πελάτες και 

τμηματάρχες/διευθυν

τή.  

 

 

 

-Έχετε μηχανισμούς αξιολόγησης προσωπικού? 

Εμείς, ναι. Πιστεύω ότι όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, οι νέοι 

ξενοδόχοι, χρησιμοποιούν μηχανισμούς αξιολόγησης του προσωπικού. 

- Υπήρχαν πριν το 2008? 

Όχι. Είναι από τα καινούργια στοιχεία που ολοένα και περισσότερο 

μπαίνει στα ξενοδοχεία. Η κάθε μονάδα χρησιμοποιεί είτε ηλεκτρονικά 

είτε έντυπα τα ερωτηματολόγια των πελατών… 
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Αυτό σημαίνει ότι είναι η αξιολόγηση που κάνει ο πελάτης για τις 

συνολικές υπηρεσίες του ξενοδοχείου? 

Όχι, είναι και για το προσωπικό.  Υπάρχουν ειδικές ερωτήσεις που 

αφορούν στο προσωπικό.  Υπάρχει όμως και εσωτερική αξιολόγηση, 

αυτή που κάνει ο διευθυντής, που έκανε πάντα και οι τμηματάρχες. 

Αλλά που είναι πλέον και η αξιολόγηση που κάνει το προσωπικό 

μεταξύ του. 

- Αυτό είναι καινούργιο στοιχείο? 

Εγώ θα έλεγα ναι. Η κρίση μας οδηγεί να βελτιώνουμε τα συστήματα 

αξιολόγησης. Είναι βεβαίως και η εξέλιξη, που είναι μοιραία, 

αρχίζουμε να είμαστε πιο έμπειροι, πιο σωστοί, πιο επαγγελματίες. 

- Η κρίση άρα λειτούργησε ως επιταχυντής αυτών των διαδικασιών? 

Ναι, εγώ θα έλεγα ναι. Και για ευγενή άμυλα του προσωπικού. 

Φανταστείτε ότι οι παλιοί ξενοδόχοι, η γενιά του πατέρα μου, ακόμη 

και η δική μου, δεν κάνουν καν σωστό κοστολόγιο. Δηλαδή ο τρόπος 

που λειτουργούσαν τα ξενοδοχεία μέχρι σήμερα ήταν κάτι σαν 

αυτόματος πιλότος.  Άρα πως να κάνουν αξιολόγηση, όταν δεν 

μπορούσαν να κάνουν τα βασικά. Και απλά παρασυρότανε από 

κάποιους πιο έμπειρους, είτε τουριστικούς πράκτορες είτε ξενοδόχους 

από την αγορά.

[35 - 39] 

Συναισθηματική 

απεξάρτηση 

προσωπικού από 

εταιρίες. Νέα Θέαση. 

 

 

 

 

 

 

 - Το προσωπικό “δένεται” με την επιχείρηση? 

Εδώ μπορώ να σας πω κατηγορηματικά, ότι λόγω της κρίσης τα 

πράγματα έχουν αλλάξει τελείως.  

Οι αλλαγές, οι θέσεις, σε ξενοδοχεία, σε πρακτορεία είναι πλέον κάτι 

το οποίο στην αρχή σόκαρε, τώρα πλέον αρχίζουμε και το 

συνηθίζουμε, το έφερε η κρίση, σαφέστατα και τώρα πάει να γίνει μια 

πραγματικότητα σε όλο το εύρος το τουριστικό που τουλάχιστον ξέρω 

εγώ.  Μέχρι την κρίση είμασταν με “ταυτότητες”. Εγώ ήμουνα του 

άλφα ξενοδοχείου, ό άλλος του βήτα κοκ. 

- Άρα οι πολλές αλλαγές στα βιογραφικά, πλέον δεν κρίνονται αρνητικά 

? 

Κάθε άλλο. Σημαίνει εμπειρίες. Σίγουρα πάντως δεν τον βλέπει κανείς 

αρνητικά, όπως παλαιοτέρα.

[40 - 44] 

 Πληθώρα προσφοράς 

βιογραφικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό βέβαια σημαίνει πως και εμείς έχουμε περισσότερη πείρα, να 

κρίνουμε τον κάθε άνθρωπο που προσλαμβάνουμε. Άσε που η κρίση 

μας έφερε πληθώρα προσφοράς, άρα και εμείς τώρα είμαστε σε μια 

φάση να έχουμε αιτήσεις απ’ όλη την Ευρώπη.  Δεν είναι μόνο από την 

Κρήτη και την Ελλάδα πια, έχουμε πολλές ξένες αιτήσεις απ’ όλη την 

Ευρώπη. Έχω φακέλους γεμάτους με αιτήσεις με πάρα πολύ καλά 

βιογραφικά. Επιστήμονες, πολύγλωσσους, με πάρα πολλές δεξιότητες. 

Βέβαια, ακόμη εμείς οι Κρητικοί , είμαστε πολύ πιο συναισθηματικοί, 

και πάμε τοπικιστικά ακόμη, θα πάρω πρώτα ένα Έλληνα, κι ας έχει 

λιγότερες δεξιότητές από ένα Ευρωπαίο, γιατί θέλω να δώσω δουλειά 

σ ένα Έλληνα.



 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 85 

 

[45 - 50] 

Εξωστρέφεια με 

εξειδικεύσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα πέρα απ’ αυτό θα μπορούσα να επιλέξω για μια ειδικότητα, όπως 

είναι το animation σε ένα ξενοδοχείο, μπορώ να διαλέξω απίστευτες 

περιπτώσεις. 

-  Άρα στα απαιτούμενα προσόντα θα ενέτασσε κανείς την διεθνή 

εμπειρία? 

Για πολύ συγκεκριμένα  πόστα, για το marketing, για guest relations 

είναι για μεγάλες μονάδες, τετράστερα, πεντάστερα κα. Ακόμη βέβαια, 

οι εμπνευσμένοι ξενοδόχοι του αγροτουρισμού, του θεματικού 

τουρισμού, εκεί βεβαίως ψάχνεις για εξειδίκευση πχ. ψάχνεις τον 

Οινολόγο κ.α. Αν υπάρχουν δηλαδή κάποιες εξειδικεύσεις είναι για τα 

κομμάτια αυτά του θεματικού τουρισμού. Και ναι, κάποιοι ξενοδόχοι 

το ζητάνε. Το προσωπικό των ξενοδοχείων παίρνει σεμινάρια για όλα 

αυτά που χρειάζονται για να δηλώσουμε το προϊόν μας ακόμη 

καλυτέρα.

[51 - 54]  

Ικανότητες 

διαχείρισης κρίσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Θα πρέπει ωστόσο κάποιος να θέλει να μαθαίνει και να εξελίσσεται. 

Διαρκώς…  

Ναι. Αυτό κι αν είναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό. 

Άλλα πράγματα μπορεί να μην προχωράνε καλά αλλά το συγκεκριμένο 

στον ιδιωτικό τομέα, πάει πάρα πολύ καλά.  

- Η εξέλιξη για την  μόρφωση. Ή η διαχείριση κρίσεων. Που είναι άτυπο 

προσόν. 

Αμέσως διακρίνεται ο άνθρωπος που μπορεί να το κάνει. Προς το 

παρόν πάντως, το ψάχνει κανείς ανάμεσα στα στελέχη του και 

ανάμεσα στο προσωπικό του.  

Και δεν είναι μόνο θέμα στελεχών, εδώ διαχείριση κρίσεων πρέπει να 

κάνει ο κάθε εργαζόμενος ανά πάσα στιγμή, μέσα σένα ξενοδοχείο. Σε 

όλη τη γκάμα.  

Όταν είσαι ο οικοδεσπότης και προσφέρεις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή 

μπορεί να σου συμβεί το οτιδήποτε οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσεις 

άμεσα.

[55 - 62] 

 Η κρίση επιβράδυνε 

την πορεία προς την 

εξειδίκευση 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Τελικά πιστεύεις ότι είναι απαραίτητη η εξιδεικευμένη γνώση στην 

αγορά? Μικραίνει ή μεγαλώνει η απόσταση με την παρεχόμενη 

γνώση? Ποια είναι η άποψη σου για αυτό? 

Προσωπικά πιστεύω ότι μικραίνει, δηλαδή ότι πάμε προς τα εκεί, ότι 

συναντιέται η εξειδίκευση με την ελληνική επιχείρηση, όμως λόγω της 

κρίσης εκεί, δεν έκανε την συνάντηση που έπρεπε στους χρόνους που 

έπρεπε. 

 Δηλαδή αν δεν υπήρχε η κρίση, εάν η Ελλάδα και ο τουρισμός 

προχωρούσε με άλματα, όπως ήταν πριν την κρίση κανονικά, τώρα θα 

είχε κλείσει σχεδόν το άνοιγμα της ψαλίδας, θα είχαμε και εδώ πάρα 

πολλές θέσεις εξειδίκευσης διότι θα είχαμε προχωρήσει όπως έπρεπε.  

Επειδή όμως η κρίση μείωνε τις θέσεις εργασίας και αναγκαστικά και 

ο ξενοδόχος ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και κάθε τουριστικός 

επιχειρηματίας αναγκαζότανε να μειώσει προσωπικό, κάτι που ήταν 

και ψυχολογικό πολλές φορές, γι’ αυτό το λόγο  δεν άνοιξαν οι θέσεις  
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για αυτές τις εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως θα μπορούσαν να το 

κάνουν. 

Θέλω να πω ότι έχει αρχίζει και ωριμάζει η επιχειρηματική φιλοσοφία 

και στο τόπο μας ότι χρειάζονται εξειδικεύσεις. Και ότι κανονικά στο 

μαγαζί μου θέλω να έχω μια δυο  τρεις θέσεις εξειδικευμένες. Πλέον 

το ξέρει αυτό ο ξενοδόχος όμως φοβάται ακόμη λόγω της κρίσης, δεν 

ανοίγεται, δεν δίνει αυτές τις θέσεις γιατί έχει πέσει σε μια δίνη που 

λέγεται κρίση, που λέει δεν ανοίγομαι δίνοντας εξειδικευμένες θέσεις. 

Πρέπει να πάρω ένα άνθρωπο να μπορεί να μου καλύψει πολλές θέσεις 

ταυτόχρονα. Και ενώ το ξέρει και ενώ προσπαθούν όσοι είναι πιο 

τολμηροί το κάνουν, αλλά είναι πολύ λιγότεροι απ’ αυτό που θα ήτανε 

αν δεν υπήρχε η κρίση.

[63 - 66] 

Αναστοχασμός για 

υστέρηση σε 

καινοτομία/νέες ιδέες 

 

 

 

  

 

 

- Δεν δοκιμάζουν όμως, δεν ανοίγουν νέους δρόμους στην καινοτομία? 

Στην Κρήτη είναι απογοητευτικό.  Επειδή παρακολουθώ σεμινάρια και 

ημερίδες στην υπόλοιπη χώρα και στο εξωτερικό όταν πηγαίνω για τις 

εκθέσεις. Βλέπω λοιπόν όλες αυτές τις καινούργιες και 

συνεταιριστικές και startups, πολλές καινοτόμες δράσεις που γίνονται 

στο τουρισμό τα τελευταία χρόνια και βλέπω το καινούργιο δυναμικό 

των νέων Ελλήνων οι οποίοι έχουν φοβερές ιδέες , ξεκινάνε τολμούνε, 

αλλά η Κρήτη δεν ακολουθεί. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ίσως επειδή 

κάποια μέρη ήταν πιο πίσω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω η Κρήτη να είναι 

τόσο δεκτική όσο άλλες περιοχές.  

 [67 - 72]  

Υψηλή τεχνογνωσία 

από το εξωτερικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να σου πω, μια δική μου περίπτωση. Ο δεύτερος μου γιος, τελείωσε 

μια σχολή επιχειρηματικού σχεδιασμού και τεχνολογίας και έφυγε για 

μεταπτυχιακό στο εξωτερικό.  

Τον παίρνει από κει κατ’ ευθείαν μια πολύ μεγάλη επώνυμη εταιρία, 

φεύγει από κει, τον «παίρνει»  μια άλλη. Όλα αυτά έγιναν πολύ 

γρήγορα, πάνω σ ένα συνέδριο που έγινε, μίλησε με μια ομάδα, τον 

ρωτήσαν διάφορα πράγματα. Την άλλη μέρα, του ζητήσανε το 

βιογραφικό του και ξεκινήσανε την πρώτη συνέντευξη. Μετά από τρεις 

συνεντεύξεις μέσω Skype, του είπανε σε θέλουμε. 

Έμεινε τέσσερα χρόνια μαζί τους και τώρα έχει επιτρέψει στην Κρήτη 

να μεταφέρει αυτά που έμαθε εκεί. Φαντάσου ότι ο γιος μου είναι ένας 

29άρης, ο οποίος από τα 21 του που τελείωσε την σχολή του στην 

Ελλάδα, βγήκε έξω, έκανε κάποια πράγματα, δούλεψε και γυρίζει πίσω 

και μεταφέρει την γνώση του. Αυτό που ξέρω εγώ , είναι ότι πολλοί 

συμμαθητές του κάνουν επίσης μεταπτυχιακό, μαζεύουν εμπειρίες απ’ 

έξω και σίγουρα, ένα ποσοστό θα επιστρέψει και θα τις μεταφέρει 

πίσω. Νομίζω, πως το δυναμικό που θα επιστρέψει μια μέρα πίσω θα 

είναι πλέον ένας επαγγελματίας της Ευρώπης.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

1. Αναγκαίες αυξημένες τεχνολογικές δεξιότητες  

Οι ανάγκες σε νέα πεδία δεξιοτήτων δεν αφορούν μόνο στις γλωσσικές αλλά εκτείνονται και σε μια 

σειρά τομέων της τεχνολογίας, αφορούν δε στο σύνολο των εργαζομένων στο χώρο της ξενοδοχίας. 

Οι soft skills  δεξιότητες ως οριζόντιες δεξιότητες είναι πλέον απαραίτητες σχεδόν παντού: “Γιατί 

τώρα, ακόμη και σερβιτόρος να είσαι θα πρέπει να ξέρεις να χειρίζεσαι καλά όλα τα νέα σύστημα που 

είναι και σύστημα ελέγχου. Από την ηλεκτρονική κάρτα εισόδου που θα χτυπήσεις και είναι νέας 

γενιάς τώρα μέχρι και τον τρόπο που παίρνεις την παραγγελία. Τώρα το κομμάτι του ξενοδοχείου έχει 

το δικό του σύστημα πάνω στην τεχνολογία, δηλαδή δεν είναι μόνο η πληροφορική και οι υπολογιστές 

αλλά είναι και όλα τα νέα συστήματα. Και βέβαια οι νέοι άνθρωποι τώρα, που γεννιούνται  ξέρουν 

αυτόματα υπολογιστές.”  

 

2. Απαραίτητη η τυπική εκπαίδευση  

Η μετάβαση από το εμπειρικό στέλεχος σε εκείνο με την κατάρτιση και την τυπική μόρφωση, 

πέραν των ατομικών ικανοτήτων αποτελεί πλέον μια αυτονόητη σταθερά τουλάχιστον για τα 

ανώτερα και ανώτατα στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας. Ο λόγος είναι οτι παλαιότερα  δεν 

υπήρχαν “έτοιμοι” διευθυντές και άρα έπρεπε μέσα από την εμπειρία να συγκροτήσουν και να 

μεταφέρουν τη γνώση στους επόμενους. “Παλιά, εκείνες τις δεκαετίες – και πριν το 80 παίρναμε 

και εμπειρικούς διευθυντές και στελέχη. Τώρα όμως πλέον θα πρέπει σε θέσεις κλειδιά να έχεις 

βγάλει τουλάχιστον μια ταχύρρυθμο στο τουρισμό.” 

 

3. Τοπικιστικά κριτήρια υπό προϋποθέσεις, “εξειδίκευση” στο εξωτερικό   

Παρ ότι υφίσταται πληθώρα προσωπικού με αυξημένα τυπικά προσόντα και δεξιότητες εντούτοις 

οι “επιλογές” φαίνεται ότι ακολουθούν δύο συγκεκριμένες νόρμες. Η πρώτη έχει να τα κάνει με το 

γεγονός ότι για την πλήρωση θέσεων  τυποποιημένων προσόντων, θα λειτουργήσει ως πρωταρχικό 

το κριτήριο της εντοπιότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Η δεύτερη αφορά στο ότι, προκειμένου 

για θέσεις υψηλής εξειδίκευσης ή εισαγωγής νέων τεχνογνωσιών ενεργοποιείται το κριτήριο της 

ευρωπαϊκής/διεθνούς εμπειρίας των υποψηφίων, μέσω εργασιακής εμπειρίας ή μετεκπαίδευσής 

τους στο εξωτερικό.  

 

4. Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού 

Η επιμόρφωση του προσωπικού καλύπτει πλέον μια μόνιμη ανάγκη.. Στο βαθμό που αυτή δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί εντός των δομών της μονάδας, υλοποιείται με εξωτερικούς συνεργάτες, 

επιμελητηριακούς θεσμούς ή συλλόγους. Η δυνατότητα παροχής πρόσθετης επαγγελματικής 

εκπαίδευσης στο προσωπικό συνιστά, έτσι, μια υποχρεωτική διαδικασία, την οποία κινεί η ίδια η 

ξενοδοχειακή επιχείρηση προς όφελος της. 
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4.1 Εννοιολόγηση κατηγοριών. Εντοπισμός βασικών φαινομένων. Αxial & selective coding  

 Στο κεφάλαιο αυτό θα προσδιορισθούν τα αντιληπτικά πλαίσιά μας, οι κεντρικές 

εννοιολογικές κατηγορίες μας, στη βάση των κωδικοποιήσεων και των ευρημάτων που προέκυψαν 

από την ποιοτική έρευνα. Θα προσπαθήσουμε, δε, να διακρίνουμε, μέσα από ποιες διαδικασίες 

συντελείται η μετάβαση στο νέο κοινωνικο-οικονομικό εργασιακό περιβάλλον στην Κρήτη. 

 

1. Αναστροφή αξιοθεσίας. Αναπροσαρμογή των survival strategies.  

Η επανιεράρχηση των ατομικών/επαγγελματικών στόχων συντελείται στη βάση των 

οικονομικών αναγκών, οι οποίες λόγω κρίσης, λαμβάνουν σε μεγάλη κλίμακα χαρακτήρα 

επιβίωσης. Με αυτό το δεδομένο, το χρονικό περιθώριο αναζήτησης εργασίας σε συναφή με τις 

σπουδές επαγγελματικά πεδία καθίσταται υπερβολικά περιορισμένο – και, πάντως, ανάλογο της 

οικονομικής αντοχής του υποκειμένου και της οικογενείας του.  

  Το ενδιαφέρον εύρημα εντοπίζεται στην αναστροφή της αξιοθεσίας με την 

προτεραιοποίηση του επαγγελματικού χώρου, στον οποίον εξασφαλίζεται “εργασία”, έναντι 

εκείνου που (δυνητικά) θα ήταν συναφής με το πεδίο των σπουδών. Με την προϋπόθεση ότι 

παρέχεται δυνατότητα βιοπορισμού και επαγγελματικής προοπτικής, τα σχέδια επιβίωσης 

αναπροσαρμόζονται και καθίστανται, πλέον, σχέδια μιας “(νέας) καριέρας”. Βρισκόμαστε, δίχως 

άλλο, στην κοινωνία της διακινδύνευσης, όπου οι survival strategies αναπλαισιώνονται,  

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της οικονομικής επιβίωσης.  

  Έτσι, στη σύγχρονη οικονομική συγκυρία, εξελίσεται το φαινόμενο μιας νέας στοχοθεσίας,  

που απαντά στην προτεραιοποίηση του επαγγελματικού πεδίου, δεδομένης και της διευρυμένης 

εργασιακής επισφάλειας, έναντι του πεδίου των σπουδών και στην επανεκκίνηση μιας νέας 

γραμμικής διαδικασίας που εμπεριέχει επένδυση στην νέα γνώση. Το νέο δόγμα θα μπορούσε να 

διατυπωθεί ως εξής: «Εξειδικεύομαι εκεί που βρίσκω δουλειά/ σ αυτό που μου δίνει ψωμί. 

Παύω να αναζητώ εργασία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών μου». Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, ο χώρος της δευτερεύουσας/προσωρινής εργασίας καθίσταται, λόγω δυνατότητας 

βιοπορισμού, πρωτεύουσα επιλογή πάνω στην οποία,  επενδύεται νέα γνώση.  

  Στη βάση αυτού του σχεδίου, διακρίνεται ένας νέος πραγματισμός, που χαρακτηρίζει τη 

σκέψη του συνόλου, σχεδόν, των υποκειμένων: αναγνώριση μιας πραγματικότητας έτσι όπως 

βιώνεται και όχι έτσι όπως θα ήθελαν, πίστευαν ή θα μπορούσε να είναι. Τα νέα βιογραφικά 

σχέδια υλοποιούνται στη βάση αυτής της παραδοχής, με προτεραιοποίηση του οικονομικού και 

συνακόλουθη αναμόρφωση των survival plans.  
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2. Αναντιστοιχία τυπικών προσόντων/δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο 

τομέας της εκπαίδευσης. 

Στην ενότητα αυτή ανιχνεύουμε τα ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης, τόσο όσον αφορά 

στην τυπική γνώση, όσο και στις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες.  

 Τα ευρήματα της έρευνας υπογραμμίζουν, κατ’ αρχάς, αναντιστοιχία μεταξύ των τυπικών 

προσόντων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, τουλάχιστον έτσι όπως είναι διαρθρωμένη 

στην παρούσα χρονική περίοδο. Η τουριστική/ξενοδοχειακή βιομηχανία του νησιού 

διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στον προσδιορισμό επαγγελματικών αναγκών και δεξιοτήτων. 

 Το τυπικό προσόν, αποσυναρτημένο από την αγορά εργασίας, δεν προσδίδει, τουλάχιστον 

σε μια διαδικασία αξιολόγησης, συγκριτικό πλεονέκτημα στον κάτοχο του και δεν τον καθιστά 

ασφαλή κατά την διαδικασία εύρεσης εργασίας. Η ανυπαρξία του ωστόσο, οποιασδήποτε 

βαθμίδας, συνιστά μειονέκτημα. Από την άλλη πλευρά, τα κριτήρια επιλογής στην διαδικασία 

ευρύτερης επαγγελματοποίησης, εστιάζονται κατά κύριο λόγο σε άλλα πεδία, όπως επί 

παραδείγματι στις εξατομικευμένες οριζόντιες ή soft δεξιότητες των ενδιαφερομένων. 

 Αναφύονται ακόμη διάφορα ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης/εξειδίκευσης υψηλού 

επιπέδου, η οποία δείχνει να βρίσκεται σε σχετική ασυχρονία με το εγχώριο - τουλάχιστον 

εντός Κρήτης - παραγωγικό/επιχειρηματικό μοντέλο. Η κάλυψη αυτή του “εκπαιδευτικού” 

κενού συντελείται από ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης ή από προγράμματα 

επιμόρφωσης/reskilling τα οποία είναι ενταγμένα στην παραγωγική/εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι προ κρίσης άλλωστε επιλογές σπουδών διαφαίνονται, τουλάχιστον από την άποψη των 

υποκειμένων, αναντίστοιχες με τα νέα δεδομένα του δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. 

 Και στην παρούσα ενότητα, καταγράφεται ένας διάχυτος πραγματισμός, ο οποίος οριοθετεί 

την γνώση ως εργαλείο για την οικονομική/επαγγελματική εξέλιξη των υποκειμένων.   

 

3. Νέες εννοιολογήσεις ως αποτέλεσμα των μεταβολών που έχουν συντελεσθεί. 

Στην ενότητα αυτή εντοπίζονατι νέες έννοιες-κλειδιά, βάσει των οποίων γίνεται αντιληπτή η νέα 

πραγματικότητα. Οι μεταβολές που έχουν συντελεστεί  από την προ κρίσης περίοδο μέχρι 

σήμερα έχουν μεταβάλλει σημαντικά διάφορες εννοιολογικές σταθερές  που λειτουργούσαν, επί 

μακρόν, ως κοινωνικές σταθερές. 

   Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η έννοια του Δημοσίου, ταυτισμένου με την εφ όρου ζωής 

εξασφάλιση εργασίας. Η συγκεκριμένη σταθερά υπαγόρευε επιλογές σπουδών, παροτρυνόμενων 

από το γονεϊκό περιβάλλον, οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό, προκαθόριζαν το επαγγελματικό 
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μέλλον των υποκειμένων. Η νέα γενιά αντιλαμβάνεται ότι αυτή η σταθερά δεν υφίσταται πλέον, 

πρακτικά. 

  Στα ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνεται ακόμη η  εργαλειοποίηση του βιογραφικού 

σημειώματος το οποίο τροποποιείται ανάλογα με τις εκτιμώμενες, κάθε φορά, ανάγκες της 

θέσης απασχόλησης: απομειώνονται, έως ακόμη και απαλείφονται στοιχεία, προκειμένου το 

βιογραφικό σημειώμα  να γίνει περισσότερο  “ελκτικό” για θέσεις χαμηλότερων προσόντων! 

   Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο εντοπίζεται αφορά στην διάκριση μεταξύ επαγγελματικών 

και διοικητικών ικανοτήτων – διάκριση, δηλαδή, του management από την επάρκεια στο 

αντικείμενο καθεαυτό – υπογραμμίζοντας ενδεχόμενη μεταβολή του προτύπου 

επιχειρηματικότητας, ιδίως για τις  μικρότερες μονάδες. 

  Το νέο οικονομικό και επαγγελματικό περιβάλλον, εμφανίζει, τέλος, αυξημένη εργασιακή 

κινητικότητα, η οποία γίνεται αντιληπτή με όρους θετικούς, σε αντίθεση με το παρελθόν. 
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4.2 Αναστροφή τάσης: Πραγματισμός & Νέα προτεραιοποίηση  

Στρατηγικές επιβίωσης 

Η στρατηγική επιβίωσης μεταβάλλεται δυνητικά σε στρατηγική καριέρας - new survival 

strategy  

Η αναδυόμενη κεντρική έννοια είναι  “βιογραφία της διακινδύνευσης” 

 

Φαινόμενα που εντοπίζουμε  

- Αναστροφή αξιοθεσίας. Προτεραιοποίηση του οικονομικού/εργασία έναντι των σπουδών. 

Μεταβολή του standard  framework of biography. Nεα γραμμική διαδικασία. 

- Γνωσιακή “επένδυση”  στο “πρόβλημα”. Nεα επένδυση στη γνώση  

- Η νέα γνώση, προσόντων και δεξιοτήτων, συχνά αποσυναρτημένη από τις σπουδές και το 

υφιστάμενο μορφωτικό κεφάλαιο, για την αντιμετώπιση της εργασιακής επισφάλειας.  

- Νέα βιοτική τροχιά. Νέο ταυτοτικό στοιχείο. “Υιοθέτηση” της επιλογής: Η “αναγκαστική” 

επιλογή προσλαμβάνεται ως θετική επιλογή. Αλλάζω την ταυτότητα μου, μεταβάλλω τις 

προσδοκίες μου. 

- Η ενναλακτική πηγή εισοδήματος καθίσταται κύρια επιλογή και επενδύεται επαγγελματικά και 

εκπαιδευτικά.   

- Νέα μορφή αντιστοίχισης: Η “εξ ανάγκης επιλογή” του νέου συναντιέται με τον “ευέλικτο 

Πραγματιστή” της αγοράς.   

- Νέα ηθική της εργασίας. Νέος ορθολογισμός.  

-  

1. Εισαγωγή για το φαινόμενο της αναστροφής   

Η αναστροφή αξιοθεσίας συνιστά επιλογή δυο εκ των τριών νέων συνεντευξιαζόμενων (βλ. 

συνεντεύξεις 1 & 3) ενώ, παράλληλα, καταγράφεται και στις θέσεις ενός από τα ανώτατα στελέχη 

της ξενοδοχειακής βιομηχανίας (βλ. συνέντευξη 6).  

 Αφορά όχι μόνο στη ρήξη του πλαισίου της σταθερά διαρθρωμένης βιογραφίας (framework 

of the standard biography, Alheit 1998), ως μιας συγκεκριμένης διαδοχής φάσεων (της μάθησης, 

της προπαρασκευής, της εργασιακής δραστηριότητας, της συνταξιοδότησης), αλλά, κυρίως, στην 

επαναστοχοθεσία - τον συνειδητό επανασχεδιασμό, δηλαδή, της βιοτικής τροχιάς) με δεδομένη της 

αδυναμία εξεύρεσης εργασίας στο γνωστικό πεδίο των σπουδών.   

 Ως γνωρίσματά της, διακρίνονται μέσα από την παρούσα έρευνα, τα ακόλουθα:  

 - Προκύπτει ως απότοκο της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης 
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 - Προσδιορίζεται από τον κυρίαρχο ρόλο του τουριστικού/ξενοδοχειακού τομέα στην 

οικονομία της Κρήτης  

 - Αφορά, κατά κύριο λόγο, την ηλικιακή ομάδα κάτω 30 ετών, επιδεχόμενη μεταβολών στο 

εργασιακό/μορφωτικό/εκπαιδευτικό πεδίο. 

 Σημείο εκκίνησης της νέας γραμμικής εξέλιξης της βιοτικής τροχιάς είναι ο νέος 

εργασιακός χώρος, ως σταθερά στην οποία επενδύεται μια νέα γνώση: η, μέχρι πρότινος, 

εναλλακτική πηγή εισοδήματος, το προσωρινό επάγγελμα, που, εν μέσω κρίσης, εξασφαλίζει 

εισοδηματική στήριξη, επανεξετάζεται ως μια προοπτική μονιμότερης, πλέον, επιλογής, αφού 

μπορεί να δώσει οικονομική και επαγγελματική προοπτική.  

 Η συγκεκριμένη συνθήκη, που διαμορφώνεται σε περιβάλλον αυξημένης εργασιακής 

επισφάλειας, μπορεί να μετατραπεί σταδιακά από survival strategy (αφού εξασφαλίζει όρους 

οικονομικής επιβίωσης), σε carrier strategy, στον βαθμό που μπορεί να επενδυθεί με νέα γνώση και 

τις αναγκαίες δεξιότητες. Στην περίπτωση αυτή, το προϋπάρχον γνωσιακό υπό-βαθρο (αντικείμενο 

ανώτατων σπουδών), υφίσταται ως υπαρκτό πλην αδρανές υπόστρωμα, το οποίο υπό προϋποθέσεις, 

μπορεί να αξιοποιηθεί, πλην όμως αναπλαισιωμένο.  

 Σχηματικά, η γραμμική εξέλιξη της βιοτικής τροχιάς του υποκειμένου διακόπτεται - 

αφορούσε άλλο πεδίο σπουδών, ενσωμάτωνε άλλου τύπου επαγγελματικές προσδοκίες και 

προοπτικές - και επανακατευθύνεται με αφετηρία, πλέον, τον επαγγελματικό χώρο, στον οποίον θα 

πραγματοποιηθεί και μια νέα εκπαιδευτική επένδυση.  

 Πρόκειται για μία  αμιγώς νέα στοχοθεσία, η οποία, εν μέσω κρίσης, αλλά πιθανόν και 

εφεξής, προτεραιοποιεί - και μάλιστα άμεσα - το επαγγελματικό πεδίο. Με απλά λόγια: «Κάνω 

επάγγελμά μου αυτό που μου δίνει σήμερα ψωμί να φάω. Απομακρύνομαι από αυτό που έχω 

σπουδάσει, καθώς δεν βρίσκω σήμερα κατάλληλες συνθήκες ή εργασία για να εργασθώ, ούτε έχω 

το χρονικό περιθώριο να περιμένω». 

 

-------------------------------- 

Τα φαινόμενα στο πεδίο της έρευνας 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί εισαγωγικά στην ενότητα αυτή, η έρευνά μας εντόπισε μια νέα τάση, η 

οποία εκκινεί από την αδυναμία ανεύρεσης εργασίας στον ευρύτερο επαγγελματικό χώρο του 

αντικειμένου σπουδών και αναδιαμορφώνεται σε μια νέα στρατηγική επιλογή ζωής. 
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Μας λέει το υποκείμενο τη συνέντευξης 3  

 

“ Ξεκινήσαμε με πολύ θετικούς οιωνούς να σπουδάσουμε, να ασχοληθούμε με το 

αντικείμενο των σπουδών μας, παρ όλα αυτά είδαμε ότι ξεκινούσε μια περίοδος 

κρίσης. Οι περισσότεροι επιλέξανε επαγγέλματα της αρεσκείας τους, χωρίς να έχουνε 

επιρροές από τους γονείς τους και τελικά καταλήξαμε οι περισσότεροι -  εκτός από 

αυτούς που είχανε κάποια έτοιμη δουλειά από τους γονείς τους - και ήταν κάποιοι 

γονείς γιατροί οπότε θα συνεχίζανε ιατρική ή αρχιτέκτονες και ακολούθησαν την 

αρχιτεκτονική. Όλοι οι υπόλοιποι ασχολούμαστε με τελείως διαφορετικό επάγγελμα 

από αυτά που σπουδάσαμε…”.  

 

Στη συνέχεια, περιγράφει τη διαδρομή του στην αναζήτηση διαφόρων γνωστικών/επαγγελματικών 

πεδίων :  

 

“… Μ ενδιέφερε πολύ (η σχολή … ) σπούδασα γρήγορα, τέσσερα χρόνια, συνεπής, 

έβγαλα τη σχολή εκεί με άριστο βαθμό, πρώτος στη σχολή”, αλλά “… το 2012 που 

αποφοίτησα είχαμε μπει για τα καλά στη κρίση, πλέον όσοι παίρναμε το πτυχίο μας 

δεν υπήρχαν θέσεις εργασίας για μας, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να επιλέξουμε ή 

κάποιο άλλο επάγγελμα ή να δεχθούμε την κατάσταση αυτή και να προσπαθήσουμε 

να ζήσουμε με αυτά τα χρήματα, αλλά δουλεύοντας 10 -12 ώρες τη μέρα…” 

 

Συνεχίζει την αφήγηση του, ενσωματώνοντας ωστόσο δυο καινούργια στοιχεία, ως ενισχυτικούς 

παράγοντες για τις μετέπειτα επιλογές του: την κρίση και την ανάγκη ανεξαρτητοποίησης του. 

 

“… οπότε κι εγώ αναγκάστηκα/ επέλεξα να φύγω από την Αθήνα, διότι έπρεπε να 

καλύπτω πλέον μόνος όλα τα έξοδα, δεν μπορούσα να επιβαρύνω άλλο τους γονείς 

μου, κατέβηκα στη Κρήτη και άρχισα να ασχολούμαι με χώρους καφεστίασης, γενικά 

τον Τουρισμό, ξενοδοχεία, παραλία κτλ.… 

 

 

 Μέχρι το σημείο αυτό, αποτυπώνεται μια, σε γενικές γραμμές, σταθερή βιοτική τροχιά: 

γνωστικό πεδίο επιλογής, αποφοίτηση εντός χρόνου, αναζήτηση εργασίας, ανάγκη 
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ανεξαρτητοποίησης, αναζήτηση εναλλακτικής πηγής εισοδήματος. Πλην όμως, εντός του 

θεωρητικού σχήματος που έχουμε παραπάνω περιγράψει, βρίσκεται ήδη στα όρια της 

διακινδύνευσης: βεβαιότητες δεν υπάρχουν, η κρίση έχει μεταβάλει ραγδαία το κοινωνικό και 

οικονομικό περιβάλλον. Ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας 

έχουν δραματικά επιδεινωθεί, ενώ ο μόνος ίσως τομέας ο οποίος εμφανίζει σταθεροποίηση και 

παρέχει εργασία στο νησί, ιδίως τους θερινούς μήνες, είναι ο τουριστικός, αλλά και σχεδόν 

ολόκληρο το χρόνο, ο χώρος εστίασης και διασκέδασης.  

 Η εξατομικευμένη βιοτική του τροχιά, παρ’ ότι εκκινεί από τον χρόνο και το πεδίο επιλογής 

των σπουδών του, το οποίο εμπεριέχει (Alheit 1998), όπως και τις μετέπειτα επιλογές του, 

εμπεριέχει και την κοινωνική πραγματικότητα: οικονομική κρίση, αδυναμία εξεύρεσης εργασίας 

στα περισσότερα γνωστικά πεδία, μειωμένες θέσεις απασχόλησης σε επιχειρή- 

σεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, μη σταθεροί και χαμηλοί μισθοί, αδυναμία της οικογένειας να 

τον συντηρήσει, το μεγάλωμά του και η ανάγκη του να δει την επόμενη μέρα και, τέλος, η 

εμπεδωμένη αίσθηση/γνώση ότι στην Κρήτη, η τουριστική βιομηχανία συνεχίζει να παρέχει θέσεις 

απασχόλησης. Έστω και περιστασιακά.  

 

Στον βιογραφικό σχεδιασμό του συνεχίζει να αναζητά νέες επαγγελματικές διεξόδους (λύσεις) 

μέσα από την επιλογή νέων γνωστικών πεδίων … 

 

“ … και φέτος προσπάθησα να μπω στην [σ.τ.σ. (άλλη σχολή, αλλά δεν τα κατάφερα, 

αλλά ευελπιστώ να βρω δυνάμεις να ξαναπροσπαθήσω… καλώς ή κακώς 

πληρώνεσαι τρεις, τέσσερεις φορές περισσότερο …) 

 

Η κρίση, αλλά και η ανασφάλεια για τον επαγγελματικό χώρο των σπουδών του - σύμφωνα με όσα 

του λένε οι φίλοι του - είναι φανερό ότι τον οδηγεί να επανεξετάσει τα ζητήματα και να 

“επαναχαράξει” το πλάνο επιβίωσης του. 

 

“… αυτή τη στιγμή οι απολαβές στο χώρο του καφέ είναι, μπορεί και τέσσερεις 

φορές πάνω απ ότι θα έβγαζα ως … ( σ.τ.σ. το γνωστικό πεδίο των σπουδών του)… 

έχω και εδώ γνωστούς ( σ.τ.σ. στο αντικείμενο των σπουδών του) και μου λένε κάθε 

φορά που τους βλέπω, δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε δουλειά, με κάνει πολύ 

επιφυλακτικό και ανασφαλή. Λέω να ακολουθήσω ένα κλάδο ο οποίος δεν ξέρω αν 

θα μπορέσω να βγάλω και την οικογένεια μου αύριο, μεθαύριο?  Είναι λίγο ρίσκο. 
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Οπότε σκέφτομαι να ασχοληθώ και με κάτι άλλο, να έχω κι ένα δεύτερο πλάνο και 

γιατί όχι να αλλάξω και καριέρα τελείως.”  

 

 

Είναι φανερό ότι αναζητά όχι μόνο μια εργασία “για το σήμερα”, αλλά μια εργασία που (εκτιμά 

ότι) θα έχει επαγγελματική προοπτική, που θα μπορέσει να του “εξασφαλίσει” (οικονομικά) το 

μέλλον του και ως οικογενειάρχη. Μετακινείται έτσι από το πεδίο του ανεξάρτητου, χωρίς 

υποχρεώσεις “νέου”, σε εκείνο του οικογενειάρχη, επαναξιολογώντας συνολικά τα δεδομένα του. 

 

 

- Ερ. Άρα, εξετάζεις μέσα στην κρίση επαγγελματικό αναπροσανατολισμό?  

- Απ. Ναι, πάρα πολύ έντονα. Και ότι ασχολούμαι τώρα, τώρα ασχολούμαι με τον 

χώρο του καφέ, να εξειδικευτώ πάνω σ αυτό, και να μην μείνω μόνο στην εμπειρία, 

να παρακολουθήσω κάποια σεμινάρια, να μάθω κάποια πράγματα που προφανώς 

δεν ξέρω και να γίνομαι όλο και καλύτερος σ αυτό. 

-  

Ερ. Άρα σκέφτεσαι να περάσεις ένα καινούργιο πλάνο εκπαίδευσης? 

Απ. τελείως διαφορετικό απ αυτό που έχω ασχοληθεί, γιατί η κατάσταση που βιώνω 

θεωρώ ότι είναι μια καλή λύση για μένα αυτή. Και το βλέπω και σε όλη την δική μου 

γενιά, ότι οι περισσότεροι συμμαθητές μου έχουν σπουδάσει και κανείς δεν 

ασχολείται με αυτό που σπούδασε. Όλοι είναι σε άλλα αντικείμενα, ότι δουλειά 

μπορεί να βρει ο καθένας για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του αυτή 

τη στιγμή. 

 

 

Με τη νέα του survival strategy, το υποκείμενο της συνέντευξης 3 ανακαθορίζει τους ατομικούς και 

επαγγελματικούς του στόχους: αφού προτεραιοποιεί το οικονομικό/επαγγελματικό έναντι των 

σπουδών, επαναπροσδιορίζει και τη νέα σταθερά, ως συνειδητή, πλέον, επιλογή.  

“Επιλέγει” τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο βρίσκεται και ο οποίος, παρ’ ότι διάφορος των 

σπουδών του, του εξασφαλίζει εργασία και επαγγελματική προοπτική.  

 Στην προκείμενη περίπτωση, δεν διακρίνουμε μόνο «την επαγγελματική φάση που 

διακόπτεται από νέες, εμβόλιμες φάσεις προπαρασκευής», ούτε μόνο «περιόδους επιμόρ-φωσης, 

(οι οποίες) μπολιάζονται με την ενεργό απασχόληση» (Heitz:122).  
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 Εδώ, διακρίνουμε μια νέα διαδικασία, η οποία επενδύει στο πρόβλημα της μη εξεύρεσης 

εργασίας στον τομέα των σπουδών. Έτσι, η εναλλακτική πηγή εισοδήματος, ο τομέας της 

καφεστίασης στην Κρήτη, ανάγεται σε πρωτεύουσα επιλογή  και συνιστά τη νέα σταθερά. Ο μέχρι 

τότε κύκλος σπουδών, θεμελιωμένος σε σταθερές μιας άλλης εποχής (συνθήκες οικονομικής 

ευμάρειας, ανοικτά πεδία γνωστικών επιλογών, διευρυμένες δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας κ.α.) 

δείχνει να κλείνει.  

 Αφού η προτεραιοποίηση «περιμένω να εργασθώ στον τομέα που έχω σπουδάσει» έχει εκ 

των πραγμάτων ακυρωθεί, η νέα προτεραιοποίηση πραγματοποιείται στη βάση «εξειδικεύομαι και 

κάνω επάγγελμά μου τον τομέα στον οποίον βρίσκω δουλειά». 

 

————- 

Υποκείμενο συνέντευξης [1]  

 

Στο ίδιο, σε γενικές γραμμές, πλαίσιο κινείται και το υποκείμενο της συνέντευξης 1, απόφοιτος 

ΑΕΙ. Παρά τις προσπάθειες του, δεν έχει καταφέρει να βρει εργασία στο γνωστικό του πεδίο στην 

Αθήνα, όπου σπούδασε και όπου επιθυμούσε να παραμείνει και για να εργασθεί. Έχοντας 

απασχοληθεί σε διάφορες εργασίες κατά τη διάρκεια των σπουδών αλλά και μετά την αποφοίτησή 

του (ασφαλιστής, μάρκετινγκ, εργασία σε σουβλατζίδικο, service σε ξενοδοχείο), αποφασίζει να 

επιστρέψει στην Κρήτη, ως επιλογή, επειδή «τα χρήματα είναι καλύτερα».  

 

Πρόκειται για ένα νέο εργαζόμενο, που κατάγεται από την Κρήτη, έχει σπουδάσει Οικονομικά 

στην Αθήνα όπου και επιθυμεί εκεί να ζήσει και να εργασθεί. Η περίοδος της οικονομικής κρίσης, 

η αδυναμία του να βρει για μακρύ χρονικό διάστημα εργασία ανάλογη με τις σπουδές του, οι 

χαμηλές οικονομικές απολαβές που εξασφαλίζει, τα ωράρια εργασίας κ.α. του δημιουργούν 

γενικευμένη ανασφάλεια οδηγώντας τον σε επανεξέταση διαφόρων θεμάτων. 

 

“ Οι καθηγητές μας δεν μας είχαν προειδοποιήσει για τις δυσκολίες που θα 

αντιμετωπίζαμε με το που θα παίρναμε πτυχίο… πήγα και δούλεψα στις εκδόσεις, 

στο τμήμα μάρκετινγκ, που δεν ήταν ακριβώς πάνω στην ειδίκευση μου… όλοι 

ζητούσαν προϋπηρεσία… δούλεψα και ως ασφαλιστής, απλήρωτος για δύο μήνες, 

ανασφάλιστος, με μαύρα χρήματα… βρήκα και δουλειά σε σουβλατζίδικο, αλλά το 

σουβλατζίδικο έκλεισε λόγω της κρίσης και μας άφησε και απλήρωτους… και 
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δούλεψα και στη Κρήτη σε ξενοδοχείο, κι αυτό μέσω γνωριμίας, τελείως 

ανειδίκευτος στο service, χαριστικά… και δούλεψα και σε μπαρ στο Μοναστηράκι,  

 

αλλά τελικά αποφάσισα να ξαναγυρίσω στο ξενοδοχείο γιατί τα χρήματα εκεί ήταν 

καλύτερα, πιο σίγουρα και που πλέον είχες παγιώσει και τη θέση σου εκεί” 

 

 Το υποκείμενο της συνέντευξης εξιστορεί τις εργασιακές του εμπειρίες ως απόφοιτου 

ανώτατης σχολής, στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης. Γίνεται φανερό ότι αντιμετώπισε 

δυσκολίες στην αναζήτηση εργασίας, πολύ περισσότερο, δε, εργασίας στην κατεύθυνση των 

σπουδών του. Η Κρήτη, ως τουριστικός προορισμός, λόγω της σημαντικής ξενοδοχειακής 

υποδομής που διαθέτει, αποτέλεσε γι αυτόν εργασιακό καταφύγιο, όπου μπορούσε να εξασφαλίσει 

την οικονομική του επιβίωση, προσωρινή ή μονιμότερη. 

 Ανεξαρτήτως του εάν η επιλογή πρόσληψής του δεν έγινε αξιοκρατικά, αλλά «χαριστικά», 

όπως μας λέει, πόσο μάλλον που δεν αφορούσε καν το πτυχίο του, η αδυναμία εξασφάλισης 

εργασίας σε πεδίο εγγύτερο των σπουδών του αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα στην εξέλιξη της 

ατομικής του βιογραφίας, δεδομένου και του ταυτοτικού ρόλου της ίδιας της εργασίας, ως 

σταθεράς. 

  

Όπως και για το υποκείμενο της προηγούμενης συνέντευξης, η εναλλακτική πηγή εισοδήματος -εν 

προκειμένω, ο τουριστικός/ξενοδοχειακός τομέας στην Κρήτη- δείχνει να συνιστά αξιόπιστη λύση, 

η οποία, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να προσλάβει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, αντί του 

προσωρινού/εναλλακτικού.  

 

Μας λέει: 

“ Εγώ όταν πήγα (σ.τ.σ στο ξενοδοχείο, στην Κρήτη) δεν πήγα με το πτυχίο μου. 

Πήγα εκεί για να βγάλω τη σεζόν, να μαζέψω κάποια χρήματα και να καλύψω τις 

ανάγκες που μου τρέχανε ήδη…”  

 

Λίγο αργότερα, στην αφηγηματική ανασυγκρότηση του βίου του, μας αποκαλύπτει τις σκέψεις του, 

που βασίζονται στο ανασχεδιασμό με βάση τη  νέα προτεραιοποίηση στην οποία προβαίνει:  

 

“… βλέποντας ότι αυτή η δουλειά μπορεί να μου εξασφαλίσει και μια αξιοπρεπή ζωή 

- και συνειδητά σταμάτησα να ψάχνω για δουλειά με το πτυχίο μου ή την 
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προσπάθεια να συνεχίζω σε κάποιο μεταπτυχιακό, επικεντρώθηκα σ αυτό το χώρο 

μαθαίνοντας ξένες γλώσσες το χειμώνα, προσπάθησα κι έμαθα και άλλες δύο ξένες 

γλώσσες, πέρα από τα Αγγλικά που ήξερα εξ αρχής, και ξεκινώντας πλέον στο 

ξενοδοχείο από την αρχή της σεζόν και πηγαίνοντας εκεί πρώτος και φεύγοντας 

τελευταίος, προκειμένου να εξαντλήσεις το μέγιστο διάστημα που θα δούλευες.”  

 

Το υποκείμενο της συνέντευξης αποφασίζει να χαράξει μια νέα στρατηγική. Με βάση την 

παραδοχή ότι «αυτή η δουλειά μπορεί να (του) εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή ζωή» προχωρεί στα 

επόμενα βήματα: πρώτον, να διακόψει την αναζήτηση εργασίας με το πτυχίο του ή την εξέλιξη 

αυτού π.χ. σε μεταπτυχιακό και, δεύτερον, να επενδύσει στο νέο επαγγελματικό πεδίο του 

«μαθαίνοντας ξένες γλώσσες το χειμώνα», «πηγαίνοντας πρώτος και φεύγοντας τελευταίος», ίσως 

και άλλα, που δεν αναφέρει. Ουσιαστικά, μπαίνει σε διαδικασία απόκτησης νέων δεξιοτήτων. 

 Είναι φανερό πως το υποκείμενο της συνέντευξής μας λειτουργεί αναλύοντας τη συνθήκη, 

μέσα στην οποίαν βρίσκεται, υπό το πρίσμα ενός νέου πραγματισμού, που επιβάλλεται να 

υπηρετηθεί, ως στρατηγική επιβίωσης. Το κατά πόσον αυτή η συνθήκη θα εξελιχθεί ή μπορεί να 

εξελιχθεί και ως στρατηγική καριέρας, θα εξαρτηθεί από συγκεκριμένους παράγοντες. 

Η ανακατεύθυνση που συντελείται, πάντως, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά μιας νέας ορθο-

λογικότητας, αυτού του νέου πραγματισμού, που γίνεται αντιληπτός ως θετικά γενεσιουργός μιας 

νέας πορείας. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι πραγματικό αίτιο της νέας αυτής πορείας είναι το 

αδιέξοδο της προηγούμενης επιλογής - δηλαδή, η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας στο πεδίο των 

σπουδών.  

 Έτσι, το νέο εργασιακό περιβάλλον γίνεται αντιληπτό ως μια νέα αυτονόητη 

πραγματικότητα, την οποία μπορεί να μην είχε προεπιλέξει, ούτε καν σκεφτεί ή διανοηθεί κατά το 

παρελθόν (όπως άλλωστε μας αποκαλύπτει στη συνέχεια) αλλά την “ανακάλυψε” -και την 

υιοθέτησε, ως επιλογή- μέσα από τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Πρόκειται για μια νέα,  σε 

εξέλιξη, ορθολογικότητα της εργασίας, μια νέα ηθική της εργασίας.  

 

“… Όταν με ρωτάνε καμμιά φορά γιατί δεν προσπαθείς να βρεις δουλειά με το 

πτυχίο σου, αυτό που τους απαντώ είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που σπούδασε τότε, 

καλό παιδί, αλλά δεν είναι πια μαζί μας. Μπροστά σας έχετε ένα άλλο άνθρωπο, ο 

οποίος πλέον έχει συνηθίσει τόσο πολύ, κι έχει μάθει τόσο πολύ αυτή τη δουλειά κι 

έχει ξεχάσει το τι σπούδασε. Οπότε θα ήταν και λίγο θράσος , να πάω να ζητήσω 
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σήμερα μια δουλειά με το πτυχίο μου, από τη στιγμή που κι ίδιος έχω απομακρυνθεί 

τόσο πολύ από το αντικείμενο…” 

 

Η αναστροφή σε σχέση με την αρχική επιλογή σπουδών και κυρίως, η υιοθέτηση της οπτικής 

αυτής, ως μιας νέας αδήριτης πραγματικότητας, είναι εντυπωσιακή: η αφετηριακή επιλογή των 

σπουδών, η οποία έγινε προφανώς υπό άλλες συνθήκες, έχει σχεδόν εξαφανισθεί, και η 

προσαρμογή έχει συντελεστεί με εκπληκτική ταχύτητα στο νέο οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον της κρίσης. Έχει συντελεστεί σαφής βιογραφική ρήξη και υποκατάσταση της με μια 

νέα γραμμική διαδικασία. Θα εξετάσουμε ακολούθως εάν σ αυτή την νέα γραμμική διαδικασία 

υπάρχουν κοινά στοιχεία με την “άλλη πλευρά του λόφου”, την εργοδοτική. 

 

 

—————— 

Υποκείμενο συνέντευξης (6)  

Το στέλεχος της τουριστικής βιομηχανίας, με μακρά εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού μεγάλων επιχειρήσεων, αναφέρεται στά ζητήματα του επαγγελματικού 

αναπροσανατολισμού των εργαζομένων. Είναι φανερό το πρόσημο που βάζει στις 

“μεταβάσεις”/μεταβολές από ένα γνωστικό πεδίο σε άλλο, καθώς επίσης και για τους λόγους που 

αυτές πρέπει να συντελεστούν.  

Μας λέει:  

 

…Έχουμε κάποιο μαθηματικό, απόφοιτο Πανεπιστημίου, τα παράτησε είκοσι επτά 

ετών και έδωσε σε σχολή μαγειρικής και έγινε μάγειρας… Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. 

Και εγώ τους θαυμάζω. Γιατί ξυπνήσανε και κάνανε τη στροφή…  Εμένα η κόρη μου 

έχει βγάλει την σχολή …. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει δουλειά. Ξεκάθαρα, έτσι 

όπως είναι σήμερα τα πράγματα… Δυστυχώς έχουν εκπαιδευτεί πολλοί εργαζόμενοι 

με λάθος ειδικότητες στην ελληνική αγορά…  

Ερ: Εκτιμάτε ότι η κρίση οδήγησε σε αλλαγή αντιλήψεων, νοοτροπιών… 

Απ: Ναι, ναι… Οι συνειδητοποιημένοι τους λέω εγώ. Κι αυτούς τους θαυμάζω γιατί 

ξέρω ότι αυτός, αυτοί οι άνθρωποι, από τη στιγμή που έκανε αυτή την στροφή έχει 

διακρίνει τι γίνεται γύρω του, άρα διάβασε την αγορά, έχει συνειδητοποιήσει τι 

πρέπει να κάνει, άρα σου λέει αυτό πρέπει να κυνηγήσω, το κυνηγάει και αυτούς είναι 

που και μείς στοχεύουμε…” 
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Σύμφωνα με το υποκείμενο της συνέντευξής μας, η λύση ενυπάρχει στον πραγματισμό της αγοράς, 

στην υιοθέτηση του οικονομικά επικαθορισμένου προτύπου, αν θέλουν να έχουν οι survival 

strategies  θετική κατάληξη. Και αυτό, υπό προϋποθέσεις.  

 

To εννοιολογικό πλαίσιο αυτό, λόγω της κρίσης, υιοθετείται πλέον και από τα υποκείμενα της 

γνώσης ως μια νέας αδήριτης πραγματικότητας. Τα προηγούμενα σχέδια που είχαν κάνει, στα 

οποία είχαν ενσωματώσει άλλες προσδοκίες, στην πραγματικότητα αδρανοποιούνται και 

αναπλαισιώνονται με την νέα γνώση η οποία συνδυάζεται εφ εξής και με επαγγελματική 

προοπτική. Έτσι, μπορούν δυνητικά,  να εξελιχθούν σε σχέδια καριέρας.  
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4.3. Ζητήματα εκπαίδευσης, δεξιότητες και ανάγκες της αγοράς εργασίας  

 

Απομείωση τυπικών προσόντων. Αναντιστοιχία με εκπαιδευτικό σύστημα. Ανάδυση 

ατομικών χαρακτηριστικών. 

 

Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε τις βασικές προβληματικές που 

εντοπίζουμε γύρω από το ζήτημα της εκπαίδευσης και των απαιτούμενων δεξιοτήτων στην αγορά 

εργασίας. Θα αποτυπώσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά και πως αυτά συνδέονται με την 

εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. 

 

Τα φαινόμενα τα οποία εντοπίζουμε  

- Προτεραιοποίηση των soft skills  

- Ανάγκες σε νέες διευρυμένες δεξιότητες   

- Εκπαιδευτικό “κενό” / Υποκατάσταση εκπαιδευτικής πολιτικής από ιδιωτικούς φορείς  

- Overqualified σε θέσεις απασχόλησης χαμηλότερων προσόντων  

- Τυπικότητα του προσόντος 

- Εμπειρία και ατομικά χαρακτηριστικά  

- Μη συγκριτικό πλεονέκτημα το τυπικό προσόν  

- Μετεκπαίδευση για ανώτατα στελέχη στο εξωτερικό  

 

1. Εισαγωγή στο ζήτημα των εκπαιδευτικών αναγκών  

Το ζήτημα των ατομικών χαρακτηριστικών των υποκειμένων εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένο σε 

σχέση με το πεδίο των τυπικών γνώσεων τους. Παρά το γεγονός ότι υφίσταται μια νέα γενιά 

κατόχων αυξημένων τυπικών προσόντων εν τούτοις, από το σύνολο των εμπλεκομένων στην 

διαδικασία προσλήψεων (συνεντευξιαζόμενοι 4 έως 7) διατυπώνονται ως ‘προτεραιότητες ” στις  

αξιολογήσεις τα μη τυπικά προσόντα.  

Το γεγονός αυτό αποτυπώνει κατά την κρίση μας, μια πλήρως αποσυναρτημένη σχέση μεταξύ 

τυπικού προσόντος και αγοράς εργασίας, γεγονός που έρχεται να καλύψει/επιβεβαιώσει και η 

συντελούμενη in house εκπαιδευτική διαδικασία σε προσόντα/δεξιότητες οριζόντιου κυρίως 

χαρακτήρα. Φαίνεται δηλαδή πως έχει δημιουργηθεί ένα κενό, ένας χώρος μεταξύ της πλήρους 

οριοθετημένης εξειδίκευσης (τυπικότητα προσόντος) και των ατομικών χαρακτηριστικών εντός του 

οποίου μπορούν να αναπτυχθούν - και αναπτύσσονται - οριζόντιες δεξιότητες, οι οποίες υπό 

προϋποθέσεις μπορούν να εξελιχθούν σε κάθετες. Οι ξένες γλώσσες ως εργαλεία επικοινωνίας, η 



 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  

 

 102 

 

γνώση υπολογιστών αλλά και άλλες που άπτονται του ξενοδοχειακού τομέα, περισσότερο 

επικοινωνιακού χαρακτήρα εντάσσονται σ αυτές τις κατηγορίες.  

Το βάθος, σ’ ένα γνωστικό πεδίο, παραμένει ως παράμετρος για την αξιολόγηση ενός πολύ μικρού 

ποσοστού εργαζόμενων στις υψηλότερες βαθμίδες, το οποίο εμπλέκεται από στρατηγική άποψη με 

τις εξελίξεις στον τομέα αυτόν. Διακρίνεται, όμως, άλλη μια διάσταση: αντιλήψεις που απηχούνται 

σε αναφορές όπως του υποκειμ. συνέντευξης 3, «οι γλώσσες είναι καλύτερες από δύο 

μεταπτυχιακά» ή του υποκειμ. συνέντευξης 2, «ούτως ή άλλως, όλοι έχουν μεταπτυχιακά, ελάχιστα 

μετράει», τείνουν να διαμορφώσουν -αν δεν το έχουν κιόλας κάνει- μια νέα πραγματικότητα, 

χαρακτηριζόμενη από το εξής αντιφατικό και παράδοξο: τη μία πλευρά, θα καταβάλλεται η “μάχη” 

για την απόκτηση του τυπικού προσόντος, ενώ, από την άλλη, θα καταβάλλεται προσπάθεια 

πλήρους απαξίωσής του, τόσο από την αγορά, όσο και από το ίδιο το υποκείμενο!  

 Οι συνεντεύξεις 4 και 5 δίνουν ποικίλα παραδείγματα, ενδεικτικά των αποτελεσμάτων που 

επέφερε η έλλειψη, σχεδόν, τυπικής γνώσης, αλλά και η σχεδόν εμμονική αντίληψη (ιδίως για το 

υποκείμενο της συνέντευξης 4) για την αξία της εμπειρίας και της αποτελεσματικότητας.  

 Τα στοιχεία αυτά, πάντως, μαζί με ορισμένα ακόμη, αναφερόμενα στην ατομική 

προσπάθεια αποσυναρτημένα από το οποιοδήποτε θεωρητικό πλαίσιο, διαπερνούν το σύνολο, 

σχεδόν, της έρευνας αυτής.  

 

Τα φαινόμενα στο πεδίο της έρευνας 

Όπως έχουμε αναφέρει, η υιοθέτηση των νέων στρατηγικών επιβίωσης, είτε συντελούνται στο 

πλαίσιο μονιμότερων επιλογών που οδηγούν σε στρατηγικές καριέρας, είτε αφορούν πρόσκαιρες 

επιλογές στο πλαίσιο εξασφάλισης πρόσθετων/συμπληρωματικών εισοδημάτων συνεπάγονται την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς.  

Οι δεξιότητες αυτές αφορούν για τα δεδομένα της Κρήτης, τόσο την εκμάθηση ξένων γλωσσών, 

όσο  και γνώσης υπολογιστών, ως την ελάχιστη βάση soft skills για απασχόληση στον 

ξενοδοχειακό τομέα.  

Οι λοιπές δεξιότητες μπορούν απλά να “αξιοποιηθούν” προσθετικά στον βαθμό που καλύπτουν 

υφιστάμενες ή μελλοντικές ανάγκες. Αυτό που θα μπορούσε να σημειώσει κανείς ότι διακρίνει από 

τις συνεντεύξεις των υποκειμένων είναι ότι οι τυπικές, εκτός του αμιγώς 

ξενοδοχειακού/τουριστικού χώρου, δεξιότητες, καθίστανται δευτερεύουσες και αναπλαισιώνονται 

με την νέα γνώση, η οποία αποκτά πλέον πρωτεύοντα ρόλο. 

 

Ενδεικτικά το παρακάτω απόσπασμα από την συνέντευξη του υποκειμένου 1: 
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[41-64]  

“ …  παράτησα την προσπάθεια να ψάχνω δουλειά με το πτυχίο μου ή την προσπάθεια να 

συνεχίζω σε κάποιο μεταπτυχιακό, επικεντρώθηκα σε αυτό το χώρο (σ.σ. τον ξενοδοχειακό)  

μαθαίνοντας ξένες γλώσσες το χειμώνα, προσπάθησα και έμαθα και άλλες δύο ξένες γλώσσες, 

πέρα από τα Αγγλικά που ήξερα εξ αρχής…” 

 

[121-131]  

Τώρα για τον τομέα των γλωσσών. Εγώ Ρωσικά έκανα δωρεάν. Εμένα Ρωσικά μου έκανε ο 

Σύλλογος Ξενοδόχων, που έβαλε μια αγγελία στις εφημερίδες, με την χορηγία ενός μεγάλου 

τουριστικού πρακτορείου, ο οποίος μας τα χρηματοδότησε όλα, γιατί είχε ανάγκη να μάθει ο 

ντόπιος πληθυσμός την γλώσσα αυτή που δεν την ήξερε. Που βασιζότανε στους μετανάστες 

εκείνης της χώρας που ξέρανε αυτή τη γλώσσα και πλέον πρέπει να εκπαιδεύσει και τους 

υπόλοιπους. Και ξαφνικά μια γλώσσα έγινε το βασικό εργαλείο να βρεις δουλειά. 

Δηλαδή, αν ξέρεις Ρωσικά, είναι καλύτερο από το να έχεις δύο μεταπτυχιακά, τουλάχιστόν για 

να βρεις άμεσα δουλειά. 

 

Αντίστοιχα, την εμπειρία του μεταφέρει και το υποκείμενο της συνέντευξης 2, μετά από 

ανταπόκρισή του σε αγγελία αναζήτησης προσωπικού: 

 

[35-47 ]  

Έστειλα το βιογραφικό μου σημείωμα και είχα μια άμεση ανταπόκριση όπου και με κάλεσαν για 

συνέντευξη. Η συνέντευξη ήταν επιτυχής και τελικά εντάχθηκα στην ομάδα του animation team, 

των εμψυχωτών/ψυχαγωγών.  

Γ.5. Το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο των σπουδών σου?  

Είχε ένα κομμάτι συναφές με το αντικείμενο των σπουδών μου το οποίο αφορούσε την 

απασχόληση, δημιουργική, ψυχαγωγική απασχόληση των παιδιών, των πελατών του 

ξενοδοχείου.. Η συγκεκριμένη θέση χρειαζόταν ένα άτομο το οποίο να μιλάει καλά ξένες 

γλώσσες, κυρίως αγγλικά και γερμανικά πιο πολύ, κυρίως τα γερμανικά, ήταν αυτά που μου 

έδωσαν την δουλειά, γιατί πολύ λίγα άτομα γνωρίζουν, μπορούν να μιλήσουν γερμανικά. Άρα το 

πρώτο το καθοριστικό ήταν οι γλώσσες. Μετά σίγουρα ενδιαφερόντουσαν για άτομα που να 

είναι πάρα πολύ κοινωνικά, να μην έχουν κανένα πρόβλημα στην συγκατοίκηση και στην 
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ομαδικότητα, γιατί ήταν μια δουλειά που γινόταν σε πλαίσιο ομάδας, που να είναι ανοικτά, 

ευχάριστά, προσεγγίσιμα, ευδιάθετα και βέβαια να φαίνεται τουλάχιστον ότι έχουν ψυχική 

ανθεκτικότητα, για ν αντέξουν 6,5 και 7 μήνες συνεχόμενης εργασίας και 6ημερη, με ένα μόνο 

ρεπό…” 

Την “άλλη πλευρά”, τις απαιτήσεις, δηλαδή, του ξενοδοχειακού επαγγελματικού χώρου, τις 

προσδιορίζει το υποκείμενο της συνέντευξης 6, ανώτατο στέλεχος στην τουριστική βιομηχανία. 

 

[23-28]  

για να μπει κάποιος στον ξενοδοχειακό κλάδο πρέπει να εξειδικευτεί, γιατί ο κλάδος ο 

τουριστικός έχει μια δική του φιλοσοφία.  

 Άρα, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να ξεκινήσει από κάτι που είναι, όχι τόσο εύκολο να μπεις, να 

γίνεις πχ. ρεσεπτιονιστ, για  να γίνεις ρεσεπτιονιστ θα πρέπει να μιλάς ξένες γλώσσες, ένας 

απόφοιτος οικονομικής σχολής δεν μιλάει πάρα πολύ καλά ξένες γλώσσες, γιατί η ροπή του είναι 

περισσότερο τα οικονομικά.  

Μπορεί να ξέρει βασικά Αγγλικά, ή καλά Αγγλικά, δεν ξέρει σίγουρα Γερμανικά, γιατί δεν του 

ήταν απαραίτητα, σίγουρα δεν θα ξέρει Ρωσικά, σίγουρα δεν ξέρει ένα βασικό πρόγραμμα 

υποδοχής, σίγουρα δεν ξέρει ποια είναι η κουλτούρα και η φιλοσοφία ενός ξενοδοχείου.  

Τι κάνουμε σε μια μονάδα ξενοδοχείου?  

Παρέχουμε  υπηρεσίες. Και τι πάει να πει υπηρεσίες? Φιλοξενία, καλωσόρισμα κλπ. 

Το δύσκολο είναι, ένας απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ να καταλάβει ότι θα πρέπει να κουβαλήσει 

βαλίτσα, να είναι φιλόξενος, να προσφέρει ένα αναψυκτικό, να ελέγξει εάν είναι καθαρό το 

δωμάτιο κ.α….” 

 

——————————- 

Όπως έχουμε αναφέρει το ζήτημα των τυπικών προσόντων δεν φαίνεται να βρίσκεται στις 

προτεραιότητες των επαγγελματικών/επιχειρηματιών στην Κρήτη. Τα ατομικά χαρακτηριστικά, η 

εμπειρία και για τον τουριστικό/ξενοδοχειακό τομέα οι ξένες γλώσσες αποτελούν βασικά 

προαπαιτούμενα.   

Αναφέρει χαρακτηριστικά το υποκείμενο της συνέντευξης 7, παλαιό επίσης στέλεχος στην 

τουριστική βιομηχανία. 

 

[1-2] 
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“… Για ένα ξενοδόχο, για ένα επιχειρηματία πρώτη σημασία έχει η εμπειρία, η προϋπηρεσία 

πάνω στο συγκεκριμένο τομέα και δεύτερο πάντα για τον τομέα του τουρισμού ήταν η γλώσσα. 

Οσες πιο πολλές γλώσσες μιλούσε ένα άτομο τόσο πιο πολύτιμο ήταν…” 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο συνεντευξιαζόμενος 6 

[1-9]  

“…Μια βασική δεξιότητα είναι η πολυγλωσσία, δηλαδή οι ξένες γλώσσες, είναι η απαραίτητη 

δεξιότητα για να μπορείς να εργασθείς σ ένα ξενοδοχείο….”  

Στην ερώτηση δε, αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής μεταξύ του τι βαραίνει περισσότερο μεταξύ 

τυπικών προσόντων, εμπειρίας και ατομικών χαρακτηριστικών μας απαντά:  

 

[γ1.- 33]   

“ Βαραίνουν τα ατομικά χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπος για να είναι “κατάλληλος” για μία 

μονάδα φιλοξενίας πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι έμφυτα και δεν είναι 

επίκτητα. 

Πρέπει να έχεις κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή να είσαι άνθρωπος δοτικός, να είσαι φιλόξενος, 

να είσαι ευχάριστος, να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται για τον φιλοξενούμενο, να μην 

είσαι “κλειστός”.   

Μετά βαραίνει η εμπειρία και στο τέλος τα τυπικά προσόντα. 

Γ.2. Αν σας ζητούσα να το ποσοτικοποιήσετε? Τι θα λέγατε? Το 50% ατομικά χαρακτηριστικά? 

Μπορεί και παραπάνω. Το 60-70% και το υπόλοιπο 20-30% αν έχεις προηγούμενη εμπειρία. 

Γιατί αυτό σου δίνει ένα προβάδισμα άσχετα από την εκπαίδευση που έχεις κάνει…. 

 

Αλλά και σε τομείς εκτός ξενοδοχίας δεν φαίνεται τα τυπικά προσόντα να αποτελούσαν κριτήριο 

επιλογής. Το υποκείμενο της συνέντευξης 4 μας λέει 

 

[77-83]  

Ε: Άρα δεν υπήρχε η ανάγκη κάποιων τυπικών προσόντων για να εργασθεί κάποιος σε μια επιχείρηση 

λιανικού εμπορίου? 

Ο μεγάλος όγκος του προσωπικού δεν είχε την ανάγκη να γνωρίζει ιδιαίτερα πράγματα πριν. 

Ήταν εύκολο, αν είχε διάθεση και θέληση να μάθει και να βελτιωθεί και να μπορεί να 

ανταποκριθεί σ αυτές τις απαιτήσεις. Τα πολύ εξειδικευμένα σεμινάρια αφορούσαν πολύ λίγους, 
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αφορούσαν ουσιαστικά μια εξάδα/ οκτάδα στελεχών που αφορούσαν τις προμήθειες, τις 

συμφωνίες, τα κλεισίματα των συμφωνιών, αφορούσαν  το λογιστικό κομμάτι… 

 

Και όταν τον ρωτάμε: 

-Ερ: “Όταν κάνατε την επιλογή για το προσωπικό, τι βάραινε περισσότερο? Τα τυπικά προσόντα, η 

εμπειρία, τα ατομικά χαρακτηριστικά…”  

μας λέει   

 

[92-100] 

“Η εμπειρία. Η εμπειρία είναι το ζητούμενο. Ακόμη και σε πολύ απλές εργασίες. Είναι 

εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. 

Ε: Το να έχει κάποιος εμπειρία... 

Ακριβώς. Η εμπειρία είναι θα έλεγα είναι  περίπου το 60-70% μιας επιλογής. Και το υπόλοιπο 30-

40% να έχει τα τυπικά προσόντα.  

Αυτό που έχει σημασία, είναι η αποτελεσματικότητα, στο τέλος. 

Η εμπειρία, σου επαναλαμβάνω, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος.”  

 

Στην ίδια κατεύθυνση τέλος και το υποκείμενο της συνέντευξης 6  

 

[1-5] 

Να σε διακόψω. Πες μου λίγο σε παρακαλώ για το προσωπικό που είχατε. Ήταν εξειδικευμένο ή 

προσωπικό το οποίο το εκπαιδεύσατε εσείς? 

Εξειδικευμένο προσωπικό, είμασταν τρεις εμείς στην οικογένεια που ξέραμε την δουλειά. Όταν 

είχαμε αρκετό προσωπικό, ήταν γύρω στα τρία άτομα από τα δώδεκα, που ήταν εξειδικευμένο.  

Όταν λέτε εξειδικευμένο, τι εννοείτε ? 

Είχαν μάθεις κι αυτοί, καλή ώρα όπως εγώ, την δουλειά του πατέρα τους ή από κάποιο άλλο 

μάστορα που ήτανε κοντά τους τόσα χρόνια. Δεν υπήρχε κανείς, τουλάχιστον από εμάς δεν 

πέρασε κανείς όλα αυτά τα χρόνια, Έλληνας τουλάχιστον, που να είχε μια εξειδίκευση…” 

 

Γίνεται πιστεύουμε εμφανές ότι το ζήτημα των προσόντων, της εξειδικευμένης γνώσης, δεν το 

εμπιστεύονται στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και επιλέγουν να το πράξουν οι ίδιοι, 

ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων.  
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————————————— 

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία που εξελίσσεται στη συνέχεια, εκτός θεσμοθετημένων εκπαιδευτικών 

οργανισμών, αλλά στα πλαίσια πρόσθετης επιμόρφωσης, όπου όμως πρόκειται περί ουσιαστικού 

reskilling, ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουμε new survial strategies, αποκτά συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά.  

 

Μας λέει ο συνεντευξιαζόμενος 1:  

 

[151-155]  

“…  οι ξενοδόχοι, την εκπαίδευση του προσωπικού την κάνουν οι ίδιοι. 

Δεν την αφήνουν στα πανεπιστήμια, συνεργάζονται με κάποια ΙΕΚ αλλά πολλά πράγματα τα 

έχουν πάρει πάνω τους. 

Δ.3. Άρα, λειτουργούν και ως εκπαιδευτικοί οργανισμοί? 

Ναι, οι μεγάλοι όμιλοι λειτουργούν ως εκπαιδευτικοί μηχανισμοί. Έχουν στήσει και το σύστημα 

κατάρτισης τους.  

Και η κατάρτιση παίρνει λίγο χρόνο, χρειάζεται δύο μήνες πριν πιάσεις δουλειά, και οτιδήποτε 

ικανότητες και ν άχεις  σου διασφαλίζει αυτό ότι θα σου το προσφέρει αυτός.  

Και ότι άλλο έκανες στην ζωή σου δεν έχει σημασία, μπορεί να σε βοήθησε ενισχυτικά αλλά 

αυτός θα σου προσφέρει αυτά που θέλει γιατί αυτός ξέρει να προσαρμόζεται καλύτερα στις 

απαιτήσεις τους απ’ ότι ξέρει οποιοδήποτε ΙΕΚ… 

 

  Αποτυπώνεται και πάλι καθαρά η αντίληψη, αυτό που από την αρχή έχουμε 

εντοπίσει ως Πραγματισμό με όρους αγοράς: η εμπιστοσύνη δεν βρίσκεται στους εκπαιδευτικούς 

φορείς ή στις αφετηριακές επιλογές “ότι άλλο έκανες στην ζωή σου δεν έχει σημασία” αλλά στην 

ίδια την επιχείρηση γιατί “αυτός(η)  ξέρει να προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις…”.  

  Η κρίση ιεράρχησε το οικονομικό σε πρωτεύοντα παράγοντα και ο οικονομικός 

παράγοντας καταγράφηκε ως η αποτελεσματικότερη λύση γιατί πετύχαινε να συνδυάζει 

επαγγελματική προοπτική με εκπαίδευση ή όπως το λέει πολύ καθαρά το υποκείμενο της 

συνέντευξης 1 γιατί “ ξέρει να προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις“ 

 

 

Ο συνεντευξιαζόμενος 6, από την πλευρά των επιχειρήσεων μας έρχεται να επιβεβαιώσει όλα τα  
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παραπάνω: 

 

[Z2 - 104]  

“ …H εκπαίδευση μας σας επαναλαμβάνω είναι από τα βασικότερα μας εργαλεία… “ 

 

[144-148]  

“Η εταιρία μας ξοδεύει πολλές χιλιάδες ευρώ για εκπαίδευση κάθε χρόνο. Στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό. Με δικά μας έξοδα.  

Αρκεί να δούμε ότι ο τάδε είναι καλός, έχει προοπτική, θα εκπαιδεύσει και τους άλλους. Και το 

σημαντικό, αυτό που κάναμε πέρυσι, γιατί βλέπαμε πως υπάρχει ανεργία, υπάρχει 

διαθεσιμότητα ανθρώπων που είναι ξύπνιοι, που είναι ικανοί, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα αυτό, 

ένταξης στο ξενοδοχειακό επάγγελμα.  

-  Άρα λειτουργείτε  ως σχολή? 

Δεν μπορούμε να κάνουμε σχολή, κάνουμε προγράμματα ένταξης στο ξενοδοχειακό επάγγελμα. 

Τι έβγαλες εσύ? Οικονομικό. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι τρία χρόνια άνεργος. Και εσύ? Είμαι 

από την Φιλοσοφική. Σαράντα άτομα, μείνανε τα είκοσι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι 

πετυχημένοι στο τομέα τους. Τους κάναμε μια βδομάδα εντατικό, τι είναι ξενοδοχείο, πριν 

ανοίξει το ξενοδοχείο. Αυτοί μετά  μπήκανε στο ξενοδοχείο, κάθε βδομάδα εκπαίδευση.   

- Άρα η μια δεξαμενή είναι εκείνοι που είναι από άλλα γνωστικά πεδία και ή άλλη εκείνοι που 

έρχονται με σπουδές από ξενοδοχειακές σχολές.  

Ακριβώς. Θέλω να έχει ικανότητες πλέον, να έχει θέληση, να έχει φιλοδοξίες να κάνει κάτι στη 

ζωή του. Εμείς είμαστε εκείνοι που θα σου το προσφέρουμε και θα σε βοηθήσουμε.” 

 

——————————— 

Το υποκείμενο της συνέντευξης 6 εντοπίζει την αναντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευσης, προοπτικών και 

προσδοκιών (ανώτερες) της γενιάς των millennials και κριτηρίων κάλυψης διαφόρων θέσεων στη 

λειτουργία ενός ξενοδοχείου. Αναπτύσσει προβληματισμό σχετικά με τις δυσκολίες προσαρμογής, 

όπως τουλάχιστον μας αφήνει να αντιληφθούμε, των δυνητικά εργαζομένων υψηλής μόρφωσης σε 

ξενοδοχειακά τμήματα χαμηλότερων απαιτήσεων. 

Μας λέει γι αυτό: 

 

[60-68] 
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“… είμαστε στην εποχή των Millennials που είναι εργαζόμενοι τώρα, που είναι σίγουρα 

εκπαιδευμένοι, έχουν αποκτήσει μια καινούργια κουλτούρα, μια καινούργια τεχνογνωσία, η 

γνώση τους είναι πολύ διευρυμένη, έχουν πολύ περισσότερες προσδοκίες από τον εαυτό τους. 

Τι δουλειά όμως θα κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα σ ένα ξενοδοχειακό περιβάλλον? Θα 

κάνει την καμαριέρα? Θα έκανε τον βοηθό μάγειρα? Θα έκανε τον λαντζέρη? Θα έκανε τον 

κηπουρό? Θα έκανε τον σερβιτόρο? Μιλάμε τώρα για τις πολυπληθείς ομάδες, που μπορεί να 

είναι το 70% του ανθρώπινου δυναμικού ενός ξενοδοχείου. 

-Άρα κάποιος με αυξημένες προσδοκίες και με εξαιρετικές σπουδές μπορεί να βρεθεί σ ένα 

περιβάλλον που να ασφυκτιά. 

Ναι, θα διερωτηθεί. θα πει, τι κάνω εγώ εδώ? Αν πρέπει, ούτως ή άλλως πρέπει να ξεκινήσει 

από χαμηλά. 

 - Οι θέσεις των ανώτερων και ανώτατων στελεχών είναι πολύ λίγες. 

Αναλογικά, βεβαίως. ….. είναι πάρα πολύ δύσκολο από καμαριέρα να γίνεις προϊσταμένη, 

άρα, είναι μια δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολη, δεν είναι πάρα πολύ ψηλά αμειβόμενη, άρα 

πόσοι άνθρωποι θα κάνουν αυτή του δουλειά, πόσα παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει 

νοσηλευτική θα πάνε να κάνουν την καμαριέρα? Γιατί δεν μιλάμε για Millennial που να μην 

έχει βγάλει τουλάχιστον μια σχολή, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή, ή τουριστική ή 

οποιαδήποτε άλλη…. 

- Άρα έχουμε μια γενιά, των Millennials με υψηλή μόρφωση σε σχέση με το παρελθόν σε θέσεις 

χαμηλών απαιτήσεων? 

Τεράστιο πρόβλημα. Είναι από τα πιο κρίσιμα θέματα  που έχουμε φέτος και πέρυσι, τα 

τελευταία χρόνια. 

 

Και ακόμη  

 

[Θ1- 132]  

“…Προϊστάμενος συντήρησης είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο επίσης, γιατί πλέον είσαι ένας 

μάστορας που πρέπει να ξέρεις ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, υγιεινή, διαχειρίζεσαι σημαντικά 

θέματα , η κατάρτιση σου πρέπει να είναι υψηλότατου επιπέδου. Ξέρεις πόσοι μηχανολόγοι  

έρχονται για αυτό? Ωστόσο δυστυχώς αποτυγχάνουν γιατί δεν μπορούν να συντονιστούν με την 

δυσκολία της δουλειάς τους. ¨Ότι πρέπει να αλλάξουν και μια λάμπα, πρέπει να φτιάξουν και μια 

βρύση, δεν είμαι μόνο πχ μηχανολόγος που έμαθα  στο Μετσόβιο… Ότι κάνω μελέτες για να 

χτίσω μια πολυκατοικία. Μηχανολόγος ο οποίος θα πρέπει όμως να συντηρήσω  το ξενοδοχείο. 
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Μηχανολόγος που θα μπω στο δωμάτιο και θα πρέπει να αλλάξω το καζανάκι της τουαλέτας 

που δεν δουλεύει. Πως θα τα αλλάξω το φλοτέρ. Μα μηχανολόγος? Αλλά όμως ο προϊστάμενος 

συντήρησης ταυτόχρονα πρέπει να έχει εξειδικευμένος γνώσεις γιατί μπορεί να σου κάψει το 

μαγαζί ή να σου κάνει μια τεράστια ζημιά, στον προγραμματισμό… 

 

______________________ 

 

Στην παραπάνω ενότητα, ο συνεντευξιαζόμενος θίγει και το ζήτημα της τυπικότητας του 

προσόντος, με την έννοια της εκ των προτέρων προσδιορισμένης κατασκευής του υποκειμένου, η 

οποία εμπεριέχει ένα μάλλον αυστηρό πλαίσιο, εντός του οποίου έχει φανταστεί την 

ατομική/επαγγελματική διαδρομή/εξέλιξη του.  

Αντίστοιχες διατυπώσεις, έστω και ακροθιγώς, απαντώνται και σε άλλες συνεντεύξεις, πχ. 1 & 2 

 

Λένε χαρακτηριστικά τα υποκείμενα των συνεντεύξεων:  

 

Υποκ. 1/[1-10] 

“…  πήγα και δούλεψα στις εκδόσεις (όνομα εταιρίας) στο τμήμα μάρκετινγκ, που δεν ήταν 

ακριβώς πάνω στην ειδίκευση που είχα πάρει στη σχολή, αλλά ήταν, κατά μια ευρεία έννοιa στο 

αντικείμενο. 

Α.3 Η ειδίκευση που έχεις πάρει? 

Είναι logistics, δηλαδή γραμμή εφοδιαστικής αλυσίδας.  Παρ όλα αυτά μου βρήκανε στο τμήμα 

του μάρκετινγκ….”  

 

ή  του  

Υποκ. 2/ [35-47]  

“… Η συνέντευξη ήταν επιτυχής και τελικά εντάχθηκα στην ομάδα του animation team, των 

εμψυχωτών/ψυχαγωγών.  

Γ.5. Το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο των σπουδών σου?  

Είχε ένα κομμάτι συναφές με το αντικείμενο των σπουδών μου το οποίο αφορούσε την 

απασχόληση, δημιουργική, ψυχαγωγική απασχόληση των παιδιών, των πελατών του 

ξενοδοχείου. Όμως εμένα οι σπουδές μου δεν είναι το ψυχαγωγικό κομμάτι, είναι το 

εκπαιδευτικό, αλλά παρόλα αυτά επειδή αφορούσε εκείνες τις ηλικίες θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι έχει μια μικρή συνάφεια. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι δεν αφορούσε τις σπουδές μου…’ 
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——————————— 

Μια σειρά νέων εξειδικεύσεων φαίνεται ότι αποτελούν πλέον αιτούμενα για την ξενοδοχειακή 

βιομηχανία. Αναδύονται από την ανάλυση των δεδομένων ως εκπαιδευτικοί/επιμορφωτικοί 

προσανατολισμοί και έρχονται ως αποτέλεσμα των “απαιτήσεων” της αγοράς. 

Μας λέει το υποκείμενο 6 της συνέντευξης  

[Η1. -110]  

“Έχουμε μεταβολή των απαιτούμενων δεξιοτήτων σε σχέση με το παρελθόν? π.χ στο θέμα των 

μαγείρων? 

Τεράστιες διαφορές. Αυτό είναι εάν θέμα επί παραδείγματι που αναφέραμε στο φετινό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Culinary 2017, που είχαμε όλους τους chef και sous chef μαζί, γύρω 

στα εβδομήντα άτομα. Αυτό που αναφέρθηκε στη λήξη φέτος, είναι τεράστιες διαφορές στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του τώρα με τις δεξιότητες που είναι υποχρεωμένος  να έχει ο chef  

τώρα σε σχέση με το παρελθόν. Κατ’ αρχήν πρέπει να ξέρει οικονομικά στοιχεία τέλεια, καθώς 

διαχειρίζεται το food cost του ξενοδοχείου, που μπορεί να είναι 1 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα με το 

κόστος αυτό θα πρέπει να ικανοποιήσει εξήντα χιλιάδες διανυκτερεύσεις, να του πούνε μπράβο 

γιατί αυτό παίζει την φήμη του ξενοδοχείου, βασικά νούμερα, διαχειρίζεται επίσης το HACCP, 

ένα πολύ απαιτητικό πρότυπο. Ένας παλιός μάγειρας, δεν υπήρχε περίπτωση να καταλάβει τι 

είναι όλο αυτό. Ο chef για μας είναι manager. Οι house keeper είναι manager…” 

Και ακόμη  

[111 -120 ] 

“… πλέον έρχεται ο πελάτης, και μας ενημερώνει, εγώ έχω αυτήν την αλλεργία, το παιδί μου έχει 

την άλλη κοκ. Έρχεται ο καθένας με το δικό του συνταγολόγιο.  

Το αφήνει στη reception και λέει εγώ θέλω αυτό την τάδε ώρα, το παιδάκι πρέπει να τρώει αυτό 

και το άλλο κοκ. 

Κάθε χρόνο τελικά οι απαιτήσεις αυξάνονται γιατί γίνεται τελικά ποιο απαιτητικό το ίδιο το 

προϊόν.  

Ποιο απαιτητικοί οι πελάτες, έρχονται και το ζητάνε από το προσωπικό. Και από την στιγμή που 

αυτό δεν υπάρχει διαθέσιμο, τι κάνεις, έρχεσαι τους το μαθαίνεις εσύ. Για να ξέρεις, να έχεις το 

κεφάλι σου ήσυχο. Δηλαδή θα περιμένουμε τον άλφα ή τον δείνα, που έχει μάθει HACCP με 

τρόπο όχι σωστό και πλήρη, ή θα του το μάθουμε εμείς έτσι όπως πρέπει για να έχουμε το 
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κεφάλι μας ήσυχο. Γιατί μπορεί να έχεις πάει στο καλύτερο εστιατόριο, άλλα τι επίπεδο HACCP 

είχαν εκεί?  

Ποια ήταν η γνώση τους στα αλλεργιογόνα? Ποια ήταν τα οικονομικά δεδομένα?…” 

 

Αλλά και το υποκείμενο 7 υπογραμμίζει:  

 

[45-50] 

“… οι εμπνευσμένοι ξενοδόχοι του αγροτουρισμού, του θεματικού τουρισμού, εκεί βεβαίως 

ψάχνεις για εξειδίκευση πχ. ψάχνεις τον Οινολόγο κ.α. Αν υπάρχουν δηλαδή κάποιες 

εξειδικεύσεις είναι για τα κομμάτια αυτά του θεματικού τουρισμού. Και ναι, κάποιοι ξενοδόχοι 

το ζητάνε. Το προσωπικό των ξενοδοχείων παίρνει σεμινάρια για όλα αυτά που χρειάζονται για 

να δηλώσουμε το προϊόν μας ακόμη καλυτέρα….” 

 

Θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι εντοπίζονται νέες ανακατευθύνσεις, ένας δηλαδή νέος 

συνδιασμός οριζοντίων και καθέτων δεξιοτήτων από διαφορετικά γνωστικά πεδία, όπως πχ. του 

Οινολόγου που αναφέρεται παραπάνω, αλλά και που σημειώνεται και απο τον συνεντευξιαζόμενο 

6/[ΣΤ1. - 83] “ μπορεί  να είμαστε και οι δυο σερβιτόροι, μιλάμε για απλά πράγματα, αλλά εγώ 

έχω βγάλει και ένα δίπλωμα οινογνωσίας. Άρα είμαι καλύτερος πωλητής κρασιών, άρα μπορώ 

να συμμετέχω στην αποτελεσματικότητα του τμήματος καλύτερα. Θα πάρω ένα επίδομα, 

κάποια bonus που λέμε….” 

_________________ 

Το ζήτημα της τυπικής μόρφωσης, τουλάχιστον στον χώρο της ξενοδοχίας όπου έχουμε εστιάσει, 

φαίνεται ότι έχει διπλή υπόσταση: η μία έχει να κάνει με το επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών, 

όπου το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα δεν επαρκεί, σύμφωνα τουλάχιστον με τις ανάγκες τις 

αγοράς όπως το διατυπώνουν οι συνεντευξιαζόμενοι στις συνεντεύξεις τους. Το δεύτερο επίπεδο 

έχει να κάνει με τις ανάγκες  εξειδίκευσης, μιας postgraduate  εκπαίδευσης όπου και στην 

περίπτωση, ξανά, η εκπαιδευτική διαδικασία δεν υλοποιείται από τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά 

συστήματα. 

Ο συνεντευξιαζόμενος 6 μας λέει: 

[16- 18] 

 “… Η Ελλάδα, γενικά, είναι αυτάρκης σε κατάρτιση στον τουριστικό κλάδο, δηλαδή υπάρχουν 

αρκετές, καλές σχολές, δεν είναι σε υψηλότερη βαθμίδα. Είναι στην βασική εκπαίδευση, είμαστε 
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καλυμμένοι θεωρώ, τηρούμε τις προϋποθέσεις. Αν πάμε, παραπάνω δυστυχώς, δεν είμαστε τόσο 

καλοί. Η παραγωγικότητα από ελληνικές σχολές τέτοιων καταρτισμένων ατόμων είναι 

περιορισμένη. Οι σχολές που ήδη υπάρχουν δεν είναι τόσο εξειδικευμένες, δεν παράγουν στελέχη 

ανώτατου επιπέδου….”  

και [19-21]   

“Εμείς κοιτάζουμε και προς τα έξω, Έλληνες που έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα και 

μετεκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό και επίσης έχουν μια σχετική εμπειρία εξωτερικού, έχουν 

δημιουργήσει εικόνες, έχει διευρυνθεί το πεδίο τους, έχουν παραστάσεις, πολύ περισσότερες 

εναλλακτικές από το υφιστάμενο εδώ, έχουν αναπτυχθεί τεχνογνωσίες πολύ πιο εξελιγμένες 

εκτός Ελλάδας και σε τομείς όπως είναι η γαστρονομία, το είδος της φιλοξενίας, η ξενοδοχειακή 

κουλτούρα στις μονάδες, από την αρχιτεκτονική ξενοδοχείου που εξελίσσεται σε ένα 

διαφορετικό μοτίβο από ότι το κλασσικό ελληνικό, το κυκλαδίτικο, το κρητικό κλπ. έχουν 

εξελιχθεί σε ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο, γιατί έχουν αναπτύξει άλλες τεχνογνωσίες εκεί.” 

Το υποκείμενο της συνέντευξης 7 μας λέει επίσης :

 

[4-5]

- Ερ. Στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ υψηλού επιπέδου σχολές τουρισμού?  

“Όχι. Γι’ αυτό και γω αναγκάστηκα να πάω στο εξωτερικό. Ήταν μόνο η σχολή της Ρόδου η 

οποία μάλιστα κάποια στιγμή άρχισε την ύφεση, δεν είχε την προσοχή που έπρεπε από το κράτος 

και ενώ πέρασε κάποιες δεκαετίες και έβγαλε εξαιρετικά στελέχη στις δεκαετίες 60-70, μετά 

άρχισε η ύφεση.  

Εμένα να σου πω ότι ο γιος μου, τρίτη γενιά ξενοδόχος, μπήκε με πανελλήνιες στη Ρόδο, 

τελείωσε τη σχολή και μετά αναγκάστηκε να πάει στο εξωτερικό…”

 

και [67-72]

“…Φαντάσου ότι ο γιος μου είναι ένας 29άρης, ο οποίος από τα 21 του που τελείωσε την σχολή 

του στην Ελλάδα, βγήκε έξω, έκανε κάποια πράγματα, δούλεψε και γυρίζει πίσω και μεταφέρει 

την γνώση του. Αυτό που ξέρω εγώ , είναι ότι πολλοί συμμαθητές του κάνουν επίσης 

μεταπτυχιακό, μαζεύουν εμπειρίες απ’ έξω και σίγουρα, ένα ποσοστό θα επιστρέψει και θα τις 

μεταφέρει πίσω. Νομίζω, πως το δυναμικό που θα επιστρέψει μια μέρα πίσω θα είναι πλέον ένας 

επαγγελματίας της Ευρώπης.”
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4.4. Νέες κεντρικές σημασίες στην βιοτική τροχιά.  

 

Εντοπισμός νέων εννοιολογικών φαινομένων. Προσλαμβάνουσες.  

Η τρίτη ενότητα εστιάζει στις νέες εννοιολογήσεις οι οποίες έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της 

κρίσης. Αφορούν σε φαινόμενα τα οποία είτε δεν είχαν κάνει την εμφάνιση τους στην προ κρίσης 

περίοδο, είτε καταγράφονταν σε διαφορετικό βαθμό/ένταση απ’ ότι την εξεταζόμενη περίοδο.   

 

Τα φαινόμενα που εντοπίζουμε αφορούν στην: 

- Η αποδόμηση της έννοιας του δημοσίου ως κελύφους “ασφάλειας και σιγουριάς”  

- Η βελτίωσης των γνωσιακών ικανοτήτων στον επαγγελματικό χώρο, ως αντίδοτο  στην 

εργασιακή επισφάλεια. Η θέαση από την πλευρά του εργαζομένου. 

- A la carte εκδοχή του βιογραφικού σημειώματος. 

- Αυξημένη εργασιακή κινητικότητα 

- Αλλαγή προτύπου επιχειρηματικότητας 

- Νεομετανάστευση & μετάβαση από τον τριτογενή στον πρωτογενή τομέα 

-  

1. Εισαγωγικά για τις αντιλήψεις στην νέα πραγματικότητα  

Η μετάβαση από την περίοδο της ευμάρειας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης δεν 

συντελέστηκε μόνο με όρους οικονομικούς: επρόκειτο πρωτίστως για μεταβολές που 

συντελέστηκαν στα επίπεδα της αντίληψης της νέας πραγματικότητας, σε ατομικό και συλλογικό 

πεδίο.  

Εμπεδωμένες για χρόνια νοοτροπίες, ως αυτονόητες διαχρονικές αλήθειες  

καταγεγραμμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο “υπαγόρευαν συχνά τις ατομικές αποφάσεις και 

πρακτικές: από την έννοια του δημοσίου, ως επαγγελματικού χώρου, στον οποίον, άπαξ και 

εξασφαλιζόταν η πρόσβαση, θα εξασφαλιζόταν και η εφ’ όρου ζωής μισθοδότηση του 

υποκειμένου. Και από την έννοια της ατομικής γνώσης όπου εφόσον ήταν αρκετή να εξασφαλίζει 

βιώσιμες επιχειρηματικές δράσεις θα ήταν αρκετή να το εξασφαλίζει και στο μέλλον. Και από το 

(αυτονόητο) γεγονός ότι η βελτίωση του γνωσιακού υποβάθρου στον επαγγελματικό χώρο (οφείλει 

να) συνοδεύεται και από βελτίωση του οικονομικού ανταλλάγματος: η κρίση ήρθε να 

εννοιολογήσει με τρόπο διαφορετικό ακόμη και αυτό το πεδίο.  

Το βιογραφικό σημείωμα, τέλος, λαμβάνει συγκεκριμένο χαρακτήρα (πληροφορίες) 

ανάλογα με τις ανάγκες της θέσης για την οποία προορίζεται να αποσταλλεί: στοιχεία του 

βιογραφικού σημειώματος αφαιρούνται/τροποποιούνται ή επανακαθαρίζονται προκειμένου να 
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διεκδικηθούν θέσεις χαμηλότερων προσόντων! Τα «απομειώνει», όπως ακριβώς μας λέει το 

υποκείμενο της συνέντευξης  2 για να μην θεωρεί overqualified σε σχέση με την θέση για την οποία 

ενδιαφέρεται.  

Δύο φαινόμενα ακόμη θα αποτυπωθούν σ αυτήν την κατηγορία: το φαινόμενο της 

μετάβασης από τον τριτογενή στον πρωτογενή τομέα, ως παράλληλο φαινόμενο της μετάβασης από 

την (υψηλότερη) πνευματική εργασία στην (χαμηλότερη) χειρωνακτική καθώς και το φαινόμενο 

της νεομετανάστευσης. 

 

 

———————————- 

Τα φαινόμενα στο πεδίο της έρευνας  

 

Η έννοια του δημοσίου ως κελύφους ασφάλειας και σιγουριάς ενυπάρχει στις αφηγηματικές 

συνεντεύξεις των δύο εκ των τριών υποκειμένων που βρίσκονταν ή βρίσκονται σε αναζήτηση 

εργασίας. Είτε ως ατομική επιλογή, είτε συνηθέστερα ως γονεϊκή προτροπή, το “δημόσιο” ως 

επαγγελματικός χώρος εξασφάλισης μόνιμης εργασίας, επικαθόριζε, εάν δεν προσδιόριζε συχνά τις 

επιλογές των σπουδών.  

Το Δημόσιο ως χώρος «βολέματος» ή «αποκατάστασης» όπως χαρακτηρίζεται εντοπίζεται στις δύο 

παρακάτω συνεντεύξεις. Φαινόμενο το οποίο έχει πλέον μεταβάλλει χαρακτήρα και έχει 

αποεννοιολογηθεί ως “κέλυφος ασφάλειας και σιγουριάς”, λόγω των θεσμικών μεταβολών που 

έχουν επισυμβεί και της επί της ουσίας παύσης των προσλήψεων.  

 

Μας λέει για αυτό το υποκείμενο της συνέντευξης (2) 

 

[164-165] 

“… Να ξεβολευτούμε λίγο από την αίσθησή του δημοσίου. Γιατί εγώ μ αυτήν την έννοια  

μεγάλωσα αν θέλεις. Εγώ γι’ αυτό επέλεξα αυτές τις σπουδές εξαρχής. Για μια θέση στο 

δημόσιο. 

Λ.2. Άρα η αφετηριακή προσδοκία ήταν μια θέση στο δημόσιο? 

Βεβαίως. Αυτό ήταν το κριτήριο. Το οποίο ήταν λάθος κριτήριο τελικά. Αλλά αν δεν έμπαινες σ 

αυτή την διαδικασία, ότι τελικά ήταν κλειστές οι πόρτες του δημοσίου, όπως είναι και θα είναι, 

δεν θα έμπαινες  και σε μια περαιτέρω διερεύνηση αυτού του ζητήματος…”  



 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  

 

 116 

 

Στο ίδιο δε μήκος κύματος ήταν  και το υποκείμενο της συνέντευξης (3) 

[13-28] 

“… Η επόμενη μου  επιλογή ήτανε να αποκατασταθώ και επέλεξα την σχολή της αστυνομίας, 

εκεί υπήρχε μια επιρροή από τους γονείς μου, η αλήθεια είναι αυτή και τελικά δεν πήγα ούτε 

εκεί. 

Α.2. Ως επιλογή ασφάλειας ?  

Ναι, να είχα ένα μισθό, γιατί υπήρξε μια αναστάτωση εκείνη την περίοδο, τι θα ακολουθήσω, 

περίπου το 2006-2007….”

 

Οι επιλογές που είχαν πραγματοποιηθεί, αφορούσαν προφανώς παρελθοντικό χρόνο και δη πριν 

την έναρξη της κρίσης.  

 

———————————- 

Το ζήτημα των δεξιοτήτων, ιδίως όταν αυτές παρέχονται στον επαγγελματικό χώρο και 

συνοδεύονται από ουσιαστική βελτίωση της αποτελεσματικότητας ή της κερδοφορίας της 

επιχείρησης ανταμείβονταν με bonus ή καλύτερες αποδοχές. Το στοιχείο αυτό μας το επιβεβαιώνει 

το υποκείμενο της συνέντευξης  6 το οποίο διαχειρίζεται μεγάλης κλίμακας ξενοδοχειακή μονάδα.  

 

Η αντίληψη ωστόσο που έχει το υποκείμενο της συνέντευξης 1, εργαζόμενος στον ίδιο 

επαγγελματικό χώρο για το θέμα είναι διαφορετική.  

Μας λέει το υποκείμενο 6 της συνέντευξης (ανώτατο στέλεχος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα) 

 

[ΣΤ1 - 83]  

“ - Ερ. Υπάρχει σύνδεση αμοιβής με τα τυπικά προσόντα? 

Η αμοιβή έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα και τις ικανότητες του ανθρώπου. 

- Και την θέση ευθύνης? 

Προφανώς. Όσο υψηλότερη θέση εργασίας, τόση μεγαλύτερες αποδόσεις έχεις. 
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 - Και τα άλλα κριτήρια? 

Τα τυπικά προσόντα, η αποτελεσματικότητα του ανθρώπου. Φαίνονται μετά από μια 

αξιολόγηση.  Δηλαδή μπορεί  να είμαστε και οι δυο σερβιτόροι, μιλάμε για απλά πράγματα, αλλά 

εγώ έχω βγάλει και ένα δίπλωμα οινογνωσίας. 

 Άρα είμαι καλύτερος πωλητής κρασιών, άρα μπορώ να συμμετέχω στην αποτελεσματικότητα 

του τμήματος καλύτερα. Θα πάρω ένα επίδομα, κάποια bonus που λέμε.” 

 

Την “πραγματικότητα” ωστόσο την αντιλαμβάνεται διαφορετικά το υποκείμενο της συνέντευξης 1. 

(εργαζόμενος στον ξενοδοχειακό τομέα) 

Μας λέει:  

[156-159]  

“…Ο μισθός δεν έχει να κάνει με τις δεξιότητες, αλλά έχει να κάνει με μια διαπραγμάτευση. 

Ακόμη και ένας προϊστάμενος, θα δεχθεί τις ίδιες μειώσεις με ένα εργαζόμενο. Απλά είναι ένα 

σκαλί πιο πάνω. 

Ε.2 Νοιώθεις, τώρα που έχεις μεγαλύτερη εμπειρία και ξέρεις δυο, τρεις γλώσσες μεγαλύτερο βαθμό 

εργασιακής ασφάλειας? 

Ναι, ωστόσο όσο παίρνεις πτυχία και δεξιότητες, δεν βελτιώνεται το μισθολογικό σου, απλά 

μεγαλώνει ο βαθμός της εργασιακής ασφάλειας.   

Αυτό που σε τραβάει δεν είναι το ότι θες να εμβαθύνεις στο αντικείμενο σου, είναι ότι απλά θες 

να νικήσεις το φόβο ότι θα χάσεις την δουλειά σου. Φοβάσαι λιγότερο ότι θα χάσεις την δουλειά 

σου…” 

 

Η θέαση του υποκειμένου που βρίσκεται στη θέση να παρέχει την αμειβόμενη εργασία του είναι 

διαφορετική από εκείνου που την παρέχει: βιώνει ανασφάλεια, γνωρίζοντας το αυξημένο ποσοστό 

ανεργίας που υπάρχει εκτός εργασίας και άρα δρα, πιστεύοντας ότι,  βελτιώνοντας την θέση του ως 

εργαζομένου, αυξάνοντας δηλαδή την γνωσιακή του επάρκεια, ενισχύει το συγκριτικό του 

πλεονέκτημα έναντι του φόβου απόλυσης.  

Η καταβολή επιδόματος/bonus από τη άλλη, και εκεί έγκειται η διαφορά των δύο οπτικών, 

βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια της εργοδοτικής πλευράς και εξαρτάται από το εύρος των 

διαθέσιμων επιλογών.  
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———————————— 

Το βιογραφικό σημείωμα φαίνεται ότι δεν αποτελεί πλέον μια ολοκληρωμένη ταυτοτική εικόνα που 

να απεικονίζει τα ατομικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα και  δεξιότητες. Συγκροτεί 

ίσως περισσότερο μια a al carte εκδοχή πληροφοριών οι οποίες ωστόσο κατά περίπτωση  

ανασυντίθενται, ιεραρχούνται αλλά και περιορίζονται προκειμένου να διαμορφώσουν το 

κατάλληλο προφίλ του υποψηφίου ώστε να μπορεί να ‘καλύψει”  - και όχι να “υπερκαλύψει” - τις 

ανάγκες  για την θέση για την  οποία υποβλήθηκε.  

Το ενδιαφέρον εύρημα στην παρούσα περίπτωση έγκειται στο γεγονός, ότι ο λόγος που συντελείται 

αυτή η διαδικασία δεν έχει να κάνει με τον φόβο “υστέρησης” του βιογραφικού έναντι κάποιου 

άλλου το οποίο θα θεωρείτο πληρέστερο, αλλά για τον ακριβώς αντίθετο λόγο: τον κίνδυνο μην 

θεωρηθεί ότι “υπερκαλύπτει” τις ανάγκες της θέσης εργασίας για την οποία υποβλήθηκε και έτσι ο 

δυνητικός εργοδότης να απορρίψει τον υποψήφιο ως overqualified !  

Το φαινόμενο καταγράφεται σε δυο συνεντεύξεις. Το ένα υποκείμενο αναγνωρίζει την ύπαρξη και 

χρήση διπλού βιογραφικού του, συγκροτώντας δύο διακριτές ταυτότητες για τον εαυτό του, μία ως 

απόφοιτος Πανεπιστημίου και μια ως ανειδίκευτος εργάτης. Το άλλο υποκείμενο αναφέρεται στην 

κατά περίπτωση απαλοιφή τυπικών προσόντων ή δημοσιεύσεων, προκειμένου να μην 

ενεργοποιηθεί ο δυνητικός φόβος του εργοδότη έναντι της γνωσιακής υπεροχής του υποψηφίου, 

που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να προσληφθεί.   

Μας λέει το υποκείμενο της συνέντευξης (1) 

[174-187] 

“… Εγώ όταν έψαχνα δουλειά, τότε που είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο, είχα δύο βιογραφικά. 

Στο ένα επικεντρωνόμουνα σε δουλειές του αντικειμένου μου, και έβαζα τις εργασίες που έκανα 

στο πανεπιστήμιο, την πρακτική που έκανα στο πανεπιστήμιο στο άλλο το πτυχίο εξαφανιζότανε. 

Το οποίο το ξεκίνησα, όταν πήγα να ζητήσω δουλειά στην (εταιρία) ως αποθηκάριος, η γυναίκα 

που μου έπαιρνε την συνέντευξη ήταν απόφοιτος της δικής μου σχολής, η δουλειά τότε ήταν μια 

δουλειά των 400 ευρώ για 6ωρο, δεν μπορώ να θυμηθώ, βλέποντας το βιογραφικό μου μου είπε 

και εγώ έχω τελειώσει την ίδια σχολή και αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αν βρεις μια 

δουλειά με το πτυχίο σου θα φύγεις από δω και εμείς θέλουμε προσωπικό που να μείνει.  

Και της απάντησα και εγώ επιθυμώ να μείνω γιατί ψάχνω και εγώ μια δουλειά σταθερή να 

μπορώ να σχεδιάσω πέντε πράγματα στη ζωή μου. Και με ρώτησε: αν βρεις μία δουλειά με 
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καλύτερα λεφτά, θα φύγεις από μας? 

 Και της απάντησα και εγώ, λίγο κυνικά: αν εσείς βρείτε μία δουλειά με καλύτερα λεφτά θα 

μείνετε ή θα φύγετε? Όσο και αν θέλω να εργασθώ, η αφοσίωση σε μια επιχείρηση δεν υπάρχει. 

Δουλεύεις όπου βρεις καλύτερα λεφτά. Οπότε στην περίπτωση αυτή, της είπα, και εσείς θα 

φύγετε και εγώ θα φύγω.  

 Προφανώς δεν με πήραν στην δουλειά. Και από τότε ξεκίνησα και εγώ και εμφάνιζα δυο 

βιογραφικά, το ένα του ανειδίκευτου εργάτη που έχει μια εργασιακή εμπειρία και έχει αλλάξει 

πέντε δουλειές και το άλλο του απόφοιτου Πανεπιστημίου…” 

 

Για το ίδιο θέμα το υποκείμενο της συνέντευξης (3) υπογραμμίζει:  

[98-118] 

“…Μπορώ να πω ότι το ποσοστό των ατόμων που με καλούσαν σε συνέντευξη ήταν πολύ 

μεγαλύτερο. Ήταν περίπου στο 25% των ατόμων που έστειλα βιογραφικό , δηλαδή περίπου ένας 

στους τέσσερεις. 

H.9. Ενώ στην Κρήτη ένας στους δέκα? 

Ακριβώς. Βέβαια αυτό που άλλαξε ήταν ότι πλέον ήμουνα πολύ πιο έμπειρη σ αυτό το κομμάτι 

μετά την αποστολή κάποιων βιογραφικών, ήξερα καλύτερα πώς να δομήσω το βιογραφικό μου 

σημείωμα και πώς να λειτουργήσω ποιο στοχευμένα το βιογραφικό μου. 

Θ.1. Το βιογραφικό σου. Έχεις ένα βιογραφικό σημείωμα … 

Όχι, δεν είναι στατικό. Προσαρμόζεται ανάλογα με το πεδίο στο οποίο θα στείλω το βιογραφικό. 

Θ.2. Γιατί αυτό?  

Διότι, αντιλαμβάνομαι ότι και το άτομο ζητάει έναν εργαζόμενο, εγώ ας πούμε εκεί η την στιγμή 

εκείνη ταυτόχρονα στέλνω σε πέντε διαφορετικά πεδία, στέλνω στο marketing, στέλνω στο 

τουρισμό, στέλνω στην εκπαίδευση και μπορεί να στείλω κι αλλού,  καταλαβαίνετε ότι ο 

καθένας θα δώσει βάρος σε άλλο κομμάτι της εμπειρίας μου και σε άλλες δεξιότητες δικές μου.   

Άρα άλλα πράγματα θα φροντίσω πρώτα ή άλλα πράγμα μπορεί  να αποκρύψω κιόλας, σ αυτήν 

την περίπτωση. 

Θ.3. Όπως ? Μπορεί να αποκρύψεις ακόμη κα τις σπουδές σου? Το μεταπτυχιακό σου? 
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Το μεταπτυχιακό δεν νομίζω ότι το έχω αποκρύψει. Ενδεχομένως να το έχω κάνει σε μια ή δυο 

περιπτώσεις. Σπάνια εννοείται αυτό. Αλλά μπορεί να κρύψω ας πούμε άρθρα που να έχω 

δημοσιεύσει. Ή παρουσιάσεις μου σε συνέδρια. 

Θ.4. Γιατί? Γιατί εκτιμάς ότι κάποια πράγματα μπορεί να δυσκολέψουμε κάποιον για μια πρόσληψη ή 

μπορεί κάποιον να «φοβίσουν» για το μισθολογικό? 

Φοβάμαι ότι μπορεί κάποιος να με θεωρήσει overqualified ή ακόμη και να ‘ακουμπήσω” λίγο 

κάποια ζητήματα “εξουσίας”.  Δηλαδή όταν ας πούμε ο εργοδότης νοιώσει ότι μπορεί τα δικά 

του πράγματα, με τις δικές του οπτικές να είναι ίσως χαμηλότερες ίσως από του εργαζομένου 

μπορεί και να μην τον προσλάβει. …”  

 

————————— 

Η “ταύτιση” εργαζομένων με εταιρίες/brands δεν είναι ούτε άγνωστη, ούτε ασυνήθης. Κατά το 

παρελθόν μάλιστα αποτελούσε συνήθη πρακτική, οι εργαζόμενοι να πραγματοποιούν το σύνολο 

του εργασιακού τους βίου σε μία ή δύο το πολύ επιχειρήσεις. Το στοιχείο αυτό δε θεωρείτο 

πλεονέκτημα και απόδειξη της  αφοσίωσης του εργαζομένου στην εταιρία.  

Τα δεδομένα, ωστόσο, έχουν αλλάξει και η διεπιχειρησιακή κινητικότητα έχει καταστεί αυτονόητη. 

Το ενδιαφέρον εύρημα, η μείζων μεταβολή, έγκειται στο γεγονός ότι, τώρα, η εργασιακή 

κινητικότητα εκλαμβάνεται με τρόπο θετικό από τους εργοδότες, καθώς θεωρείται πλεονέκτημα η 

εργασιακή εμπειρία που έχει αποκομίσει ο εργαζόμενος από τις εταιρίες στις οποίες έχει εργασθεί. 

 

Μας λέει το υποκείμενο της συνέντευξης 7  

 

[35-39] 

 -Ερ. Το προσωπικό “δένεται” με την επιχείρηση? 

Εδώ μπορώ να σας πω κατηγορηματικά, ότι λόγω της κρίσης τα πράγματα έχουν αλλάξει 

τελείως. Οι αλλαγές, οι θέσεις, σε ξενοδοχεία, σε πρακτορεία είναι πλέον κάτι το οποίο στην 

αρχή σόκαρε, τώρα πλέον αρχίζουμε και το συνηθίζουμε, το έφερε η κρίση, σαφέστατα και τώρα 

πάει να γίνει μια πραγματικότητα σε όλο το εύρος το τουριστικό που τουλάχιστον ξέρω εγώ.  

Μέχρι την κρίση είμασταν με “ταυτότητες”.  

Εγώ ήμουνα του άλφα ξενοδοχείου, ό άλλος του βήτα κοκ 

- Άρα οι πολλές αλλαγές στα βιογραφικά, πλέον δεν κρίνονται αρνητικά ? 
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Κάθε άλλο. Σημαίνει εμπειρίες. Σίγουρα πάντως δεν τον βλέπει κανείς αρνητικά, όπως 

παλαιοτέρα.

 

————————— 

Η κρίση οδήγησε σειρά επιχειρήσεων να επανεξετάσουν τα bussiness plans τους καθώς 

σημειώθηκαν μείζονες μεταβολές στο σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας και της 

Κρήτης.  Υποχρεώθηκαν έτσι διοικητές και ανώτατα στελέχη τους να αντιμετωπίσουν τα νέα 

οικονομικά δεδομένα με τρόπους που, έως τότε, τους ήταν άγνωστοι.  

Το υποκείμενο της συνέντευξης 5 που βρίσκεται αντιμέτωπο με την νέα πραγματικότητα 

επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με ανατροπή του μέχρι τότε προτύπου 

επιχειρηματικότητας που ακολουθούσε: αποφασίζει την εκούσια μετακίνηση του από την θέση του 

ιδιοκτήτη/διευθυντή της επιχείρησης στην θέση του προϊσταμένου παραγωγής 

προτείνοντας/εκχωρώντας το management της εταιρίας του σε τρίτους.  

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του εγχειρήματος στη συγκεκριμένη περίπτωση, το γεγονός 

αποτυπώνει, ούτως ή άλλως, μια τάση συνειδητοποίησης, που αποσυνδέει τον ιδιοκτήτη της 

επιχείρησης από τον manager/διευθυντή· η παραγωγή και η διοίκηση γίνονται αντιληπτές ως δύο 

απόλυτα διακριτές λειτουργίες, κάθε μία από τις οποίες προϋποθέτει άλλες ειδικές γνώσεις, άλλα 

προσόντα και δεξιότητες. 

 

Μας λέει το υποκείμενο της συνέντευξης 6 

 

[ 18-21]  

 

“- Ερ. Το να κρατεί κάποιος το τιμόνι μιας επιχείρησης, ίσως, λένε κάποιοι, ότι δεν είναι αρκετό να 

είναι κάποιος ένας καλός ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, ξυλουργός ... 

Εννοείται. Αυτό ήταν το πιο βασικό. Εγώ έφθασα στο σημείο να πω - για μένα - ότι δεν κάνεις 

για αφεντικό. Εγώ, αποδείχθηκε, ή είδα στον εαυτό μου, ότι αν υπήρχε ένας στο διοικητικό 

σκέλος να το οργανώνει, από κάτω θα μπορούσα να είμαι υπεύθυνος της παραγωγής μιας 

ομάδας μέχρι και εκατό ατόμων πάρα πολύ άνετα.  

Λόγω της εμπειρίας. Αν είχα ένα άτομο ή αν εγώ ήμουνα διαβασμένος όπως το λέμε. 

Μορφωμένος, με πέντε γνώσεις καλύτερες, πάνω στο αντικείμενο αυτό της διαχείρισης, της 

διοίκησης, της ανάπτυξη της. Και πιο σκληρός σαν επαγγελματίας.  
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- Ερ. Άρα , αυτό που μου λες, είναι ότι εάν είχες κάποιο άλλο άτομο υπεύθυνο γι’ αυτά οικονομικά 

και διοικητικά και εσύ να έμενες υπεύθυνος στην παραγωγή.. 

Ναι, στην γνώση τη δουλειάς ήμουνα και είμαι στο 100%.  

- Ερ. Μήπως λοιπόν η κρίση ήρθε και ανέδειξε ακριβώς αυτό το για να πηγαίνει καλά μια δουλειά 

δεν αρκεί κάποιος να είναι καλός στην δουλειά του, άλλα... 

Είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Το έχω πει ατέλειωτες φορές, όπως και πριν φτάσω στο σημείο να 

κλείσω, είχα επισκεφθεί κάποιους φίλους που ήταν οικονομικά ευκατάστατοι και γνωρίζανε την 

δουλειά μου και το τι μπορούμε να κάνουμε και τους ζήτησα, τους πρότεινα θέλετε να το πάρετε 

να το διοικήσετε, εσείς τα οικονομικά, τα συμβόλαια, όλα και εγώ μπορώ να είμαι μέσα και να 

σας παράγω ότι μου ζητήσετε για να το πουλήσετε, για να το εξάγετε, για να το κάνετε 

παραγωγή, ότι νομίζετε εσείς. 

 

Η νέα αντίληψη από την οποία πλέον διαπνέεται είναι φανερή και από το πως σκέφτεται το ζήτημα 

των παιδιών του: 

 

[ 47-53]  

- Ερ. Θα τα έβαζες στο επάγγελμα? Θα τους έλεγες να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει, 

έκανε ο πατέρας τους ή ο παππού στους? 

 

Θ άθελα, γιατί μεγάλωσα μ αυτό το  σκεπτικό, τη νοοτροπία αυτή, να την μάθουνε και να την 

συνεχίσουνε γιατί ήδη τους αρέσει, παρ. ότι είναι αγόρι και κορίτσι. Αλλά δεν θα τους αφήσω σε 

καμιά περίπτωση  να πάνε απλώς μέσα στο …, επειδή τους το έμαθα να παν να ανοίξουν ένα 

μαγαζί και  να κάνουν του μαγαζάτορες. … 

 Αν τυχόν μου πούνε θέλουμε να συνεχίζουμε την δουλειά σου, ανάλογα με την κλίση που θα έχει 

πάνω στην δουλειά, γιατί έχει πολλούς τομείς θα πάει στην ανάλογη σχολή να το μάθει. Ή αν 

θέλει να γίνει αφεντικό που να ‘χει άλλους στη δούλεψη του θα πρέπει να σπουδάσει διοίκηση 

επιχειρήσεων να μάθει τι εστί επιχείρηση κτλ. και μετά να ανοίξει μαγαζί. Όχι όπως το άνοιξα 

εγώ. Όπως παρέλαβα εγώ και το συνέχισα. Χωρίς γνώσεις και χωρίς μόρφωση. Δεν θα τον 

αφήσω, δεν θα τους αφήσω να το κάνουν αυτό. Γιατί είμαι σίγουρος ότι όπως και να ‘ναι 

πράγματα δεν το πετυχαίνεις.”  

 

————————————————— 
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Δύο διακριτά σχέδια επιβίωσης υλοποιούν οι επιχειρηματίες οι οποίοι βρέθηκαν σε οικονομικό 

αδιέξοδο εν μέσω οικονομικής κρίσης. Το ένα σχέδιο, το οποίο υλοποιείται, προβλέπει μετάβαση 

από τον τριτογενή τομέα της οικονομίας στον πρωτογενή και παράλληλη μεταβολή στον ρόλο του 

υποκειμένου, από εκείνη του επικεφαλής με διοικητικά καθήκοντα σε εκείνη του χειρωνάκτη 

καλλιεργητή και αγροτοκτηνοτρόφου.  

Το δεύτερο σχέδιο, προβλέπει εξασφάλιση πιστοποίησης των υφισταμένων γνώσεων και 

δεξιοτήτων, και μετάβαση σε νέα γεωγραφικά και οικονομικά περιβάλλοντα.  

Εντοπίζεται, δηλαδή, το φαινόμενο -η έκταση του οποίου, ωστόσο, δεν μπορεί να προσδιορισθεί- η 

κρίση να έχει εξωθήσει τα υποκείμενα, όσα δεν πετυχαίνουν να επιβιώσουν στις παρούσες 

συνθήκες, είτε να μεταβάλουν το αντικείμενο απασχόλησής τους (υποκείμενο συνέντευξης 4), είτε 

να μεταβάλουν τον γεωγραφικό χώρο στον οποίον την ασκούν (υποκείμενο συνέντευξης 5). Και 

στις δύο περιπτώσεις, η μετάβαση γίνεται με όρους δυσμενείς, που προϋποθέτουν υποβάθμιση του 

ρόλου και της θέσης τους.  

 

Μας λένε οι συνεντευξιαζόμενοι: 

Υποκείμενο συνέντευξης 4 

“… Προσπαθείς να διαλέξεις μια δραστηριότητα που να είναι έξω από χώρο στον οποίο 

κινήθηκες και έφυγες σαν αποτυχημένος και προσπαθείς να ξεκινήσεις σε χώρο που υπάρχουν 

πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή η εμπειρία, σε βοηθάνε να κάνεις κάτι διαφορετικό, ακόμη 

και κάτι τελείως διαφορετικό, έξω από το χώρο στον οποίο κινείσαι... Αυτό σε βοηθάει. Και 

το ‘χεις ανάγκη για να σταθείς όρθιος. Για να μπορείς να γυρίσεις σπίτι , φέρνοντας κάποια 

πράγματα και όχι με αδειανά χέρια. 

Ε: Αυτή η δουλειά που κάνεις τώρα έχει πιο πολλές απαιτήσεις από αυτή που έκανες παλιά? Είναι πιο 

σύνθετη? Πιο απλή? 

Αυτή την δουλειά που διάλεξα τώρα, την έχω διαλέξει και σαν μορφή τιμωρίας. 

Αυτοτιμωρίας. 

Έχει περισσότερο χειρωνακτική εργασία... 

Ε: Ενώ η παλιά ήταν περισσότερο πνευματική? 

Ήταν πολύ πιο πνευματική, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, είχε άλλες απαιτήσεις, 

διαφορετικού τύπου απαιτήσεις.  
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Τώρα αυτή η δραστηριότητα που κάνω έχει πολύ χειρωνακτική εργασία, έχει πράγματα τα 

οποία δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα τα έκανα, και τα κάνω και σ ένα πλαίσιο, σε κάποιο 

βαθμό, αυτοτιμωρίας….” 

 

Υποκείμενο συνέντευξης 5  

“…  προσανατολίζομαι να φύγω στο εξωτερικό, στην Αμερική. Επειδή υπάρχει δουλειά για μένα 

ως σπεσιαλίστας που είμαι, σκαλιστής, επιπλοποιός, συντηρητής έργων τέχνης κλπ., μου 

ανοίγουμε μια πόρτα τώρα εκεί, θα ετοιμάσω ένα πολύ καλό βιογραφικό, με βεβαιώσεις από τον 

Δήμο, τις εκκλησίες που έχω κάνει, και μ αυτές θα πάω σε δυο μεγάλες εταιρίες που αναζητούν. 

Θα φτιάξω τα χαρτιά μου, πηγαίνοντας, όπως με ενημέρωσαν για την διαδικασία που πρέπει να 

κάνω, κάνω ένα τουριστικό ταξίδι , ονομαστικά το λένε έτσι… 

 

- Ε: Άρα θα έχεις ένα portfolio, με τις εργασίες, με τις δουλειές που είχες κάνει όλα αυτά τα χρόνια… 

Θα κρατάω τα χαρτιά μου να με συστήσει σε δυο μεγάλες εταιρίες που αναζητούν τέτοια άτομα, 

και αν σε κάποιους από αυτούς κάνω, θα μου κάνουν την κάλεση, θα μου κάνουν πρόσκληση, 

για να πάω νόμιμα. Στην περίπτωση που δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα φύγω με τουριστική και θα 

παραμείνω εκεί κρυφά να βρω δουλειά να πάω στην Αμερική η οποία είμαι σίγουρος ότι θα 

βρεθεί το αποτέλεσμα της δουλειάς να το πληρωθώ σαν τεχνίτης και όχι σαν αφεντικό…” 

 

 

————————————- 

Προσωπικό χωρίς καν τυπικά προσόντα προσλάμβαναν στις επιχειρήσεις τους τα υποκείμενα των 

συνεντεύξεων (4 & 5): το κοινό αυτό στοιχείο αυτό αναδεικνύει τις αντιλήψεις που υφίσταντο και 

ενδεχομένως συνεχίζουν να υφίστανται ακόμη, αναφορικά με την αξία των τυπικών προσόντων:  

είτε για λόγους οικονομικούς, είτε λόγω μη συνάφειας του πτυχίου με το αντικείμενο της εργασίας, 

είτε διότι στην αντίληψη τους το πιστοποιητικό γνώσεων είναι “απαξιώμενο”, είτε διότι - πιθανόν 

το επικρατέστερο - κυριαρχεί η εκτίμηση ότι “ο εργοδότης κατέχει την γνώση” και άρα εκείνος 

“γνωρίζει καλύτερα πως γίνεται η δουλειά”, οι προσλήψεις γινόταν στην βάση του “ανειδίκευτου” 

εργαζόμενου. 

 

Μας λέει το υποκείμενο της συνέντευξης 4 
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[74-83] 

Ε: Για τις προσλήψεις του προσωπικού έπρεπε να υπάρχουν κάποια τυπικά προσόντα? Να ήταν 

απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να είχαν σεμινάρια αν ήταν στο χώρο του μάρκετινγκ, ή να 

ήταν ειδικοί στο χώρο των τροφίμων ή οτιδήποτε άλλο? 

Όχι, γιατί οι ανάγκες σε τέτοιου είδους προσωπικό ήταν μικρές. Αυτό το οποίο όμως 

μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να διαμορφώσουμε εμείς και να βελτιώσουμε τα άτομα, δηλαδή 

αυτά που ζητούσαμε δεν είχαν.. 

Ε: Ήταν δηλαδή κατά βάση ανειδίκευτο προσωπικό? 

Ακριβώς. Δηλαδή η εξειδίκευση των ατόμων αυτών αφορούσε πολύ συγκεκριμένο χώρο. Γι’ 

αυτό και το προσωπικό στα σούπερ μάρκετ αφορά σε μεγάλο βαθμό παιδιά τα οποία είτε 

φοιτούν στο πανεπιστήμιο και έρχονται για λίγο καιρό και η μεγάλη πλειοψηφία αφορά γυναίκες 

οι οποίες έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους και σε μια ηλικία 30-35 αφού έχουν τελειώσει την 

δραστηριότητα με την οικογένεια βγαίνουν στην αγορά να προσφέρουν κι αυτές  κάτι στο σπίτι 

τους.

Ε: Άρα δεν υπήρχε η ανάγκη κάποιων τυπικών προσόντων για να εργασθεί κάποιος σε μια επιχείρηση 

λιανικού εμπορίου? 

Ο μεγάλος όγκος του προσωπικού δεν είχε την ανάγκη να γνωρίζει ιδιαίτερα πράγματα πριν. 

Ήταν εύκολο, αν είχε διάθεση και θέληση να μάθει και να βελτιωθεί και να μπορεί να 

ανταποκριθεί σ αυτές τις απαιτήσεις. Τα πολύ εξειδικευμένα σεμινάρια αφορούσαν πολύ 

λίγους…” 

 

Το άλλο υποκείμενο της συνέντευξης 5 μας λέει επίσης : 

[1-5]  

- Ερ. Πες μου λίγο σε παρακαλώ για το προσωπικό που είχατε. Ήταν εξειδικευμένο ή προσωπικό το 

οποίο το εκπαιδεύσατε εσείς? 

Εξειδικευμένο προσωπικό, είμασταν τρεις εμείς στην οικογένεια που ξέραμε την δουλειά. Όταν 

είχαμε αρκετό προσωπικό, ήταν γύρω στα τρία άτομα από τα δώδεκα, που ήταν εξειδικευμένο.  

- Ερ. Όταν λέμε εξειδικευμένο, τι εννοούμε? 

Είχαν μάθεις κι αυτοί, καλή ώρα όπως εγώ, την δουλειά του πατέρα τους ή από κάποιο άλλο 

μάστορα που ήτανε κοντά τους τόσα χρόνια. Δεν υπήρχε κανείς, τουλάχιστον από εμάς δεν 

πέρασε κανείς όλα αυτά τα χρόνια, Έλληνας τουλάχιστον, που να είχε μια εξειδίκευση… 
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Κεντρική κατηγορία 1  

 

New survival strategy 

 

 
 

 

1. Ρήξη σταθερού πλαισίου βιοτικής 
τροχιάς με αναστροφή αξιοθεσίας και  

προτεραιοποίηση του οικονομικού. 

2. Επένδυση στη γνώση και δεξιότητες 

που προσιδιάζουν στο νέο 

επαγγελματικό πεδίο [οι στρατηγικές 
επιβίωσης μετατρέπονται σε  

στρατηγικές καριέρας].  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Κεντρική κατηγορία 2 

 

Αναντιστοιχία τυπικών 

προσόντων/δεξιοτήτων με ανάγκες 

αγοράς εργασίας 

 
 

1. Το τυπικό προσόν δεν συνιστά 

συγκριτικό πλεονέκτημα. 
Πληθωρισμός  

2. overqualified για θέσεις απασχόλησης 
χαμηλών προσόντων  

3. Υποκατάσταση εκπαιδευτικής 
πολιτικής από ξενοδόχους 

4. Απομειώση προσόντων σε βιογραφικό 

για εξασφάλιση θέσης απασχόλησης [ 

ή για μείωση “μορφωτικής υπεροχής”]  

5. Αναντιστοιχία τυπικών προσόντων με 
ανάγκες (τουριστικής) βιομηχανίας/ 

[γλωσσικές/κοινωνικές]. 

Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό για τα 
ανώτατα στελέχη  για know how / new 

skills] 

6. Αλλαγή ισοζυγίου δεξιοτήτων. 
Απόφοιτοι με vertical skills,  ανάγκες 

σε soft/horizontal skills. 

7. Ανάγκη προγραμμάτων μαθητείας/ 

πολλαπλών δεξιοτήτων/ τεχνικών 
γνώσεων  

8. Απουσία πλαισίου πιστοποίησης 
προσόντων  

9. Αποσυνάρτηση πτυχίου με εργασία  

10. Aδυναμία εξεύρεσης προσωπικού soft 
skills. Δυσαρμονία.  

11. Διαρκής εξέλιξη δεξιοτήτων.  

12. Η γενιά των millennials.  

13. Εδραιωμένα κριτήρια αξιολόγησης. 
Ατομικά χαρακτηριστικά, εμπειρία, 

τυπικά προσόντα.  
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Κεντρική κατηγορία 3 

 

Νέες κεντρικές σημασίες στην βιοτική 

τροχιά.  

 

 

 

1. Εργαλειοποίηση του “βιογραφικού 

σημειώματος” (a la carte information). 
Όχι υποχρεωτικά πλήρη αλλά 

“κατάλληλη”  απεικόνιση της 
εκπαιδευτικής / επαγγελματικής  

εικόνας  

2. Η βελτίωση γνώσεων/ δεξιοτήτων 
αντίδοτο στην εργασιακή επισφάλεια  

3. Ο τομέας του Τουρισμού στο νησί σε 
ρόλο “ασφαλούς καταφυγίου”/ 

Κυριαρχία/ προσωρινή και μόνιμη 

απασχόληση     

4. Η επιλογή σπουδών συνιστά κατά 

βάση επιλογή επαγγέλματος 

5. “Ιδανικό’ ο ελεύθερος επαγγελματίας  

[δεν το διατυπώνουν άλλοι]  

6. Οι σκέψεις για οικογένεια:    
Επανοριοθετούν δυνητικά  

[διαγενεακό]  

7. Αδυναμία ταυτόχρονης λειτουργίας 

πεδίου (εργασίας) με management 
επιχείρησης. 

8. Ενδεχόμενη αλλαγή στο πρότυπο 
επιχειρηματικότητας. Διαχωρισμός 

αντικειμένου εργασίας από 

management.  

9. Επιλογές πεδίου σπουδών υπό πρίσμα 

άλλης εποχής/ συνθηκών ευμάρειας  

10. Εργασιακή εμπειρία/ βήμα 
αυτογνωσίας/ ανεξαρτητοποίησης  

11. Τυπικότητα προσόντος  

12. Τέλος εποχής δημοσίου με 

“ασφάλεια”/ μονιμότητα.Γονεϊκές 
προτροπές.  

13. Μηχανισμοί αξιολόγησης 

14. Νεομετανάστευση. 

15. Οι “συνειδητοποιημένοι”.  ‘Στροφή” 
στην αγορά.  Συνάντηση στον 

πραγματισμό με επικαθορισμό αγοράς.  
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Γενικά συμπεράσματα της έρευνας  

  

Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρήσουμε να συνοψίσουμε τα βασικά συμπεράσματα που 

έχουμε ήδη εξάγει από την διενεργηθείσα ποιοτική έρευνα και τα ποσοτικά δεδομένα που έχουν 

συμπεριληφθεί στο κεφ. 2.  

Από την έρευνα μας έχουν, βέβαια, αναδειχθεί πολλά επιμέρους στοιχεία, κρισιμότερο, 

ωστόσο, είναι να αποκρυσταλλωθούν οι βασικές έννοιες που αναδύονται από την παρατήρηση και 

επεξεργασία των στοιχείων αυτών. Με άλλα λόγια, να εντοπισθεί, μέσα από την βιοτική τροχιά 

κάθε υποκειμένου, το νήμα που τη συνδέει με τις κεντρικές έννοιες πίσω από τα φαινόμενα της 

περιόδου που εξετάζουμε.  

Κατ’αρχάς, διακρίνεται σημαντική απόκλιση μεταξύ κατευθύνσεων και επιπέδου σπουδών 

του εργατικού δυναμικού της Κρήτης, ιδίως των αποφοίτων των τελευταίων ετών (millennials), 

αφενός, και πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων, αφετέρου. Ουσιαστικά, κεντρικό ζήτημα δεν 

είναι, λοιπόν, μόνο οι ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά, κυρίως, οι 

επαναπροτεραιοποίησεις τις οποίες οι ανάγκες αυτές υπαγορεύουν.  

Αξιοσημείωτο εύρημα της παρούσας έρευνας, το οποίο αντανακλά στις συνθήκες της 

εξεταζόμενης περιόδου, συνιστά η ρήξη του πλαισίου της σταθεράς διαρθρωμένης βιογραφίας.  Η 

καταγραφόμενη επαναστοχοθεσία του επαγγελματικού έναντι του πεδίου σπουδών - λόγω της 

οικονομικής κρίσης και η εξ αυτού του λόγου αναζήτηση εργασίας σε πεδία όπου αυτή 

προσφέρεται, και όχι αναγκαστικά σε πεδία συγγενή με το αντικείμενο των σπουδών - οδηγεί σε 

επανέναρξη βιοτικής τροχιάς, με επαναπλαισίωση νέας γνώσης. Το φαινόμενο ενδεχομένως  

προδιαγράφει νέα τάση, η οποία χρήζει πρόσθετης έρευνας και μελέτης για να τεκμηριωθεί 

επαρκώς.  

 

Τα συμπεράσματα, πιο συγκεκριμένα και αναλυτικά έχουν ως εξής:  

Η έρευνα μας επιβεβαιώνει ότι υφίσταται αδιαφορία από την πλευρά των επιχειρήσεων 

όσον αφορά στα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για εργασία: τα τυπικά προσόντα, τα οποία 

βρίσκονται σε επάρκεια, θεωρούνται από “αυτονόητα” έως “αδιάφορα”, χωρίς να κρίνεται ότι 

παρέχουν οποιαδήποτε συγκριτικό πλεονέκτημα, εξ αυτού του λόγου, στους κατόχους των.  

Τα τυπικά προσόντα, τείνουν να μετατραπούν έτσι, σε απλούς μηχανισμούς πιστοποίησης 

δεξιοτήτων και γενικών γνώσεων, αποσυναρτημένα από το ειδικό πεδίο των σπουδών στην αγορά 

της Κρήτης. Αντίθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται στις οριζόντιες δεξιοτήτες, 

συνδιαζόμενες κατά κύριο λόγο με ατομικά χαρακτηριστικά. Η αγορά εμφανίζεται, να μην 
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εμπιστεύεται την τυπική εκπαίδευση και να αναλαμβάνει συχνά η ίδια την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών της με σεμινάρια και in house εκπαιδεύσεις (βλ. συνεντεύξεις 6, 7). Η ίδια 

δηλαδή η αγορά, οι φορείς της, κρίνουν τους  δικούς τους φορείς ή ακόμη και τους εαυτούς τους 

(!), ως πλέον αξιόπιστους, καθ’ ύλην αρμόδιους για το θέμα - γεγονός που γίνεται αποδεκτό και 

αναγνωρίζεται και από την πλευρά των εργαζόμενων (βλ. συνέντευξη 1, όπου το υποκείμ. δηλώνει 

απερίφραστα: «αυτός(οι) ξέρουν να προσαρμόζονται καλύτερα στις απαιτήσεις».  

Η αναντιστοιχία, ωστόσο, ανάμεσα στην εκπαίδευση και τις ανάγκες της αγοράς, δεν αφορά 

μόνο τους προσανατολισμούς, αλλά και το επίπεδό της. Η γενιά των millennials είναι μια πολύ 

καταρτισμένη γενιά -σε βαθμό, όμως, που να κρίνεται, και πραγματικά να είναι, overqualified σε 

σχέση με τις απαιτήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των θέσεων απασχόλησης που 

προσφέρονται.  Η αγορά, βασισμένη στους τομείς των υπηρεσιών (με κυριαρχία, βέβαια, εκείνων 

που σχετίζονται με τον τουρισμό) του εμπορίου, των υπηρεσιών και της βιοτεχνίας, αναζητά 

προσωπικό χαμηλότερων ή ανειδίκευτων εργαζομένων (soft/low/no skills), και όταν δεν το βρίσκει, 

που δεν το βρίσκει, (βλ. υποκ. συνέντευξης 6), επιχειρεί να το διαμορφώσει.  

 Αυτά σε ό,τι αφορά στο επίπεδο των low skills, όπου η μάχη για μια θέση στην αγορά 

εργασίας αναμορφώνει και τα βιογραφικά των υποψηφίων προς τα κάτω· σημειώνεται, δηλαδή, μια 

βίαιη απομείωση τυπικών προσόντων/δεξιοτήτων, προς διεκδίκηση  θέσεων χαμηλότερων 

προσόντων από εκείνα που, στην πραγματικότητα, διαθέτουν οι υποψήφιοι. Το φαινόμενο αυτό 

άλλωστε (υποκ. συνέντευξης 1 & 2), φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, πλέον, αν ληφθεί 

υπόψη η δομή των επιχειρήσεων, ο συνολικός αριθμός των πτυχιούχων εργαζομένων, ιδίως της 

νέας γενιάς, αλλά και οι ανάγκες των επιχειρήσεων του νησιού ιδίως κατά την τουριστική σεζόν. 

 Ανάλογη, όμως, απόκλιση μεταξύ εκπαίδευσης και τυπικών προσόντων αφενός, και 

αναγκών της αγοράς αφετέρου, σημειώνεται -με αντίστροφη, όμως, φορά- και στο επίπεδο των 

high skills. Όπως διαφαίνεται από την έρευνά μας, τα προσόντα των υποψηφίων για το μικρό 

ποσοστό θέσεων ανώτατων στελεχών των επιχειρήσεων -εκείνους, δηλαδή, που χαράζουν 

αναπτυξιακή/κατευθυντήρια στρατηγική, είτε στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών, είτε της 

παραγωγής προϊόντων- υπολείπονται, τώρα, των αναγκών της αγοράς. Οι ανάγκες αυτές 

εστιάζονται σε αυξημένη κατάρτιση, υψηλή εξειδίκευση και σε επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης, αλλά 

και σε εμπειρία εξωτερικού. Οι υφιστάμενοι θεσμοθετημένοι εγχώριοι μηχανισμοί εκπαίδευσης δεν 

επαρκούν, όπως επιβεβαιώνουν υψηλόβαθμα στελέχη του ξενοδοχειακού τομέα  (βλ.συνεντεύξεις 6 

& 7). 

 Είναι, λοιπόν, σαφής, η δυσαρμονία μεταξύ αναγκών αγοράς και 

επιπέδων/προσανατολισμών εκπαίδευσης. Στο μεν χαμηλότερο/μέσο, αλλά μαζικότερο, επίπεδο, η 

αγορά “αρκείται” σε χαμηλότερες δεξιότητες από τις υπερπροσφερόμενες, τις οποίες ωστόσο 
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αναπλαισιώνει με δικά της εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργώντας ένα μίγμα τυπικής (πλην 

αδρανούς) εκπαίδευσης και οριζόντιων (επαγγελματικών) δεξιότητες. Στο δε ανώτερο επίπεδο, των 

λίγων θέσεων και της υψηλής εξειδίκευσης, η αγορά αναζητά πρόσθετες γνώσεις, υψηλά τυπικά 

προσόντα και ευρωπαϊκή/διεθνή τεχνογνωσία (know how), το οποίο είτε ο υποψήφιος θα έχει ήδη 

κατακτήσει με πρόσθετες σπουδές ή/και εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, είτε θα είναι 

διατεθειμένη η ίδια η επιχείρηση να του το προσφέρει, αν εκτιμήσει ότι ο συγκεκριμένος 

υποψήφιος έχει τις προϋποθέσεις περαιτέρω εξέλιξης.  

 Με δυο λόγια, το συγκεκριμένο εύρημα, της διπλής αναντιστοιχίας μεταξύ τυπικών 

προσόντων/δεξιοτήτων και αναγκών αγοράς, όπως προκύπτει μέσα από την ποιοτική αυτή έρευνα, 

επιβεβαιώνει την απουσία επαρκών διαύλων μεταξύ αγοράς και εκπαίδευσης και προσδιορίζει τις 

παραμέτρους που ορίζουν αυτό το mismatching. 

 

 Στο σύγχρονο περιβάλλον, της οικονομικής κρίσης, της αυξημένης αβεβαιότητας και της 

βίαιης απομείωσης των εισοδημάτων (κατ’ επέκταση, όμως, και της αποδυνάμωσης του γονεϊκού 

πλαισίου εισοδηματικής στήριξης/“ασφάλειας”) αναδύεται το φαινόμενο της αναστοχοθεσίας (βλ. 

κεντρική κατηγορία 1), στο πλαίσιο του οποίου ο οικονομικός/επαγγελματικός παράγοντας 

προτεραιοποιείται έναντι εκείνου των σπουδών. 

 Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα, η δραματική μείωση των χρονικών περιθωρίων 

διαβίωσης εκτός αγοράς εργασίας, οδηγεί σε ουσιαστικό επαναπροσανατολισμό των survival 

strategies, με κατεύθυνση στο πεδίο παροχής οποιασδήποτε εργασίας (που εξασφαλίζει και 

επαγγελματικό μέλλον/προοπτικές) και όχι, πλέον, στην αναζήτηση εργασίας συναφούς με το 

αντικείμενο των σπουδών.  

 H συγκεκριμένη “στροφή” έχει, προφανώς, στη βάση της το mismatching μεταξύ 

εκπαίδευσης και αγοράς που προαναφέρθηκε. Οι μεν επιχειρήσεις δεν αμείβουν για τα τυπικά 

προσόντα των υποψηφίων/εργαζομένων, αφού δεν τους είναι αναγκαία, οι δε εργαζόμενοι 

αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες, εάν θέλουν να επιβιώσουν. Οι 

επιχειρήσεις αμείβουν, όταν οι εργαζόμενοι αποκτούν τις κατάλληλες, γι αυτές, δεξιότητες -

δηλαδή, τις αποδοτικές στο επάγγελμα. Τι επιλογές μένουν, λοιπόν, στους εργαζόμενους; Είτε να 

αναζητήσουν εργασία εκτός των εθνικών συνόρων (brain drain), είτε να μεταβάλουν τη στρατηγική 

επιβίωσής τους: δηλαδή, να προσαρμοστούν στα δεδομένα της αγοράς. Αυτή είναι η αιτία, όπως 

έχει από νωρίς αναφερθεί, του πραγματισμού με όρους αγοράς στην κοινωνία της διακινδύνευσης, 

που διακρίνει σήμερα τη σκέψη και τις επιλογές νέων εργαζόμενων (βλ. συνεντεύξεις 1, 3). 

Πρόκειται για τους «συνειδητοποιημένους», έτσι τους κρίνει το υποκείμενο της συνέντευξης 6: 

έχουν αποδεχτεί το γεγονός ότι η αγορά καθορίζει το πλαίσιο, έχουν αποδεχτεί ότι, αν θέλουν να 
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επιβιώσουν, εκείνοι θα προσαρμοστούν στην αγορά, δεν πρόκειται η αγορά να προσαρμοστεί στο 

πτυχίο τους, ούτε στο τυχόν πλούσιο βιογραφικό τους. 

 Εδώ, ωστόσο, προκύπτει εύλογο το ερώτημα: από πού θα προκύψει η ωφέλεια της 

προστιθέμενης αξίας, αν δεν προέλθει από τη νέα γνώση? Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, όσο η αγορά 

λειτουργεί αποσυναρτημένη από την ουσιαστική/τυπική γνώση, αποσυναρτημένη από τα πτυχία, 

αλλά και η εκπαίδευση αποσυναρτημένη από τη αγορά. Η συμπίεση που επέφερε η κρίση, δεν 

αφορούσε μόνον στον οικονομικό τομέα, στους μισθούς, αλλά και στον τομέα των δεξιοτήτων/ ή 

και των τυπικών προσόντων: η αγορά αναζητά όλο και χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου 

προσωπικό για την μεγάλη πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού, και  συχνά, υπο-εικπαιδευμένο 

προσωπικό για την ανώτατη βαθμίδα.  

 

Η περιγραφή ενός φαινομένου δεν ισοδυναμεί, προφανώς, με την ερμηνεία του. Οπότε, ο 

εντοπισμός του mismatching, στο οποίο αναφερθήκαμε αναλυτικά, δεν επαρκεί για να εξηγήσει 

τους λόγους απαξίωσης των τυπικών προσόντων.  

Προσθέτοντας παραμέτρους στη θεώρησή μας, εξετάζουμε και βασικά χαρακτηριστικά της 

επιχειρηματικότητας στην Κρήτη: οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων, οικογενειακό 

μάνατζμεντ, σύναψη ψυχολογικών συμβολαίων με το προσωπικό39, προσανατολισμός στα ατομικά 

χαρακτηριστικά κι όχι στις τυπικές δεξιότητες - χαρακτηριστικά που αναδύονται, άλλωστε, και 

μέσα από τις συνεντεύξεις μας (βλ. κυρίως 4, 5 αλλά και 7). Γιατί επιδεικύεται αδιαφορία για τα 

τυπικά προσόντα; Γιατί, τελικά, η επιχειρηματικότητα, εδώ, τηρεί αποστάσεις από την εκπαίδευση; 

 Το φαινόμενο δείχνει να σχετίζεται αφενός με τη δομή και τις κατευθύνσεις ενός μεγάλου 

μέρους του παραγωγικού ιστού του νησιού και τον τρόπο που αυτός είναι διαρθρωμένος. Αφενός, 

πολλές μικρές επιχειρήσεις, προσανατολισμένες εκτός παιδιάς καινοτομίας40/ νέων προϊόντων - 

άρα, χωρίς ουσιαστική ανάγκη πρόσληψης εξειδικευμένου και υψηλής κατάρτισης και μόρφωσης 

προσωπικού. Αφετέρου, χαρακτήρας ανάπτυξης με άξονες τα προσωπικά δίκτυα σχέσεων αλλά και 

την κρατοκεντρική νοοτροπία - ελάχιστα εξαρτώμενους ή επηρεαζόμενους από τα επίπεδα 

εκπαίδευσης του προσωπικού, αυτοαπασχολουμένων ή μη. Ο ρόλος του εργαζόμενου γίνεται, εν 

πολλοίς, αντιληπτός ως διαχειριστικός, καθώς πηγή γνώσης της επιχείρησης είναι ο 

                                                 

 

39 Βλ. Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης Π.Κ., Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη.  Συνθετική 
έκθεση αποτύπωσης αγοράς εργασίας,, 2016, παραδοτέο 1.6  
40 “Η σύνδεση επιχειρήσεων με ερευνητικά́ ιδρύματα είναι περιορισμένη καθώς οι μεν επιχειρήσεις φαίνεται να επικεντρώνονται σε 
περιορισμένης κλίμακας καινοτομικές δραστηριότητες γύρω από́ τη βασική τους δραστηριότητα ενώ́ τα ερευνητικά́ κέντρα σε 
υψηλοτέρου επιπέδου έρευνα δύσκολα αξιοποιήσιμη από́ τις τοπικές επιχειρήσεις. Οι δυο πόλοι της καινοτομίας φαίνεται να κινούνται 
παράλληλα χωρίς ιδιαίτερη συστηματική́ προσπάθεια να συναντηθούν” Βλ. Έκθεση για την“Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 
Περιφέρειας Κρήτης (2015), σελ. 43  
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ιδιοκτήτης/διευθυντής της: αυτός κατέχει και το know how αλλά και τα δίκτυα των σχέσεων (βλ. 

σχετικά, συνεντεύξεις 4, 5).  

 Οι μεγάλες επιχειρήσεις, το πεδίο ανταγωνισμού των οποίων βρίσκεται εκτός γεωγραφικών 

ορίων (του νησιού αλλά και της χώρας), όπως π.χ. ξενοδοχειακού τομέα ή εξαγωγικές, έχουν άλλα 

περιθώρια και άλλες δυνατότητες κάλυψης των αναγκών τους, όπως έχει αναλυτικά καταδειχθεί 

(βλ. συνεντεύξεις 6, 7). Τα ποσοστά, ωστόσο, αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων, σε σχέση με τα 

συνολικά μεγέθη της οικονομίας της Κρήτης, είναι πάρα πολύ μικρά. Το “πλεονάζον” προσωπικό, 

που κατέχει τυπικά προσόντα και δεν θα καταφέρει να καλύψει μια από τις συγκεκριμένες θέσεις 

απασχόλησης αυξημένων προσόντων και δεξιοτήτων, είτε θα προσαρμοσθεί, είτε θα υποχρεωθεί να 

αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό.  

 Διευρύνοντας κι άλλο τη θεώρησή μας προς τα ίδια τα πεδία σπουδών, τα επιστημονικά 

πεδία, εντοπίζουμε ότι βρίσκονται σε απόκλιση από τα δεδομένα της τοπικής οικονομίας: σύμφωνα 

με την έρευνα της Μονάδας Ερευνών Αγοράς και Κοινής Γνώμης, η πολυπληθέστερη κατηγορία 

επαγγελμάτων στο νησί είναι οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών, οι πωλητές, οι 

ειδικευμένοι αγροτοκτηνοτρόφοι, οι επαγγελματίες, οι ανειδίκευτοι εργάτες και τα ανώτερα 

στελέχη. Όπως αναφέρεται στην έκθεση 41(παραδοτέο 1.6), οι κατηγορίες αυτές καλύπτουν το 80% 

των εργαζομένων. Αρκεί να αντιπαραβάλει κανείς τα γνωστικά πεδία των αποφοίτων των σχολών 

ΑΕΙ και ΤΕΙ, τους αριθμούς των εισακτέων με τα δεδομένα και τις ανάγκες της αγοράς,  και 

σύντομα σχηματίζει την εικόνα της απόκλισης αυτής.  

 Σύμφωνα, άλλωστε, με τα στοιχεία του cedefop 42 , o αριθμός των αποφοίτων μέσης και 

υψηλής τυπικής εκπαίδευσης ολοένα και μεγαλώνει. Το εκπαιδευτικό προφίλ των εργαζομένων 

στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί περαιτέρω, κατά την περίοδο της κρίσης:  

 ° χαμηλή εκπαιδευτική βαθμίδα 

     2011: 37% | 2015: 31% 

 ° μέση εκπαιδευτική βαθμίδα 

     2011: 40% | 2015: 43% 

 ° ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα 

     2011: 22% | 2015: 25% 

 

 Η κρίση, ωστόσο, επέφερε και στην Κρήτη μείωση των θέσεων απασχόλησης, ακόμη και 

κατά την τουριστική περίοδο - οπότε, παραδοσιακά, εμφανιζόταν μείωση των ποσοστών ανεργίας. 

                                                 

 

41Βλ.ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ο.π.  
42 http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/skills-anticipation-greece 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/skills-anticipation-greece
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Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ (Ιούλιος 2017) για την Κρήτη: «Η 

οικονομική δραστηριότητα που παρουσιάζεται στην αιχμή της τουριστικής περιόδου αδυνατεί 

πλέον - σε αντίθεση με ότι συνέβαινε συστηματικά στο παρελθόν - να μειώσει, έστω εποχικά, την 

ανεργία».  

 Όχι μόνον δεν επαρκεί, λοιπόν, η αύξηση των τυπικών προσόντων για την εξασφάλιση μιας 

θέσης εργασίας, αλλά και η οικονομική κρίση, όπως και το μοντέλο παραγωγής και οι 

κατευθύνσεις της περιφερειακής οικονομίας προσδιορίζουν, εν πολλοίς, τις ανάγκες σε νέες 

δεξιότητες και τυπικά προσόντα. 

 

 Εν κατακλείδι: 

 1. Η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας στο γνωστικό πεδίο των σπουδών αναδιατάσει τα 

survival strategies. Το ενδιαφέρον εύρημα έγκειται στην γεγονός οτι, η εναλλακτική πηγή 

εισοδηματικής στήριξης, καθίσταται πρωτεύουσα επιλογή η οποία πλαισιώνεται με νέα γνώση.  

Πρόκειται περί αναστροφής καθώς μεταβάλλει το πρότυπο της σταθεράς διαρθωμένης βιογραφίας 

και εκκινεί μια νέα γραμμική διαδικασία η οποία οδηγεί στην συγκρότηση μιάς νέας ταυτότητας.   

2.Το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα τόσο από τους (πρώην) εκπαιδευόμενους του, όσο όμως και 

από την αγορά εργασίας, εμφανίζεται παρωχημένο και περιθωριοποιείται. Οι μεν διότι αδυνατούν, 

με βάση τα τυπικά προσόντα τους να εξασφαλίσουν εργασία και οι δε, διότι δεν τα θεωρούν, υπό 

τις παρούσες συνθήκες, απαραίτητα και αναγκαία.  

3. Οι ανάγκες σε soft skills/επιχειρησιακές (operational) δεξιότητες αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα στην αναζήτηση εργασίας, έτσι τουλάχιστον όπως διατυπώνονται από την τουριστική 

βιομηχανία. Πρόκειται για ανάγκες διαφορετικού τύπου σε εργατικό δυναμικό μεγάλης κλίμακας. 

4. Η νέα μορφή αντιστοίχισης γνώσης και αγοράς εργασίας καταγράφεται στο πεδίο της 

αναστροφής της αξιοθεσίας: οι ανάγκες των μεν για εργασία συναντώνται και αναγνωριζονται ως 

ανάγκες των δε σε προσωπικό, υπό την προυπόθεση αναγνώρισης του Πραγματισμού της Αγοράς 

και των αναγκών της, ως της νέας συνθήκης. 

5. Τα πολλαπλά συστήματα αξιολόγησης, είτε προέρχονται από την εσωτερική ιεραρχία, είτε από 

τους τελικούς χρήστες/πελάτες των υπηρεσιών, είτε και από τα δύο, αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα στην αξιολόγηση του προσωπικού και στην μισθολογική/ιεραρχική του εξέλιξη. Τα 

προσόντα και οι ατομικές δεξιότητες εξετάζονται κάτω από αυτό το πρίσμα.  

6. Ο αριθμός των αποφοίτων/κατόχων πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ (γενιά των millennials) εμφανίζεται 

πολλαπλάσιος των αναγκών σε προσωπικό χαμηλών δεξιοτητών, όπως πχ στην ξενοδοχεία. Η 

κάλυψη των θέσεων αυτών, υποχρεώνει συχνά σε απομείωση - τυπική ή και ουσιαστική - 
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προσόντων (βλ. βιογραφικά σημειώματα) και σε ταυτοτική ρήξη ή αναπροσαρμογή (αναστροφή 

αξιοθεσίας).  

7. Η απουσία εμπιστοσύνης στο εκπαιδευτικό σύστημα, αφορά και στην ανώτατη βαθμίδα των 

στελεχών, η μετεκπαίδευση και η διεθνής εμπειρία των οποίων θεωρείται απαραίτητη προυπόθεση 

για την καριέρα/εξέλιξη τους. Στο επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης, αυτή υποκαθίσται επί 

παραδείγματι στον ξενοδοχειακό τομέα από in house εκπαιδεύσεις.    

8. Η εργασιακή επισφάλεια συνιστά σημαντικό χαρακτηριστικό της εξεταζόμενης περιόδου λόγω 

των αυξημένων ποσοστών ανεργίας, ιδίως στις νέες ηλικίες. Η βελτίωση των δεξιοτήτων και η 

ενίσχυση των επαγγελματικών γνώσεων συχνά αποτελεί ανάχωμα στην εργασιακή επισφάλεια 

καθώς σημειώνεται αναπροσδιορισμός κινήτρων.  

9. Οι στρατηγικές επιβίωσης (survival strategies) αναμορφώνονται ανάλογα με την επίδραση της 

κρίσης. Ο βαθμός απόκρισης εξαρτάται από τις διαφορετικές αφετηρίες και τα ατομικά 

χαρακτηριστικά, ωστόσο όσο αυξάνεται το ηλικιακό όριο, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια 

επιλογών και μειώνεται ο ορίζοντας των εναλλακτικών σχεδίων. 

10. Το πεδίο των εναλλακτικών σχεδίων εδράζεται σ ένα νέο πραγματισμό, μια νέα 

ορθολογικότητα της εργασίας η οποία διαπερνά το σύνολο των συνεντευξιαζομένων.  

11. Η αποσυνάρτηση του τυπικού προσόντος από βασικό κριτήριο στην επιλογή εργασίας (βλ. νέα 

προτεραιοποίηση λόγω οικονομικού) αλλά και η αποσυνάρτηση του ως κριτήριο για την επιλογή 

υποψηφίων για εργασία (καθώς προηγούνται τα ατομικά χαρακτηριστικά και η εμπειρία) 

αναδεικνύει το έλλειμμα πολιτικής στον τομέα αυτό. Το κενό αυτό, καλύπτεται είτε 

εξατομικευμένα - από της  μικρής κλίμακας επιχειρήσεις ή ιδιώτες - είτε οργανωμένα από μεγάλες 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εσνωματώσει την εκπαιδευτική στην παραγωγική τους διαδικασία. 

Γίνεται έτσι φανερό πως το τυπικό προσόν, με την μορφή που σήμερα γνωρίζουμε, καθίσταται 

ανεπαρκές στην κάλυψη των αναγκών καταγραφής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 

στην αγορά εργασίας. 

 

Μερικές προτάσεις  

Γίνεται φανερό ότι η οικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια σειρά παθογενειών της ελληνικής  

οικονομίας και της Κρήτης. Η συγκεκριμένη δομή του παραγωγικού ιστού στο νησί, η οποία 

βρίσκεται προσανατολισμένη πρωτίστως σε τομείς παροχής υπηρεσιών και δευτερευόντως σε 

λοιπούς κλάδους της οικονομίας, και κυρίως η μορφή οργάνωσης της και οι κατευθύνσεις της οι 

οποίες βασίζονταν σ ένα συγκεκριμένο υπόστρωμα νοοτροπιών παρείχαν σημαντικά περιθώρια 

επιβίωσης μικρής και μεσαίας κλίμακας επιχειρήσεων ή αυτοαπασχολούμενων χωρίς την ανάγκη 



 

 134 

 

ανάπτυξης/διεύρυνσης συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή την ανάγκη αξιοποίησης προσωπικού 

συγκεκριμένων τυπικών προσόντων. 

Η ένταση των φαινομένων της οικονομικής κρίσης, ορισμένα από τα οποία αποτυπώθηκαν στην 

πρωτογενή έρευνα, καθιστά αναγκαία ορισμένα βήματα :  

- Τον αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας στην παραγωγή προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας με εξαγωγικό προσανατολισμό θα επιφέρει/υποχρεώσει στην αναζήτηση 

προσωπικού αυξημένων τυπικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 

- Την “μετακίνηση” χρηματοδοτικών κεφαλαίων σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης  

- Την ενίσχυση δράσεων στην κατεύθυνση παραγωγής νέων προϊόντων.  

- Τον επαναπροσδιορισμό των γνωστικών πεδίων/κατευθύνσεων βάσει της δυνατότητας παροχής 

οριζοντίων (διευρυμένων) ή καθέτων γνώσεων/δεξιοτήτων σε σχέση και με τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας.  

- Την ανάπτυξη κατηγορίας τεχνικού προσανατολισμού υψηλής εξειδίκευσης (για τη 

αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ ανώτατης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης χαμηλών δεξιοτήτων). 
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——————————————————— 

Αφηγηματική συνέντευξη Νο 1 

Ημερομηνία λήψης συνέντευξης 17/8/17   

 

Άνδρας  

Ετών 29  

Άγαμος  

Απόφοιτος ΑΕΙ  

Αστική περιοχή 

Μένει μονός 

 

- Διενεργώ μια έρευνα στα πλαίσια 

μεταπτυχιακής εργασίας στο τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης με  θέμα 

την “Αναντιστοιχία δεξιοτήτων, βιοτική τροχιά 

και απασχόληση στην Κρήτη την περίοδο της 

κρίσης”. Θέλεις  να μου μιλήσεις για την δική 

σου εμπειρία. Τι κάνεις, τι έχεις σπουδάσει, εάν 

εργάζεσθε κλπ.  

Η συνομιλία μας θα μαγνητοφωνηθεί, ωστόσο 

τα στοιχεία σου θα παραμείνουν ανώνυμα.  

Είσαι σύμφωνος να ξεκινήσουμε?  

 

Οκ, συμφωνώ.  

 

- Πες μου παρακαλώ … πόσο χρονών είσαι, 

εάν μένεις μόνος, σε ποια περιοχή αστική, 

ημιαστική ή αγροτική και εάν έχεις  

σπουδάσει.   

 

Τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία 

αναφέρονται παραπάνω. 

 

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. A1. Εργάζεσαι αυτό τον 

καιρό  ?   

 

1. Ναι, σερβιτόρος σε ξενοδοχειακή 

μονάδα στην περιοχή Γεωργιούπολης  

σε τετράστερο ξενοδοχείο, service 

στην παραλία 

 

- Α.2   Στην έναρξη της κρίσης 

ταλαιπωρήθηκες να βρεις δουλειά? 

 

2. Βεβαίως. Η έναρξη της κρίσης εμάς 

μας έπιασε ουσιαστικά όταν 

σπουδάζαμε.  

 

3. Αρχικά οι επιπτώσεις της δεν ήταν 

φανερές και δεν μας προειδοποίησαν 

ούτε οι καθηγητές στη σχολή μας τις 

δυσκολίες που θα βρίσκαμε με που θα 

παίρναμε πτυχίο. 

 

4.  Εμείς με το που συμπληρώναμε τα  

τέσσερα έτη της σχολής, πηγαίναμε και 

κάναμε μια πρακτική σε κάποια 

εταιρία πάνω στο πτυχίο μας,  

 

5. δηλαδή εγώ πήγα και δούλεψα στις 

εκδόσεις (εταιρία) στο τμήμα 

μάρκετινγκ, που δεν ήταν ακριβώς 

πάνω στην ειδίκευση που είχα πάρει 

στη σχολή, αλλά ήταν, κατά μια ευρεία 

έννοια στο αντικείμενο. 

 

- Α.3 Η ειδίκευση που έχεις πάρει? 

 

6. Είναι logistics, δηλαδή γραμμή 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

7. Παρ όλα αυτά μου βρήκανε στο τμήμα 

του μάρκετινγκ.  

 

8. Μετά το πέρας της πρακτικής, που 

ήταν απλήρωτη, με πολύ λίγα χρήματα,  

 

9. για να βρεις δουλειά, έπρεπε 

ουσιαστικά να φτιάξεις  ένα 

βιογραφικό με όλες τις δεξιότητες που 

είχες πάρει από την σχολή σου και να 

ξεκινήσεις να στέλνεις, 

 

10. μέσω αυτών των ιστοσελίδων που 

υπήρχαν τότε στην αγορά βιογραφικά, 

στην Αθήνα που ήταν πολλές,  

 

11. αλλά όλες ζητούσαν προϋπηρεσία.  

 

12. Και τότε που είχα πάρει πολύ 

δυσκολευτεί να βρω δουλειά, γιατί 

όλοι ζητούσανε να έχεις και 

προϋπηρεσία, 

 

13. και αν δεν επιθυμείς να δουλέψεις 

δωρεάν, 
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14.  και μάλιστα είχαν και φοβερές 

απαιτήσεις γιατί σου έλεγε να είσαι 

κάτω των 25,  

 

15. να έχεις δυο χρόνια προϋπηρεσία, 

 

16.  να έχεις πτυχίο. Δηλαδή και κάτω να 

τα έβαζες, και να τα μετρούσες, δεν 

έβγαιναν τα χρόνια.  

 

17. Οπότε αναγκαστικά, οι δουλείες που 

πιάναμε, τελειώνοντας την σχολή 

 

18.  – εγώ μάλιστα είχα ζητήσει βοήθεια 

από του καθηγητές της σχολής και μου  

 

19. είχαν πει μόνο αυτό μπορείς να κάνεις 

– ήταν να στέλνεις βιογραφικά. 

 

20.  Δεν υπήρχε άλλη λύση, δεν υπήρχε 

κάποια γραφείο ευρέσεως  εργασίας 

στο πανεπιστήμιο,  

 

21. και αναγκαστικά πιάναμε δουλειές του 

ποδαριού. 

 

22. Εγώ, ξεκίνησα και δούλευα στην αρχή 

ως ασφαλιστής, έκανα ασφάλειες ζωής, 

 

23.  πάλι απλήρωτος, για δυο μήνες, 

ανασφάλιστος. 

 

24.  Μέχρι να δώσεις εξετάσεις να γίνεις 

ασφαλιστής,  

 

25. δούλευες μαύρα, αλλά αυτό, έπρεπε να 

αποδείξεις ότι μπορείς, 

 

26.  ότι έχεις τις δυνατότητες. 

 

27. Αρχικά έκλεινες τις ασφάλειες εκ 

μέρους κάποιου ασφαλιστή επίσημου, 

επί δύο μήνες,  

 

28. αλλά επειδή όμως δεν πληρωνόμασταν, 

δεν μπορούσα να επιβιώσω στη 

δουλειά. 

 

29. Από την ίδια δουλειά, βρήκα δουλειά 

σε σουβλατζίδικό. 

 

30.  Ο προϊστάμενος μου στην 

ασφαλιστική μου είπε θ πάρω ένα φίλο 

μου και δούλευα σε ένα σουβλατζίδικο 

για άλλους δυο μήνες.  

 

31. Στη συνέχεια το σουβλατζίδικο 

έκλεισε,  

 

32. γιατί τότε ήταν η περίοδος που 

κλείνανε αυτά τα μικρά... 

 

- Α.4. Έκλεισε λόγω της κρίσης? 

 

33. Ναι, λόγω της κρίσης, μας άφησε και 

απλήρωτους.  

 

34. Και δεν ήταν και δυο μήνες 

συνεχόμενοι, γιατί περνούσες και 

περίοδο που ήσουνα άνεργος. 

 

35. Στη συνέχεια, ήρθα στην Κρήτη, και 

δούλεψα σε ξενοδοχείο,  

 

36. κι αυτό, μέσω γνωριμίας, τελείως 

ανειδίκευτος στο κομμάτι του Service, 

απλά χαριστικά και... 

 

- Β.1 Το ξενοδοχείο είχε προγράμματα 

επιμόρφωσης? δηλαδή να μπει κάποιος 

μέσα, από κάποιο άλλο γνωστικό πεδίο, 

και το ξενοδοχείο να σου πει, οκ, εσύ 

έχεις background οικονομικών 

σπουδών αλλά εγώ θα σε μυήσω στον 

άλφα ή  τον δείνα τομέα? 

 

37. Είχε κάποιες πολύ ελάχιστες θέσεις 

που καλύπτονται μέχρι και σήμερα από 

κάποιους γνωστούς,  

 

38. οπότε εγώ όταν πήγα, δεν πήγα με το 

πτυχίο μου, 

 

39.  πήγα εκεί για να βγάλω την σεζόν και 

να μαζέψω κάποια χρήματα και να 

καλύψω τις ανάγκες που μου τρέχανε 

ήδη. 
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40. Είχα απλήρωτη την ΔΕΗ στο σπίτι 

στην Αθήνα, και στο πως θα βγάζαμε 

τον χειμώνα....  

 

41. Στην συνέχεια, γύρισα στην Αθήνα,  

 

42. έπιασα δουλειά πάλι στο service,  

 

43. πλέον είχα αρχίσει και αποκτούσα 

επαφή με αυτό το αντικείμενο, που 

ήταν περισσότερες θέσεις εργασίας 

στην Αθήνα, 

 

44.  ανειδίκευτου, ήταν service,  

 

45. και τότε ήταν πολύ και τα τηλεφωνικά 

κέντρα. Ήταν πάρα πολλές θέσεις στα 

τηλεφωνικά κέντρα. 

 

46. Οπότε οι επιλογές ενός νέου για να 

δουλέψεις άμεσα ήταν αυτές οι δύο. 

 

47. Οπότε ξεκίνησα και δούλευα σε ένα 

μπαρ στο Μοναστηράκι, 

 

48. όπου δούλεψα για τρείς μήνες 

 

49. και στη συνέχεια αποφάσισα να 

ξαναγυρίσω στο ξενοδοχείο στη σεζόν  

 

50. γιατί τα χρήματα εκεί ήταν καλύτερα, 

 

51.  πιο σίγουρα,  

 

52. και πλέον είχες παγιώσει και την θέση 

σου εκεί. 

 

- Β.2. Σε ποιο τομέα στο ξενοδοχείο? 

 

53. Στο service.  

 

54. Πρώτος σερβιτόρος. 

 

55.  Στη συνέχεια βλέποντας ότι αυτή η 

δουλειά μπορεί να μου εξασφαλίσει και 

μια αξιοπρεπή ζωή  

 

56. και συνειδητά παράτησα την 

προσπάθεια να ψάχνω δουλειά με το 

πτυχίο μου 

 

57. ή την προσπάθεια να συνεχίσω σε 

κάποιο μεταπτυχιακό, 

 

58. επικεντρώθηκα σ αυτό το χώρο 

μαθαίνοντας ξένες γλώσσες το 

χειμώνα, 

 

59. προσπάθησα και έμαθα και άλλες δύο 

ξένες γλώσσες, πέρα από τα Αγγλικά 

που ήξερα εξ αρχής  

 

60. και ξεκινώντας πλέον στο ξενοδοχείο 

από την αρχή της σεζόν, 

 

61. και πηγαίνοντας πρώτος και φεύγοντας 

τελευταίος, 

 

62. προκειμένου να εξαντλήσεις το μέγιστο 

διάστημα που θα δούλευες. 

 

63. Οπότε πλέον, μετά από πέντε χρόνια 

που εργάζομαι σ αυτό τον κλάδο, 

 

64. και στο ίδιο ξενοδοχείο,  

 

65. όταν με ρωτάνε καμιά φορά γιατί δεν 

προσπαθείς να βρεις δουλειά με το 

πτυχίο σου,  

 

66. αυτό που τους απαντάω είναι ότι αυτός 

ο άνθρωπος που σπούδασε τότε, καλό 

παιδί, αλλά δεν είναι πια μαζί μας. 

 

67. Μπροστά σας έχετε έναν άλλο 

άνθρωπο, 

 

68. ο οποίος πλέον έχει συνηθίσει τόσο 

πολύ, 

 

69. κι έχει μάθει τόσο πολύ αυτή τη 

δουλειά 

 

70. κι έχει ξεχάσει το τι σπούδασε. 

 

71. Οπότε θα ήταν και λίγο θράσος,  
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72. να πάω να ζητήσω σήμερα μια δουλειά 

με το πτυχίο μου, 

 

73. από τη στιγμή που κι ίδιος έχω 

απομακρυνθεί τόσο πολύ από το 

αντικείμενο 

 

74. και η μόνη εμπειρία που μπορώ να 

προσφέρω σε κάποιο εργοδότη στο να 

με εμπιστευθεί είναι πάνω στο service. 

 

75. Πλην αυτού, νομίζω και ότι, σ αυτό 

εδώ το νησί,  

 

76. η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι  

“καταδικασμένη” να δουλέψει στα 

ξενοδοχεία. 

 

77.  Είναι η έκταση τόσο μεγάλη που είναι 

ο μόνος κλάδος που θα έχεις δουλειά 

εν μέσω κρίσης,  

 

78. ακόμη και στο μέλλον,  

 

79. εκτός απροόπτου, 

 

80. που ξέρεις ότι θα βρίσκεις δουλειά, 

ξανά και ξανά, ώστε να διασφαλίσεις, 

όχι το μέλλον σου το μακροπρόθεσμο, 

αλλά την επιβίωση σου για τον 

επόμενο χρόνο. 

 

81. Και εκτός από μένα, υπάρχουν και...,  

 

82. εγώ καμμιά φορά βλέπω στους 

τουρίστες που με απορία καμμιά φορά 

αντιλαμβάνονται ότι ο άνθρωπος που 

τους σερβίρει 

 

83. έχει ένα πολύ καλό επίπεδο μόρφωσης,  

 

84. τους λέω ότι έχετε πετύχει στην 

Ελλάδα της κρίσης να σας σερβίρουν 

οι πιο μορφωμένοι, 

 

85. το πιο μορφωμένο προσωπικό που 

είναι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του 

κόσμου.  

 

86. Εγώ που σας σερβίρω σήμερα είμαι 

οικονομολόγος, το παιδί που σας 

έφταιξε το ποτό σας είναι ένας 

μηχανικός, η κοπέλα που θα σας πλύνει 

τα ποτήρια μετά είναι ψυχολόγος και 

πάει λέγοντας. 

 

87. Αλλά, νομίζω, πλέον, είναι και μια 

επιλογή που δεν μπορείς να αποφύγεις 

και αφού δεν μπορείς να αποφύγεις 

συμφιλιώνεσαι ή αλλιώς, όπως σε 

άλλους συναδέλφους ή πελάτες,  

 

88. εάν είμασταν στο Εκουαδόρ μάλλον θα 

μαζεύαμε μπανάνες, ότι και να 

σπουδάζαμε,  

 

89. και αν είμασταν στην Κρήτη, μάλλον 

θα δουλεύουμε στα ξενοδοχεία, ότι και 

να σπουδάζουμε, 

 

90.  ακόμη και αν μεταπηδήσεις από το 

service σε κάποιο πιο κοντινό 

αντικείμενο στο πτυχίο σου. 

 

91.  Και πολλά παιδιά, επειδή βλέπω και 

τους συναδέλφους μου αυτό που 

βλέπουν γιατί είναι μια δουλειά που 

δεν υπάρχει προοπτική να 

συνταξιοδοτηθείς από αυτή τη δουλειά,  

 

92. δηλαδή είναι άνθρωποι που κάνουν 

αυτή τη δουλειά, και αυτοί που στο 

service, και αυτοί που είναι στην 

κουζίνα και αυτοί που είναι στην 

καθαριότητα, 

 

93. η πλειοψηφία των εργαζομένων στα 

ξενοδοχεία, μάλλον είναι 

καταδικασμένοι ή να σακατευθούν  και 

να πάνε σε κάποιο άλλο κλάδο ή να τα 

παρατήσουν  και να πάνε σε κάποιο 

άλλο κλάδο. 

 

- Β.3. Γιατί? 

 

94. Γιατί οι συνθήκες δουλειάς είναι 

ορθοστασία, είναι σωματική εργασία 

και είναι και λίγο το εμφανισιακό, εγώ 
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είμαι τώρα γύρω στα 30, ένα παιδί 

εμφανίσιμο να σερβίρω μια οικογένεια, 

αλλά φανταστείτε ένα άνθρωπο στα 60. 

 

95.  Και να μπορεί, θα προτιμήσουν κάποιο 

νεότερο που θα μπορεί να κάνει την ίδια 

δουλεία, και θ ναι και πιο φιλική η 

παρουσία του στον πελάτη, και θα είναι 

και πιο φθηνός και θα ‘χει και 

περισσότερες αντοχές. 

 

96. Πολλά παιδία στο κλάδο προσπαθούν 

να πάμε στην réception,  

 

97. γιατί μπορείς να το κάνεις και σε 

μεγάλη ηλικία, οπότε βλέπεις παιδιά 

που πλέον τον χειμώνα έχουν βγει 

διάφορα προγράμματα, ιδιωτικά και 

δημόσια ΙΕΚ που επικεντρώνονται στον 

τουρισμό θέλοντας να δώσουν 

εξειδίκευση σε ένα μεγάλο πληθυσμό 

που δουλεύει στα ξενοδοχεία και 

μπούκαρε βίαια και δεν έχει 

εξειδίκευση. 

 

98. Πολλά παιδιά ονειρεύονται και σου λένε 

εγώ θέλω να φύγω από δω να ανοίξω 

ένα δικό μου μαγαζί,  

 

99. εγώ το βλέπω πλέον αδύνατο, ειδικά 

στη κρίση η τάση είναι τα μικρά 

μαγαζιά να κλείνουν.  

 

100. Να κάνουν κάποιο Μεταπτυχιακό, 

πιθανόν πολλοί να λένε, και είναι 

άσχημο αυτό, είναι πεταμένα λεφτά. 

 

101.  Δεν υπάρχουν οι θέσεις να καλυφθούν. 

 

102.  Νομίζω ότι η μόνη πρακτική είναι να 

δουλέψεις εκεί με την ελπίδα να 

αποκτήσεις ένα πόστο  

 

103. – που αυτή η ελπίδα δεν υπάρχει για 

όλους, υπάρχει για ένα μικρό ποσοστό – 

που να μπορείς να δουλέψεις ακόμη και 

σε μεγάλη ηλικία. 

 

104.  Οι υπόλοιποι δυστυχώς μάλλον θα 

πρέπει να βγούμε εκτός κλάδου, στην 

πορεία. 

 

105. Αλλά να πω και το άλλο. Για την 

περιοχή μου που δουλεύω εγώ αλλά και 

για όλες τις περιοχές που χτίζονται 

τουριστικές ζώνες. Αυτό που λένε οι 

εργοδότες, είναι ότι ακόμη και αν 

απασχολούσαμε  στα ξενοδοχεία και το 

τελευταίο παιδί του βοσκού της 

περιοχής, του αγρότη, δεν φθάνει ο 

κόσμος για να δουλέψει εκεί. 

 

106.  Δηλαδή φέρνουν κόσμο απ’ έξω. Είναι 

τρομακτικός ο όγκος του πληθυσμού 

που χρειάζονται, με βάση τον πληθυσμό 

των περιοχών αυτών, οπότε βλέπεις 

ανθρώπους,  

 

107. παιδιά με πτυχία που κάνανε άλλες 

δουλειές,  

 

108. με δικά τους μαγαζιά, να μεταναστεύον 

και να πηγαίνουν να δουλεύουν στα 

ξενοδοχεία,  

 

109. όχι μόνο από άλλα μέρη της Κρήτης, 

αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδος 

και άλλα μέρη του κόσμου. 

 

110.  Δηλαδή υπάρχουν κάποιες χώρες, όπως 

η Σερβία, η Ρουμανία, η Πολωνία που 

έρχεται κόσμος να δουλέψει γιατί δεν 

φθάνει το εργατικό δυναμικό να 

καλύψει τις ανάγκες της ξενοδοχίας. 

 

111.  Εκτός αυτού, υπάρχει και ένα άλλο 

κομμάτι, που είναι το μισθολογικό, 

δηλαδή οι συνθήκες με τις οποίες 

δουλεύει και πληρώνεται ένας 

ξενοδοχοϋπάλληλος, 

 

112.  οπού υπάρχει αυτή η τρομακτική 

αντίθεση, ενώ υπάρχει φοβερή 

ανάπτυξη, οι μισθοί μας μειώνονται. 

 

113. Δηλαδή εγώ που ξεκίνησα με 900 

ευρώ, όταν ήδη σπούδαζα στα 20 και 

δούλευα σε ένα ζαχαροπλαστείο τότε 
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στην Αθήνα και έπαιρνα 8ωρο, 900 

ευρώ, 

 

114. σήμερα με 9ωρο, με τρεις γλώσσες και 

πτυχίο πανεπιστημίου παίρνω 850 και 

αυτό υπάρχει τάση να συρρικνώνεται. 

 

115.  Και θα μπορούσε κανείς να πεις ότι 

πληρώνεσαι με αυτό που δουλεύεις, 

αυτό όμως δεν ισχύει γιατί αυτό 

σημαίνει ότι εγώ μάλλον μετά από τόσα 

χρόνια εμπειρίας κάνω την δουλεία μου 

χειρότερα απ’ ότι την έκανα όταν 

ήμουνα πολύ νεότερος. 

 

- Γ.1 Θα μπορούσε κανείς να πει ότι 

υπάρχει αναντιστοιχία μορφωτικού 

επιπέδου και επαγγελματικού 

αντικειμένου ? Και άρα, εν τέλει, ο 

οικονομολόγος εργαζόμενος να μην 

αξιοποιεί τι γνώσεις του, την θεωρητική 

του κατάρτιση στο γνωστικό του πεδίο  

και αυτή την ώρα τα νέα του εργαλεία 

να είναι οι γλώσσες του, και η εμφάνιση 

του και η ταχύτητα του να εξυπηρετεί 

και όχι το πτυχίο του ΑΕΙ ? 

 

116. Σίγουρα, υπάρχει μια αναντιστοιχία στο 

πώς βγαίνουν οι πτυχιούχοι από τα 

Πανεπιστήμια και το τι ανάγκες έχει η 

αγορά εργασίας.  

 

117. Αυτό βέβαια δεν είναι λάθος των 

Πανεπιστημίων. 

 

118.  Όταν όμως ένα Πανεπιστήμιο βγάζει 

διακόσους γιατρούς τον χρόνο, δεν 

υπάρχουν έτοιμες οι θέσεις εργασίας,  

 

119. ενώ υπάρχουν οι ανάγκες δεν έχουν 

χτιστεί τα νοσοκομεία ώστε να πάει να 

τι καλύψει  

 

120. και να ξέρει εξ αρχής αυτή η κοινωνία 

ότι εγώ βγάζω διακόσους γιατρούς για 

να καλύψω τις ανάγκες μου στο τομέα 

της υγείας. Το ίδιο μπορείς να σκεφτείς 

και για τον τομέα των Οικονομολόγων. 

 

121. Τώρα για τον τομέα των γλωσσών.  

 

122. Εγώ Ρωσικά έκανα δωρεάν.  

 

123. Εμένα Ρωσικά μου έκανε ο Σύλλογος 

Ξενοδόχων ..... , που έβαλε μια αγγελία 

στις εφημερίδες,  

 

124. με την χορηγία ενός μεγάλου 

τουριστικού πρακτορείου,  

 

125. ο οποίος μας τα χρηματοδότησε όλα,  

 

126. γιατί είχε ανάγκη να μάθει ο ντόπιος 

πληθυσμός την γλώσσα αυτή που δεν 

την ήξερε.  

 

127. Που βασιζότανε στους μετανάστες 

εκείνης της χώρας που ξέρανε αυτή τη 

γλώσσα και πλέον πρέπει να 

εκπαιδεύσει και τους υπόλοιπους. 

 

128.  Και ξαφνικά μια γλώσσα έγινε το 

βασικό εργαλείο να βρεις δουλειά. 

 

129. Δηλαδή, αν ξέρεις Ρωσικά, 

 

130.  είναι καλύτερο από το να έχεις δύο 

μεταπτυχιακά, 

 

131.  τουλάχιστόν για να βρεις άμεσα 

δουλειά. 

 

- Γ.2. Άρα, σήμερα η εμπειρία λέει, ότι 

στο ζήτημα των προσλήψεων, η γλώσσα 

είναι σημαντικότερη της εμπειρίας?  

Έπεται η εμπειρία, και τελευταία τα 

τυπικά προσόντα? 

 

132. Στο χώρο των ξενοδοχείων, δεν έχει 

σημασία σε τι επίπεδο ξέρεις την κάθε 

γλώσσα.  

 

133. Δηλαδή  αν πάω εγώ και του πω ότι 

έχω πολύ καλό επίπεδο αγγλικών, 

 

134.  αλλά δεν ξέρω άλλη γλώσσα, και 

κάποιος ξέρει πολύ λίγα Αγγλικά, πολύ 

λίγα γαλλικά και πολύ λίγα Ρωσικά,  
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135. χωρίς να παρουσιάσεις πτυχίο, απλά 

γνωρίζοντας τα,  

 

136. στο απλό επίπεδο να σερβίρεις βρίσκεις 

καλύτερη δουλειά από μένα. 

 

- Δ.1 Έχετε μηχανισμό αξιολόγησης του 

προσωπικού? 

 

137. Όχι, ο μόνος μηχανισμός που υπάρχει 

έχει να κάνει με τις κριτικές των 

πελατών. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία 

η άποψη του πελάτη για ένα 

εργαζόμενο, από το να πάει να πει ο 

ίδιος στον εργοδότη, εγώ είμαι 

καλύτερος εδώ και εκεί, ή έχω 

περισσότερα τυπικά προσόντα και άρα 

θα έπρεπε να αμείβομαι καλύτερα. 

 

- Δ.2 Τελικά, το πεδίο της επαγγελματικής 

απασχόλησης έχει μικρή συνάφεια με το 

αντικείμενο των σπουδών? 

-  

138. Το αντικείμενο των σπουδών, ως 

αντικείμενο, δεν είναι καμμιά σπάταλη 

χρόνου. Δεν είναι, γιατί αυτό είναι ένα 

κεφάλαιο.  

 

139. Το πως ανταποκρίνεσαι στην σημερινή 

σου δουλειά δεν έχει να κάνει με το ότι 

έβγαλες Πανεπιστήμιο.  

 

140. Χαρακτηριστικά η υπεύθυνη ενός 

καταστήματος που εργαζόμουνα πριν 

χρόνια που δούλευα στην Αθήνα, είπε 

στον ιδιοκτήτη του,  

 

141. ότι αφού μπορούμε να πάρουμε σήμερα 

παιδιά πανεπιστημίου να δουλέψουν 

σερβιτόροι γιατί ζητάνε δουλείες γιατί 

να μην επενδύσουμε εκεί που έχουν και 

μια καλλιέργεια Πανεπιστημιακή και να 

προσπαθούμε να παίρνουμε παιδιά τα 

οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν σ 

αυτά τα καθήκοντα? 

 

142.  Οπότε δεν μπορώ να πω, ότι δεν 

αξιοποίησα το πτυχίο μας.  

 

143. Από κει και πέρα, ναι ηττηθήκαμε στην 

επιλογή μας που κάναμε ή  σαυτό που 

είχαμε στο μυαλό μας όταν 

αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την 

επιλογή στα δεκαοχτώ,  

 

144. που μπορείς τότε να κρίνεις ότι ήταν 

και ανώριμη ή μπορείς να κρίνεις ότι 

δεν μπορούσαμε τότε να προβλέψουμε 

τι θα γίνει. 

 

145. Εγώ χαρακτηριστικά, όταν είχα 

ακούσει το 2008 ότι έρχεται η κρίση, 

 

146.  λέγανε τότε κάποιοι ότι έρχεται η 

κρίση και ότι θα έρθει μια τελειωτική 

ανατροπή ζωής των όρων που ζούμε,  

 

147. που παρόλο και τότε οι πεποιθήσεις 

μου ήταν αυτές, και μπορεί να το έλεγα 

και εγώ,  

 

148. ούτε και εγώ το πίστευα ότι μπορεί να 

είναι τόσο μεγάλη αυτή η αλλαγή. 

 

149. Ούτε εγώ, αν μου έλεγες, ότι στα 29 

μου θα δουλεύω σερβιτόρος, θα 

μπορούσα να το αντιληφθώ. Θα έλεγα 

ότι μάλλον, είσαι λίγο υπερβολικός. Δεν 

γίνεται να είναι έτσι. 

 

150. Και δεν ξέρω,  αν θα ξαναεπανέλθει για 

αυτό το μεγάλο κομμάτι για μένα και 

στους συναδέλφους μου, που, έχουμε 

απομακρυνθεί από το αντικείμενο. 

 

151. Και ήδη δηλαδή οι ξενοδόχοι, την 

εκπαίδευση του προσωπικού την κάνουν 

οι ίδιοι. 

 

152. Δεν την αφήνουν στα πανεπιστήμια, 
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συνεργάζονται με κάποια ΙΕΚ αλλά 

πολλά πράγματα τα έχουν πάρει πάνω 

τους. 

 

- Δ.3. Άρα, λειτουργούν και ως 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί? 

 

153. Ναι, οι μεγάλοι όμιλοι λειτουργούν ως 

εκπαιδευτικοί μηχανισμοί. Έχουν 

στήσει και το σύστημα κατάρτισης τους.  

 

154. Και η κατάρτιση παίρνει λίγο χρόνο, 

χρειάζεται δύο μήνες πριν πιάσεις 

δουλειά, και οτιδήποτε ικανότητες και ν 

άχεις  σου διασφαλίζει αυτό ότι θα σου 

το προσφέρει αυτός. 

 

155.  Και ότι άλλο έκανες στην ζωή σου δεν 

έχει σημασία, μπορεί να σε βοήθησε 

ενισχυτικά αλλά αυτός θα σου 

προσφέρει αυτά που θέλει γιατί αυτός 

ξέρει να προσαρμόζεται καλύτερα στις 

απαιτήσεις τους απ’ ότι ξέρει 

οποιοδήποτε ΙΕΚ... 

 

- Ε.1 Δεξιότητες, επαγγελματικά 

προσόντα, αξιοποίηση δυνατοτήτων, 

ωράριο εργασίας. Βρίσκονται σε 

ισορροπία με το μισθολογικό? 

 

156. Όχι δεν βρίσκονται. Ο μισθός δεν έχει 

να κάνει με τις δεξιότητες , αλλά έχει ν 

κάνει με μια διαπραγμάτευση. Ακόμη 

και ένας προϊστάμενος, θα δεχθεί τις 

ίδιες μειώσεις με ένα εργαζόμενο. Απλά 

είναι ένα σκαλί πιο πάνω. 

 

- Ε.2 Νοιώθεις, τώρα που έχεις 

μεγαλύτερη εμπειρία και ξέρεις δυο, 

τρεις γλώσσες μεγαλύτερο βαθμό 

εργασιακής ασφάλειας? 

 

157. Ναι, ωστόσο όσο παίρνεις πτυχία και 

δεξιότητες, δεν βελτιώνεται το 

μισθολογικό σου,  

 

158. απλά μεγαλώνει  ο βαθμός της 

εργασιακής ασφάλειας.  

 

159. Αυτό που σε τραβάει δεν είναι το ότι 

θες να εμβαθύνεις στο αντικείμενο σου, 

είναι ότι απλά θες να νικήσεις το φόβο 

ότι θα χάσεις την δουλειά σου. Φοβάσαι 

λιγότερο ότι θα χάσεις την δουλειά σου. 

 

- Ε.3 Άρα απέναντι μου έχω κάποιον που 

στα 29 του αισθάνεται ότι αυτό που 

είναι σήμερα ο ίδιος δεν εκπληρώνεται 

μέσα από την δουλειά του? 

 

160. Εγώ για την δουλειά που κάνω σήμερα 

δεν ντρέπομαι. Θεωρώ πως θ ήταν μια 

δουλειά αξιοπρεπής αν δεν είχε αυτές 

τις συνθήκες δουλειάς και θα μπορούσα 

να την κάνω χωρίς να θεωρώ ότι 

υποτιμώμαι, αν η δουλειά αυτή ήταν 

αξιοπρεπής, γιατί στην τελική την 

δουλειά την έχεις για να μπορείς να 

καλύψεις τις ανάγκες σου. 

 

161. Ωστόσο, ναι δεν το εκπληρώνει αυτό 

που θα ήθελες να κάνεις... 

 

- Ε.4. Υπάρχει, 'κοίταγμα¨ προς άλλες 

κατευθύνσεις? 

 

162. Εγώ, έχω συμβιβαστεί. Έχω 

συμβιβαστεί και πλέον δεν θεωρώ ότι 

υπάρχει, δεν ψάχνω να βρω άλλη 

δουλειά.  

 

163. Πολύς κόσμος όμως όπως εμένα, 

ψάχνει, και συνεχίζει και ελπίζει. 

 

164.  Εγώ, θεωρώ ότι δεν γίνεται, δεν είναι 

δυνατόν πλέον, και έχω συμφιλιωθεί με 

την ιδέα αυτή. 

 

165. Εγώ δεν πιστεύω ότι είμαι 
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απογοητευμένος, πιστεύω απλά ότι το 

βλέπω πιο ρεαλιστικά απ’ ότι μπορεί να 

το βλέπει η γενιά μου,  

 

166. ή ακόμη χειρότερα απ’ ότι μπορεί να το 

βλέπουν οι γονείς μας, οι οποίοι 

βλέποντας μας βγάζουν αυτή την 

μεγάλη αίσθηση απογοήτευσης, καμμιά 

φορά κατηγορούν και τους εαυτού τους. 

 

167. Εγώ αυτό που λέω και στους 

μεγαλύτερους, είναι ότι ο μισθός μου 

είναι αξιοπρεπής, με βάση και τα 

φιλοδωρήματα , είναι ο ίδιος που 

παίρνουν οι γονείς μας, που δουλεύουν 

σε δουλείες που ούτε σπουδάσανε.  

 

168. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος, 

παρά την κούραση, παρά την 

ταλαιπωρία, από τη στιγμή όσο μπορώ 

να το κάνω,  

 

169. εφόσον αυτήν τη στιγμή σχεδιάζω τον 

επόμενο χρόνο και τίποτα παραπάνω,  

 

170. να μην συνεχίζω να την κάνω και να ζω 

αξιοπρεπώς,  

 

171. χωρίς να χρειαστεί να ψάχνω δουλειά 

στο αντικείμενο μου  

 

172. και να αναγκαστώ να γυρίσω στους 

γονείς μου, να ξαναζητήσω χρήματα, να 

ξαναμείνω μαζί τους. 

 

173. Θέλω να σου πω και κάτι, αναφορικά 

με τον φόβο των εργοδοτών να 

προσλάβουν κάποιον που έχει πτυχίο 

πανεπιστημίου.  

 

174. Εγώ όταν έψαχνα δουλειά, τότε που 

είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο, είχα 

δύο βιογραφικά.  

 

175. Στο ένα επικεντρωνόμουνα σε δουλειές 

του αντικειμένου μου, και έβαζα τις 

εργασίες που έκανα στο πανεπιστήμιο, 

την πρακτική που έκανα στο 

πανεπιστήμιο  

 

176. στο άλλο το πτυχίο εξαφανιζότανε.  

 

177. Το οποίο το ξεκίνησα, όταν πήγα να 

ζητήσω δουλειά στην .... (εταιρία) ως 

αποθηκάριος, 

 

178.  η γυναίκα που μου έπαιρνε την 

συνέντευξη ήταν απόφοιτος της δικής 

μου σχολής,  

 

179. η δουλειά τότε ήταν μια δουλειά των 

400 ευρώ για 6ωρο, δεν μπορώ να 

θυμηθώ,  

 

180. βλέποντας το βιογραφικό μου μου είπε 

και εγώ έχω τελειώσει την ίδια σχολή 

και αυτό που με προβληματίζει είναι ότι 

αν βρεις μια δουλειά με το πτυχίο σου 

θα φύγεις από δω και εμείς θέλουμε 

προσωπικό που να μείνει. 

 

181.  Και της απάντησα και εγώ επιθυμώ να 

μείνω γιατί ψάχνω και εγώ μια δουλειά 

σταθερή να μπορώ να σχεδιάσω πέντε 

πράγματα στη ζωή μου. 

 

182.  Και με ρώτησε: αν βρεις μία δουλειά 

με καλύτερα λεφτά, θα φύγεις από μας? 

Και της απάντησα και εγώ, λίγο κυνικά: 

αν εσείς βρείτε μία δουλειά με καλύτερα 

λεφτά θα μείνετε ή θα φύγετε? 

 

183.  Όσο και αν θέλω να εργασθώ, η 

αφοσίωση σε μια επιχείρηση δεν 

υπάρχει.  

 

184. Δουλεύεις όπου βρεις καλύτερα λεφτά.  
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185. Οπότε στην περίπτωση αυτή, της είπα, 

και εσείς θα φύγετε και εγώ θα φύγω. 

 

186.  Προφανώς δεν με πήραν στην δουλειά. 

 

187.  Και από τότε ξεκίνησα και εγώ και 

εμφάνιζα δυο βιογραφικά, το ένα του 

ανειδίκευτου εργάτη που έχει μια 

εργασιακή εμπειρία και έχει αλλάξει 

πέντε δουλειές και το άλλο του 

απόφοιτου Πανεπιστημίου. 

 

188. Προχθές, ήρθε ένας νέος πιτσιρικάς στη 

δουλειά. Περίμενε να του πάρει 

συνέντευξη το αφεντικό. Περνώντας 

εγώ λοιπόν με το δίσκο σταμάτησα και 

του λέω, γεια σου. Σε λίγο το αφεντικό 

θα σου πάρει συνέντευξη. Θα σε 

ρωτήσει για ποιο λόγο επέλεξες αυτή τη 

δουλειά. Το πρώτο πράγμα που θα 

περάσει από το μυαλό σου θ είναι γιατί 

εσείς με πήρατε τηλέφωνο. Έχω 

ζητήσει και σε άλλα δεκαπέντε μέρη 

δουλειά. Δεν θα του απαντήσεις αυτό. 

Θα του απαντήσεις ότι θέλει να 

ακούσει. Γιατί ήμουν   πελάτης εδώ, 

γιατί έχω δει πως υπάρχει μια πάρα 

πολύ καλή ατμόσφαιρα, με το 

προσωπικό οπότε και εγώ θέλω να γίνω 

μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας. 

Αυτό θα του απαντήσεις. Δώστου αυτό 

που θέλει και άμα σε ρωτήσει μα γιατί 

θες να εργασθείς αφού σπουδάζεις 

φυσικό, πες του γιατί η φυσική μοιάζει 

με το service. Έχει φυσικούς νόμους 

και μ αρέσει αυτό. Δεν μπορώ να σε 

βοηθήσω στο πως, σκέψου κάτι έξυπνο 

και πες του. 

 

—————————————————— 

Αφηγηματική συνέντευξη Νο 2 

Ημερομηνία λήψης συνέντευξης 22/8/2017  

 

Γυναίκα  

Ετών 28  

Master  

Άγαμη  

Θέλω να σ ενημερώσω ότι κάνω μια έρευνα με 

θέμα την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων και την 

απασχόληση στην Κρήτη την περίοδο της κρίσης 

(2008 έως και σήμερα) και θα ήθελα αν μπορείς 

να μου πεις μερικά πράγματα για το πώς έχεις 

βιώσει εσύ αυτή την διαδικασία. Θέλω να σου 

πω ότι τα στοιχεία σου θα παραμείνουν 

ανώνυμα, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για του 

σκοπούς της έρευνας και δεν θα 

δημοσιοποιηθούν κατ’ ουδένα τρόπο. 

- Αν συμφωνείς  να ξεκινήσουμε. 

Οκ, συμφωνώ. 

- Α.1. Μπορείς να μου πεις πως βίωσες το θέμα 

με τις σπουδές σου και τη σχέση τους με την 

εργασία. Σπούδαζες ενώ  εργαζόσουνα? Όταν 

τελείωσες τις σπουδές σου αναζήτησες εργασία 

και προς ποια κατεύθυνση? 

1. Τις σπουδές μου τις τελείωσα το 2014.  

2. Ενόσω σπούδαζα δεν δούλευα 

παράλληλα. 

3. αυτά έγιναν ανεξάρτητα μεταξύ τους.  

4. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου και 

τις βασικές μου σπουδές και το 

μεταπτυχιακό μου είναι που πλέον 

εργάσθηκα. Η αλήθεια είναι ότι η  

αρχική μου δουλειά, δεν είχε καμία 

σχέση (παύση) ….είχε μια μικρή σχέση 

ίσως με τις σπουδές μου. 

- Α.2  Να σε διακόψω. Μπορείς  να μου 

πεις τους λόγους που   έκανες 

μεταπτυχιακό?  

5.  Το μεταπτυχιακό το έκανα και γιατί 

μου άρεσε ο τομέας αυτό των 

επιστημών,  

6. αλλά και γιατί θα με βοηθούσε 

μετέπειτα για να μπορέσω να είμαι πιο 

κοντά σε μια θέση εργασίας που να μου 

ταιριάζει και να μου αρέσει. 

Α.3 Και τι έχεις σπουδάσει? 
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7. Έχω ολοκληρώσει το Νηπιαγωγών στο 

Παιδαγωγικό προσχολικής στο 

Ρέθυμνο  και στη συνέχεια οι  

μεταπτυχιακές μου σπουδές ήταν 

επίσης στο ίδιο τμήμα, στο τομέα της 

Ψυχολογίας στην εκπαίδευση. 

8.  Εφόσον μ ενδιέφερε πιο πολύ η 

ψυχολογία, στράφηκα σ ένα κομμάτι 

που είναι πιο σχετικό με την 

εξειδίκευση και η θέση εργασίας μου 

στην πορεία να μπορούσε κάπως να 

δρομολογηθείς κάπως ποιο ομαλά μέσα 

από αυτό το μεταπτυχιακό. 

Β.1. Άρα δεν δούλευες όσο σπούδαζες, 

ολοκληρώνεις πρώτο και δεύτερο επίπεδο 

σπουδών με στήριξη της οικογένειας σου. 

Με την ολοκλήρωση αρχίζεις και αναζητάς 

εργασία? Μίλησε μου γι’ αυτό. 

9. Η αναζήτηση εργασίας? Ναι….. Ε,ε  

Στην Κρήτη, ήταν αρκετά δύσκολο να 

μπορέσω να βρω μια θέση εργασίας  

που να ταιριάζει και στα τυπικά μου 

προσόντα από την μια αλλά και σ αυτά 

τα οποία με ενδιέφεραν ουσιαστικά.  

10. Μιλάμε για ένα πολύ περιορισμένο 

εύρος εργασιών, είτε θα ήταν πιο 

χειρωνακτικές αυτές που θα μπορούσε 

κάποιος να εντοπίσει,  

11. είτε θα ήταν πολύ συγκεκριμένες ή θα 

αφορούσαν εξειδικευμένα άτομα. 

Οπότε δεν με αφορούσαν και τόσο 

πολύ.  

12. Από την άλλη τα προσόντα που θα 

έπρεπε να έχει κάποιος, αφορούσαν 

περισσότερο την εμπειρία.  

13. Σε όποια κατεύθυνση και να επιδίωξα 

για να αναζητήσω εργασία ήταν αρκετά 

δύσκολο να εκτιμηθούν τα δικά μου 

προσόντα.  

14. Γιατί είχα δοκιμάσει σε διάφορα πεδία, 

ακόμη και σε τουριστικά γραφεία για 

παράδειγμα  

15. και παρότι η γνώση των ξένων 

γλωσσών ήταν αρκετά καλή, 

16. η εμπειρία τελικά ήταν κάτι πολύ πιο 

σημαντικό.  

17. Δηλαδή στην Κρήτη μπορώ να πω ότι 

το ποσοστό το των ατόμων που με 

κάλεσαν για συνέντευξη ήταν 

εξαιρετικά μικρό σε σχέση με το πόσα 

βιογραφικά έστειλα.  

- Β.2. Μπορείς να μας δώσεις μια τάξη 

μεγέθους? 

18. Μπορεί να ήταν ένας στους δέκα! 

- Β.3. Αφετηριακά, τι και πότε αρχίζεις 

και αναζητάς εργασία? 

19. Αυτό που ενδιέφερε περισσότερο ήταν 

κάτι που να αφορά την εκπαίδευση  

ενηλίκων.  

20. Ωστόσο  ήταν κάτι αρκετά δύσκολο και 

το είχα σχεδόν  απορρίψει στην Κρήτη 

αυτό. 

21. Μετά κάτι το οποίο να αφορά κάπως τα 

παιδαγωγικά ζητήματα, την 

εκπαίδευση, αλλά προσπαθούσα κάπως 

να αποφύγω το  να ασχοληθώ με μικρά 

παιδιά. 

- Β.4. Άρα οι επαγγελματικοί χώροι που 

εσύ αναζήτησες αφετηριακά για να 

απασχοληθείς επαγγελματικά… 

22. Ελάχιστα την εκπαίδευση, πιο πολύ τον 

τουρισμό., θα ‘ λεγα. 

- Β.5. Άρα στράφηκες μου  λες εξ αρχής 

στον τουρισμό? 

23. Στον τουρισμό και ίσως για κάποια 

θέση υπαλλήλου γραφείου, για να είναι 

μια λίγο πιο γενική θέση, οπότε δεν 

χρειάζεται να έχεις και συγκεκριμένη 

εμπειρία πάντα. 

- Β.6. Άρα οι απορρίψεις που είπες 

προηγουμένως ήταν από αυτά τα πεδία?  

24. Ναι, ναι, ήταν από αυτά τα πεδία, 

όντως. Δεν υπήρχε ανταπόκριση από 

εργοδότες, έτσι ώστε να με δουν.  
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25. Ενδεχομένως ν σχετιζότανε με την 

αντίφαση ανάμεσα στις σπουδές και 

στα αντικείμενα στα οποία αναζητούσα 

την εργασία,  

26. ενδεχομένως να σχετιζόταν και με την 

έλλειψη εμπειρίας. 

- Β.7. Καλά, εμπειρία δεν θα μπορούσε να 

έχει κάποιος, τόσο νέος άνθρωπος, αλλά 

….απαντούσες σε συγκεκριμένες 

αγγελίες, συγκεκριμένων κατευθύνσεων  

ή απαντούσες σε αγγελίες γενικού 

περιεχομένου? 

27. Πρώτα ξεκίνησα ποιο ειδικά, δηλαδή 

θυμάμαι ότι προσπαθούσα να δω 

πράγματα που να ενδιαφέρουν και να 

είναι  όσο γίνεται πιο συναφή με το 

αντικείμενο μου και στην πορεία 

άρχισα να μην… 

- Β.8.Υπήρχαν τέτοια ? 

28. Στο δικό μου πεδίο, υπήρχαν κάποια 

πράγματα αλλά όχι τόσο μπροστά που 

θα ήθελα.  

- Β.9.Άρα δεν έβρισκες κάτι που θα ήταν 

πάρα πολύ κοντά στις σπουδές σου κα 

σταδιακά΄ άρχισες να ανοίγεις λίγο τον 

κύκλο? 

29. Ακριβώς.  

- Β.10. Εκδήλωνες το ενδιαφέρον για 

εργασία? 

30. Κατ’ αρχήν δεν με καλούσαν για 

συνεντεύξεις.  

31. Στην μια που με κάλεσαν ήταν και η 

καλή της σεζόν που όντως με 

προσέλαβαν 

- Β.11. Άρα εσύ εκδήλωνες ενδιαφέρον 

για να πας, δεν είχες ανταπόκριση σ 

αυτό, έχεις μια αίσθηση ότι αυτό μπορεί 

να ήταν αποτέλεσμα του πεδίου, του 

βιογραφικού και της αναντιστοιχίας των 

στοιχείων που είχε πάνω το βιογραφικό 

με τις θέσεις και μ αυτό το οποίο 

ζητούσαν οι ίδιοι? 

32. Ναι. Έχω την αίσθηση πως υπήρχε 

αναντιστοιχία σ αυτό. Είπαμε η 

έλλειψη εμπειρίας σίγουρα, μπορεί και 

… 

- Γ.1. Που το ξέρεις για την εμπειρία? 

Αφού δεν πήγες σε πολλές συνεντεύξεις? 

Που το ξέρεις ότι το ζήτημα ήταν η 

εμπειρία?   

33. Μπορεί να είναι η κοινή πεποίθηση 

ενδεχομένως που ήδη πλανάται, 

δηλαδή, συνολικά, συλλογικά, ας 

πούμε υπάρχει αυτή η αίσθηση και 

ίσως την έχω οικειοποιεί, και εγώ.  

- Γ.2.Γιατί απ’ ότι μου έχεις μέχρι στιγμής 

δεν τεκμαίρεται από κάπου πως  υπάρχει 

ένα ζήτημα σε σχέση με την εμπειρία. 

34. Πρακτικά δεν μπορώ να πω ότι όντως 

ήταν αυτό. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. 

Υποθέτω ότι ενδέχεται να είναι γι’ αυτό 

το λόγο επειδή όντως ακούγεται το 

ακούμε συλλογικά πάρα πολύ οπότε 

μπορεί να το έχω οικειοποιεί. 

- Γ.3.  Άρα η πρώτη σου απασχόληση 

γίνεται πια που? Πόσο καιρό μετά τις 

σπουδές και σε ποιο αντικείμενο? 

35. Η πρώτη μου απασχόληση γίνεται 

μόλις είχα ολοκληρώσει τις 

μεταπτυχιακές μου σπουδές, 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενός 

ξενοδοχείου, όπου εγώ πλέον ... 

- Γ.4.  Το βρήκες εσύ, η σε βρήκαν 

εκείνοι? 

36. Βρήκα εγώ την αγγελία στο ιντερνέτ. 

Έστειλα το βιογραφικό μου σημείωμα 

και είχα μια άμεση ανταπόκριση όπου 

και με κάλεσαν για συνέντευξη. Η 

συνέντευξη ήταν επιτυχής και τελικά 

εντάχθηκα στην ομάδα του animation 

team, των εμψυχωτών/ψυχαγωγών.  

- Γ.5. Το οποίο είναι συναφές με το 

αντικείμενο των σπουδών σου?  

37. Είχε ένα κομμάτι συναφές με το 

αντικείμενο των σπουδών μου το οποίο 

αφορούσε την απασχόληση, 
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δημιουργική, ψυχαγωγική απασχόληση 

των παιδιών, των πελατών του 

ξενοδοχείου.  

38. Όμως εμένα οι σπουδές μου δεν είναι 

το ψυχαγωγικό κομμάτι, είναι το 

εκπαιδευτικό,  

39. αλλά παρόλα αυτά επειδή αφορούσε 

εκείνες τις ηλικίες θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι έχει μια μικρή συνάφεια.  

40. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι δεν 

αφορούσε τις σπουδές μου.  

- Γ.6. Μπορείς να μου πεις λίγο για τις 

συνθήκες εργασίας, οικονομικές 

απολαβές, ωράρια αλλά και 

απαιτούμενες δεξιότητες γι’ αυτό το 

συγκεκριμένο πεδίο? 

41. Η συγκεκριμένη θέση χρειαζόταν ένα 

άτομο το οποίο να μιλάει καλά ξένες 

γλώσσες, κυρίως αγγλικά και 

γερμανικά πιο πολύ, κυρίως τα 

γερμανικά, ήταν αυτά που μου έδωσαν 

την δουλειά, γιατί πολύ λίγα άτομα 

γνωρίζουν, μπορούν να μιλήσουν 

γερμανικά. αρά το πρώτο το 

καθοριστικό ήταν οι γλώσσες. 

42.  Μετά σίγουρα ενδιαφερόντουσαν για 

άτομα που να είναι πάρα πολύ 

κοινωνικά,  

43. να μην έχουν κανένα πρόβλημα στην 

συγκατοίκηση και στην ομαδικότητα, 

γιατί ήταν μια δουλειά που γινόταν σε 

πλαίσιο ομάδας, 

44.  που να είναι ανοικτά, ευχάριστά, 

προσεγγίσιμα, ευδιάθετα 

45. και βέβαια να φαίνεται τουλάχιστον ότι 

έχουν ψυχική ανθεκτικότητα, για ν 

αντέξουν 6,5 και 7 μήνες συνεχόμενης 

εργασίας και 6ημερη, με ένα μόνο 

ρεπό. οπότε νομίζω τα βασικά στοιχεία 

ήταν αυτά   

46. Γ.7. Άρα ατομικά χαρακτηριστικά με 

εξωστρέφεια, κοινωνικότατα, τάλαντο 

στην επικοινωνία συν οι γλώσσες, με 

προαπαιτούμενες τις γλώσσες… 

47. Ακριβώς. Καμία σχέση με τις σπουδές 

μου, με τα τυπικά προσόντα  

- Δ.1 Ναι, αλλά τα τυπικά προσόντα, 

αντανακλούν και σε ουσιαστικά 

προσόντα. οι σπουδές σου σου παρέχουν 

εργαλεία ανάλυσης... έχει μια σχετική 

συνάφεια, μικρή ή μεγάλη, έχει... 

48. από άποψη ότι δουλεύεις  με τα παιδιά.. 

- Δ.2. Ναι, μπορεί να μην είναι στο  

κομμάτι της εκπαίδευσης  αλλά είναι 

στης ψυχαγωγίας...και η ψυχαγωγία δεν 

είναι ένας τρόπος εκπαίδευσής?  

49. Ναι, και αυτό μπορούμε να το δούμε 

και από περιπτώσεις όπου υπήρχε 

πρόσληψη σε άτομα, στην ίδια θέση, σε 

άλλα ξενοδοχεία, που δεν ήταν 

παιδαγωγοί, άλλα ήταν ηθοποιοί ή 

χορευτές και τους προσλάμβαναν στο 

κομμάτι των παιδιών ακριβώς διότι 

έχουν αυτές τις ικανότητες. 

- Ε.1. Πες  μου δυο κουβέντες για το 

εργασιακό περιβάλλον, ωράρια, 

μισθολογικά. πως ήταν αυτά? 

50. Τα ωράρια? μιλάμε για ένα ωράριο που 

είχε τρία διαφορετικά κομμάτια μέσα 

στην ημέρα είχε περίπου από 2,5 ώρες 

σε κάθε κομμάτι, της ημέρας, 

καταλάμβανε 2,5 ώρες το πρωί, 2,5 το 

μεσημέρι και 2,5 το βράδυ με 

αποτέλεσμα να καταλαμβάνει όλη τη 

μέρα μας. δουλεύαμε 6 μέρες την 

βδομάδα .  

51. Μισθολογικά σε σχέση με τον βασικό 

μισθό που ακούμε ήταν αρκετά 

υψηλοτέρα, ήταν 770 ευρώ μέχρι 850. 

- Ε.2. Με ασφαλιστική κάλυψη? 

52. Ναι. Με διαμονή και με διατροφή 

ολοκληρωμένη. Απλώς από την άλλη 

δεν υπήρχε ελεύθερος χρόνος, επειδή 

όλη την μέρα τελικά είμασταν εκεί. 

- ΣΤ. 1. Αν σε ρωτούσα, αν θεωρούσες ότι 

την περίοδο που εργάστηκες εκεί, ότι 

αυτή η εργασία που έκανες 

ανταποκρινότανε στις δικές σου 
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δεξιότητες, στην δική σου επάρκεια, θα 

μου έλεγες τι? πως είναι χαμηλότερη 

των δικών σου δυνατοτήτων και της 

δικής σου προσδοκίας, εφάμιλλης ή 

πάνω από αυτές ? 

53. Εντάξει θα απαντήσω σε δυο επίπεδα. 

Το ένα είναι το κατά πόσο θεωρούσα 

ότι μου ταίριαζε. Μου ταίριαζε από 

άποψη ταλέντων, δηλαδή ανακάλυψα 

και εγώ ότι τα ταλέντα μου ήταν κοντά 

σε αυτό γιατί ήταν και πολυδιάστατη 

εργασία, οπότε μπορούσες να δεις τον 

εαυτό σου και κοινωνικά και 

ψυχαγωγικά και καλλιτεχνικά και μου 

άρεσε ο συνδυασμός αυτός . 

54. Από την άλλη υπάρχει κι ένα άλλο 

κριτήριο, το οποίο κοιτάζει πιο μακριά  

55. οπότε πέρα από την προσωπική 

διασκέδαση, το διασκέδαζα σ ένα 

βαθμό, δεν μπορούσα να δω τον εαυτό 

μου να δω τον εαυτό μου 

μακροπρόθεσμα. 

 - Σ.Τ. 2 Άρα δεν μπορούσες να 

 δεις τον εαυτό σου να   

 ταυτίζεται, με όλη αυτή την  

 εργασία και να είναι μέρος της 

 επαγγελματικής σου διαδρομής, 

 εξέλιξης, σε βάθος χρόνου. 

56. σε βάθος χρόνου, όχι. σαν σκαλοπάτι, 

για σκαλοπάτι ήταν καλό. 

- ΣΤ.3.  Άρα, αν σε ρωτούσα, δουλειά η 

καριέρα θα μου έλεγες ότι αυτό ήρθε 

περισσότερο να καλύψει μια ανάγκη 

βιοπορισμού και λιγότερο μέρος μιας 

επαγγελματικής εξελικτικής  διαδικασίας 

ή όχι, απ’ αυτή τη δουλειά πήρες και συ 

κάποια πράγματα.? 

57. Πήρα, πήρα πάρα πολλά πράγματα. 

Και με ενδιάφερε εξ αρχής  η πρόταση, 

δηλαδή πιο πολύ εξελικτικά το επέλεξα 

για να δοκιμάσω και γω τον εαυτό μου. 

58. Όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και 

προσωπικά. 

59.  Ήταν ζήτημα και προσωπικής 

ανάπτυξης και ανεξαρτητοποίησης. Αν 

θέλεις, γιατί όλα αυτά ταυτόχρονα 

βέβαια, μέσα από τις σπουδές, έμενα 

και με τους γονείς μου. οπότε ήταν και 

ένα καλό πάτημα να έχω και μια 

απότομη ανεξαρτησία.  

ΣΤ.4. Άρα ήταν το πρώτο σου βήμα στην 

οικονομική σου ανεξαρτησία ? 

60. Ας πούμε ότι συνδυάστηκαν όλα μαζί, 

ήταν και το οικονομικό πάτημα, ήταν 

και προσωπικό πάτημα, ήταν και 

επαγγελματικό, ήταν όλα μαζί. 

- ΣΤ.5. άρα, καταλαβαίνω από την 

περιγραφή σου, ότι την περίοδο αυτή την 

έχεις βιώσει ως κάτι θετικό στη ζωή 

σου. δηλαδή ήσουνα περήφανη τότε που 

έκανες αυτή τη δουλειά? 

61. Ημουνα περήφανη για τον εαυτό μου 

που, παρότι έκανα μια εργασία όπου 

δεν θα περίμενα ποτέ να κάνω… 

- ΣΤ.6.  δεν είχες φανταστεί ποτέ ότι θα 

μπορούσε  να  κάνεις ποτέ αυτή τη 

δουλειά.. 

62. ακριβώς.  

- ΣΤ.7. ούτε και προσωρινά? δεν το είχες 

φανταστεί ποτέ. 

63. Οχι, ποτέ. Ας πούμε ότι κοινωνικά 

θεωρείται μια εργασία που είσαι ένας 

απλός διασκεδαστής ή κλόουν αν το 

θες λίγο πιο ωμά. 

64.  Και όντως, πολλοί πελάτες μας, μας 

θεωρούσαν και κλόουν 

65.  και οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου. 

66.  Απλά όταν το βιώνεις από μέσα 

καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καθόλου 

έτσι. 

67. Αν το κάνεις ενσυνείδητα αυτό είναι 

εντάξει, αλλιώς, δυσκολεύει το πράγμα. 

- Ζ.1. Αν σταθούμε στο ζήτημα των 

δεξιοτήτων. Μπορείς να μου πεις ποιες 

δεξιότητες θεωρείς ότι διαθέτεις? 
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68. Προσωπικά σαν άτομο?-  

Ζ.2. Ναι 

69. Δεξιότητες, πω, πω…τι δυσκολίες. 

Ε,ε,ε, σίγουρα είμαι επικοινωνιακός  

άνθρωπος, αρκετά,  

70. είμαι προσεγγίσιμος και φιλικός 

άνθρωπος,  

71. το κυριότερο ότι διαθέτω μια αντίληψη 

των πραγμάτων  

72. καμμιά φορά είναι και αρνητικό αυτό, 

προς το παρόν θα το θέσω στις 

δεξιότητες, οπότε μπορώ εύκολα να 

αναλύσω και να αντιληφθώ τι 

συμβαίνει , 

73.  ποια είναι τα κίνητρα που διέπουν 

κάποιες καταστάσεις ανάγκης των 

ανθρώπων ενδεχομένως,  

74. οπότε μπορεί και ανάλογα να 

προσαρμοστώ ως συνέπεια της 

αντίληψης. 

-  Ζ.3.Οκ. και με βάση αυτές τις 

δεξιότητες θα ήθελα να σε ρωτήσω. Με 

δεδομένες αυτές ποιος εκτιμάς ότι θα 

ήτανε ο χώρος ο επαγγελματικός ο 

οποίος θα θεωρούσες τελικά  ότι θα 

ανταποκρινότανε στις δεξιότητες που 

εσύ – και μέσα από τις σπουδές σου – 

έχεις συγκροτήσει? 

75. Έτσι όπως έχω καταλήξει πλέον μετά 

από μια μεγάλη διαδικασία, 

76.  μέσα από την εμπειρία όμως όντως θα 

έλεγα πως αυτό που θα μου ταίριαζε θα 

ήταν η έρευνα, η παιδαγωγική έρευνα 

και με ενδιαφέρει η εκπαίδευση σε 

ενήλικες, όχι σε παιδιά. 

- Z.4. Άρα το περιβάλλον. Ποιο θα 

θεωρούσες ιδανικό για την 

επαγγελματική δραστηριοποίηση σου ? 

77. Θα ήταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα 

μπορούσα σίγουρα να ανθίσω ως 

καθοδηγητής,  

78. ως διαμεσολαβητής, 

79.  χωρίς αυταρχισμό όμως 

80. και μέσα από την προσπάθεια να 

ανακαλύψω πράγματα.  

81. Γι’ αυτό μ αρέσει η έρευνα να 

ανακαλύψω, να αναλύσω, να 

ερμηνεύσω που είναι μέσα στις βασικές 

μου δεξιότητες 

- H.1. Και στον πραγματικό κόσμο, που 

μπορείς, που θα τα κάνεις αν μπορούσες 

όλα αυτά? Στον ιδιωτικό τομέα ή στο 

δημόσιο, στην Κρήτη, στην  Ελλάδα η 

στον κόσμο? 

82. Νομίζω πως οι τόποι υπάρχουν και 

στην Ελλάδα, και στο δημόσιο και τον 

ιδιωτικό. Αρκεί κάποιος να μπορεί να 

θέσει μια πορεία σταθερή, και σιγά 

σιγά να κινείται προς τα εκεί. Να 

μπορεί να φθάσει εκεί. 

H.2. Αυτήν την περίοδο εργάζεσαι? 

83. Όχι. 

- H.3. Προτίθεσαι να εργασθείς? 

84. Ναι θα εργασθώ. 

- Έχεις βρει κάποια δουλειά που κατά την 

άποψη σου είναι πλησιέστερα στις 

σπουδές σου, στις προσδοκίες και στις 

δεξιότητες σου? Μπορείς να μας πεις? 

85. Ναι, έχω βρει ένα ιδιωτικό κολλέγιο, 

86. πλέον στην Αθήνα,  

87. το οποίο μου προσφέρει την 

δυνατότητα να διδάξω σε φοιτητές, 

88. να έχω δυο δικά μου μαθήματα 

89. και να είμαι υπεύθυνη γι’ αυτά.  

90. Το οποίο για μένα είναι πολύ 

σημαντικό βήμα προς  τους τομείς που 

πραγματικά με ενδιαφέρουν. Είναι το 

ίδιο βασικά, είμαι μέσα στο ίδιο το 

πεδίο που με ενδιαφέρει.  

- Άρα επιστημονικά είναι εγγύτερα σ αυτό 

που θέλεις, δεν έχεις ωστόσο ακόμη 
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εργασθεί εκεί, δεν ξέρεις εργασιακό 

περιβάλλον, οικονομικές απολαβές?  

91. Ναι, δεν το ‘χω δει ακόμη, δεν το ‘χω 

ζήσει ως πραγματικό περιβάλλον 

ακόμη. 

- H.6. Άρα, δυο χρόνια δουλειάς σένα 

αντικείμενο με μικρή συνάφεια ή με 

σχετική συνάφεια σε σχέση με τις 

σπουδές σου στο χώρο της ξενοδοχίας, 

τώρα κάτι καινούργιο, ενδιάμεσα υπήρξε 

κάτι άλλο?? 

92. Ναι, ναι υπήρξαν αρκετά πράγματα. 

Σίγουρα έχω δοκιμάσει να εργασθώ και 

στο Ρέθυμνο  

93. σ ένα κέντρο πολιτιστικών υπηρεσιών 

και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο 

οποίο εργάσθηκα για δυο μήνες, 

94. αλλά δεν μπόρεσα να συνεχίσω, 

95. γιατί δεν μου παρείχαν ένσημα. 

- H.7. Άρα ήσουνα ανασφάλιστη. 

96. Ακριβώς, δεν μπορούσα να εμφανιστώ 

πουθενά αν ήθελα δηλαδή κάποια 

στιγμή στο μέλλον να υποστηρίξω την 

εμπειρία μου 

97.  κάπως δεν θα μπορούσε να υπάρξει 

πουθενά η απόδειξη αυτής της 

εμπειρίας. 

98. Στη συνέχεια, προσπάθησα και στην 

Αθήνα να ανοίξω λίγο το πεδίο και την 

ποικιλία που παρέχει η Αθήνα στις 

θέσεις εργασίας, εκεί… 

H.8. Βρήκες εύκολα δουλειά? 

99. Εκεί, καταρχάς μπορώ να πω ότι το 

ποσοστό των ατόμων που με καλούσαν 

σε συνέντευξη ήταν πολύ μεγαλύτερο. 

100. Ήταν  περίπου στο 25% των 

ατόμων που έστειλα βιογραφικό , 

δηλαδή περίπου ένας στους τέσσερεις. 

H.9. Ενώ στην Κρήτη ένας στους δέκα? 

101. Ακριβώς. Βέβαια αυτό που 

άλλαξε ήταν ότι πλέον ήμουνα πολύ 

πιο έμπειρη σ αυτό το κομμάτι μετά 

την αποστολή κάποιων βιογραφικών, 

102. ήξερα καλύτερα πώς να δομήσω 

το βιογραφικό μου σημείωμα  

103. και πώς να λειτουργήσω ποιο 

στοχευμένα το βιογραφικό μου. 

Θ.1. Το βιογραφικό σου. Έχεις ένα 

βιογραφικό σημείωμα … 

104. Όχι, δεν είναι στατικό. 

Προσαρμόζεται ανάλογα με το πεδίο 

στο οποίο θα στείλω το βιογραφικό. 

Θ.2. Γιατί αυτό?  

105. Διότι, αντιλαμβάνομαι ότι και 

το άτομο ζητάει έναν εργαζόμενο, 

106. εγώ ας πούμε εκεί η την στιγμή 

εκείνη ταυτόχρονα στέλνω σε πέντε 

διαφορετικά πεδία, 

107. στέλνω στο marketing, στέλνω 

στο τουρισμό, στέλνω στην εκπαίδευση 

και μπορεί να στείλω κι αλλού,  

108. καταλαβαίνετε ότι ο καθένας θα 

δώσει βάρος σε άλλο κομμάτι της 

εμπειρίας μου και σε άλλες δεξιότητες 

δικές μου.  

109. Άρα άλλα πράγματα θα 

φροντίσω πρώτα ή άλλα πράγμα μπορεί  

να αποκρύψω κιόλας, σ αυτήν την 

περίπτωση. 

Θ.3. Όπως ? μπορεί να αποκρύψεις 

ακόμη κα τις σπουδές σου? Το 

μεταπτυχιακό σου? 

110. Το μεταπτυχιακό δεν νομίζω ότι 

το έχω αποκρύψει. Ενδεχομένως να το 

έχω κάνει σε μια ή δυο περιπτώσεις. 

Σπάνια εννοείται αυτό. 

111.  Αλλά μπορεί να κρύψω ας 

πούμε άρθρα που να έχω δημοσιεύσει. 

‘Η παρουσιάσεις μου σε συνέδρια. 

Θ.4. Γιατί? Γιατί εκτιμάς ότι κάποια 

πράγματα μπορεί να δυσκολέψουμε 

κάποιον για μια πρόσληψη ή μπορεί 
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κάποιον να «φοβίσουν» για το 

μισθολογικό? 

112. Φοβάμαι ότι μπορεί κάποιος να 

με θεωρήσει over qualified  

113. ή ακόμη και να ‘ακουμπήσω” 

λίγο κάποια ζητήματα “εξουσίας”.  

114. Δηλαδή όταν ας πούμε ο 

εργοδότης νοιώσει ότι μπορεί τα δικά 

του πράγματα, 

115.  με τις δικές του οπτικές να 

είναι ίσως χαμηλότερες ίσως από του 

εργαζομένου μπορεί και να μην τον 

προσλάβει. 

116. Οπότε μπορεί να μην θέλει 

κάποιο άτομο στα πόδια του το οποίο 

να είναι σε άλλο επίπεδο απ’ ότι μπορεί 

να είναι ο ίδιος ή κάποιοι άλλοι 

εργαζόμενοι. 

117.  Και άρα να είναι  πιο δύσκολο 

να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις 

Θ.5. Οπότε σ αυτές τις περιπτώσεις  

ουσιαστικά διαμόρφωνες το βιογραφικό 

σου με ένα τρόπο που να είναι λίγο πιο 

κοντά, πιο ελκτικό… 

118. Ναι , αλλά κυρίως την δομή 

του. Κυρίως το πρώτο που άλλαζα ήταν 

η δομή του, τι θα εμφανιζόταν πρώτο, 

τι τελευταίο  

119. και σίγουρα αυτό που σας είπα 

και προηγουμένως, μπορεί να 

απέκρυπτα κάποια στοιχεία.  

- Ι.1. Είπες λοιπόν ότι υπήρχε μεγαλύτερη 

ανταπόκριση στην Αθήνα από ότι στην 

Κρήτη, είπες ότι εδώ στην Κρήτη έκανες  

για δυο μήνες αλλά ήσουνα 

ανασφάλιστη, στην Αθήνα σε ποια πεδία 

δοκίμασες να εργασθείς? Συναφή με το 

αντικείμενο των σπουδών σου? 

120. Κάποια ναι, κάποια όχι. Και η 

αποστολή των βιογραφικών και η 

πρακτική μου και η βιωματική μου 

πραγματικότητα είχε και σχετικά και 

μη σχετικά πράγματα. 

Ι.2. Όπως? Μπορείς  πχ να μας πει τι 

άλλη εργασία έκανες, εκτός από … 

121. Η μια εργασία αφορούσε τις 

πωλήσεις door to door όπου πλέον 

είσαι στο δρόμο, έχεις συγκεκριμένο 

και χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα 

οικοδομικά τετράγωνα που πρέπει να 

χτυπήσεις, να βρεις τρόπο να μπεις, να 

μιλήσεις, να πουλήσεις.  

122. Αυτή η εργασία, ήταν σαν μια 

παρένθεση, την έκανα για λόγους 

βιοποριστικούς.  

Ι.3. Πόσο διάστημα την έκανες? 

123. Ελάχιστα. Περίπου μιάμιση 

βδομάδα. 

Ι.4. Ήσουνα ασφαλισμένη? 

124. Όχι. 

Ι.5. Χρήματα πήρες? 

125. Όχι.  

Ι.6. Οπότε πήγες, δεν σου άρεσε και 

έφυγες. 

126. Ναι, ακριβώς. Άλλη μια 

προσπάθεια στο κομμάτι των 

πωλήσεων ήταν σε τηλεφωνικό κέντρο, 

127. αυτό διήρκησε δυο μήνες, 

ασφαλισμένη, η πρόσληψη ήταν 

κανονική, ορισμένου χρόνου, αλλά και 

αυτήν η εργασία ήταν επίσης μια 

παρένθεση, την έκανα για λόγους 

βιοποριστικούς μέχρι να μπορέσω να 

βρω κάτι ενδιάμεσα στην Αθήνα 

καλύτερα, ποιο κοντά  σ αυτά που 

επιθυμούσα, που στόχευα. Άλλες 

προσπάθειες ήταν πιο κοντά στον 

τομέα μου. 

- Κ.1. Οκ. Θ άθελες να μου πεις κάτι 

άλλο? Καταλαβαίνω από την αναζήτηση 

ότι ο αρχικός προσανατολισμός ήταν 

πάντα σε αντικείμενα συναφή με τις 

σπουδές. Αυτός ήταν ο αρχικός 

προσανατολισμός με διάφορα 

διαλλείματα για λόγους βιοποριστικούς. 
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Σήμερα σ αυτήν την εργασιακή σου 

περιπλάνηση, έχεις ξανασκεφτεί τα 

πράγματα για την επιλογή των σπουδών 

σου, το γνωστικό πεδίο, και εξ αφορμής 

της κρίσης… 

128. Ναι, ναι. Αν θα μπορούσα να 

γυρίσω το χρόνο πίσω θα προτιμούσα 

να επιλέξω κάτι που εξ αρχής να είναι 

κοντά αυτά που είμαι καλύτερη και που 

μου αρέσουν. 

129. Θα ήταν ένας άλλος τομέας  

που δεν θα αφορούσαν τα παιδιά πλέον. 

Κ.2. Δηλαδή η επιλογή των παιδιών δεν 

ήταν μια επιλογή που σου ταίριαζε? 

130. Νομίζω πως ήταν μια επιλογή η 

οποία νομίζω πιο πολύ ήρθε από το 

οικογενειακό περιβάλλον 

131. Δηλαδή  στόχευε περισσότερο 

στο να υπάρχει μια σταθερότητα στην 

δουλειά μου. Τότε υπήρχε η 

δυνατότητα από το δημόσιο  να 

απορροφήσει τους νηπιαγωγούς. 

Βέβαια όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές 

μου πλέον δεν υπήρχε αυτή η 

δυνατότητα.  

132. Ενδεχομένως καλύτερα που δεν 

υπήρχε αυτήν η δυνατότητα γιατί τώρα 

δεν θα βρισκόμουνα εδώ που 

βρίσκομαι  

133. και δεν θα υπήρχε η δυνατότητα 

όντως να κάνω κάτι το οποίοι να μου 

αρέσει πραγματικά , 

134. δηλαδή ήταν μια μικρή 

οδύσσεια πες το με κάποιες λάθος 

επιλογές  που τελικά  με έφεραν ποιο 

κοντά.  

135. Κ.3. Ποιες ήταν οι “λάθος 

επιλογές” ? 

136. Λίγο οι σπουδές, λίγο… εντάξει 

όχι λάθος , πες ιδιαιτέρες, ή λίγο 

φαινομενικά διαφορετικές από αυτό 

που μπορεί να ήθελα οι σπουδές και 

κάποιες επιλογές επαγγελματικές ήταν 

διαφορετικές από αυτό  που στόχευα 

ίσως. 

Κ.4. Άρα με βάση αυτά που μας έχεις πει 

ποιο είναι το πιο “κοντά σε εσένα την 

ίδια? Από τι έχω αντιληφθεί  οι σπουδές 

δεν θα ήταν μακριά από αυτό το 

γνωστικό πεδίο. 

137.  Όχι, θα ήταν ούτως η άλλως 

στον ανθρωπιστικό τομέα,  

138. αλλά θα ήταν κατ’ ανάγκη  όχι 

προσανατολισμένο στο τομέα των 

παιδιών αλλά κυρίως  που θα αφορούσε 

ενήλικες 

139.  ή να αφορά την ψυχολογία που 

επίσης με ενδιαφέρει πολύ  

140. ή κάτι ερευνητικό στην 

ψυχολογία.  

141. Απλώς, θα μπορούσα να πω ότι 

μέσα απ’ αυτό βρίσκω και μέσα από 

την συνειδητοποίηση τους τρόπους μου 

και μέσα από την επαγγελματική 

εμπειρία και καλύτερα εργαλεία για να 

αναζητήσω διεξόδους 

142.  έχοντας ως βάση αυτές τις 

σπουδές και ας μην είναι ακριβώς, 

143. αλλά λιθαράκι, λιθαράκι 

βρίσκω πατήματα για να πάω προς  τα 

κει που θέλω. 

Λ.1. Θες να μου πεις κάτι άλλο? 

144. Ναι, θα ήθελα να σου πω, ότι  

νομίζω, πως όλη αυτή η κρίση όπως 

θέλεις μπορείς να την ονομάσεις, ας 

πούμε, 

145.  νομίζω ότι μπορεί να μας φέρει 

ποιο κοντά σε πράγματα που δεν θα 

περιμέναμε, τα οποία δεν είναι 

απαραίτητα αρνητικά, και στο κομμάτι 

το επαγγελματικό, για τα νέα άτομα 

που ψάχνουν αυτή την στιγμή, 

146.  ξεκινάνε με πάρα πολλές 

νόρμες και κανόνες στα χέρια μας που 

δεν έρχονται από μας απαραίτητα. 



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 156 

 

147. Είναι από την οικογένεια, την 

κοινωνία αν θέλεις και έρχεται η κρίση 

να μας τα κάνει άνω κάτω και να μας 

βάλει σ αυτήν την μικρή περιπέτεια. 

148.  Για να ανακαλύψουμε τελικά 

πως, όχι να κοιτάξουμε θέση στο 

δημόσιο, 

149.  να κοιτάξουμε να 

ξεβολευτούμε 

150. και να βρούμε τελικά τι μας 

ταιριάζει καλύτερα, 

151. που είμαστε καλύτεροι 

πρακτικά 

152. και αν μπορέσουμε να βρούμε 

και μια λύση που νάνε τελικά πιο κοντά 

σ αυτό που είμαστε, 

153. που δεν το φανταζόμασταν 

κιόλας αν θέλεις. 

154. Αν εγώ δεν ήμουν μέσα σ αυτήν 

την κρίση θα ήμουνα μια νηπιαγωγός. 

155. Και μπορεί δέκα χρόνια μετά να 

συνειδητοποιούσα ότι τελικά αυτό δεν 

μου αρέσει.  

156. Αυτή η κατάσταση με έφερε πιο 

κοντά, πιο γρήγορα αν θέλεις, 

επιτάχυνε τις διαδικασίες, να ψάξω πιο 

γρήγορα, να ενδιαφερθώ πιο γρήγορα, 

να βρω εργαλεία πιο γρήγορα, να 

γνωρίσω ανθρώπους πιο γρήγορα, 

έγιναν όλα πιο γρήγορα.  

157. Εκεί που μπορεί να έφθανα να 

συνταξιοδοτηθώ για να καταλάβω 

τελικά ότι δεν μ άρεσε ποτέ η δουλειά 

μου. Οπότε έχουμε και κάποια … 

158.  Ίσως ήταν και  ένα αναγκαίο 

κακό, αν θέλεις. 

159.  Να ξεβολευτούμε λίγο από την 

αίσθησή του δημοσίου.  

160. Γιατί εγώ μ αυτήν την έννοια  

μεγάλωσα αν θέλεις. 

161. Εγώ γι’ αυτό επέλεξα αυτές τι 

σπουδές εξαρχής.  

162. Για μια θέση στο δημόσιο. 

Λ.2. Άρα η αφετηριακή προσδοκία ήταν 

μια θέση στο δημόσιο? 

163. Βεβαίως. Αυτό ήταν το 

κριτήριο. 

164.  Το οποίο ήταν λάθος κριτήριο 

τελικά. 

165.  Αλλά αν δεν έμπαινες σ αυτή 

την διαδικασία, 

166.  ότι τελικά ήταν κλειστές οι 

πόρτες του δημοσίου, όπως είναι και θα 

είναι,  

167. δεν θα έμπαινες  και σε μια 

περαιτέρω διερεύνηση αυτού του 

ζητήματος.  

168. Και σε μια έμπρακτη 

αναζήτηση, όχι μόνον εγκεφαλικά. 

Δηλαδή να προχωρήσω σε ένα 

μεταπτυχιακό.. 

Λ.3. Γιατί το μεταπτυχιακό ήταν μέρος 

της εξελικτικής σου διαδικασίας με 

στόχο την υψηλότερη μοριοδότηση  σου 

στο δημόσιο? 

169. Όχι, εκεί ήταν συνδυαστικό, 

ήθελα και μόνη μου γιατί ήταν ένα 

πεδίο που μου άρεσε.  

170. Αλλά δεν θα έμπαινα ποτέ σ 

αυτή την διαδικασία αν είχα μια θέση 

στο δημόσιο, φαντάζομαι. 

171. Τώρα σε πίνακες  αναπληρωτών 

δεν θα με πάρουνε λόγω 

μεταπτυχιακού. 

172. Είναι πολύ δύσκολο. Ελάχιστα 

μετράει. 

173.  Γιατί όλοι έχουν μεταπτυχιακό 

ούτως ή άλλως. 
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—————————————————— 

Αφηγηματική συνέντευξη Νο 3  

Ημερομηνία λήψης συνέντευξης 

23/8/2017 

Άνδρας  

Ετών 30 

Επίπεδο σπουδών ΤΕΙ Αθηνών 

Σε ενημερώνω ότι κάνω μια έρευνα 

στα πλαίσια εργασίας σε ένα 

πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα 

την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων 

και την απασχόληση στην Κρήτη την 

περίοδο της κρίσης (2008 μέχρι και 

σήμερα). Θα ήθελα αν μπορείς  να 

μου δώσεις μερικές πληροφορίες για 

το πως εσύ έχεις βιώσει αυτήν τη 

διαδικασία. Τα στοιχεία σου θα 

παραμείνουν ανώνυμα, μόνο για 

τους σκοπούς της έρευνας και δεν θα 

δημοσιοποιηθούν κατ’ ουδένα 

τρόπο. 

Είσαι σύμφωνος? 

Ναι, συμφωνώ. 

Πόσο χρονών είσαι?  

Είμαι 30, γεννήθηκα το 1987, ζω 

στο Ρέθυμνο στην Περιφερειακή 

ενότητα Ρεθύμνου και έχω 

τελειώσει ΤΕΙ Αθηνών.  

 

Οκ, μίλησε μου για σένα, τις 

επιλογές των σπουδών σου…  

1. Θα σου πω την δική μου 

ιστορία, όπως την έχω βιώσει 

εγώ. 

2.  Δυστυχώς είμασταν μια γενιά η 

οποία ναι μεν πέρασε καλά τα 

παιδικά της χρόνια 

3. μεγαλώνοντας όμως οι εξελίξεις 

ήταν ραγδαίες. 

4. Βιώσαμε πράγματα τα οποία δεν 

τα περιμέναμε, ούτε οι ίδιοι οι 

γονείς μας δεν τα περιμένανε.  

5. Ξεκινήσαμε με πολύ θετικούς 

οιωνούς να σπουδάσουμε, 

6. να μπορέσουμε να ασχοληθούμε 

με το αντικείμενο των σπουδών 

μας, 

7. παρόλα  αυτά στην πορεία 

είδαμε ότι ξεκινούσε μια 

περίοδος κρίσης. 

8. Οι περισσότεροι επιλέξανε 

επαγγέλματα της αρεσκείας τους 

χωρίς να έχουνε επιρροές από 

τους γονείς τους  

9. και τελικά καταλήξαμε οι 

περισσότεροι, 

10. εκτός από αυτούς που είχανε 

κάποια έτοιμη δουλειά από τους 

γονείς τους, και ήταν κάποιοι 

γονείς ιατροί οπότε θα 

συνεχίζανε ιατρική, ή 

αρχιτέκτονες και ακολούθησαν 

την αρχιτεκτονική. 

 

11.  Όλοι οι υπόλοιποι 

ασχολούμαστε με τελείως 

διαφορετικό επάγγελμα απ’ 

αυτά που σπουδάσαμε . 

12. Εγώ προσωπικά έκανα ένα 

κύκλο μέχρι να αποφασίσω τι 

θέλω στη ζωή μου.  

13. Πέρασα την πρώτη φορά στην 

ΑΣΟΕΕ στο τμήμα διοικητικής 

επιστήμης και τεχνολογίας, 

γρήγορα κατάλαβα ότι δεν μου 

άρεσε και πήρα την διαγραφή 

από την σχολή. 

14.  Η επόμενη μου  επιλογή ήτανε 

να αποκατασταθώ και επέλεξα 

την σχολή της αστυνομίας,  
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15. εκεί υπήρχε μια επιρροή από 

τους γονείς μου, η αλήθεια είναι 

αυτή και τελικά δεν πήγα ούτε 

εκεί. 

- Α.2. Ως επιλογή ασφάλειας ? 

16. Ναι, να είχα ένα μισθό, 

17. γιατί υπήρξε μια αναστάτωση 

εκείνη την περίοδο, τι θ 

ακολουθήσω, περίπου το 2006-

2007, και τελικά αποφάσισα να 

ακολουθήσω το επάγγελμα της 

οδοντοτεχνικής που μου άρεσε,  

18. γιατί με ενδιέφερε πολύ και η 

οδοντιατρική, σπούδασα 

γρήγορα τέσσερα χρόνια στη 

σχολή, συνεπής, έβγαλα την 

σχολή και με άριστο βαθμό, 

πρώτος στη Σχολή. 

19. Το 2012, που αποφοίτησα, 

είχαμε μπει για τα καλά στην 

κρίση,  

20. πλέον όσοι παίρναμε το πτυχίο 

μας δεν υπήρχαν θέσεις 

εργασίας για μας ή υπήρχαν 

ελάχιστες, οι οποίες, μιλάμε 

τώρα για μισθό κάτω των 400 

ευρώ, 

21. οπότε αναγκαστικά έπρεπε να 

επιλέξουμε ή κάποιο άλλο 

επάγγελμα 

22. ή ταυτόχρονα να δεχτούμε την 

κατάσταση αυτή και να 

προσπαθήσουμε να ζήσουμε με 

αυτά τα χρήματα αλλά 

δουλεύοντας 10 με 12 ώρες την 

μέρα. 

23. Οπότε και γω αναγκάστηκα 

επέλεξα να φύγω από την 

Αθήνα, διότι έπρεπε να καλύπτω 

πλέον μόνος μου όλα τα έξοδα,  

24. δεν μπορούσα να επιβαρύνω 

άλλο τους γονείς μου,  

25. κατέβηκα στην Κρήτη και 

άρχισα να ασχολούμαι με 

χώρους καφεστίασης, γενικά 

του τουρισμό, ξενοδοχεία, 

παραλία κτλ. 

26. Οπότε έχω μείνει τελείως εκτός 

επαγγέλματος, προ το παρόν, 

27.  αυτών που σπούδασα 

- Β.1 Μου λες ότι υπήρχε μια 

αρχική επιλογή η οποία δεν 

ήταν πολύ κοντά στις 

επιλογές σου, όμως 

αντιλαμβάνομαι ότι οι 

επιλογές της οδοντιατρικής  ή 

της οδοντοτεχνίας, είναι 

δικές σου επιλογές. 

28. Ναι, ναι, ήταν τ όνειρο μου η 

οδοντιατρική γι’ αυτό και δεν τα 

έχω παρατήσει. 

29.  Και φέτος προσπάθησα να μπω 

στην σχολή της οδοντιατρικής, 

δεν τα κατάφερα, αλλά 

ευελπιστώ να βρω τις δυνάμεις 

να ξαναπροσπαθήσω.   

30. Είναι κάτι το οποίο μου άρεσε 

γι’ αυτό και το κυνηγάω.  

- Β.2. Σήμερα υπάρχει ένα 

γνωστικό πεδίο που είναι 

αποτέλεσμα των σπουδών 

της οδοντοτεχνικής, όπου 

από τότε που ολοκληρώνεις 

μέχρι σήμερα επαγγελματικά 

δεν δραστηριοποιείσαι σ ένα 

χώρο που έχει σχετική 

συνάφεια με αυτό το 

αντικείμενο. θα μπορούσε 

κάποιος να πει ότι θα 

μπορούσες να εργασθείς σε 

ένα οδοντιατρείο? Σε κάτι 

παρεμφερές οποιασδήποτε 

μορφής ? 

31. Ο οδοντοτεχνική είναι ένα 

επάγγελμα πάρα πολύ 

συγκεκριμένο, ουσιαστικά είσαι 

συνεργάτης του οδοντιάτρου, 
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δεν έχεις το δικαίωμα να 

επέμβεις σε ασθενή, δεν έχεις 

καμία επαφή με ασθενή, η μόνη 

σου επαφή είναι με τον 

οδοντίατρο και ότι σου ζητήσει 

ο οδοντίατρος.  

32. Οι επιλογές που έχεις είναι πάρα 

πολύ περιορισμένες. 

33. Ή δραστηριοποιείσαι και 

ανοίγεις δικό σου εργαστήριο το 

οποίο βέβαια απαιτεί εξοπλισμό 

ο οποίος  είναι πάρα πολύ 

ακριβός δηλαδή είναι τρεις και 

τέσσερεις φορές πιο ακριβός 

από τον εξοπλισμό του 

οδοντιάτρου και πρέπει να 

συνεργασθείς και με αρκετούς 

οδοντίατρους για να μπορείς να 

πεις ότι είσαι επιτυχημένος και 

ότι δουλεύεις.. 

34. Διότι ο οδοντίατρος, καλώς ή 

κακώς, πληρώνεται τρεις και 

τέσσερεις φορές πάνω από τον 

οδοντοτεχνίτη οπότε το να 

συνεργασθεί ένας οδοντοτεχνίτη 

με έναν ή δυο οδοντιάτρους δεν 

είναι επαρκές. 

35.  Η άλλη σου επιλογή είναι να 

εργασθείς ως υπάλληλος σε ένα 

ήδη υπάρχον εργαστήριο, αλλά 

με συνθήκες πολύ 

κακοπληρωμένες και σου 

ζητάνε πάρα πολλές ώρες 

εργασίας γιατί είναι μια 

δουλειά, που δεν είναι 

θεωρητική, είναι πρακτική. 

- Β.3. Δεν είναι δουλειά 

υψηλής εξειδίκευσης ?  

36. Μιλάμε  για  χιλιοστά..  

- Β.4. Ως δουλειά υψηλής 

εξειδίκευσης λοιπόν δεν έχει 

καλές απολαβές?  

37. Δυστυχώς όχι μέσα στην κρίση 

πλέον  δεν έχει… 

- Β.5. Και έχει υψηλότερες 

οικονομικές απολαβές ο 

τουριστικός τομέας, ο χώρος 

της εστίασης? 

38. Αυτή την στιγμή, ναι έχει.  

39. Εμένα συγκεκριμένα , επειδή 

έχω αρκετούς φίλους που 

εργάστηκαν  σ αυτά τα 

εργαστήρια μόλις πήραν το 

πτυχίο τους, ξεκίνησαν με ένα 

μισθό 200 ευρώ το μήνα.  

- Β.6. Για πλήρες ωράριο? 

40. Όχι για πλήρες ωράριο, από τις 

10 το πρωί μέχρι τις 10 το 

βράδυ.  

41. Και μετά από πέντε χρόνια, από 

το 2012 μέχρι σήμερα, επειδή 

έχω επαφές  με τους 

περισσοτέρους, μιλάμε για μια 

αύξηση, να έχουνε φτάσει στα 

πεντακόσια. Κι το ωράριο 

παραμείνει το ίδιο. Και πολλές 

φορές θα κατέβουν το Σάββατο 

για εργασία. 

42. Ωστόσο, αν είσαι τυχερός και 

μπορέσεις  και ανοίξεις ένα δικό 

σου εργαστήριο και είσαι και 

καλός στη δουλειά σου, γιατί, 

θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι 

και να κάνεις , με ότι και να 

ασχολείσαι πρώτα από όλα να 

το αγαπάς, και να είσαι καλός σ 

αυτό που κάνεις σίγουρα 

πιστεύω ότι θα πετύχεις. 

- Γ.1 Άρα, απέναντι μου έχω 

κάποιον που ενώ έχει κάνει 

σπουδές σε ένα αντικείμενο 

το οποίο τον ενδιάφερε, 

μάλλον η κρίση .. 

43. Σίγουρα είναι πάρα πολλοί οι 

λόγοι που δεν έχω ασχοληθεί με 

το επάγγελμα,  

44. και αυτή τη στιγμή οι απολαβές 

στο χώρο του καφέ είναι μπορεί 
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και τέσσερεις φορές πάνω απ’ ο 

ότι θα έβγαζα σαν 

οδοντοτεχνίτης.  

45. Αυτή τη στιγμή άμα έβρισκα σε 

ένα εργαστήριο με καλές 

συνθήκες και μισθό που να 

ήμουνα εγώ ευχαριστημένος 

σίγουρα θα το ακολουθούσα 

ξανά το επάγγελμα. 

46.  Αλλά επειδή δεν υπάρχουν 

προς το παρόν αυτά και επειδή 

έχω και εδώ γνωστούς 

οδοντοτεχνίτες και κάθε φορά 

που τους βλέπω μου λένε δεν 

έχουμε δουλειά, δεν έχουμε 

δουλειά, με κάνει πολύ 

επιφυλακτικό και ανασφαλή. 

47.  Λέω να ακολουθήσω ένα κλάδο 

ο οποίος δεν ξέρω αν θα 

μπορέσω να βγάλω και την 

οικογένεια μου αύριο, μεθαύριο. 

 

48.  Είναι λίγο ρίσκο.  

49. Οπότε σκέφτομαι να ασχοληθώ 

και με κάτι άλλο, να έχω και εάν 

δεύτερο πλάνο και γιατί όχι να 

αλλάξω και καριέρα τελείως.   

- Γ.2 Άρα εξετάζεις μέσα στην 

κρίση αναπροσανατολισμό 

επαγγελματικό. 

50. Ναι , πάρα πολύ έντονα. Και ότι 

ασχολούμαι, τώρα ασχολούμαι 

με τον χώρο του καφέ, ν 

εξειδικευτώ πάνω σ αυτό και να 

μην μείνω μόνο στην εμπειρία, 

να παρακολουθήσω κάποια 

σεμινάρια, να μάθω κάποια 

πράγματα που προφανώς δεν 

ξέρω και να γίνομαι όλο και 

καλύτερος σ αυτό. 

- Γ.3. Άρα σκέφτεσαι να 

περάσεις ένα καινούργιο 

πλαίσιο εκπαίδευσης … 

51. Τελείως διαφορετικό από αυτό 

που έχω ασχοληθεί, γιατί η 

κατάσταση που βιώνω θεωρώ 

ότι είναι μια καλή λύση για μένα 

αυτή.   

52. Και το βλέπω και σε όλη την 

δική μου γενιά, ότι οι 

περισσότεροι συμμαθητές μου 

έχουν σπουδάσει και κανείς δεν 

ασχολείται με αυτό που 

σπούδασε.  

53. Όλοι είναι σε άλλα αντικείμενα, 

ότι δουλειά μπορεί να βρει ο 

καθένας για να μπορεί να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις 

του , αυτή τη στιγμή.  

- Γ.4. Μπορείς να μου πεις 

ενδεικτικά σε πεδία 

αναφέρεσαι? 

54. Έχω φίλο ο οποίος τελείωσε το 

Πανεπιστήμιο Πειραιά 

Πληροφορική και δούλευε μέχρι 

και πέρυσι και αυτός σε καφέ ως 

tender.  

55. Άλλη φίλη μου η οποία 

τελείωσε το Πάντειο 

πανεπιστήμιο, Οικονομικά και 

αυτή την στιγμή ασχολείται με 

τον Τουρισμό σε μια εταιρία 

που νοικιάζει βίλλες.  

56. Άλλος φίλος  μου και αυτό 

τελείωσε το Πανεπιστήμιο 

Πειραιά, και αυτή τη στιγμή 

εργάζεται στην … (εταιρία) ως 

υπάλληλος.  

- Δ.1. Γιατί βρίσκεται σε 

αναντιστοιχία κάποιος ο 

οποίος έχει τελειώσει το 

πανεπιστήμιο Πειραιά και 

εργάζεται στην …( εταιρία) 

που μου ανάφερες 

προηγουμένως?  Ποιο θα 

ήταν το ιδανικό  μέρος για να 

έλεγες ότι έχει συνάφεια το 
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πτυχίο σου με τον 

επαγγελματικό σου χώρο? 

57. Ειδικά εγώ είμαι της άποψης ότι 

άμα μπορείς να ‘χεις το 

επάγγελμα  σου ως ελεύθερος 

επαγγελματίας θα ήταν το 

ιδανικό.  

58.  Δηλαδή να μπορέσεις εσύ να 

καθορίζεις τις ώρες εργασίας 

σου, να μπορείς να είσαι 

ικανοποιημένος από την 

εργασία σου και από κει και 

πέρα θεωρώ ότι όταν κάποιος 

έχει ασχοληθεί με την 

πληροφορική θα έπρεπε να 

δουλεύει σε μια εταιρία που να 

ασχολείται με την πληροφορική, 

με τους υπολογιστές κλπ. ή 

οικονομικά ίσως σε μια τράπεζα 

ή σε μία εταιρία οικονομικών 

συμβούλων, κάτι παρεμφερές 

δηλαδή με τα οικονομικά 

59.  Τώρα αν κάποιος έχει τελειώσει 

τα οικονομικά και ασχολείται με 

το bar tending, οκ είναι κι αυτό 

μες στο πρόγραμμα, μπορεί και 

να του αρέσει. 

60.  Γιατί πολλοί έχουν πάρει και το 

πτυχίο τους όχι αναγκαστικά 

γιατί τους άρεσε η σχολή αλλά 

γιατί εκεί περάσανε και λένε, 

άσε έχω και ένα πτυχίο, ποτέ 

δεν ξέρεις … ίσως ανοίξει και 

κάποια θέση, κάποια 

προκήρυξη. 

- Ε.1 Θέση και προκήρυξη θα 

ανοίξει στο δημόσιο… 

61. Κάποια στιγμή. Ναι στο 

δημόσιο. Υπήρχε και αυτή η 

σκέψη, ότι βγάλε και εσύ τη 

σχολή σου και ποτέ δεν ξέρεις τι 

θα ακολουθήσει.  

62. Πάντα το λέγανε κι οι γονείς 

μας  αυτό.   

63. Τα αδέρφια μου έχουν και οι 

δυο πτυχίο γυμναστικής 

ακαδημίας στα ΤΕΦΑΑ, ο ένας 

βρίσκεται στην Κύπρο, έφυγε 

πρόσφατα και ασχολείται κι 

αυτός με τον καφέ, και ο άλλος 

μου αδερφός βρίσκεται τώρα 

και τρία – τέσσερα χρόνια στο 

Λονδίνο, και ασχολείται με 

εστιατόρια ενώ έχουν και οι δυο 

πτυχίο. 

64. Η αδερφή μου η μεγάλη έχει 

τελειώσει Γερμανική φιλολογία, 

και βρίσκεται στη Δράμα, 

άνεργη μόνο η άλλη μου αδερφή 

η οποία έχει τελειώσει 

τραπεζικά  επαγγέλματα , 

εργάζεται κανονικά σε τράπεζα, 

υπάρχει δηλαδή αυτή η 

αντιστοιχία.  

65. Όταν σου λένε στα 18σου 

χρόνια, αποφάσισε, τι θέλεις να 

σπουδάσεις, προσωπικά δεν 

πιστεύω ότι κανείς μπορεί να το 

πει με σιγουριά, μπορεί να πει, 

θέλω να κάνω αυτό.  

66. Μέχρι τα δεκαοκτώ σου χρόνια 

έχεις κάποιες εμπειρίες, ίσως να 

ασχοληθείς με τον αθλητισμό 

οπότε να πεις  θα πάω 

γυμναστική ακαδημία,  

67. ή θα σ αρέσουν οι υπολογιστές, 

αλλά τα παιχνίδια, που θα πεις, 

α θ ασχοληθώ με την 

πληροφορική, 

68. οπότε όταν θα μπεις σε μια 

σχολή, είναι τελείως 

διαφορετικά τα πράγματα, δεν 

είναι αυτό που περιμένεις  

69. και κάπου εκεί αρχίζει λίγο το 

πράγμα και χαλάει, και τελικά 

λες μ αρέσει αυτό που κάνω, 

μου αρέσουν τα οικονομικά?  

70. Από και πέρα υπάρχουν παιδιά 

τα οποία αποφασίζουν να 
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ακολουθήσουν το επάγγελμα, 

που θα βγάλουν την σχολή  και 

μετά θα κάνουν και κάτι άλλο 

που τους αρέσει, 

71. υπάρχουν και παιδιά που 

αποφασίζουν νωρίς να φύγουν 

και να κάνουν κάτι άλλο 

τελείως διαφορετικό. 

72. Σίγουρα υπάρχουν και θέσεις 

αυτές που λέτε, απλά είναι πολύ 

περιορισμένες πιστεύω μια 

επιχείρηση πόσα άτομα θα 

χρειαστεί ως οικονομικούς 

συμβούλους? Ένα, δύο? 

Βγαίνουν εκατοντάδες από 

οικονομικές σχολές κάθε χρόνο 

. 

73. Είναι λίγες  οι θέσεις αυτές και 

πλέον οι επιχειρήσεις απ’ ότι 

έχω καταλάβει  δεν ζητάνε από 

έναν άτομο να αναλάβεις τα 

οικονομικά κα τίποτα άλλο.  

74. Θα σου λύσουν τα οικονομικά, 

αλλά θα κάνεις και αυτό θα 

κάνεις και το άλλο, έτσι ώστε να 

μπορέσουν και οι ιδίες οι 

επιχειρήσεις να κόψουν και τα 

πολλά μεροκάματα και να 

προσπαθήσουν με ένα άτομο να 

βγάλουν εργασία και για δυο και 

για τρία άτομα που αντιστοιχεί. 

Και με τα αντίστοιχα χρήματα. 

75.  Από κει και πέρα μακάρι να 

μπορεί ο καθένας να 

ακολουθήσει αυτά που αγαπά 

και αυτό που έχει σπουδάσει.  

76. Πάντως, ότι είμαι σε νησί, 

θεωρώ ότι ο Τουρισμός ακόμη 

αντέχει.  

77. Μπορεί να μιλάμε για 

οικονομική κρίση , θεωρώ ότι 

έχει δουλειά, έχει ψωμί, και οι 

περισσότερες οικογένειες ζουν 

από τον Τουρισμό αυτή τη 

στιγμή.  

78. Δηλαδή  ευτυχώς που υπάρχει 

και ο Τουρισμός. 

ΣΤ.1 Άρα καταλαβαίνω ο 

προσανατολισμός σου είναι 

ευρύτερα ο τουριστικός κλάδος. 

79. Ναι, Έχω κάνει ήδη μια αίτηση 

σε μια σχολή για τουριστικά 

επαγγέλματα γιατί θεωρώ ότι θα 

συνεχίσει  ο τουρισμός- να μην 

λέω μεγάλες κουβέντες – για 

πολλά χρόνια ακόμη να μας 

ταΐζει, να μας δίνει ψωμί, 

είμαστε σε ένα πολύ όμορφο 

σημείο του πλανήτη. 

ΣΤ.2. Ποιες δεξιότητες εκτιμάς 

ότι πρέπει να ‘χει κάποιος να 

ασχοληθεί με τον τουρισμό? 

80. Σίγουρα, να είναι 

επικοινωνιακός, να έχει το 

λέγειν, να ξέρει γλώσσες, γιατί 

αλλάζει ο τουρισμός κάθε 

χρόνο, απ’ ότι παρατηρώ, από 

άλλες χώρες έρχονται κάθε 

χρόνο, και θεωρώ πάρα πολύ 

σημαντικό να ξέρεις την ιστορία 

του τόπου σου έτσι ώστε όταν 

έρθει ο άλλος να δείξεις ότι 

αγαπάς  τον τόπο σου και έχεις 

σαν του προσφέρεις πράγματα. 

Όχι ότι έχεις έρθει για να του 

πάρεις τα χρήματα.  Να τον 

καλωσορίσεις, να τον 

φιλοξενήσεις. 

- Ζ.1. Τελικά έχεις 

επανεξετάσει τις επιλογές που 

έκανες στα 18σου? 

81. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν 

έχω μετανιώσει για τις επιλογές 

που έχω κάνει. Έχω δόξα τω 

θεώ περάσει καλά χρόνια, εμείς 

δεν μεγαλώσαμε μέσα στην 

τεχνολογία όπως τα σημερινά 

παιδιά, εμείς μεγαλώσαμε με 

τους φίλους μας στα σχολεία. 
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82.  Αργότερα, μεγαλώνοντας 

μπήκαν οι υπολογιστές στη ζωή 

μας, αλλά όχι σε τόσο βαθμό ότι 

θα επικοινωνώ κάθε μέρα τον 

φίλο μου μέσω ιντερνέτ, υπήρχε 

αυτή η επαφή. Ίσως να ήθελα 

κάτι ποιο ασφαλές. Αν 

γυρνούσα τον χρόνο ίσως να 

επέλεγα μια θέση η οποία ήξερα 

ότι θα μου εξασφάλιζε το 

μέλλον γιατί αυτό που περνάμε 

σήμερα  δεν είναι ότι πιο  

εύκολο, να ξέρουμε ότι υπάρχει 

αυτή η ανασφάλεια, ότι τον 

άλλο μήνα μπορεί να μην έχω 

δουλειά, ή τον άλλο μήνα 

μπορεί να μην έχω τα χρήματα, 

ή τον άλλο μήνα να σου πει ο 

άλλος σε θέλω στην δουλειά 

αλλά σου κόβω το μισθό κάτω 

από το ήμισυ. 

83.  Υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, 

και ίσως να έκανα κάποιες 

διαφορικές επιλογές αλλά δεν 

μπορώ να πω ότι το μετανιώνω, 

μου άρεσε η σχολή που έβγαλα, 

μ άρεσε που πήγα στην ΑΣΟΕΕ, 

είδα ότι δεν μου άρεσε γιατί 

πολλοί πάνε , χωρίς καν να 

προσπαθήσουν, φεύγουν. 

84. Εγώ δεν έχω σταματήσει να 

ενδιαφέρομαι, θα συνεχίσω να 

ασχολούμαι, να προσπαθώ και 

να εξελίσσομαι.  

85. Και να ξανασπουδάσω. Γιατί 

θεωρώ ότι ποτέ δεν είναι αργά. 

Πολλοί μου λένε, καλά, τώρα το 

θυμήθηκες, στα τριάντα. 

86.  Δεν θεωρώ ότι είμαι  σε ηλικία 

να σταματήσω τις  σπουδές μου. 

Γιατί, νομίζω ότι πλέον μπορείς 

παράλληλα να κάνεις πολλά 

πράγματα. 

- Η.1. Άρα, έχεις μία θετική 

άποψη για την δια βίου 

μάθηση. 

87. Ναι, ναι, πάρα πολύ θετική. 

Θεωρώ ότι όποιος σταματάει 

και πει ότι τέλος, τον θεωρώ 

ότι… για μένα προσωπικά 

σταματάει και η ζωή του.  

88. Να πει κάποιος ότι σταματάω να 

εκπαιδεύομαι.  

Γιατί όσο ζεις, μαθαίνεις , δεν 

γίνεται να πεις, ούτε ότι 

σταματάω τα ξέρω όλα. Πρέπει 

να ενδιαφέρεσαι για την ζωή, να 

μαθαίνεις καινούργια πράγματα, 

συνέχεια, συνέχεια. Υπάρχουν 

πάρα πολλά πράγματα και να 

μάθεις και να ζήσεις. 

- Η.2. Σε παρακολουθώ όση η 

ώρα και ενώ στο κομμάτι 

των σπουδών, της μόρφωσης 

έχεις μια αντίληψη πολύ 

ανοιχτή που λέει ότι πρέπει 

να προχωράμε και να 

εξελισσόμαστε, είπες 

προηγουμένως ότι όποιος 

σταματάει είναι σαν να 

πεθαίνει, στο κομμάτι το 

επαγγελματικό 

χρησιμοποίησες κάποιους 

όρους «σταθερότητα», 

‘εξασφάλισης” κλπ.  πως 

μπορεί το κομμάτι της 

γνώσης να είναι τόσο 

ανοιχτό και τ ο 

επαγγελματικό τόσο σφικτό, 

«κλειστό» ? 

89. Πιστεύω ότι όσο μεγαλώνει ο 

άνθρωπος και από την στιγμή 

που θα μπει σε μια φάση που θα 

πει θα κάνω οικογένεια αλλάζει 

τελείως ο τρόπος σκέψης του 

δεν είναι προτεραιότητα α πλέον 

το τι θέλει αλλά η οικογένεια 

του.  

90. Σκέφτεσαι ότι αυτή τη στιγμή 

έχω ένα, δυο παιδιά, έχω τρία 

στόματα από πίσω οπότε θα 

αναγκασθώ να δουλέψω, θα 
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συμβιβαστώ, γιατί συμβιβάζεσαι 

με την δουλειά που έχεις και δεν 

σκέφτεσαι πλέον τα δικά σου 

θέλω. Σε νοιάζει να έχεις κάποια 

χρήματα κάθε μήνα να 

μεγαλώσεις την οικογένεια 

σου… 

- Θ.1. Θέλεις να μου πεις κάτι 

άλλο? 

91. Ναι, κοίταξε επειδή υπάρχει 

αυτή η αβεβαιότητα και η 

ανασφάλεια, γενικά,  

92. θεωρώ  σωστό να κάνει κανείς 

πολλά πράγματα  

93. γιατί  πάρα πολλοί έχουν 

οδηγηθεί στην εξειδίκευση 

94.  και από την στιγμή που δεν 

βρίσκουνε δουλειά στον τομέα 

τους δεν ξέρουν κάτι άλλο να 

κάνουν και κλείνονται. 

95.  Και μένουν άνεργοι πολλά 

χρόνια. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να 

σταματήσεις από την στιγμή 

που βλέπεις ότι δεν μπορείς να 

εξασκήσεις το επάγγελμα σ 

αυτό το οποίο έχεις ειδικευθεί , 

καλό είναι να μάθεις και κάτι 

άλλο. 

96.  Ο άνθρωπος κατά τη γνώμη 

μου πρέπει να ξεκινάει να 

εργάζεται από μικρός για να 

μπορεί να δει πως είναι να 

συνεργάζεσαι, 

97.  πρέπει να μάθεις και να 

συμπεριφέρεσαι , να σέβεσαι, 

και να  ακούς κλπ.  και γενικά 

πως είναι να δουλεύεις και να 

βγάζεις τα προς το ζην.   

 

 

 

 

 

—————————————————- 

Αφηγηματική συνέντευξη Νο 4 

Ημερομηνία λήψης συνέντευξης  17 /8/17  

 

Επιχειρηματίας  

Άνδρας  

Ετών 53 

Έγγαμος  

Αστική περιοχή  

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 

Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε 

να μιλήσουμε. Όπως σας είπα ερευνώ τις 

επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά εργασίας, και 

κατά πόσο αλλάζει, άλλαξε, τις ζωές των 

ανθρώπων. Την σχέση με τις σπουδές, τις 

δεξιότητες των ανθρώπων, τις ανάγκες πριν και 

κατά την διάρκεια της κρίσης. Θέλω να σας 

διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνετε απόλυτα 

ανώνυμος και δεν θα κρατηθούν αντίγραφα της 

συνέντευξης που θα αναφέρετε τ όνομα σας. 

 

- Θέλετε να μου μιλήσετε? 

 

Οκ, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. 

 

- Πόσο χρονών είστε; 

53 

 

- Σε ποια περιφερειακή ενότητα της Κρήτης 

ζείτε? 

 

Στο νομό Ρεθύμνης 

 

- Σε αστική, ημιαστική ή αγροτική περιοχή? 

 

Σε αστική περιοχή 

 

- Μένετε μόνος ή με την οικογένεια σας? 

 

Με την οικογένεια μου 

 

- Σχετικά με το μορφωτικό σας επίπεδο. 

Μπορείτε να μου πείτε μέχρι ποιο στάδιο 

εκπαίδευσης έχετε φθάσει? 
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Έχω τελειώσει Λύκειο, και έχω πάει σε μία 

σχολή διοίκησης επιχειρήσεων. 

 

- Μπορείτε να μου πείτε τη δουλειά κάνατε 

πριν την κρίση? 

 

3. Είχα μια αλυσίδα καταστημάτων, στο χώρο 

του λιανεμπορίου... 

 

4. Ε: Η κρίση σας έχει ταλαιπωρήσει? 

 

5. Δεν μ έχει ταλαιπωρήσει. Μου έχει αλλάξει 

τη ζωή. 

 

- Μπορείς να μου πεις δυο πράγματα πάνω σ 

αυτό? Πως ορίζεις την αλλαγή πάνω στην ζωή 

σου? 

 

6. Σε όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο αξίας, σε 

επίπεδο θέσης, στα πενήντα σου αλλάζουν 

τα πάντα.  

 

7. Στα πενήντα η μέρα που ξημερώνει είναι 

διαφορετική.  

 

8. Ότι ήξερες, ότι ονειρεύτηκες, ότι στόχους 

είχες βάλει, έχουν αναθεωρηθεί όλα προς 

το χειρότερο. 

9. Δεν υπάρχουν στόχοι, δεν υπάρχουν 

όνειρα, ουσιαστικά δεν υπάρχει αύριο. 

 

- Σήμερα, τι κάνεις? Με τι ασχολείσαι? 

 

10. Ουσιαστικά δεν ασχολούμαι με τίποτα 

γιατί το μυαλό είναι εγκλωβισμένο στα 

χρόνια της κρίσης.  

 

11. Περνάς πολλά διαστήματα, διαστήματα τα 

οποία ξεχωρίζουν από μεγάλες ενότητες 

για προσωπικές ευθύνες και αμφιβολίες 

για το πως χειρίστηκες κάτι, για το πόσο 

απροετοίμαστος ήσουνα να χειριστείς 

πράγματα έξω από ότι είχες αντιμετωπίσει 

μέχρι εκείνη τη στιγμή εμπορικά, 

 

12. οπότε περνάς μία περίοδο, όπου έχεις 

έντονες ενοχές και αμφιβολίες για τον 

τρόπο που χειρίστηκες όλη αυτή την 

ιστορία,  

 

13. περνάς στάδια θυμού με τον εαυτό σου και 

μετά με τους συνεργάτες σου, 

 

14. γενικώς αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια 

περίοδος κρίσης που αλλάζουν όλοι οι 

συντελεστές... 

 

- Πόσα χρόνια ασχολούσουνα με τη  δουλεία 

σου? 

 

15. Από τα 20, περίπου 30 χρόνια. 

 

- Χρειαζότανε συγκεκριμένες γνώσεις για αυτά 

που έκανες τότε? 

 

16. (.... παύση) 

 

17. Ναι, βεβαίως... Βεβαίως.  Απλά όλες αυτές 

οι γνώσεις, ήταν σε τελείως διαφορετικό 

προσανατολισμό. 

 

18. Δηλαδή η αντιμετώπιση μίας κρίσης, σου 

δείχνει ότι πέρα από την προσπάθεια να 

βελτιωθείς εμπορικά,  

 

19. θα πρέπει να έχεις σε πάρα πολύ μεγάλο 

βαθμό γνώσεις και σένα άλλο επίπεδο.  

 

20. Δηλαδή ποτέ δεν μπορούσα να διανοηθώ 

ότι θα αντιμετώπιζα μια πτώχευση.  

 

21. Υπήρχαν κομμάτια τα οποία νόμιζα ότι το 

περιβάλλον το οποίο χτίζαμε δεν το 

αφορούσε.  

 

22. Ότι η χώρα, από πουθενά δεν προέκυπτε 

ότι ξαφνικά θα είχαμε τέτοιας έντασης 

φαινόμενα. Και δυστυχώς για μας, αυτό 

αποδείχτηκε ότι ήταν τρομακτικό λάθος. 

 

- Αυτό που κάνεις σήμερα, σ αρέσει πιο πολύ 

απ’ αυτό που έκανες πριν την κρίση? 

 

23. Αυτό έχει να κάνει με μένα, σαν άνθρωπο. 

 

- Είσαι καλύτερα σήμερα? Πιο καλά με τον 

εαυτό σου? 
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24. Από μια πλευρά, ναι. Είμαι πιο κοντά σε 

μια πραγματικότητα. 

 

25. Από την άλλη είμαι ένας άνθρωπος χωρίς 

πρόσωπο.  Κινούμαι σε μια πόλη που 

μέχρι πριν είχα μια ιδιότητα και είχα μια 

θέση και τώρα έχω χάσει και την ιδιότητα 

και τη θέση.  

 

26. Είναι σαν να κινούμαι χωρίς πρόσωπο. 

Είμαι ένας αόρατος άνθρωπος. 

 

- Σήμερα ωστόσο αναπτύσσεις μία 

δραστηριότητα... Δεν κάνεις κάτι διαφορετικό 

από αυτό που έκανες παλιά? Έχει μεταβληθεί η 

ζωή σου ή όχι? 

 

27. Ναι, σημαντικά. Προσπαθείς να ξεκινήσεις 

από το μηδέν... 

 

- Αυτό το καινούργιο πεδίο, δεν έχει ανάγκη 

γνώσεων? 

 

28. Ναι έχει. Έχει. Απλά προσπαθείς να κάνεις 

κάτι κατ’ αρχήν για να μην είσαι τελείως 

ανενεργός.  

 

29. Προσπαθείς να διαλέξεις μια 

δραστηριότητα που να είναι έξω από χώρο 

στον οποίο κινήθηκες και έφυγες σαν 

αποτυχημένος και προσπαθείς να 

ξεκινήσεις σε χώρο που υπάρχουν πολύ 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

 

30. Όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή η 

εμπειρία, να σε βοηθάνε να κάνεις κάτι 

διαφορετικό, ακόμη και κάτι τελείως 

διαφορετικό, έξω από το χώρο στον οποίο 

κινείσαι...  

 

31. Αυτό σε βοηθάει. Και το ‘χεις ανάγκη για 

να σταθείς όρθιος. Για να μπορείς να 

γυρίσεις σπίτι, φέρνοντας κάποια 

πράγματα και όχι με αδειανά χέρια. 

 

- Αυτή η δουλειά που κάνεις τώρα έχει πιο 

πολλές απαιτήσεις από αυτή που έκανες παλιά? 

Είναι πιο σύνθετη? Πιο απλή? 

 

32. Αυτή την δουλειά που διάλεξα τώρα, την 

έχω διαλέξει και σαν μορφή τιμωρίας. 

Αυτοτιμωρίας. 

 

33. Έχει περισσότερο χειρωνακτική εργασία... 

 

- Ενώ η παλιά ήταν περισσότερο πνευματική? 

 

34. Ήταν πολύ πιο πνευματική, τουλάχιστον τα 

τελευταία χρόνια, είχε άλλες απαιτήσεις, 

διαφορετικού τύπου απαιτήσεις.  

 

35. Τώρα αυτή η δραστηριότητα που κάνω έχει 

πολύ χειρωνακτική εργασία,  

 

36. έχει πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να 

διανοηθώ ότι θα τα έκανα, και τα κάνω και 

σένα πλαίσιο, σε κάποιο βαθμό, 

αυτοτιμωρίας. 

 

- Αυτή η δουλεία, δεν έχει ανάγκη και κάποιων 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων? 

 

37. Ναι, βεβαίως. Και θα έλεγα και ιδιαίτερες 

απαιτήσεις.  

 

38. Γνώσεις τις οποίες αναγκάστηκα να τις 

μαζέψω γρήγορα, κάνοντας αρκετά λάθη, 

αλλά ... στα πενήντα έχεις εμπειρίες 

σημαντικές για να κάνεις πολλά πράγματα, 

πολύ περισσότερα πράγματα απ’ ότι 

φανταζόσουνα ότι μπορείς να κάνεις.  

 

39. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον στην όλη 

ιστορία και ίσως το θετικότερο κομμάτι 

από όλη αυτήν την ιστορία. Δηλαδή το 

κομμάτι ότι βρίσκεσαι πιο κοντά σ αυτό 

που λέμε δυνατότητες, δηλαδή βλέπεις ότι 

μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα τα 

οποία δεν θεωρούσες ότι σε αφορούν και 

ότι θα μπορούσες να τα καταφέρεις... 

 

- Θεωρείς ότι υπήρχαν πράγματα, τα οποία θα 

έπρεπε να έχεις κάνει νωρίτερα, πχ. σπουδές, να 

είχες αποφύγει κάποια πράγματα, να είχες 

πουλήσει ίσως νωρίτερα, να είχες κάνει άλλου 

τύπου κινήσεις... 
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40. Προφανώς. Χιλιάδες πράγματα. Δεν 

υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει πρωινό που να 

ξυπνάω και να μην έχω αυτό το πράγμα 

στο μυαλό μου. 

 

- Τι θα μπορούσες, τι άπρεπε να είχες κάνει? 

 

41. Δεν υπάρχει ακόμη και στις άλλες, τις 

καινούργιες δραστηριότητες, δεν είναι 

λίγες οι φορές που το μυαλό μου είναι στο 

παρελθόν: ότι θα μπορούσα να έχω κινηθεί 

νωρίτερα.  

 

42. Ή ότι θα μπορούσα να έχω διαλέξει 

καλύτερους συνεργάτες ή αν έκανα αυτό 

ίσως το άλλο.  

 

43. Ίσως και να μην μπορώ.., ίσως και να 

ζηλεύω αυτούς που τα κατάφεραν και να 

θυμώνω με τον εαυτό μου που δεν τα 

κατάφερα. 

 

44. Χρειάζεται μια διέξοδος έτσι κι αλλιώς 

ανεξάρτητα από το τι κάνει κάποιος. 

 

- Τώρα βγάζεις χρήματα? 

 

45. Πολύ λιγότερα... 

 

- Αυτό σε σχέση με παλιά? 

 

46. ... καμία σχέση. Η νύχτα με τη μέρα... 

 

- Βγάζεις πολύ περισσότερα ή πολύ λιγότερα? 

 

47. Πολύ λιγότερα. Και με πολύ περισσότερο 

κόπο. 

 

- Τώρα δουλεύεις πιο πολλές ώρες? 

 

48. Τώρα δουλεύω πολύ περισσότερες ώρες 

 

49. και πιο χειρωνακτικά. 

 

50. Είμαι ανασφάλιστος.  

 

51. Έχω συνέχεια την αγωνία, γιατί όλο αυτό 

μου άφησε πολύ μεγάλο δικαστικό αγώνα. 

 

52. Έτσι όπως είναι το σύστημα, ένας 

άνθρωπος που τυχαίνει να είναι πρόεδρος 

μιας εταιρίας, ξαφνικά όλο το βάρος, όλες 

οι υποχρεώσεις, πέφτουν σε ένα κεφάλι με 

αποτέλεσμα να βρίσκεται στα δικαστήρια, 

να λοιδορείται, να ... Είναι μια ιστορία που 

δεν την εύχεσαι σε κανένα... 

 

- Επιμένω στο κομμάτι των δεξιοτήτων. 

Υπήρχαν στην προηγούμενη δουλειά, στην 

προηγούμενη περίοδο, ανάγκη άλλων 

επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων 

για να “τρέξει” αυτή η δουλειά? 

 

53. Όχι.  

 

- Η σημερινή δραστηριότητα ή η παλιά? 

 

54. Η παλιά... Η παλαιότερη δραστηριότητα 

ενδεχομένως θα χρειαζότανε να είχαμε 

ετοιμάσει σενάρια.  

 

55. Να ήταν περισσότερο προετοιμασμένη σε 

επίπεδο σεναρίων. 

 

56. Σενάρια κρίσης τα οποία έσπευσα να τα δω 

και να τα εφαρμόσω όταν το πλοίο είχε  

γείρει και ήταν η κατάσταση  πλέον χωρίς 

δυνατότητα ελιγμών. 

 

Ε: Το παιδί σου έχει σπουδάσει?  

 

57. Ναι 

 

- Οι γονείς σου? 

 

58. Όχι. 

 

- Θες να μου πεις κάτι άλλο? 

 

59. Όχι. 

 

- Σ ευχαριστώ 

 

60. Και γω 

 

(Μετά από μικρή παύση…) 
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61. Θέλω να σου πω για την δραστηριότητα με 

την οποία ασχολούμαι σήμερα.  

 

- Οκ, Πες μου με ποια δραστηριότητα 

ασχολείσαι τώρα, με τι έχει να κάνει? 

 

62. Κυρίως με την εκμετάλλευση γεωργικών 

εκτάσεων, δηλαδή κάποιες ελιές  και την 

προσπάθεια δημιουργίας μίας 

κτηνοτροφικής μονάδας με κάποια ζώα, 

όσον αφορά στα κουνέλια, δηλαδή στο 

μεγάλωμα και την παραγωγή κρέατος 

κουνελιού και κάποια μορφή με κατσίκια 

για την παραγωγή γάλακτος. 

 

- Άρα επαγγελματικά, στην προ κρίσης περίοδο, 

ασχολούσουνα με τον τομέα του μαζικού 

λιανικού εμπορίου, ενώ τώρα έχεις μετακινηθεί 

σε ένα άλλο τομέα, κτηνοτροφικό ... 

 

63. Με στόχο ωστόσο την παραγωγή 

συγκεκριμένων προϊόντων που νομίζω ότι 

με μικρό κόστος μπορώ να παράγω, 

δηλαδή χωρίς να χρειάζομαι μεγάλες 

επενδύσεις, να έχω ένα αποτέλεσμα σε 

προϊόν το οποίο μπορώ να το προσεγγίσω. 

 

Ε: Άρα ξανά μιλάμε για επιχειρηματική 

δραστηριότητα? 

 

64. Για δραστηριότητα η οποία έχει πάρα πολύ 

μικρή ανάγκη επένδυσης κεφαλαίου, 

οικονομικού κεφαλαίου που εγώ δεν το 

διαθέτω... 

 

- Ανθρώπινου κεφαλαίου?  

 

65. Φθάνει το δικό μου, δηλαδή δεν έχει την 

ανάγκη, δεν μπορώ άλλωστε να 

συντηρήσω προσωπικό 

 

- Άρα σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά.... 

 

66. Η προηγούμενη δουλειά ήταν με ένταση 

κεφαλαίου και ένταση προσωπικού 

 

- Η επιχείρηση με την όποια 

δραστηριοποιούσουνα πριν την κρίση, πόσο 

προσωπικό απασχολούσε? 

 

67. Είμασταν στην κλίμακα από 50 έως 100 

άτομα προσωπικό. 

 

- Και τώρα, το προσωπικό που απασχολείς στην 

καινούργια δραστηριότητα που κάνεις? 

 

68. Δεν απασχολώ προσωπικό. Και δεν 

πρόκειται ποτέ να κάνω δραστηριότητα 

πλέον με δουλειά με ένταση προσωπικού. 

 

69.  Αυτό νομίζω ότι είναι ίσως και από τα 

μεγαλύτερα θέματα που θα πρέπει εμείς ως 

κοινωνία να δούμε, στο κατά πόσο 

μπορούν να συνεχίζουν οι επιχειρήσεις, 

έχοντας τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή 

έντασης προσωπικού. Αν δεν το λύσουμε 

αυτό, δεν νομίζω πως κανένας αφελής δεν 

θα πάει να μπει με πολύ μεγάλη ένταση 

προσωπικού. 

 

- Την περίοδο στην προηγούμενη δουλεία σου 

έκανες μετεκπαιδεύσεις, σεμινάρια κλπ. που 

σχετιζότανε με το προσωπικό της εταιρίας αλλά 

και με σένα τον ίδιο? 

 

70. Τα περισσότερα σεμινάρια που γινότανε, 

γινόταν σε επίπεδο εκπαίδευσής και 

εξειδίκευσης του προσωπικού. Ανάλογα σε 

ποια τμήματα δραστηριοποιόταν το 

προσωπικό, κάναμε σεμινάρια για την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση τους. 

 

- Άρα η εταιρία την ευθύνη της οποίας είχες, 

έκανε σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικό? 

 

71. Βεβαίως, σχεδόν κάθε χρόνο. Όχι σχεδόν, 

κάθε χρόνο. 

 

- Υπήρχε μηχανισμός που γινότανε αξιολόγηση 

του προσωπικού? 

 

72. Ναι βεβαίως, και συγκεκριμένη εφαρμογή 

που με αρκετά κριτήρια μπορούσε να 

βαθμολογείς το προσωπικό και να υπάρχει 

μία επιστροφή ώστε να λειτουργεί ως 

κίνητρο.  
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73. Αυτό είχε να κάνει και με την παρουσία 

στα σεμινάρια, και με την προσωπική τους 

πορεία μέσα στην επιχείρηση. 

 

- Αφορούσε το σύνολο του προσωπικού? 

 

74. Ναι, αφορούσε όλο τον κόσμο, σε όλες τις 

κατηγορίες. Από την τελευταία πωλήτρια 

μέχρι την ταμία, μέχρι τον διευθυντή του 

καταστήματος, μέχρι τους πωλητές στα 

κρεοπωλεία, μέχρι τους πωλητές στα 

μανάβικα.  

 

75. Ξεχωριστά σεμινάρια για την κάθε ομάδα. 

 

- Για τις προσλήψεις του προσωπικού έπρεπε να 

υπάρχουν κάποια τυπικά προσόντα? Να ήταν 

απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να 

είχε σεμινάρια αν ήταν στο χώρο του 

μάρκετινγκ, ή να ήταν ειδικός στο χώρο των 

τροφίμων ή οτιδήποτε άλλο? 

 

76. Όχι, γιατί οι ανάγκες σε τέτοιου είδους 

προσωπικό ήταν μικρές. Αυτό το οποίο 

όμως μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να 

διαμορφώσουμε εμείς και να βελτιώσουμε 

τα άτομα, δηλαδή αυτά που ζητούσαμε δεν 

είχαν.. 

 

- Ήταν δηλαδή κατά βάση ανειδίκευτο 

προσωπικό? 

 

77. Ακριβώς. Δηλαδή η εξειδίκευση των 

ατόμων αυτών αφορούσε πολύ 

συγκεκριμένο χώρο. 

 

78.  Γι’ αυτό και το προσωπικό στα σούπερ 

μάρκετ αφορά σε μεγάλο βαθμό παιδιά τα 

οποία είτε φοιτούν στο πανεπιστήμιο και 

έρχονται για λίγο καιρό και η μεγάλη 

πλειοψηφία αφορά γυναίκες οι οποίες 

έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους και σε μια 

ηλικία 30-35 αφού έχουν τελειώσει την 

δραστηριότητα με την οικογένεια βγαίνουν 

στην αγορά να προσφέρουν κι αυτές  κάτι 

στο σπίτι τους. 

 

- Άρα δεν υπήρχε η ανάγκη κάποιων τυπικών 

προσόντων για να εργασθεί κάποιος σε μια 

επιχείρηση λιανικού εμπορίου? 

 

79. ο μεγάλος όγκος του προσωπικού δεν είχε 

την ανάγκη να γνωρίζει ιδιαίτερα 

πράγματα πριν.  

 

80. Ήταν εύκολο, αν είχε διάθεση και θέληση 

να μάθει και να βελτιωθεί και να μπορεί να 

ανταποκριθεί σ αυτές τις απαιτήσεις. 

 

81. Τα πολύ εξειδικευμένα σεμινάρια 

αφορούσαν πολύ λίγους, αφορούσαν 

ουσιαστικά μια εξάδα/ οκτάδα στελεχών 

που αφορούσαν τις προμήθειες, τις 

συμφωνίες, τα κλεισίματα των συμφωνιών, 

αφορούσαν  το λογιστικό κομμάτι... 

 

Ε: Κυρίως διοικητικό και οικονομικό ... 

 

82. Ακριβώς. Είχες ανάγκη για εξειδικευμένο 

προσωπικό. 

 

- Άρα να υποθέσω πως τα στελέχη αυτά είχαν 

μια τυπική μόρφωση, ήταν απόφοιτοι μια 

οικονομικής σχολής? 

 

83. Ναι, ακριβώς. Απλά, δύσκολα ερχότανε 

αυτά τα άτομα σε μάς... 

 

- Ο λόγος?  

 

84. ... συνήθως τα άτομα αυτά, έψαχναν και 

έβρισκαν καλύτερες απολαβές μέσα από 

λογιστικά γραφεία... 

 

- Θα μπορούσαν να είχαν εξέλιξη μέσα από την 

εταιρία? 

 

85. Ναι, βεβαίως. Ποια επιχείρηση η οποία 

προοδεύει και αναπτύσσεται, τραβάει μαζί 

της όλο το προσωπικό. Μετά από κάποια 

χρόνια, η επιχείρηση ουσιαστικά είναι τα 

πρόσωπα και τα στελέχη τα μεγάλα. 

 

- Υπήρχε αξιολόγηση από τους πελάτες? Οι 

πελάτες αξιολογούσαν την επιχείρηση για τις 

υπηρεσίες της? 
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86. Ναι, οι πελάτες μπορούσαν να αφήσουν 

και να κάνουν κριτική ... 

 

- Υπήρχε σταθερός μηχανισμός ... 

 

87. Υπήρχε κυτίο παραπόνων σε όλα τα 

σημεία και τα τμήματα. Δηλαδή 

μπορούσαν – και γινόταν αυτό – μέσα σ 

ένα πλαίσιο μιας επιχείρησης που 

εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο.  Αλλά 

τίποτα  ιδιαίτερο... 

 

- Άρα υπήρχε ένας μηχανισμός και αξιολόγησης 

του προσωπικού ? 

 

88. Και επιβράβευσης του προσωπικού...  

 

89. Κατ’ αρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι το 

προσωπικό στη μεγάλη του πλειοψηφία 

ενώ είχε χαρακτηριστικά που δεν ήταν 

σημαντικό να έχουμε, δηλαδή είχαμε 

ανθρώπους που έπαιρναν τη σύνταξη από 

την επιχείρηση, είχαν 20-25 χρόνια μέσα 

στην επιχείρηση, ήταν η μεγάλη 

πλειοψηφία… 

 

- Οι τυπικές τους γνώσεις? Εξελίχθηκαν αυτά τα 

20 χρόνια? 

 

90. Ναι, βέβαια. Είναι το πιο σημαντικό.  

 

91. Τα άτομα αυτά, μέσα από το κλείσιμο της 

επιχείρησης, σχεδόν στο σύνολο τους 

βρήκαν αμέσως δουλειά. 

 

- Λόγω της εμπειρίας που είχαν αποκτήσει? 

 

92. Ακριβώς. Το να έχεις μια γνώση και μια 

εμπειρία σε ένα χώρο, και μάλιστα για 

αρκετά χρόνια είναι κεφάλαιο...  

 

93. Και εγώ όταν ερχότανε άτομα που είχαν 

εμπειρία από άλλες επιχειρήσεις ήταν ένα 

σημαντικό συν. 

 

- Όταν κάνατε την επιλογή για το προσωπικό, τι 

βάραινε περισσότερο? Τα τυπικά προσόντα, η 

εμπειρία, τα ατομικά χαρακτηριστικά... 

 

94. Η εμπειρία. Η εμπειρία είναι το ζητούμενο. 

 

95.  Ακόμη και σε πολύ απλές εργασίες. Είναι 

εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. 

 

- Το να έχει κάποιος εμπειρία... 

 

96. Ακριβώς. Η εμπειρία είναι θα έλεγα είναι  

περίπου το 60-70% μιας επιλογής. Και το 

υπόλοιπο 30-40% να έχει τα τυπικά 

προσόντα.  

 

97. Αυτό που έχει σημασία, είναι η 

αποτελεσματικότητα, στο τέλος. 

 

98. Η εμπειρία, σου επαναλαμβάνω, είναι ο 

ακρογωνιαίος λίθος.  

 

99. Το είδα και σε άλλες δραστηριότητες και 

στην Αθήνα και εδώ.  

 

100. Δεν μπορούσες να στελεχώσεις 

επιχείρηση, καινούργιο κατάστημα, αν δεν 

ήταν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού 

με εμπειρία. 

 

101. Για μένα η εμπειρία και η 

αποτελεσματικότητα είναι τα κλειδιά.  

 

102. Αν δεν τα έχεις, θα χρειαστείς πάρα 

πολύ χρόνο με αμφίβολα αποτελέσματα. 

 

- Και τα νέα παιδιά... 

 

103. Τα νέα παιδιά γενικώς, προσέθεταν 

φρεσκάδα και ταχύτητα και όρεξη. 

Δηλαδή, είναι αυτός ο φρέσκος αέρας που 

ανοίγεις ένα παράθυρο και μπαίνει στο 

χώρο. Είναι … 

 

- Γνώσεις στο αντικείμενο. Προσέφεραν ? 

 

104. Ναι, βεβαίως. Προσέφεραν την νέα 

ματιά. 

 

105.  Αυτό το διαφορετικό που θέλεις να 

βλέπεις σε ένα καινούργιο ράφι, σε μια 
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καινούργια βιτρίνα, σε μια καινούργια 

ιδέα.  

 

106. Ακόμη και στα πιο απλά. 

 

107. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, σε όλες 

τις δουλειές να μπορείς να προσθέτεις 

άτομα, τα οποία να μπορούν να πηγαίνουν 

ανάποδα από τους υπόλοιπους.  

 

108. Να μπορούν να κινηθούν ανάποδα. 

Ανακατεύουν το νερό.  

 

109. Ανακατεύουν την κατάσταση.  

 

110. Αυτό στο σύνολο μπορεί να δημιουργεί 

σαν πρώτη εικόνα μια αρρυθμία, αλλά 

είναι η αρρυθμία που φέρνει την 

ισορροπία. 

 

- Σ ευχαριστώ. 

 

- Και γω.  

 

————————————————- 

Αφηγηματική συνέντευξη Νο 5 

 

Ημερομηνία λήψης συνέντευξης  

24/8/2017 

 

Επαγγελματίας/επιχειρηματίας 

Ανδρας  

Ετών 37 

Ημιαστική περιοχή  

Πατέρας δύο παιδιών  

Μορφωτικό επίπεδο Γυμνάσιο. 

 

Όπως σας εξήγησα κάνω μια έρευνα που αφορά 

στη σχέση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης 

στην Κρήτη την περίοδο της κρίσης (2008 μέχρι 

και σήμερα). Θα ήθελα να μου δώσεις αν 

μπορείς μερικές πληροφορίες για το πως έχεις 

βιώσει εσύ αυτή την διαδικασία.  Θέλεις να μου 

μιλήσεις?  Η συνομιλία μας θα καταγραφεί, 

ωστόσο τα στοιχεία σου δεν θα 

δημοσιοποιηθούν κατ’ ουδένα τρόπο.  

 

Είσαι σύμφωνος?  

 

Οκ.   

 

Μπορείς να μου πεις ποσό χρόνων είσαι? 

 

Είμαι 37 ετών 

 

- Έγγαμος ή άγαμος? 

 

Έγγαμος με δυο παιδιά και είμαι από το 1988 

στο Ρέθυμνο - γεννήθηκα στην Αθήνα, όπου 

ξεκίνησε την δουλειά ο πατέρας μου, την 

οποία συνεχίζω εγώ σήμερα.  

 

- Επίπεδο σπουδών? Τι σπουδές έχεις κάνει? 

 

Έχω τελειώσει Γυμνάσιο.  

 

- Οκ. Και με ποιο αντικείμενο ασχολείσαι? Τι 

κάνεις? 

 

Είμαι στην ξυλοεπιπλοποιία – ξυλογλυπτική 

 

- Οκ. Πες μου τώρα πως σε βρίσκει η κρίση , τι 

κάνεις λίγο πριν, τι κάνεις τότε, πως 

προχωράς... 

 

1. Κοίταξε. Μέχρι την κρίση τα πράγματα 

ήταν μπορώ να πω σταθερά. Δηλαδή, όταν λέω 

σταθερά, εννοώ πως υπήρχε ένας 

συγκεκριμένος όγκος δουλειάς, σταθερός 

σχετικά, και ζούσαμε σταθερά και απλά. 

2. Πολύ λίγο πριν την κρίση, εμείς δεν 

αναπτυχθήκαμε τόσο παρά μόνο στα θέματα 

του προσωπικού και στην αύξηση της 

παραγωγής. Πήγε καλά, αλλά αμέσως μετά την 

κρίση δεν μπορούσε να συνεχισθεί. 
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- Να σε διακόψω. Πες μου λίγο σε παρακαλώ 

για το προσωπικό που είχατε. Ήταν 

εξειδικευμένο ή προσωπικό το οποίο το 

εκπαιδεύσατε εσείς? 

 

3. Εξειδικευμένο προσωπικό, είμασταν 

τρεις εμείς στην οικογένεια που ξέραμε την 

δουλειά. Όταν είχαμε αρκετό προσωπικό, ήταν 

γύρω στα τρία άτομα από τα δώδεκα, που ήταν 

εξειδικευμένο.  

 

όταν λέμε εξειδικευμένο, τι εννοούμε? 

 

4. Είχαν μάθεις κι αυτοί, καλή ώρα όπως 

εγώ, την δουλειά του πατέρα τους ή από 

κάποιο άλλο μάστορα που ήτανε κοντά τους 

τόσα χρόνια. Δεν υπήρχε κανείς, τουλάχιστον 

από εμάς δεν πέρασε κανείς όλα αυτά τα 

χρόνια, Έλληνας τουλάχιστον, που να είχε μια 

εξειδίκευση από μια π.χ. Σιβιτανίδειο σχολή ... 

 

-  Άρα ήσασταν εμπειροτεχνίες.. 

 

6. Ναι, είμασταν εμπειροτεχνίες. Μια 

φορά μόνο μας παρουσιάστηκε ενός 

Βούλγαρος, ο οποίος είχε βγάλει την σχολή της 

επιπλοποιίας στην `Σκωτία. Ένας, μέσα στα 

είκοσι χρόνια που εγώ θυμάμαι, να 

μπαινοβγαίνει προσωπικό στο μαγαζί.  

 

Και πως ήταν αυτή η εμπειρία ?  

 

7. Ήξερε πολύ θεωρία. Πάρα πολύ 

θεωρία. Να φανταστείς, για να κάνει τον κύκλο 

μιας εργασίας στα μηχανήματα, ενώ το κάθε 

μηχάνημα μπορούσε να κάνε δέκα τεμάχια τη 

φορά, αυτός ανοιγόκλεινε το μηχάνημα κάθε 

φορά που ήθελε να κάνει ένα. Όπως τον 

μάθανε θεωρητικώς στο θρανίο, έτσι 

λειτουργούσε. Δεν είχε την εμπειρία, των 

εμπειροτεχνιτών που περάσανε από τα χέρια 

μας. 

 

- Οκ. Ας προχωρήσουμε. Είχατε λοιπόν κατά 

καιρούς διαφόρους ανθρώπους στην εργασία 

σας... 

 

8. Αλλάξαμε πιστεύω στην τελευταία 

εικοσαετία τουλάχιστον τριακόσια άτομα.. 

 

- Τριακόσια άτομα! 

 

9. Άλλοι δεν κάτσανε γιατί δεν αντέχανε 

να μάθουν τη δουλειά, επειδή είναι λίγο, 

φαινομενικά δύσκολη, το σκάλισμα, η 

επιπλοποιία, το εκκλησιαστικό έπιπλο, η 

αναπαλαίωση κλπ., το φοβήθηκαν αρκετοί και 

δεν κάτσανε. Άλλοι είχανε τεχνικές γνώσεις 

απλές ξυλουργού και μπορέσανε και 

συμβιβαστήκαμε στα δικά μας δεδομένα και 

κάτσανε αρκετό καιρό και εργασθήκανε. 

 

- Εν πάση περιπτώσει.. Έρχεται η κρίση και...? 

 

10. Το πιο μεγάλο πρόβλημα, 

δημιουργήθηκε από τις επιταγές των πελατών 

σε μας.  

 

11. Δηλαδή από την στιγμή που είμαστε 

μια μικρή βιοτεχνία, χωρίς κάβα στο συρτάρι 

μας, αρχίσανε τα προβλήματα. Και σταδιακά, 

μειώσαμε το προσωπικό μας, και μείναμε ξανά 

σαν οικογένεια εμείς οι τρεις, εγώ, ο αδερφός 

μου και ο πατέρα μας. 

 

- Αναζητήσατε άλλους τρόπους να 

αντιμετωπίσετε την κρίση? 

 

13. Ναι, βγήκαμε λίγο έξω από τα νερά 

αυτής δουλειάς μας, διευρύναμε και τα 

αντικείμενα ενασχόλησης μας, αλλά δεν το 
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κάναμε με την όρεξη μας γιατί δεν θέλαμε να 

μπούμε στα πόδια των άλλων.  

 

14. Εμείς είμασταν εξειδικευμένοι σε ένα 

τομέα, ανακατευτήκαμε καθαρά για το 

οικονομικό, γιατί τότε υπήρχε ακόμη η 

οικοδομή και υπήρχε δουλειά, και πήραμε και 

μείς ένα κομμάτι από κει και βοήθησε λίγο. 

Αυτό ήταν ο τρόπος που πήγαμε να 

χειριστούμε την κρίση από την στιγμή που 

γνωρίζουμε όλη τη γκάμα της δουλειάς γιατί 

να μην ανακατευτούμε και μ αυτά. Μετά 

βεβαίως πάτωσε τελείως και η οικοδομή και 

εννοείται βεβαίως ότι από την στιγμή που ο 

κόσμο δεν είχε να φτιάξει κάτι απλό, δεν είχε 

να έρθει σε μας να τού φτιάξουμε σκαλιστά  

 

15. Και ακριβά έπιπλα, και έτσι δεν 

ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα, τουλάχιστον οι 

υπόλοιποι δυο της οικογένειας, εγκαταλείψανε 

πριν επτά χρόνια, πρώτη από πατέρας λόγω 

σύνταξης και υγείας, ο αδερφός μου καθαρά 

και μόνο επειδή αποτύχαμε επαγγελματικά. 

Δεν πήγε εκεί που το θέλαμε το εργοστάσιο. 

Εγώ δεν άφησα να κλείσει και το συνέχισα. 

Για την τελευταία επταετία.  

 

- Το οποίο το κράτησες μόνος σου? 

 

16. Τελείως μόνος μου. Εμένα, την 

σημερινή μέρα, που λέω το έκλεισα και τώρα 

ήδη το πουλάω καιρό για να φύγει από τα 

χέρια μου να μην με βασανίζει, να στο πω έτσι, 

ποιο πολύ ήτανε ότι εγώ δεν διαχειρίστηκα 

κάποια θέματα με το κτήριο που στεγάστηκα. 

 

- Δηλαδή, τι? Μπορεί να έκανες κάποιες λάθος 

επιχειρηματικές επιλογές. 

 

17. Σίγουρα έκανα λάθος, γιατί ένας 

επαγγελματίας σωστός, φαντάζομαι όταν 

αντιλαμβάνονταν ότι με τον ιδιοκτήτη και το 

κτήριο υπάρχει πρόβλημα και δεν θα σου 

δώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για να μπορείς 

και εσύ να λειτουργείς, εγώ, λόγω γνωριμίας, 

τους άφησα, του άφησα και στο τέλος βρέθηκα 

να είμαι σ ένα κτήριο χωρίς να έχω ποτέ μου 

συμφωνητικό κπ. Και παρ. ότι κατάφερα και 

εγκρίθηκα στο ΕΣΠΑ, το κτήριο κρίθηκε 

ακατάλληλο, ήταν αυθαίρετο, είχε πολλά 

θέματα. 

 

- Πιστεύεις ότι αν είχες άλλου τύπου 

συγκρότηση, κάποια πράγματα, εκτιμάς ότι θα 

μπορούσες να τα έχεις εντοπίσει καλύτερα?  

 

Δηλαδή?  

 

- Ότι σήμερα π.χ. Το να κρατεί κάποιος το 

τιμόνι μιας επιχείρησης, ίσως, λένε κάποιοι, ότι 

δεν είναι αρκετό να είναι κάποιος ένας καλός 

ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, ξυλουργός ... 

 

18. Εννοείται. Αυτό ήταν το πιο βασικό. 

Εγώ έφθασα στο σημείο να πω - για μένα - ότι 

δεν κάνεις για αφεντικό. Εγώ, αποδείχθηκε, ή 

είδα στον εαυτό μου, ότι αν υπήρχε ένας στο 

διοικητικό σκέλος να το οργανώνει, από κάτω 

θα μπορούσα να είμαι υπεύθυνος της 

παραγωγής μιας ομάδας μέχρι και εκατό 

ατόμων πάρα πολύ άνετα. Λόγω της εμπειρίας. 

Αν είχα ένα άτομο ή αν εγώ ήμουνα 

διαβασμένος όπως το λέμε. 

 

19. Μορφωμένος, με πέντε γνώσεις 

καλύτερες, πάνω στο αντικείμενο αυτό της 

διαχείρισης, της διοίκησης, της ανάπτυξη της. 

Και πιο σκληρός σαν επαγγελματίας.  

 

- Άρα , αυτό που μου λες, είναι ότι εάν είχες 

κάποιο άλλο άτομο υπεύθυνο γι’ αυτά 



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 174 

 

οικονομικά και διοικητικά και εσύ να έμενες 

υπεύθυνος στην παραγωγή.. 

 

20. Ναι, στην γνώση τη δουλειάς ήμουνα 

και είμαι στο 100%.  

 

- Μήπως λοιπόν η κρίση ήρθε και ανέδειξε 

ακριβώς αυτό ¨για να πηγαίνει καλά μια 

δουλειά δεν αρκεί κάποιος να είναι καλός στην 

δουλειά του, άλλα... 

 

21. Είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Το έχω πει 

ατέλειωτες φορές, όπως και πριν φτάσω στο 

σημείο να κλείσω, είχα επισκεφθεί κάποιους 

φίλους που ήταν οικονομικά ευκατάστατοι και 

γνωρίζανε την δουλειά μου και το τι μπορούμε 

να κάνουμε και τους ζήτησα, τους πρότεινα 

θέλετε να το πάρετε να το διοικήσετε, εσείς τα 

οικονομικά, τα συμβόλαια, όλα και εγώ μπορώ 

να είμαι μέσα και να σας παράγω ότι μου 

ζητήσετε για να το πουλήσετε, για να το 

εξάγετε, για να το κάνετε παραγωγή, ότι 

νομίζετε εσείς. 

 

- Άρα, ο ίδιος άρχισες για πρώτη φορά να 

σκέφτεσαι ότι θα ήτανε καλό, εσύ ο ίδιος να 

Ήσουνα ο μάστορας, ο επικεφαλής, ο 

αρχιτεχνίτης σε μια μικρή ή μεγάλη μονάδα, μου 

είπες και μέχρι εκατό άτομα , διότι ήσουν και 

είσαι απόλυτος  σίγουρος ότι την δουλειά την 

ξέρεις, από καλά έως πολύ καλά... 

 

22. Ήμουνα και είμαι, και μπορεί να μην 

έφθασα τα εκατό άτομα, αλλά έφθασα τους 

εικοσιτέσσερεις, μαζί με του εξωτερικούς, και 

για δύο χρόνια λειτουργούσαν όλα σωστά, με 

τέλεια αποτελέσματα, χωρίς παράπονα από τις 

δουλειές, χωρίς καθυστερημένες παραγγελίες, 

χωρίς τίποτα.  

 

23. Σ αυτό το κομμάτι ήμουνα απολύτως 

πλήρης. 

 

24.  Στο κομμάτι της διαχείρισης, του 

οικονομικού, της ανάπτυξης, των συμφωνιών, 

και εγώ και ο αδερφός μου, επειδή είμαστε  

του γυμνασίου δεν καταφέραμε να κάνουμε 

τίποτα.  

 

25. Καταφέραμε να πάμε μόνο πιο βαθιά 

οικονομικά, απ’ ότι ήμασταν. Όταν ξεκίνησε η 

κρίση χρωστούσαμε λιγότερα, από ότι τώρα... 

Αυτό καταφέραμε δυστυχώς να κάνουμε στο 

θέμα της διαχείρισης.  

 

26. Στο θέμα τη ποιότητας , να 

ανταπεξέλθουμε στους πελάτες, στο τι μας 

ζητήσανε, στο αν το φτιάξαμε, αν τα 

καταφέραμε είμαστε 100% επιτυχία.    

 

- Άρα, κάνεις την προσπάθεια,  σ αυτά τα έξι - 

επτά χρόνια δεν βλέπεις να προχωράει αυτή η 

ιστορία και τελικά επιλέγεις να κανείς τι? 

 

27. Επιλέγω να κλείσω, ενημερώνω ήδη 

του πελάτες μου, ξεπουλάω το εμπόρευμα που 

έχω, ενώ έχω κάνει ήδη και την διακοπή στην 

εφορία, για να μην μου τρέχουν άλλο οι 

υποχρεώσεις κοκ  

 

- Και εσύ, προσωπικά, τι σκέφτεσαι να κάνεις?  

 

28. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, δεν μπορεί 

να αναγνωρισθεί η τέχνη μου. Αν ήμουνα του 

λυκείου, μου έδινε το δικαίωμα η Σιβιτανίδειος 

να δώσω μόνο  εξετάσεις και να μη δώσει το 

δίπλωμα με βάσει τις δουλειές που ξέρω να 

κάνω.  

 

29. Αυτό όλο το ψάξιμο το ξεκίνησα γιατί 

προσανατολίζομαι να φύγω στο εξωτερικό, 
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στην Αμερική. Επειδή υπάρχει δουλειά για 

μένα ως σπεσιαλίστας που είμαι, σκαλιστής, 

επιπλοποιός, συντηρητής έργων τέχνης κλπ., 

μου ανοίγουμε μια πόρτα τώρα εκεί, θα 

ετοιμάσω ένα πολύ καλό βιογραφικό, με 

βεβαιώσεις από τον Δήμο, τις εκκλησίες που 

έχω κάνει, και μ αυτές θα πάω σε δυο μεγάλες 

εταιρίες που αναζητούν . Θα φτιάξω τα χαρτιά 

μου, πηγαίνοντας, όπως με ενημέρωσαν για 

την διαδικασία που πρέπει να κάνω, κάνω ένα 

τουριστικό ταξίδι , ονομαστικά το λένε έτσι… 

 

- Άρα θα έχεις ένα portfolio, με τις εργασίες, με 

τις δουλειές που είχες κάνει όλα αυτά τα 

χρόνια… 

 

30. Θα κρατάω τα χαρτιά μου να με 

συστήσει σε δυο μεγάλες εταιρίες που 

αναζητούν τέτοια άτομα, και αν σε κάποιους 

από αυτούς κάνω, θα μου κάνουν την κάλεση, 

θα μου κάνουν πρόσκληση, για να πάω νόμιμα. 

 

31. Στην περίπτωση που δεν γίνει κάτι 

τέτοιο, θα φύγω με τουριστική και θα 

παραμείνω εκεί κρυφά να βρω δουλειά να πάω 

στην Αμερική η οποία είμαι σίγουρος ότι θα 

βρεθεί το αποτέλεσμα της δουλειάς να το 

πληρωθώ σαν τεχνίτης και όχι σαν αφεντικό.  

 

- Άρα σήμερα μου λες, ύστερα από ένα κύκλο, 

περίπου 20 χρόνων… 

 

32. Εγώ είμαι ενεργά στο εργοστάσιο από 

το 1996, εμπειρικά χρόνια είναι αυτά, από το 

1990 έως το 1996 ήμουνα βοηθός στα χρόνια  

του πατέρα μου.  

 

33. Η επιχείρηση είναι από το 1971 

ανοιχτή και δει είχε κλείσει ποτέ ούτε μέρα., 

παρ. όλες τι αντιξοότητες, παρ. όλες τις 

δύσκολες καταστάσεις… 

 

- Άρα μου λες ότι τώρα κλείνει ένας κύκλος, 

και ουσιαστικά την επαγγελματική σου 

διέξοδο αισθάνεσαι ότι θα την βρεις σε μία 

άλλη χώρα η οποία μπορεί να αξιοποιήσει το 

ταλέντο σου στην δουλειά… 

 

34. …Και να αξιοποιήσει και να 

αναγνωρίσει… Η Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα 

μου τα αναγνωρίσει πολύ. Ποτέ, όχι πολύ. 

Γιατί και συζητώντας είτε με μορφωμένους 

ανθρώπους είτε και με απλούς, είτε και 

εμπειροτεχνίες όταν τους περιγράφω τις 

γνώσεις μου ακούγομαι υπερβολικός.  

 

35. Τις γνώσεις και τις δυνατότητες. Αυτοί 

που τις έχουν δει είναι μόνο οι πελάτες μου. 

Και οι δικοί μού άνθρωποι.  

 

36. Έξω αναγνωρίζονται. Όπως και εκεί 

πέρα όσοι αναγνωρίζονται πληρώνονται.  

 

- Άρα πιστεύεις ότι εδώ λόγω και της κρίσης 

πιθανόν να μην μπορείς να πληρωθείς αυτή την 

δουλειά.. 

 

37. Όχι, δεν μπορώ να την πληρωθώ. 

 

38. Πήγα δούλεψα, παράλληλα με το 

μαγαζί μου την ώρα που υπολειτουργούσε, 

ανέλαβα άλλο ένα εργοστάσιο, πήγα και 

δούλεψα ως υπεύθυνος παραγωγής.  

 

39. Πέραν όμως από υπεύθυνος 

παραγωγής, τους έδωσα και κάποιες από τις 

γνώσεις μου γιατί εκείνοι ασχολιόντουσαν με 

το επαγγελματικό έπιπλο. Εγώ σαν 

επιπλοποιός τους έδωσα  το δικαίωμα το να 

μπουν και στην παραγωγή του επίπλου.  
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40. Οπότε βγάλαμε και δυο τρεις 

παραγγελίες τέτοιες. Βέβαια κι  αυτός μετά δεν 

είχε δουλειά να κάνει. Έπεσε η δουλειά.  

 

41. Εγώ βεβαίως θα μπορούσα να 

συνεχίσω εκεί, αλλά δεν τον συνέφερε τον ίδιο 

οικονομικά, να με πληρώσει τόσο καλά που με 

πλήρωνε, για να στέκομαι  όρθιος στη φασόν 

εργασία του μηχανήματος.  

 

42. Ενώ εγώ του έκανα άλλα πράγματα. Γι’ 

αυτό και όταν μου έλεγε ότι χρειαζόμαστε 

άτομα, πως θα βγει η δουλειά, μου λέγε πως θα 

βρούμε τεχνίτες, του έλεγα δεν θέλω τεχνίτες, 

θέλω να μου φέρεις ανειδίκευτους, 

 

 Άρα χαμηλού κόστους…  

 

43. Χαμηλού κόστους, ναι. Στη φασόν 

εργασία, που κάθεσαι και κάνεις μια 

συγκεκριμένη κίνηση σε ένα  μηχάνημα δεν 

χρειάζεσαι εξειδικευμένο. Τον εξειδικεύεις εσύ 

βάσει των δικών σου δεδομένων. Και του 

μηχανήματος που έχεις. 

 

- Άρα λες, εκεί πια τον έχω χειριστή 

μηχανήματος, τον εκπαιδεύω να χειρίζεται το 

μηχάνημα. 

 

44. Κάνεις κινήσεις συγκεκριμένες, 

τυποποιημένες. Εκεί βεβαίως κάποια στιγμή 

έπεσε η δουλειά, εγώ αναγκαζόμουνα από κει 

που είχα πλήρες ωράριο εκεί πέρα ν 

εμφανίζομαι δύο ώρες, την ημέρα για τρεις 

φορές την εβδομάδα, να του ξεκινάω και να 

φεύγω , πράγμα που κι αυτό δεν μου κάνε και 

τότε  αναγκάστηκα να το εγκαταλείψω. 

 

45.  Δεν με βόλευε, δεν κέρδιζα κάτι. Ίσα 

ίσα που δημιουργούσα περισσότερο πρόβλημα 

στο δικό μου μαγαζί, τη στιγμή που ήδη 

υπολειτουργούσε.  

 

46. Έτσι, μ αυτά και μ αυτά τα ‘βαλα κάτω, 

πιο πολύ οικονομικά, και λέω κλείσε το, έχεις 

εμπόρευμα και εξοπλισμό, να πάνε κάποια 

χρήματα εκεί που πρέπει να πάνε, να μην 

υπάρχουν υποχρεώσεις, γιατί είμαστε σε μια 

κλειστή κοινωνία, και δεν θέλω να αφήσω ούτε 

πελάτες ατέλειωτους, ούτε πολλές 

υποχρεώσεις. Δεν λέω ότι μα αυτά που έχω θα 

τα ξεχρεώσω, δεν ξεχρεώνω γιατί, όπως ξέρεις, 

ένας μηχανολογικός εξοπλισμός τώρα πάει με 

το κιλό, Υπάρχουν ατέλειωτοι. Θα κλείσω τα 

τρέχοντα, θα εξυπηρετήσω κάποιους φίλους, 

θα τους δώσω φτηνά έπιπλα να έχουν να 

πάρουν κι αυτοί κάποια κομμάτια, και δεν θα 

αφήσω κόσμο στεναχωρημένο και μεγάλα 

προβλήματα πίσω μου. 

 Θα αφήσω τις τράπεζες μου, τις εφορίες όλα 

αυτά που δεν ενοχλώ κανένα, και θα κάνω τη 

δοκιμή να κάνω μια καινούργια αρχή.. 

 

- Μου πες. Παιδιά έχεις?  

-  

Δυο. 

 

- Θα τα έβαζες στο επάγγελμα? Θα τους έλεγες 

να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που 

κάνει, έκανε ο πατέρας τους ή ο παππού στους? 

 

47. Θ άθελα, γιατί μεγάλωσα μ αυτό το  

σκεπτικό, τη νοοτροπία αυτή, να την μάθουνε 

και να την συνεχίσουνε γιατί ήδη τους αρέσει, 

παρ. ότι είναι αγόρι και κορίτσι.  

 

48. Αλλά δεν θα τους αφήσω σε καμιά 

περίπτωση να πάνε απλώς μέσα στο …, επειδή 

τους το έμαθα να παν να ανοίξουν ένα μαγαζί 

και  να κάνουν του μαγαζάτορες. … 
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- Τα παιδιά θα τα πάρεις μαζί σου? 

 

49. Ναι, εννοείται πως θα τα πάρω μαζί 

μου. Όλη η οικογένεια θα πάμε μαζί.  

 

50. Αν τυχόν μου πούνε θέλουμε να 

συνεχίζουμε την δουλειά σου, ανάλογα με την 

κλίση που θα έχει πάνω στην δουλειά , γιατί 

έχει πολλούς τομείς θα πάει στην ανάλογη 

σχολή να το μάθει. 

 

51.  Ή αν θέλει να γίνει αφεντικό που να 

‘χει άλλους στη δούλεψη του θα πρέπει να 

σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων να μάθει τι 

εστί επιχείρηση κτλ. και μετά να ανοίξει 

μαγαζί.  

 

52. Όχι όπως το άνοιξα εγώ. Όπως 

παρέλαβα εγώ και το συνέχισα. 

 

53.  Χωρίς γνώσεις και χωρίς μόρφωση. 

Δεν θα τον αφήσω, δεν θα τους αφήσω να το 

κάνουν αυτό. Γιατί είμαι σίγουρος ότι όπως 

και νάναι τα πράγματα δεν το πετυχαίνεις.  

 

54. Κατ’ αρχήν δεν μπορεί ένας να κάνει 

οργάνωση, και της παραγωγής και της 

υπόλοιπής επιχείρησης. 

 

55.  Γιατί το ένα είναι η κατασκευή και το 

υπόλοιπο, το μανατζάρισμα που λέμε, είναι πιο 

πολύ από την κατασκευή.  

 

56. Γιατί ενώ εγώ κατάφερνα να τα κάνω, 

πράγματα που έχουν φτιαχτεί από τα χέρια 

μου, δεν θα έβρισκα τεχνίτη να μου τα κάνει, 

ειδικά πάρα πολύ παλιές αντίκες, δεν υπάρχουν 

γνώστες να τις συντηρήσουν ή να τις 

αναπαλαιώσουν.  

 

57. Η κάτι που δεν μπορεί να το φτιάξει 

κάποιος άλλος, έχω τι ς γνώσεις να το φτιάξω. 

Θα βρω τον τρόπο να το φτιάξω. Έχω 

αποκτήσει και με τις γνώσεις του πατέρα μου 

και από άλλων μαστόρων έχω εμπειρία 

τουλάχιστον σαράντα ετών. 

 

58.  Η αναπαλαίωση των επίπλων και η 

συντήρηση τους ήταν το μεγαλύτερο μάθημα 

πάνω στην επιπλοποιία. Γιατί από το παλιό 

έπιπλο βρήκα, ανέπτυξα, αντέγραψα…  

 

59. Ο πατέρας μου έμαθε σε ακόμη πιο 

παλιά έπιπλα, που ήταν καθαρά 100% 

χειροποίητα., ήταν έπιπλα του 1800 και έχουν 

περάσει από τα χέρια του τεχνικές που 

μηχανήματα δεν τις κάνουν τώρα και αν τι 

κάνουν τώρα θα έχουν ένα κόστος τεράστιο. 

 

60. Άρα βλέποντάς ένα παλιό έπιπλο 

μπορούσες να ανακαλύψεις το πως είχε 

φτιαχτεί? Πάρα πολλά πράγματα. Τρομερά 

πράγματα, έως απίστευτα πολλές φορές. 

 

- Άρα είχες βγάλει μια πολύ μεγάλη σχολή, που 

είναι αυτή της εμπειρίας… 

 

61. Χωρίς να φανώ εγωιστής, γιατί οι 

περισσότεροι με περνάνε για εγωιστή, είμαι 

αυτή τη στιγμή, σε ένα επίπεδο να διδάξω 

επιπλοποιία, ξυλοτόρνευση, ξυλογλυπτική, 

ξύλινο σπίτι, στέγη. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα 

είναι γελοία για μένα, κουζίνες, ντουλάπες, 

πάτωμα, δεν τα θέλω, βαριέμαι…  

 

62. Αλλά είμαι σε επίπεδο να διδάξω αυτή 

τη στιγμή. Έχω στα χέρια μου και στο μυαλό 

μου τη δυνατότητα να πάρω ένα άτομο από το 

μηδέν και σε δυο χρόνια να τον έχω κάνει 

τεχνίτη. 
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- Θα ήθελες να μου πεις κάτι τελευταίο? 

 

Οχι. 

 

- Σ ευχαριστώ πολύ. 

Και γω.  

 

——————————————————- 

Αφηγηματική συνέντευξη Νο 6 

Ημερ. λήψης συνέντευξης 28/8/2017 

 

Ανώτατο στέλεχος σε ξενοδοχειακή αλυσίδα  

 

Άνδρας  

 

Ανώτατη μόρφωση  

 

Α.1  Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να μας 

μιλήσετε. Θα θέλατε να μας πείτε τον τρόπο που 

ένας μεγάλος οργανισμός σαν τον δικό σας 

αντιλαμβάνεται το ζήτημα των δεξιοτήτων που 

θεωρεί αναγκαίες για το προσωπικό του?  Θέλω 

να σας ενημερώσω ότι κάνω μια έρευνα στα 

πλαίσια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος του 

τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του 

πανεπιστημίου Κρήτης και εξετάζω  στο κατά 

πόσο η κρίση επηρέασε και μετέβαλε την 

βιοτική τροχιά των ανθρώπων – κυρίως στο 

θέμα των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών 

προσόντων τους σε σχέση με την ανάγκη των 

επιχειρήσεων και των διαθέσιμων δεξιοτήτων 

στην αγορά εργασία. 

Είσαστε σύμφωνος να μου μιλήσετε? Να 

ηχογραφήσουμε την συνομιλία μας?  

 

 ⁃ Οκ, συμφωνώ. 

 

Πείτε μου παρακαλώ ποιές δεξιότητες θεωρείτε 

σήμερα αναγκαίες? Εκτός επί 

παραδείγματι την γνώση μιας ξένης 

γλώσσας? Η ικανότητα εκμάθησης μιας 

γλώσσας είναι πλέον αρκετή? Σε σχέση 

με το παρελθόν? Ή η ευκολία 

προσαρμογής στο εργασιακό 

περιβάλλον, η λειτουργία σε 

πολύγλωσσο περιβάλλον, η ψηφιακή 

τεχνολογία, το οικολογικό αποτύπωμα, 

κλπ.. Μιλήστε μου λίγο γι αυτά, πόσο 

έχουν αλλάξει, ποιές δεξιότητες σήμερα 

εσείς αναζητάτε.  

 

1. Οι δεξιότητες έχουν να κάνουν με τις 

απαιτήσεις που έχει η μονάδα που 

δουλεύουν. Οι απαιτήσεις είναι πάντα 

αυξανόμενες.   

 

2. Δεν έχει να κάνει με την παρούσα φάση ή 

την προηγούμενη φάση. 

 

3. Άρα το 2017 οι απαιτήσεις είναι πολύ 

περισσότερες απ’ ότι ήταν κάθε 

προηγούμενο χρόνο. Άρα, αυτό σημαίνει, 

ότι οι δεξιότητες που απαιτούνται κάθε 

χρόνο, είναι περισσότερες ή βελτιωμένες 

να το πούμε καλύτερα.  

 

4. Μια βασική δεξιότητα είναι η 

πολυγλωσσία, δηλαδή οι ξένες γλώσσες, 

είναι η απαραίτητη δεξιότητα για να 

μπορείς να εργασθείς σ ένα ξενοδοχείο.  

 

5. Και πλέον, αυτό που κάνει την αγορά 

εργασίας, που είναι και πιο απαιτητικές 

υπηρεσίες, ο εργαζόμενος πρέπει να είναι 

πολύ πιο ευέλικτος. 

 

6. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 

ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, είναι 

πολύ πιο καταρτισμένο απ’ ότι ήτανε στο 

παρελθόν. 

 

7. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο Έλληνας έχει 

εκπαιδευτεί αρκετά και σε υψηλόβαθμα 

επίπεδα, σε πολύ καλά ιδρύματα, γιατί 

έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα από τις 

Ελληνικές οικογένειες στην εκπαίδευση 

των νέων.  

 

8. Από την άλλη, ένα αρνητικό που συνέβη 

την περίοδο της κρίσης, είναι ότι υπήρχε 

μια διαρροή, εξειδικευμένων ανθρώπων, ή 

ανθρώπων οι οποίοι μετά από εξειδίκευση 

ή με πολύχρονη εκπαίδευση απέκτησαν 

ανώτερο επίπεδο,άρα είχαν περισσότερες 

προσδοκίες, 
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9. άρα περισσότερες απαιτήσεις, η κάμψη που 

έγινε στον ελληνικό τουρισμό ανάγκασε 

πολλούς να φύγουν προς τα έξω.  

10. Και τι θα πει κάμψη? Περιορίστηκε η 

σεζόν, υπήρχαν μειώσεις στα έσοδα των 

εργαζομένων, ένα μεγάλο πρόβλημα που 

δημιουργήθηκε στον ξενοδοχειακό κλάδο 

ήταν η περικοπή του επιδόματος ανεργίας, 

το οποίο ήταν ένα πρόσθετο εισόδημα για 

τον κάθε ξενοδοχοϋπάλληλο, άρα αυτό 

οδήγησε τους ανθρώπους να πάνε προς τα 

έξω.  

 

11. Επίσης μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη των 

εργαζομένων. Πως το εννοώ εγώ? Αν είμαι 

ένας εργαζόμενος και έχω ετήσιο εισόδημα 

δέκα χιλιάδες ευρώ, το καθαρό κέρδος που 

μου μένει, είναι πολύ μικρό γιατί 

αυξήθηκαν ο ΕΝΦΙΑ, φόροι, το κόστος 

ζωής του κάθε Έλληνα πολίτη αυξήθηκε... 

Άρα, τα καθαρά χρήματα του Έλληνα 

εργαζόμενου μειωθήκανε, και αυτό τον 

εξώθησε ακόμη περισσότερο να πάει προς 

τα έξω. 

 

12. Οι χώρες που κατευθύνθηκε ένα μεγάλο 

μέρος του δυναμικού ήταν η Αγγλία, γιατί 

υπήρχε η εικόνα των περισσότερων 

χρημάτων, άσχετα αν τα καθαρά χρήματα 

που σου μένουν στο τέλος είναι 

περισσότερα ή λιγότερα, έχει πολύ 

μεγαλύτερο κόστος, είχες το νου σου ότι 

πας για πολύ μεγαλύτερα έσοδα, η 

κεντρική Ευρώπη, μέση Ανατολή, πολλοί 

πήγαν στο Ντουμπάϊ,, αρκετοί πήγαν στην 

Τουρκία και στην Κύπρο. Παρόλο που η 

Κύπρος είχε και αυτή μια περίοδο κρίσης 

σαν κα μας, αλλά ήταν πολύ μικρότερη σε 

διάρκεια, και η επίπτωση που είχε η κρίση 

ήταν να μειωθεί λίγο η σεζόν, αλλά μιλάμε 

για μια σεζόν που ηταν δωδεκάμηνη και 

την έκανε δεκάμηνη. Εμάς, πήγαν στους 

επτά, οκτώ μήνες, άλλα ήταν πολύ 

περισσότεροι από την ελληνική σεζόν, που 

είναι έξι μήνες μετά βίας και σε πολλές 

επιχειρήσεις είναι τετράμηνο. 

 

⁃ Β.1. Μπορείτε να μου πείτε δυο τρία 

στοιχεία, αναφορικά με την τυπική μόρφωσή? 

Σήμερα οι προσλήψεις που κάνει ένας μεγάλος 

οργανισμός όπως ο δικός σας, προϋποθέτουν 

την ύπαρξη μιας τυπικής γνώσης, μιας 

πιστοποίησης, ενός πτυχίου ? Σήμερα, έρχονται 

περισσότερο καταρτισμένοι εργαζόμενοι σε 

σχέση με το παρελθόν?  

 

13. Ούτως ή άλλως η εκπαίδευση του 

ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με το 

παρελθόν είναι πολύ καλύτερη, από μόνοι 

τους, ο κάθε άνθρωπος είναι καλύτερα 

εκπαιδευμένος, ξέρει σίγουρα μια ξένη 

γλώσσα, αλλά το τυπικό προσόν είναι πια 

απαραίτητο. 

 

14. Πάντα είναι απαραίτητο. Αρκεί να υπάρχει 

στην αγορά διαθεσιμότητα, ανθρώπων που 

είναι απόφοιτοι των σχολών.  

 

15. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, 

οδηγήθηκαν πολλοί περισσότεροι νέοι 

στον ξενοδοχειακό κλάδο και στην 

εκπαίδευση μέσα στον ξενοδοχειακό 

κλάδο.  

 

16. Η Ελλάδα, γενικά, είναι αυτάρκης σε 

κατάρτιση στον τουριστικό κλάδο, δηλαδή 

υπάρχουν αρκετές, καλές σχολές, δεν είναι 

σε υψηλότερη βαθμίδα. Είναι στην βασική 

εκπαίδευση, είμαστε καλυμμένοι θεωρώ, 

τηρούμε τις προϋποθέσεις.  

 

17. Αν πάμε, παραπάνω δυστυχώς, δεν είμαστε 

τόσο καλοί. Η παραγωγικότητα από 

ελληνικές σχολές τέτοιων καταρτισμένων 

ατόμων είναι περιορισμένη. 

 

18. Οι σχολές που ήδη υπάρχουν δεν είναι 

τόσο εξειδικευμένες, δεν παράγουν 

στελέχη ανώτατου επιπέδου.  

 

19. Εμείς κοιτάζουμε και προς τα έξω, 

Έλληνες που έχουν σπουδάσει στην 

Ελλάδα και μετεκπαιδεύτηκαν στο 

εξωτερικό 

 

20. και επίσης έχουν μια σχετική εμπειρία  

εξωτερικού, έχουν δημιουργήσει εικόνες, 

έχει διευρυνθεί το πεδίο τους, έχουν 
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παραστάσεις, πολύ περισσότερες 

εναλλακτικές από το υφιστάμενο εδώ,  

 

21. έχουν αναπτυχθεί τεχνογνωσίες πολύ πιο 

εξελιγμένες εκτός Ελλάδας και σε τομείς 

όπως είναι η γαστρονομία, το είδος της 

φιλοξενίας, η ξενοδοχειακή κουλτούρα 

στις μονάδες, από την αρχιτεκτονική 

ξενοδοχείου που εξελίσσεται σε ένα 

διαφορετικό μοτίβο από ότι το κλασσικό 

ελληνικό, το κυκλαδίτικο, το κρητικό κλπ. 

έχουν εξελιχθεί σε ένα τελείως διαφορετικό 

μοτίβο, γιατί έχουν αναπτύξει άλλες 

τεχνογνωσίες εκεί. 

 

22. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. 

 

⁃ Β.2. Άρα, αντιλαμβάνομαι ότι δεν 

έχουμε ανωτάτου επιπέδου σχολές, τουλάχιστον 

στο επίπεδο εξειδίκευσης που θα θέλατε? 

 

23. Κοιτάξτε. Ο τουρισμός είναι μια 

εξειδικευμένη κατηγορία, είναι μια ομάδα 

της βιομηχανίας. 

 

24. Άρα, ένας ανώτατα εκπαιδευμένος, πχ ένας 

απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ, που έχει πάρει 

πολύ καλή κατάρτιση, έχει τεχνογνωσία 

για να μπει στον ξενοδοχειακό κλάδο 

πρέπει να εξειδικευτεί, γιατί ο κλάδος ο 

τουριστικός έχει μια δική του φιλοσοφία. 

 

25. Άρα, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να 

ξεκινήσει από κάτι που είναι, όχι τόσο 

εύκολο να μπεις, να γίνεις πχ. 

ρεσεπτιονιστ, για  να γίνεις ρεσεπτιονιστ 

θα πρέπει να μιλάς ξένες γλώσσες, ένας 

απόφοιτος οικονομικής σχολής δεν μιλάει 

πάρα πολύ καλά ξένες γλώσσες, γιατί η 

ροπή του είναι περισσότερο τα οικονομικά. 

Μπορεί να ξέρει βασικά Αγγλικά, ή καλά 

Αγγλικά, δεν ξέρει σίγουρα Γερμανικά, 

γιατί δεν του ήταν απαραίτητα, σίγουρα 

δεν θα ξέρει Ρωσικά, σίγουρα δεν ξέρει ένα 

βασικό πρόγραμμα υποδοχής, σίγουρα δεν 

ξέρει ποια είναι η κουλτούρα και η 

φιλοσοφία ενός ξενοδοχείου.  

 

26. Τι κάνουμε σε μια μονάδα ξενοδοχείου? 

Παρέχουμε  υπηρεσίες. Και τι πάει να πει 

υπηρεσίες? Φιλοξενία, καλωσόρισμα κλπ. 

 

27. Το δύσκολο είναι, ένας απόφοιτος της 

ΑΣΟΕΕ να καταλάβει ότι θα πρέπει να 

κουβαλήσει βαλίτσα, να είναι φιλόξενος, 

να προσφέρει ένα αναψυκτικό, να ελέγξει 

εάν είναι καθαρό το δωμάτιο κ.α. 

 

28. Εμείς αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση. Και 

κάθε χρόνο, η αλήθεια είναι ότι 

δημιουργούμε τμήματα ένταξης εργατικού 

δυναμικού που είναι από μη ξενοδοχειακά 

τμήματα, άλλων ειδικοτήτων, που δεν 

έχουν σχέση με τις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις. Και το  κάνουμε πιο έντονα 

αυτό, γιατί υπάρχει διαθέσιμο ένας 

μεγάλος αριθμός ανθρώπων, οι οποίοι 

μπαίνουν σε μια σχολή και μένουν μετά 

χωρίς αντικείμενο. 

 

⁃ Γ.1 Πείτε μου κάτι, παρακαλώ. Στη 

ζυγαριά της επιλογής σας μεταξύ τυπικών 

προσόντων, εμπειρίας και ατομικών 

χαρακτηριστικών τι βαραίνει κατά την άποψη 

σας περισσότερο? 

 

29. Βαραίνουν τα ατομικά χαρακτηριστικά. 

 

30. Ο άνθρωπος για να είναι “κατάλληλος” για 

μία μονάδα φιλοξενίας πρέπει να έχει 

ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι 

έμφυτα και δεν είναι επίκτητα. 

 

31. Πρέπει να έχεις κάποια χαρακτηριστικά, 

δηλαδή να είσαι άνθρωπος δοτικός, να 

είσαι φιλόξενος, να είσαι ευχάριστος, να 

είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται για 

τον φιλοξενούμενο, να μην είσαι 

“κλειστός”.   

 

32. Μετά βαραίνει η εμπειρία και στο τέλος τα 

τυπικά προσόντα. 

 

⁃ Γ.2. Αν σας ζητούσα να το 

ποσοτικοποιήσετε? Τι θα λέγατε? Το 50% 

ατομικά χαρακτηριστικά? 
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33. Μπορεί και παραπάνω. Το 60-70% και το 

υπόλοιπο 20-30% αν έχεις προηγούμενη 

εμπειρία.  Γιατί αυτό σου δίνει ένα 

προβάδισμα άσχετα από την εκπαίδευση 

που έχεις κάνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι 

υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό εκείνων που 

εγκαταλείπουν το επάγγελμα στη μέση, 

χωρίς να το ολοκληρώσουν. Μπορεί να 

είναι και πάνω από το 50%. 

 

⁃ Γ.3. Δηλαδή, έρχεται κάποιος για να 

ασχοληθεί σε ένα τομέα και το εγκαταλείπει? 

 

34. Το εγκαταλείπει την πρώτη χρονιά, δεν 

μπορεί να ανταπεξέλθει, ίσως την δεύτερη 

φορά να πάρει το χαρτί γιατί υπάρχει 

ακόμη το να την βγάλω την σχολή, να 

υπάρχει το χαρτί της σχολής. 

 

Γ.4. Δεν αναφέρεστε στην δική σας εκπαίδευση, 

αναφέρεστε όταν κάποιος είναι στην διάρκεια 

των σπουδών του. 

 

35. Ναι . Από αυτούς που κάνουν πρακτική και 

που ανακαλύπτουν στην διάρκεια των 

σπουδών τους ότι αυτό δεν τους  πάει. Και 

είναι λογικό.  

 

36. Όπως σας είπα η ξενοδοχειακή μονάδα 

είναι μια ιδιαίτερη επιχείρηση. Δεν είναι 

εύκολη. Έχει πολύ συγκεκριμένες 

απαιτήσεις. 

 

37. Εκτίθεσαι σαν άνθρωπος μέσα σ ένα 

σύνολο. Δεν είναι εύκολο να το χειριστής 

αυτό. Αν δεν το γνωρίζεις, δεν είναι 

εύκολο. Αν πάρετε ένα νέο παιδί από δω, 

που έχει τελειώσει το γυμνάσιο, ξέρει τι 

είναι ένα ξενοδοχείο, μπορεί να έχει μείνει 

και ως πελάτης, αλλά δεν ξέρει ποιες είναι 

οι ανάγκες που έχεις να καλύψεις.  

 

38. Δείτε τι έχει γίνει με τους μάγειρες, που 

σήμερα έχει δημιουργηθεί μια τάση, ένα 

trend, γύρω από αυτό το επάγγελμα. Ότι 

ένας νέος θα ήταν πολύ ωραίο να γίνει 

μάγειρας, έχουν γίνει πολλά παιχνίδια στην 

τηλεόραση. Κοιτάξτε όμως. Αυτός ο 

άνθρωπος δεν ξέρει τι είναι αυτό. Η  μόνη 

εικόνα ενός νεολαίου, είναι αυτό που είδε 

σαν master chef. Δεν υπάρχει άλλη εικόνα. 

Η και η εμπειρία του που έχει φάει φαγητό 

σε ένα εστιατόριο. 

 

39. Πάει στη σχολή, μαθαίνει τα βασικά 

πράγματα, και πάει πρωτοετής και λέει εγώ 

τώρα που θα μαγειρέψω, και το λέει ο chef 

θα καθαρίσεις τον πάγκο με τα κρεμμύδια 

κλπ. Και λέει εκείνος. Εγώ? Για να μάθεις 

να πιάσεις κατσαρόλα, θέλει εμπειρία, δεν 

είναι εύκολο. Και εκεί έρχεται η πρώτη 

απογοήτευση. 

 

Γ.5. Οπότε εκεί, αν δεν έχεις αντοχές, και το 

πάθος και την αγάπη γι’ αυτό δεν θα μείνεις..  

 

40. Ακριβώς. Ή απογοητεύεσαι και μετά θέλει 

πολύ καιρό να αναθεωρήσεις αυτό που 

έκανες. Πάρα πολλά παιδιά φεύγουν.  

 

41. Πέρυσι είχαμε γύρω στις 2.580 αιτήσεις 

για μαθητεία, φέτος έχουμε περίπου 3.000 

αιτήσεις. Οι διαθέσιμες θέσεις μας είναι 

550. 

 

Γ.6. Άρα έχετε πέντε με έξι φορές περισσότερες  

αιτήσεις από τις διαθέσιμες θέσεις σας? 

 

42. Ναι, και  επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει ένα 

μεγάλο ποσοστό απώλειας με το ξεκίνημα 

στην πρώτη βδομάδα, στον πρώτο μήνα 

σίγουρα, ανοίγουμε 670- 700 θέσεις για να 

μείνουνε από αυτούς οι 550 που 

πραγματικά μπορούν να προχωρήσουν. 

Γιατί απογοητεύονται στην πρώτη 

βδομάδα, μάξιμουμ τον δεύτερο μήνα. 

 

⁃ Δ.1 Θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει 

ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό παιδιών που έχει 

κάνει εσφαλμένη επιλογή σπουδών βάσει των 

ατομικών χαρακτηριστικών του? Θα 

μπορούσατε να πείτε κάτι τέτοιο? 

 

43. Αυτό είναι σίγουρο. Μπορεί να είναι και 

πάνω από 50% η λάθος επιλογή. 

 

44. Το βλέπουμε από τους ανθρώπους, τους 

μαθητές που μένουν στο επάγγελμα.  
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45. Εμείς, όπως σας έχω πει παίρνουμε 

περίπου 550 μαθητές κάθε χρόνο. Από 

αυτούς μένουν κάθε χρόνο 110 – 150 κάθε 

χρόνο. 

 

46. Η μαθητεία είναι για μας η πόρτα που 

εισαγάγουμε νέους ανθρώπους στο 

επάγγελμα με σκοπό, όχι να μας κάνουν 

την δουλειά, αλλά να τους αναπτύξουμε, 

να εξελιχθούν, να αποκτήσουν εταιρική 

κουλτούρα. Δεν περιμένουμε να μας 

βγάλουν την δουλειά, εμάς μας ενδιαφέρει 

να τους φροντίσουμε στοχεύοντας να 

εξελιχθούν σε μελλοντικούς 

επαγγελματίες. 

 

Δ.2 Άρα τελικά, ένα 20% μένει κάθε χρόνο? 

 

47. Ναι. Σας λέω ότι από τους 550 μακάρι να 

μένουν 150 μαθητές το χρόνο για να 

συνεχίσουν την καριέρα τους στα 

ξενοδοχεία. 

 

Ε.1 Μπορείτε να μου πείτε τι συστήματα 

αξιολόγησης προσωπικού εφαρμόζετε? Οι 

προϊστάμενοι αξιολογούν τους υφισταμένους 

τους? 

 

48. Ναι. Αλλά και επίσης ο κάτω να αξιολογεί 

τον προϊστάμενο. Υπάρχει και 

αυτοαξιολόγησης. Και βεβαίως οι πελάτες 

αξιολογούν όλες τις υπηρεσίες του 

ξενοδοχείου, τα τμήματα κλπ. 

 

49. Επίσης ο εργαζόμενος στην εταιρία, 

αξιολογεί κάθε χρόνο το περιβάλλον 

εργασίας. Δηλαδή ο εργαζόμενος παίρνει 

ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο για να 

μπορεί να μας δώσει του άποψη 100% γι 

αυτό που εμείς θεωρούμε ένα ιδανικό 

εργασιακό περιβάλλον βασιζόμενοι σ ένα 

σύστημα αξιολόγησης  

 

50. το best place to work, έχουμε πάρει το 

πρότυπο, λειτουργούμε παράλληλα μ 

αυτόν τον οργανισμό γύρω στα τρία χρόνια 

τώρα,  

 

51. έτσι ώστε και μείς να αποκτήσουμε 

τεχνογνωσία του πως αντιμετωπίζουμε 

αυτά τα πράγματα, και κάθε χρόνο 

κάνουμε την μέτρηση ώστε να γνωρίζουμε 

κατά πόσο οι εργαζόμενοι είναι 

ικανοποιημένοι από το εργασιακό 

περιβάλλον. 

 

52. Από το πως τους αντιμετωπίζουν οι 

προϊστάμενοι, πως είναι η φιλοσοφία 

ανάπτυξης μέσα στην εταιρία κ.α. 

 

53. Αυτό το είδος της αξιολόγησης είναι πολύ 

απελευθερωμένο, υπάρχει αξιολόγηση σε 

όλα τα επίπεδα, έχουμε την άποψη όλων 

των ανθρώπων για οτιδήποτε συμβαίνει 

γύρο τους: και ο προϊστάμενος τον 

υφιστάμενο και ο υφιστάμενος τον 

προϊστάμενο και ο υφιστάμενος όσον 

αφορά στην εργασιακή του σχέση με την 

επιχείρηση.  

 

54. Δηλαδή αυτό μ αρέσει είναι αρκετό, θωρώ 

ότι αμείβομαι σωστά, αυτό που προσφέρω 

είναι αρκετό, μ αρέσει, πιστεύω ότι είναι 

δίκαιος ο τρόπος αντιμετώπισης κοκ  

 

- Ε.2. Έχετε στοιχεία που να μας δείχνουν αν 

το αντικείμενο των σπουδών είναι κοντά με 

τις επαγγελματικές τους επιλογές? 

 

55. Όχι. Εμείς το βλέπουμε αυτό, από την 

σταθερότητα που έχουν μέσα στον 

εργασιακό χώρο. 

 

56. Κατά πόσο μένουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα 

σ ένα εργασιακό περιβάλλον.  

 

57. Παρακολουθούμε όλη την πορεία τους 

μέσα στην εταιρία, όταν έρχονται τους 

ανοίγουμε ένα προφίλ.  

 

58. Όσο ανεβαίνει στην ιεραρχία, μικραίνει 

αυτό το νούμερο, γιατί, λογικό είναι, δεν 

έχουν όλοι τις ίδιες φιλοδοξίες, την ίδια 

θέληση να προχωρήσουν, να πάνε 

παραπέρα, ή και αυτό που σας είπα στην 

αρχή, θεωρείται αυτό το επάγγελμα πολλές 

φορές ευκαιριακό. 



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 183 

 

 

59. Είναι πολύ σημαντικό να 

κατηγοριοποιήσουμε τις ειδικότητες που 

είναι στο ξενοδοχείο και κατά  πόσο ένας 

μέσος Έλληνας, θέλει να μένει σ αυτό το 

χώρο και γιατί.  

 

60. Όπως είπαμε είμαστε στην εποχή των 

Millennials που είναι εργαζόμενοι τώρα, 

που είναι σίγουρα εκπαιδευμένοι, έχουν 

αποκτήσει μια καινούργια κουλτούρα, μια 

καινούργια τεχνογνωσία, η γνώση τους 

είναι πολύ διευρυμένη, έχουν πολύ 

περισσότερες προσδοκίες από τον εαυτό 

τους. 

 

61. Τι δουλειά όμως θα κάνει ένας τέτοιος 

άνθρωπος μέσα σ ένα ξενοδοχειακό 

περιβάλλον?  

 

62. Θα κάνει την καμαριέρα? Θα έκανε τον 

βοηθό μάγειρα? Θα έκανε τον λαντζέρη? 

Θα έκανε τον κηπουρό? Θα έκανε τον 

σερβιτόρο? Μιλάμε τώρα για τις 

πολυπληθείς ομάδες, που μπορεί να είναι 

το 70% του ανθρώπινου δυναμικού ενός 

ξενοδοχείου. 

 

⁃Ε.3. Άρα κάποιος με αυξημένες προσδοκίες 

και με εξαιρετικές σπουδές μπορεί να βρεθεί σ 

ένα περιβάλλον που να ασφυκτιά. 

 

63. Ναι, θα διερωτηθεί. θα πει, τι κάνω εγώ 

εδώ? Αν πρέπει, ούτως ή άλλως πρέπει να 

ξεκινήσει από χαμηλά. 

 

⁃Ε.4.  Οι θέσεις των ανώτερων και ανώτατων 

στελεχών είναι πολύ λίγες. 

 

64. Αναλογικά, βεβαίως. Σας λέω, η 

μεγαλύτερη ομάδα το house keeping που 

έχει ένα μέσο ξενοδοχείο 350 δωματίων 

έχει τουλάχιστον 50 καμαριέρες. Τις 50 

καμαριέρες τις διοικούν 5 άτομα. Η 

προϊσταμένη και τέσσερεις βοηθοί. Άρα 

καταλαβαίνετε, ότι ο μεγάλος αριθμό των 

πενήντα ατόμων που μπορεί να είναι το 15- 

20% του αριθμού του συνόλου του 

ξενοδοχείου, που δεν έχει εξέλιξη, είναι 

πάρα πολύ δύσκολο από καμαριέρα να 

γίνεις προϊσταμένη, άρα, είναι μια δύσκολη 

δουλειά, δεν είναι εύκολη, δεν είναι πάρα 

πολύ ψηλά αμειβόμενη, άρα πόσοι 

άνθρωποι θα κάνουν αυτή του δουλειά, 

πόσα παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει 

νοσηλευτική θα πάνε να κάνουν την 

καμαριέρα? 

 

65. Γιατί δεν μιλάμε για Millennial που να μην 

έχει βγάλει τουλάχιστον μια σχολή, 

οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή, ή τουριστική 

ή οποιαδήποτε άλλη. 

 

⁃Ε.5 Σήμερα δηλαδή για να εργασθεί κάποιος 

ως καμαριέρα πρέπει να έχει κάποιας μορφής 

τυπική εκπαίδευση? 

 

66. Βασική εκπαίδευση, δεν είναι υποχρεωτικό 

να έχει βγάλει σχολή. 

 

67. Αρκεί βασική εκπαίδευση και να ‘χεις τα 

τυπικά χαρακτηριστικά, να είσαι γρήγορος, 

να έχεις την νοοτροπία της καθαριότητας, 

της φροντίδας του δωματίου κλπ. Είναι 

όμως ένα δύσκολο επάγγελμα, δεν είναι 

εύκολο, η παραγωγή είναι δύσκολη. 

 

⁃Ε.6 Άρα έχουμε μια γενιά, των Millennials με 

υψηλή μόρφωση σε σχέση με το παρελθόν και 

θέσεις χαμηλών απαιτήσεων? 

 

68. Τεράστιο πρόβλημα. Είναι από τα πιο 

κρίσιμα θέματα  που έχουμε φέτος και 

πέρυσι, τα τελευταία χρόνια. 

 

69. Για να καταλάβετε. Οι αιτήσεις 

προσωπικού που έχουμε για καμαριέρες, τα 

τελευταία χρόνια, ήταν γύρω στις 50, όταν 

στην περιοχή που βρισκόμαστε εδώ, 

απασχολούμε συνολικά1.500 άτομα.  

 

70. Γι’ αυτήν την ειδικότητα, από ντόπιο 

προσωπικό μας έχουν κατατεθεί 50 

αιτήσεις. Ο ντόπιος θα την κάνει μόνο εξ 

ανάγκης, για ένα, δύο μήνες. Αν έχει  

μείνει από δουλειά και χρειάζεται χρήματα.   
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71. Αλλοδαποί, που έχουν έρθει στην Ελλάδα 

και δεν έχουν κάποια εξειδίκευση και δεν 

έχουν κάποια δυνατότητα ένταξης μέσα 

στο κοινωνικό σύνολο θα κάνουν αυτή την 

δουλειά για να σταθούνε. 

 

⁃ Ε.7. Αντιθέτως, έχουμε αυξημένο αριθμό 

αιτήσεων για άλλες θέσεις, αυξημένων π.χ. 

απαιτήσεων/προσόντων, όπως reception, guest 

relations, κρατήσεων κλπ.? 

 

72. Ναι. Αν ξέρει γλώσσες και χωρίς να ξέρει 

τι είναι αυτό θα το κάνει.  

 

73. Γενικά, κάνουν αιτήσεις, υπάλληλος 

γραφείου, χωρίς να ξέρουν τι χρειάζεται 

ένα ξενοδοχείο 

 

74. Ένας άνθρωπος πχ. Που ήταν πρώην 

τραπεζικός και τον απολύσανε και ξαφνικά 

βρεθήκαμε να έχουμε εκατό αιτήσεις με 

ειδικότητα “υπάλληλος τράπεζας'. Τι να 

κάνει ο άνθρωπος? Μια δουλειά θέλει. Τι 

δουλειά να κάνει ? “Ότι νομίζετε εσείς  ότι 

μπορώ να κάνω”. 

 

75. Αλλά αυτός θα ήθελε ίσως μια δουλειά στο 

λογιστήριο, ξέρει μια ξένη γλώσσα, μπορεί 

να χειριστεί  υπολογιστές. 

 

⁃Ε.8 Και η απάντηση είναι? Που μπορείς να 

πας ? 

 

76. Να σας πω.  Αν δούμε πως είσαι ένας νέος 

άνθρωπος  ο οποίος μπορείς να κάνεις τη 

στροφή, μπορούμε να σε πάρουμε ως 

εκπαιδευόμενο receptionist. Guest 

relations, ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται 

τον πελάτη, όχι τεχνικά που είναι η 

reception, αλλά σε διαδικαστικά, που είναι 

η καθημερινότητα του, να πας υποδοχή σε 

ένα εστιατόριο, service αν έχεις 

δυνατότητα να το κάνεις.. 

 

⁃ ΣΤ.1 Υπάρχει σύνδεση αμοιβής με τα τυπικά 

προσόντα? 

 

77. Η αμοιβή έχει να κάνει με την 

αποτελεσματικότητα και τις ικανότητες του 

ανθρώπου. 

 

⁃ΣΤ.2 Και την θέση ευθύνης? 

 

78. Προφανώς. Όσο υψηλότερη θέση 

εργασίας, τόση μεγαλύτερες αποδόσεις 

έχεις. 

 

⁃ ΣΤ.3. Και τα άλλα κριτήρια? 

 

79. Τα τυπικά προσόντα, η 

αποτελεσματικότητα του ανθρώπου. 

Φαίνονται μετά από μια αξιολόγηση.  

 

80. Δηλαδή μπορεί  να είμαστε και οι δυο 

σερβιτόροι, μιλάμε για απλά πράγματα, 

αλλά εγώ έχω βγάλει και ένα δίπλωμα 

οινογνωσίας. Άρα είμαι καλύτερος 

πωλητής κρασιών, άρα μπορώ να 

συμμετέχω στην αποτελεσματικότητα του 

τμήματος καλύτερα. Θα πάρω ένα επίδομα, 

κάποια bonus που λέμε. 

 

⁃ ΣΤ.4. Και αν οι δεξιότητες, τα προσόντα είναι 

σε άλλο αντικείμενο, σε άλλο τομέα από αυτόν 

που έχω τοποθετηθεί και άρα δεν συνεισφέρω 

στην αποτελεσματικότητα του τμήματος? 

 

81. Όπως σας έχω πει στην αξιολόγηση γίνεται 

ένας διάλογος, αυτό ουσιαστικά είναι η 

αξιολόγηση και πάνω σ αυτό τον διάλογο 

προκύπτει αυτό το θέμα, η αξιολόγηση έχει 

κάποιες φάσεις οι οποίες αναδεικνύουν 

αυτά τα θέματα και είναι προς συζήτηση.  

 

82. Ότι ναι μεν, δεν μπορώ εγώ σαυτό το 

τμήμα γιατί δεν μ αρέσει πχ το μπαρ, δεν 

μπορώ την μουσική και αισθάνομαι και 

λίγο άβολα και άρα δεν μπορώ να 

αποδώσω, θα ήθελα να μεταβώ κάπου 

αλλού, πχ στο εστιατόριο γιατί νομίζω πως 

εκεί θα τα καταφέρω καλύτερα κοκ.  

 

83. Και , ούτως η άλλως επειδή το ξενοδοχείο 

θέλει να έχει αποτελεσματικότερο 

προσωπικό, θα σε δοκιμάσει. 
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⁃ Ζ.1. Υπάρχει προκαθορισμένο το προφίλ των 

θέσεων εργασίας, υπό μορφή εγχειριδίου? 

 

84. Ναι, το job description. Το ξενοδοχείο έχει 

το οργανόγραμμα του, μετά έχει το staffing 

plan, που έχει ανά τμήμα πόσους 

ανθρώπους χρειάζεται με τι ειδικότητα για 

να δουλέψει και μετά κάθε θέση εργασίας 

ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που 

πρέπει να τηρεί ο εργαζόμενος. 

 

85. Θα έλεγα ότι η αξιολόγηση που γίνεται 

αφορά στην παραγωγικότητα ενός 

συστήματος, πχ ενός εστιατορίου σ ένα 

ξενοδοχείο, όπου αν δούμε ότι υπάρχει 

θέμα όσον αφορά στην παραγωγικότητα, 

δηλαδή στην αποτελεσματικότητα του να 

μην είναι ουσιαστική, και σε οικονομικά 

δεδομένα και σε ποιοτικά, δηλαδή η 

ικανοποίηση του πελάτη, αρχίζουμε να 

εξετάζουμε τι συμβαίνει.  

 

86. Πάμε στην ομάδα, γιατί η ομάδα δεν 

αποδίδει τόσο σωστά και μετά εξετάζουμε 

τα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου.  

 

87. Γιατί οι βασικές αρμοδιότητες κάθε 

ανθρώπου σ ένα  εργασιακό χώρο είναι 

πολύ δεδομένα πράγματα. Δηλαδή μπορεί 

να είμαι γρήγορος, να μιλάω πέντε 

γλώσσες, αλλά στην διάρκεια της εργασίας 

να είμαι νωχελικός. 

 

88. Πως το περιγράφεις αυτό? Δεν είμαι 

ενεργός? Και πως το μετράς το ενεργός? 

Αυτό είναι κάτι που από την στιγμή που 

διακρίνεις ένα θέμα, πρέπει να διακρίνεις 

ποιος είναι μέσα στην ομάδα. 

 

⁃ Ζ.2. Να θεωρήσω ότι βρίσκετε σε επάρκεια το 

προσωπικό στο επίπεδο των δεξιοτήτων που θα 

θέλατε? 

 

89. Οχι. Η αλήθεια είναι πως η δική μας 

εταιρία, η οποία έχει αναπτύξει μια δική 

της κουλτούρα, μια δική της φιλοσοφία 

,που είναι απόρροια πολλών χρονών, έχει 

καταλήξει σε κάποιες δικές της 

προδιαγραφές.  

90. Άρα, ναι μεν, εγώ μπορεί να είμαι ένας 

τέλειος  σερβιτόρος στο Αλφα μαγαζί, 

αλλά σε μένα να μην κάνει. 

 

91. Εγώ, μπορεί να θέλω να είναι πολύ πιο 

ευγενικός, θέλω να είναι πολύ πιο 

προσεκτικός σ αυτό που κάνει.  

 

92. Αυτό αναλαμβάνουνε να το κάνουμε πάντα 

εμείς, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια 

διαφορά από το μέσο εργαζόμενο της 

αγοράς, με αυτό που εμείς θα θέλαμε.  

 

93. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 

χωρισμένο σε πολλές φάσεις και 

περιλαμβάνει την ένταξη των 

εργαζομένων, την εκπαίδευση για να πας 

από φάση σε φάση, την βελτίωση των 

δεξιοτήτων των ανθρώπων η εκμάθηση 

ξένων γλωσσών, τεχνικά θέματα και, η 

μετεκπαίδευση στο εξωτερικό. 

 

94. Αναλαμβάνουμε εν τέλει να 

δημιουργήσουμε τους ανθρώπους όπως 

ταιριάζουν σε μας. 

 

95. Είναι αλήθεια, μπορεί να μην το πιστεύετε, 

ότι από μεγάλες αλυσίδες, καταξιωμένες 

στο χώρο, έρχονται άνθρωποι και είναι σαν 

να είναι τυφλοί σε μας. Μπορεί να 

συμβαίνει και το ανάποδο. Συμβαίνει. 

 

96. Ένας άνθρωπος που είναι καταξιωμένος  

ρεψεπτιονστ στο  άλφα ξενοδοχείο και πάει 

σε ένα άλλο ξενοδοχείο: μπορεί άχρηστος, 

γιατί αυτός έχει μάθει να δουλεύει με μια 

μέθοδο, με κάποιες άλλες προτεραιότητες, 

προτεραιότητα του είναι ο πελάτης, η 

ικανοποίηση του πελάτη ενώ κάποιου 

άλλου ξενοδόχου μπορεί να είναι να βγάλει 

την διανυκτέρευση, να πάει να δείξει το 

δωμάτιο και να σερβίρει και δύο ποτά στο 

μπαρ.  

 

97. Και ίσως πάρει και περισσότερα χρήματα 

για έχει μετακινηθεί από ένα καταξιωμένο 

ξενοδοχείο. 
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98. Η εκπαίδευση μας σας επαναλαμβάνω 

είναι από τα βασικότερα μας εργαλεία. 

 

⁃ Ζ.3. Αλλά παίρνετε προσωπικό από ένα 

ελάχιστο επίπεδο γνώσεων? 

 

99. Ναι, τουλάχιστον βασική εκπαίδευση και 

υστέρα γίνεται ένταξη στα δικά μας 

δεδομένα. 

 

⁃ Ζ.4 Αυτό δεν το ζητάτε από την Πολιτεία, από 

το εκπαιδευτικό σύστημα ? 

 

100. Να σας πω: Room division είναι μια 

θέση κλειδί μέσα σ ένα ξενοδοχείο. Είναι ο 

άνθρωπος που διαχειρίζεται τα έσοδα του 

ξενοδοχείου.  

 

101. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρει 

κάποιος τα συστήματα που έχουμε 

αναπτύξει εμείς εδώ στην εταιρία. Όχι πως 

τα κάνουμε τέλεια, απλώς τα έχουμε 

προσαρμόσει στα δικά μας δεδομένα.  

 

102. Οποιαδήποτε ΤΕΙ, ΑΕΙ ή ΑΣΤΕΡ δεν 

υπάρχει περίπτωση να μπορείς να ξέρεις 

ήδη τον τρόπο που εμείς χειριζόμαστε την 

επιχείρηση.  

 

103. Σίγουρα όμως θέλουμε να έχεις, μετά 

από μια εκπαίδευση, αντίληψη οικονομική, 

να ξέρεις να διαχειριστείς προγράμματα 

οικονομικά, να μπορείς να χειριστής ένα 

υπολογιστή με δεδομένα, να μπορείς να 

ξέρεις στατιστική, να μπορείς να 

αντιληφθείς πως γίνεται η διαχείριση ενός 

πελάτη, πως κάνω αύξηση των πωλήσεων, 

πως αναπτύσσω τεχνικές μάρκετινγκ.  

 

104. Άρα, θέλουμε να έχεις βασικές γνώσεις 

και αφού έχεις την βασική εμπειρία, 

έρχεσαι και την εξειδικεύεις σε μας. 

 

⁃ Η.1 Έχουμε μεταβολή των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων σε σχέση με το παρελθόν? π.χ στο 

θέμα των μαγείρων?[36’45] 

 

105. Τεράστιες διαφορές. Αυτό είναι εάν 

θέμα επί παραδείγματι που αναφέραμε στο 

φετινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Culinary 

2017, που είχαμε όλους τους chef και sous 

chef μαζί, γύρω στα εβδομήντα άτομα. 

 

106. Αυτό που αναφέρθηκε στη λήξη φέτος, 

είναι τεράστιες διαφορές στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα του τώρα με τις δεξιότητες που 

είναι υποχρεωμένος  να έχει ο chef  τώρα 

σε σχέση με το παρελθόν. 

 

107. Κατ’ αρχήν πρέπει να ξέρει οικονομικά 

στοιχεία, τέλεια, καθώς διαχειρίζεται το 

food cost του ξενοδοχείου, που μπορεί να 

είναι 1 εκατ. ευρώ. 

 

108. Ταυτόχρονα με το κόστος αυτό θα 

πρέπει να ικανοποιήσει εξήντα χιλιάδες 

διανυκτερεύσεις, να του πούνε μπράβο 

γιατί αυτό παίζει την φήμη του 

ξενοδοχείου, βασικά νούμερα, 

διαχειρίζεται επίσης το HACCP, ένα πολύ 

απαιτητικό πρότυπο. 

 

109. Ένας παλιός μάγειρας, δεν υπήρχε 

περίπτωση να καταλάβει τι είναι όλο αυτό. 

Ο chef για μας είναι manager. Οι house 

keeper είναι manager. 

 

⁃ Η.2. Δεν πρέπει να έχουν ειδικές 

γνώσεις? 

 

110. Πρέπει να έχουν κατανόηση για αυτά 

τα πράγματα. Άρα η κατάρτιση των 

ανθρώπων είναι απαραίτητο να υπάρχει.  

 

111. Δείτε με τα αλλεργιογόνα. Που είναι 

πια ένα βασικό θέμα: πλέον έρχεται ο 

πελάτης, και μας ενημερώνει, εγώ έχω 

αυτήν την αλλεργία, το παιδί μου έχει την 

άλλη κοκ. Έρχεται ο καθένας με το δικό 

του συνταγολόγιο.  

112. Το αφήνει στη reception και λέει εγώ 

θέλω αυτό την τάδε ώρα, το παιδάκι πρέπει 

να τρώει αυτό και το άλλο κοκ. 

 

113. Κάθε χρόνο τελικά οι απαιτήσεις 

αυξάνονται γιατί γίνεται τελικά ποιο 

απαιτητικό το ίδιο το προϊόν.  
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114. Ποιο απαιτητικοί οι πελάτες, έρχονται 

και το ζητάνε από το προσωπικό. Και από 

την στιγμή που αυτό δεν υπάρχει 

διαθέσιμο, τι κάνεις, έρχεσαι τους το 

μαθαίνεις εσύ. Για να ξέρεις, να έχεις το 

κεφάλι σου ήσυχο. 

 

115. Δηλαδή θα περιμένουμε τον άλφα ή τον 

δείνα, που έχει μάθει HACCP με τρόπο όχι 

σωστό και πλήρη, ή θα του το μάθουμε 

εμείς έτσι όπως πρέπει για να έχουμε το 

κεφάλι μας ήσυχο.  

 

116. Γιατί μπορεί να έχεις πάει στο 

καλύτερο εστιατόριο, άλλα τι επίπεδο 

HACCP είχαν εκεί? 

 

117. Ποια ήταν η γνώση τους στα 

αλλεργιογόνα? Ποια ήταν τα οικονομικά 

δεδομένα?  Ο δικός μας Chef για να βγάλει 

υπηρεσίες, ξέρει ακριβώς πόσο κοστίζει η 

βάρδια του κάθε μέρα. 

 

118. Πρέπει να είναι ένας πολύ καλός 

μάγειρας στην κουζίνα, αλλά ταυτόχρονα 

διαχειρίζεται τεράστια κόστη, κόστος 

προσωπικού, που είναι τεράστιο, κόστος 

τροφίμων και ποτών, κόστος υλικών 

καθαρισμού και προφανώς το επόμενο που 

διαχειρίζεται, που είναι τεράστιο, είναι η 

ικανοποίηση του πελάτη.  

 

119. Ένα ξενοδοχείο “κρέμεται” από την 

ποιότητα του φαγητού, αν είναι καλό ή 

κακό, η φήμη του κλπ.  

 

120. Και δεν σας λέω μετά τις άλλες 

δεξιότητες, που πρέπει να είσαι καλός 

manager, όχι μόνο στα οικονομικά 

στοιχεία, αλλά ως διαχειριστής ανθρώπων, 

είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται 

μία ομάδα, άρα πρέπει να έχεις ηγετικές 

ικανότητες, να είσαι ένας οποιοσδήποτε 

κακότροπος και μη συνεργάσιμος, που 

πρέπει να διαχειριστείς σαράντα 

μαγείρους. 

 

⁃ Η.3. Ολοκληρώνοντας, θα μπορούσατε να μου 

διαχωρίσετε την ανάγκη δεξιοτήτων/προσόντων 

ανάλογα με τα τμήματα ενός ξενοδοχείου? 

 

121. Κοιτάξτε, το house keeping απαιτεί τις 

χαμηλότερες δεξιότητες. Μετά αρχίζει και 

εξειδικεύεται.  

 

122. Το service είναι ένα κλικ παραπάνω 

γιατί πρέπει να ξέρεις κάποιες γλώσσες, 

πρέπει να ξέρεις κανόνες συμπεριφοράς, 

μετά είναι οι βοηθητικές εργασίες, όπως 

είναι κηπουρός, συντηρητής, τεχνικός και 

γενικών καθηκόντων και λάντζα στην 

κουζίνα. 

 

⁃ Η.4. Αυτό είναι πιο πάνω από το house 

keeping? 

 

123. Ναι, έχει μια εξειδίκευση γιατί 

ασχολείσαι σ ένα  χώρο παραγωγής που 

έχει μηχανήματα, έχει διαδικασία HACCP 

– υγιεινή, ασχολείσαι δηλαδή με 

καθαρισμό λαχανικών κλπ. 

 

⁃ Η.5. Τα επόμενα στάδια? 

 

124. Μετά είναι πρώτος σερβιτόρος, ή 

υπεύθυνος πόστου όπως λέγεται μιας 

περιοχής, ο υπό μετρ, ο οποίος είναι ο 

βοηθός του μετρ σε μια περιοχή, αυτός 

πρέπει να έχει βγάλει ξενοδοχειακές 

σπουδές και μάλιστα ανωτέρου επιπέδου, 

και μετά, αυτό είναι το χαμηλότερο 

επίπεδο management και μετά όλοι οι 

άλλοι που είναι προϊστάμενος τμήματος, 

τμηματάρχης, προϊστάμενη ορόφων, 

προϊστάμενος εστιατορίου, διευθυντής F & 

B, front office manager, guest releation 

manager, room division manager, μετά 

γραφείο προσωπικού, γραφείο 

λογιστηρίου. Αυτοί είναι τα ανώτατα 

στελέχη, αλλά μιλάμε για το 10% του 

ανθρώπινου δυναμικού ενός ξενοδοχείου. 

 

⁃ Η.6. Άρα το πάνω 10%, είναι ανώτερης 

εκπαίδευσης. Το υπόλοιπο 90% μέσης και 

κατώτερης. ? 
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125. Ναι, και τα βασικά είναι στο house 

keeping, βασική εκπαίδευση.  

 

⁃ Θ.1. Από ποια  στοιχεία λοιπόν θα 

μπορούσαμε εμείς να εντοπίσουμε αυτό το 

mismatching μεταξύ θέσης και προσόντων ? 

 

126. Το 2008 η τεχνική εξειδίκευση ήταν 

καλή απλώς η νέοι που έβγαιναν στην 

αγορά εργασίας ήταν λιγότερο 

καταρτισμένοι. Γιατί όσο περνάνε τα 

χρόνια υπάρχει πολύ περισσότερη 

πληροφορία. Μέχρι τότε αυτοί ήταν ήδη 

καλυμμένοι. 

 

127. Μετά το 2009 – πχ διευθυντής 

μάρκετινγκ – πάει αυτή η θέση εργασίας, 

μπορεί μέχρι χθες να ήταν εκατό άνθρωποι 

στο μάρκετινγκ, σε διαφημιστικές, σε 

εταιρίες εκδόσεων κλπ, που πήγαν τώρα 

όλοι αυτοί? Γιατί μέχρι τότε ήταν 

καλυμμένοι. Υπήρχαν χιλιάδες 

διαφημιστικές στην Ελλάδα. 

Εξαφανιστήκανε και αυτές.  Τραπεζικοί 

υπάλληλοι. Πάρα πολλοί. Πάνε κι αυτοί. 

Από τον κατασκευαστικό κλάδο? 

Μηχανικοί? Ηλεκτρολόγοι? Συντηρητές.  

 

128. Προϊστάμενος συντήρησης είναι κάτι 

πολύ εξειδικευμένο  επίσης, γιατί πλέον 

είσαι ένας μάστορας που πρέπει να ξέρεις 

ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, υγιεινή, 

διαχειρίζεσαι σημαντικά θέματα , η 

κατάρτιση σου πρέπει να είναι υψηλότατου 

επιπέδου.  

 

129. Ξέρεις πόσοι μηχανολόγοι  έρχονται 

για αυτό?  

 

130. Ωστόσο δυστυχώς αποτυγχάνουν γιατί 

δεν μπορούν να συντονιστούν με την 

δυσκολία της δουλειάς τους. ¨Ότι πρέπει να 

αλλάξουν και μια λάμπα, πρέπει να 

φτιάξουν και μια βρύση, δεν είμαι μόνο πχ 

μηχανολόγος που έμαθα  στο Μετσόβιο… 

Ότι κάνω μελέτες για να χτίσω μια 

πολυκατοικία.  

 

131. Μηχανολόγος ο οποίος θα πρέπει όμως 

να συντηρήσω  το ξενοδοχείο. 

Μηχανολόγος που θα μπω στο δωμάτιο και 

θα πρέπει να αλλάξω το καζανάκι της 

τουαλέτας που δεν δουλεύει. Πως θα τα 

αλλάξω το φλοτέρ. Μα μηχανολόγος?  

 

132. Αλλά όμως ο προϊστάμενος 

συντήρησης ταυτόχρονα πρέπει να έχει 

εξειδικευμένος γνώσεις γιατί μπορεί να 

σου κάψει το μαγαζί ή να σου κάνει μια 

τεράστια ζημιά, στον προγραμματισμό… 

 

⁃ Ι.1. Άρα θα λέγατε πως έχουμε ένα έλλειμα 

μια τεχνικής εκπαίδευσης , μιας μέσης 

εκπαίδευσης προσωπικού? 

 

133. Υπάρχει χάσμα, ναι, ισχύει αυτό. 

Έχουμε κάποιο μαθηματικό, απόφοιτο 

πανεπιστήμιου, τα παράτησε είκοσι επτά 

ετών, και έδωσε σε σχολή μαγειρικής και 

έγινε μάγειρας στο …. Υπάρχουν πολλοί 

τέτοιοι. Και εγώ τους θαυμάζω. Γιατί 

ξυπνήσανε και κάνανε στροφή. Γιατί 

λυπάμαι αυτούς που ακόμη περιμένουν που 

θ αρθεί  κάποιος να τους σώσει. Και έχουν 

ψυχολογικά και αυτοί και η οικογένεια 

τους. 

 

134. Αλλά και το άλλο το τρελό. Πόση 

ανεργία έχουμε στην Ελλάδα? 

 

135. Το πιστεύετε ότι δεν μπορούμε να 

βρούμε καμαριέρες, σερβιτόρους, ότι 

φέρνουμε καμαριέρες από άλλες περιοχές 

της Ελλάδας για να εργαστούν? Κι όμως 

συμβαίνει αυτό. 

 

136. Υπάρχουν οι άνθρωποι που κάνουν την 

στροφή, είναι των χαμηλών απαιτήσεων, 

γιατί αυτοί αν ήταν σπουδαγμένοι, και ήταν 

παιδιά Κρητικών, δεν θα ερχότανε… 

 

⁃ Ι.2. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση?   ο 

εργαζόμενος που έχει έρθει για μια χαμηλών 

απαιτήσεων εργασία στην αξιολόγηση θα 

αναφέρει ότι αισθάνεται πως βρίσκεται σε 

δυσαρμονία σε σχέση με τα προσόντα του ή τις 

προσδοκίες του? 
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137. Ναι, ναι. Το λέει. Κατά αρχήν το 

βλέπεις και από το πόσο καιρό κάνει αυτή 

τη δουλειά. Αυτές οι θέσεις εργασίας έχουν 

τεράστια εναλλαγή, άρα εγώ πάω 

προσωρινά μέχρι να βρω κάποια καλύτερη 

δουλειά. Είτε μέσα στο ξενοδοχείο, είτε 

απ’ έξω. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. 

Έχει  εμένα η κόρη μου βγάλει τη 

νοσηλευτική Ρέθυμνου. Δεν υπάρχει 

περίπτωση να βρει δουλειά. Ξεκάθαρα. Ή 

είναι δασκάλα. Τι δουλειά θα πάει να 

κάνω? Δεν υπάρχει περίπτωση όπως είναι 

τώρα τα πράγματα. Ξεκάθαρα. Έρχεται 

καμαριέρα γιατί εξαντλήθηκαν οι θέσεις 

αλλά με το που δει αυτή, η γειτόνισσα της, 

η φίλη της, είναι στη reception, είναι στο 

εστιατόριο, είναι guest relation με το που 

δει, θα φύγει, και αν δεν της δώσεις εσύ θα 

πάει αλλού. Δεν υπάρχει περίπτωση. 

 

138. Δυστυχώς έχουν εκπαιδευτεί πολλοί 

εργαζόμενοι με λάθος ειδικότητες στην 

ελληνική αγορά. Πάρα πολλοί. Το 

βλέπουμε. Ποιες ειδικότητες έχουν άμεση 

ανταπόκριση. Δηλαδή οι απόφοιτοι εδώ, 

από την Φιλοσοφική τι θα κάνουν?  

 

139. Είναι δύσκολα τα πράγματα. 

 

⁃ Ι.3. Άρα έρχονται κάποιοι άνθρωποι εδώ, σας 

ζητούν εργασία, έχουν μια προσδοκία να 

κάνουν πέντε πράγματα, δεν το συναντούν, αυτό 

και στην πρώτη ευκαιρία θα φύγουν? 

 

140. Ναι , σίγουρα. Τεράστιο θέμα. Θα 

παραμείνουν μέσα όσο θα ισορροπούν 

μεταξύ ανάγκης δουλειάς και…δεν θα τα 

δώσουν όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. 

Μπορεί να τους διώξεις κιόλας γιατί θα 

είναι χαμηλής απόδοσης…  

 

⁃ Κ.1. Εκτιμάτε ότι η  κρίση οδήγησε σε 

αλλαγή αντιλήψεων, νοοτροπιών… 

 

141. Ναι, ναι… Οι συνειδητοποιημένοι τους 

λέω εγώ. Κι αυτούς τους θαυμάζω γιατί 

ξέρω ότι αυτός, αυτοί οι άνθρωποι από την 

στιγμή που έκανε αυτή τη στροφή έχει 

διακρίνει τι γίνεται γύρω του, άρα διάβασε 

την αγορά, έχει συνειδητοποιήσει τι πρέπει 

να κάνει , άρα σου λέει αυτό πρέπει να το 

κυνηγήσω, το κυνηγάει, και αυτούς είναι 

τελικά που και εμείς στοχεύουμε.  

 

142. Και μιλάμε για παιδιά που έχουν 

ξεκινήσει από γκρουμ, έχουν τελειώσει το 

άλφα ή το δείνα πανεπιστήμιο, αλλά 

κουβαλάνε βαλίτσες … τον βλέπεις ότι 

είναι κα σβέλτος … έλα εδώ αγόρι μου, 

ξέρεις αγγλικά, όχι. Θα στα μάθω εγώ. Δεν 

ξέρεις Ρωσικά? Εγώ. 

 

143. Έχουμε αποφοίτους του πανεπιστημίου 

Πούσκιν, εδώ, κάθε χρόνο γιατί βλέπουμε 

ότι ο .. τάδε είναι πάρα πολύ καλός, το έχει 

καταλάβει., ξέρει τι θέλουμε να κάνει. Έλα 

εδώ, ξέρεις τι πάει να πει ξενοδοχείο? θα 

στο μάθω εγώ. Αφού έχεις τα βασικά 

χαρακτηριστικά μην νοιάζεσαι, … Κάθε 

χρόνο εκπαίδευση. Μιλάμε για πολλές 

ώρες εκπαίδευση.  

 

144. Είναι πάρα  πολλές χιλιάδες οι ώρες 

εκπαίδευσης. Η εταιρία μας ξοδεύει πολλές 

χιλιάδες ευρώ για εκπαίδευση κάθε χρόνο. 

Στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Με δικά 

μας έξοδα.  

 

145. Αρκεί να δούμε ότι ο τάδε είναι καλός, 

έχει προοπτική, θα εκπαιδεύσει και τους 

άλλους. Και το σημαντικό, αυτό που 

κάναμε πέρυσι, γιατί βλέπαμε πως υπάρχει 

ανεργία, υπάρχει διαθεσιμότητα ανθρώπων 

που είναι ξύπνιοι, που είναι ικανοί, 

ξεκινήσαμε το πρόγραμμα αυτό, ένταξης 

στο ξενοδοχειακό επάγγελμα. 

 

⁃ Λ.1 Άρα λειτουργείτε  ως σχολή? 

 

146. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχολή, 

κάνουμε προγράμματα ένταξης στο 

ξενοδοχειακό επάγγελμα. Τι έβγαλες εσύ? 

Οικονομικό. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι 

τρία χρόνια άνεργος. Και εσύ? Είμαι από 

την Φιλοσοφική. Σαράντα άτομα, μείνανε 

τα είκοσι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι 

πετυχημένοι στο τομέα τους. Τους κάναμε 
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μια βδομάδα εντατικό, τι είναι ξενοδοχείο, 

πριν ανοίξει το ξενοδοχείο. Αυτοί μετά  

μπήκανε στο ξενοδοχείο, κάθε βδομάδα 

εκπαίδευση.  

 

⁃ Λ.2. Άρα η μια δεξαμενή είναι εκείνοι που 

είναι από άλλα γνωστικά πεδία και ή άλλη 

εκείνοι που έρχονται με σπουδές από 

ξενοδοχειακές σχολές.  

 

147. Ακριβώς. Θέλω να έχει ικανότητες 

πλέον, να έχει θέληση, να έχει φιλοδοξίες 

να κάνει κάτι στη ζωή του. Εμείς είμαστε 

εκείνοι που θα σου το προσφέρουμε και θα 

σε βοηθήσουμε.  

 

148. Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

———————————————- 

Αφηγηματική συνέντευξη Νο 7  

Ημερ. λήψης συνέντευξης 11/8/17  

 

Επιχειρηματίας  

Ξενοδόχος  

Γυναίκα  

Ανώτατη μόρφωση  

 

- Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω που δεχθήκατε να μιλήσουμε. 

Οπως σας είπα και στο τηλέφωνο, διεξάγω 

μια έρευνα με θέμα την αναντιστοιχία των 

δεξιοτήτων, την βιοτική τροχιά και την 

απασχόληση στην Κρήτη την περίοδο της 

κρίσης. Προσπαθώ να ανιχνεύσω τις 

μεταβολές που έχουν σημειωθεί και 

σκέφτηκα ότι εσείς, με τα χρόνια εμπειρίας 

που έχετε θα μπορούσατε να με βοηθήσετε.  

- Είστε σύμφωνη? Η συνομιλία μας θα 

καταγραφεί, ωστόσο τα στοιχεία σας δεν θα 

δημοσιοποιηθούν.  

 

Οκ, συμφωνώ. 

 

- Πείτε μου παρακαλώ ποια ήταν τα βασικά 

χαρακτηριστικά που αναζητούσε  κάποιος 

πριν το 2008 για να προσλάβει προσωπικό? 

Ένας ξενοδόχος ποιες δεξιότητες 

αναζητούσε? 

 

1. Για ένα ξενοδόχο, για ένα επιχειρηματία 

πρώτη σημασία έχει η εμπειρία, η 

προϋπηρεσία πάνω στο συγκεκριμένο 

τομέα  

 

2. και δεύτερο πάντα για τον τομέα του 

τουρισμού ήταν η γλώσσα. Όσες ποιο 

πολλές γλώσσες μιλούσε ένα άτομο τόσο 

πιο πολύτιμο ήταν. 

 

3. Θα πρέπει να πω ίσως και να είμαι από την 

δουλειά μου η πρώτη πτυχιούχος 

ξενοδόχος. Στο Ρέθυμνο, εγώ έχω 

επιστρέψει και έχω αναλάβει με πτυχίο το 

1981, έχω σπουδάσει 79-81 στην Ελβετία 

και στην Αγγλία και θεωρώ – αν εξαιρέσεις 

τον (όνομα) που ήταν από την σχολή της 

Ρόδου και μετά έκανε master στην 

Αμερική, νομίζω ότι πριν από εμάς δεν 

υπάρχει ξενοδόχος – εγώ ως ξενοδόχος και 

εκείνος ως στέλεχος ξενοδοχείου - δεν 

υπάρχει άλλος πτυχιούχος. 

 

- Στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ υψηλού 

επιπέδου σχολές τουρισμού?  

 

4. Όχι. Γι αυτό και γω αναγκάστηκα να πάω 

στο εξωτερικό. Ήταν μόνο η σχολή της 

Ρόδου η οποία μάλιστα κάποια στιγμή 

άρχισε την ύφεση, δεν είχε την προσοχή 

που έπρεπε από το κράτος και ενώ πέρασε 

κάποιες δεκαετίες και έβγαλε εξαιρετικά 

στελέχη στις δεκαετίες 60-70, μετά άρχισε 

η ύφεση.  

 

5. Εμένα να σου πω ότι ο γιος μου, τρίτη 

γενιά ξενοδόχος, μπήκε με πανελλήνιες στη 

Ρόδο, τελείωσε τη σχολή και μετά 

αναγκάστηκε να πάει στο εξωτερικό. 

 

- Μπορείτε να μου πείτε εκτός από την γλώσσα 

και την εμπειρία, ποιες είναι οι δεξιότητες που 

σήμερα απαιτούνται στο επάγγελμα σας?  

 

6. Σήμερα, δεν υπάρχει πλέον περίπτωση να 

μην χρειάζεται μια δεύτερη γλώσσα, η 

οποία πλέον είναι με βάση τις καινούργιες 

αγορές, τα ρωσικά είναι πλέον απαραίτητα. 
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Άλλαξε η κατηγορία των πελατών και από 

τα γερμανικά απαραίτητα πάμε προς τα 

γαλλικά σε μεγάλη δόση.  

 

7. Και βέβαια οπωσδήποτε υπολογιστές. 

Αλλά δεν είναι μόνο υπολογιστές. Είναι 

γενική γνώση τεχνολογίας. Γιατί τώρα, 

ακόμη και σερβιτόρος να είσαι θα πρέπει 

να ξέρεις να χειρίζεσαι καλά όλα τα νέα 

σύστημα που είναι και σύστημα ελέγχου. 

Από την ηλεκτρονική κάρτα εισόδου που 

θα χτυπήσεις και είναι νέας γενιάς τώρα 

μέχρι και τον τρόπο που παίρνεις την 

παραγγελία.  

8. Τώρα το κομμάτι του ξενοδοχείου έχει το 

δικό του σύστημα πάνω στην τεχνολογία, 

δηλαδή δεν είναι μόνο η πληροφορική και 

οι υπολογιστές αλλά είναι και όλα τα νέα 

συστήματα. Και βέβαια οι νέοι άνθρωποι 

τώρα, που γεννιούνται  ξέρουν αυτόματα 

υπολογιστές. 

 

- Έχετε μηχανισμούς επιμόρφωσης ? 

 

9. Υπάρχουν δυο μηχανισμοί: ο ένας είναι 

από το Επιμελητήριο το οποίο κάνει 

σεμινάρια, μέσα στη σεζόν  

 

10. και ο δεύτερος είναι από την περιφέρεια, 

όπου η Περιφέρεια έχει και τα συστήματα 

πιστοποίησης και πάνω σ αυτό νομίζω ότι 

μπορούμε να έχουμε μεγάλη βοήθεια. 

 

11.  Τώρα, εάν ένας ξενοδόχος , θέλει πάνω σ 

αυτό να εξειδικεύσει το προσωπικό του, 

τότε απευθύνεται και σε άλλους 

οργανισμούς για να κάνει μια ακόμη 

καλύτερη εξειδίκευση.  

 

12. Υπάρχει επί παραδείγματι το ξενοδοχειακό 

Επιμελητήριο, το οποίο στέλνει ανθρώπους 

και σε εκπαιδεύουν για το ελληνικό 

πρωινό, για το πρωινό της δικής σου 

περιοχής και ακόμη και για τα υπόλοιπα 

γεύματα.  

 

13. Αρκετοί ξενοδόχοι έχουν αρχίσει και το 

κάνουν αυτό και πιστεύω – ακόμη κι 

κάποιοι εστιάτορες. Η νέα γενιά 

εστιατόρων έχει αρχίσει και εκπαιδεύεται 

πάνω σ αυτό. 

 

- Να γυρίσουμε λίγο πίσω και να σας ζητήσω 

να μου πείτε ποιες θα πρέπει να είναι σήμερα 

οι δεξιότητες ενός ανθρώπου που θέλει να 

ασχοληθεί με τον τουρισμό? εκτός τής 

γλώσσας και της πληροφορικής? 

 

14. Για μας τους ξενοδόχους, τις τελευταίες 

δεκαετίες, είχαμε στελέχη που οι 

διευθυντές ξενοδοχείων ήταν στελέχη που  

ξεκινούσαν από γκρουμ στα ξενοδοχεία. 

 

15.  Διότι πολύ παλιά δεν υπήρχαν διευθυντές 

έτοιμοι. Γι’ αυτό όλες οι μεγάλες αλυσίδες 

είναι οι παλιοί διευθυντές. Παλιά, εκείνες 

τις δεκαετίες – και πριν το 80 παίρναμε και 

εμπειρικούς διευθυντές και στελέχη. 

 

16. Τώρα όμως πλέον θα πρέπει σε θέσεις 

κλειδιά να έχεις βγάλει τουλάχιστον μια 

ταχύρρυθμο στο τουρισμό. Χρειάζεται 

πιστοποίηση, χρειάζεται επιπλέον 

εκπαίδευση. 

 

17. Το μίνιμουμ της εκπαίδευσης που ζητούμε 

τώρα είναι το ταχύρρυθμο ή τα ΙΕΚ. 

 

18. Πέραν αυτών, χρειάζεται ομαδική εργασία 

αλλά και ηγετικές ικανότητες, αν θέλεις να 

αναλάβεις έστω και ένα μικρό πόστο. 

 

- Εξειδίκευση δεν χρειάζεστε ? 

 

19. Βεβαίως. Παλαιότερα υπήρχε το rotation 

σε μεγαλύτερο βαθμό.  

 

20. Τώρα, όταν προσλαμβάνεσαι σε μια 

δουλειά, αυτό που πρέπει να κάνεις για να 

ανέβεις σε αυτή τη δουλειά, πρέπει να 

πάρεις εξειδίκευση.  

 

21. Δηλαδή, είσαι σερβιτόρος ή καμαριέρα θα 

μπορείς να κάνεις μια εξειδίκευση πάνω 

στην ειδικότητα αυτή για να μπορέσεις ν 

ανέβεις. 
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22.  Τώρα, αν θες να ανέβεις στην ιεραρχία το 

κάθε ξενοδοχείο, η κάθε μονάδα έχει το 

δικό της σύστημα. 

 

- Έχετε μηχανισμούς αξιολόγησης προσωπικού? 

 

23. Εμείς, ναι. Πιστεύω ότι όλο και 

περισσότερα ξενοδοχεία, οι νέοι ξενοδόχοι, 

χρησιμοποιούν μηχανισμούς αξιολόγησης 

του προσωπικού. 

 

- Υπήρχαν πριν το 2008? 

 

24. Όχι. Είναι από τα καινούργια στοιχεία που 

ολοένα και περισσότερο μπαίνει στα 

ξενοδοχεία. Η κάθε μονάδα χρησιμοποιεί 

είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα τα 

ερωτηματολόγια των πελατών... 

 

- Αυτό σημαίνει ότι είναι η αξιολόγηση που 

κάνει ο πελάτης για τις συνολικές υπηρεσίες 

του ξενοδοχείου? 

 

25. Όχι, είναι και για το προσωπικό.  

Υπάρχουν ειδικές ερωτήσεις που αφορούν 

στο προσωπικό.  

 

26. Υπάρχει όμως και εσωτερική αξιολόγηση, 

αυτή που κάνει ο διευθυντής, που έκανε 

πάντα και οι τμηματάρχες.  

 

27. Αλλά που είναι πλέον και η αξιολόγηση 

που κάνει το προσωπικό μεταξύ του. 

 

- Αυτό είναι καινούργιο στοιχείο? 

 

28. Εγώ θα έλεγα ναι. Η κρίση μας οδηγεί να 

βελτιώνουμε τα συστήματα αξιολόγησης. 

 

29.  Είναι βεβαίως και η εξέλιξη, που είναι 

μοιραία, αρχίζουμε να είμαστε πιο 

έμπειροι, πιο σωστοί, πιο επαγγελματίες. 

 

- Η κρίση άρα λειτούργησε ως επιταχυντής 

αυτών των διαδικασιών? 

 

30. Ναι, εγώ θα έλεγα ναι. Και για ευγενή 

άμυλα του προσωπικού.  

 

31. Φανταστείτε ότι οι παλιοί ξενοδόχοι, η 

γενιά του πατέρα μου, ακόμη και η δική 

μου, δεν κάνουν καν σωστό κοστολόγιο.  

 

32. Δηλαδή ο τρόπος που λειτουργούσαν τα 

ξενοδοχεία μέχρι σήμερα ήταν κάτι σαν 

αυτόματος πιλότος.  

 

33. Άρα πως να κάνουν αξιολόγηση, όταν δεν 

μπορούσαν να κάνουν τα βασικά. 

 

34. Και απλά παρασυρότανε από κάποιους πιο 

έμπειρους, είτε τουριστικούς πράκτορες 

είτε ξενοδόχους από την αγορά. 

 

- Το προσωπικό “δένεται” με την επιχείρηση? 

 

35. Εδώ μπορώ να σας πω κατηγορηματικά, 

ότι λόγω της κρίσης τα πράγματα έχουν 

αλλάξει τελείως.  

 

36. Οι αλλαγές, οι θέσεις, σε ξενοδοχεία, σε 

πρακτορεία είναι πλέον κάτι το οποίο στην 

αρχή σόκαρε, τώρα πλέον αρχίζουμε και το 

συνηθίζουμε, το έφερε η κρίση, σαφέστατα 

και τώρα πάει να γίνει μια πραγματικότητα 

σε όλο το εύρος το τουριστικό που 

τουλάχιστον ξέρω εγώ.  

 

37. Μέχρι την κρίση είμασταν με 

“ταυτότητες”. Εγώ ήμουνα του … (φίρμα 

ξενοδοχείου), ό άλλους του ... (άλλη φίρμα 

ξενοδοχείου) κοκ. 

 

- Άρα οι πολλές αλλαγές στα βιογραφικά, πλέον 

δεν κρίνονται αρνητικά ? 

 

38. Κάθε άλλο. Σημαίνει εμπειρίες. 

 

39. Σίγουρα πάντως δεν τον βλέπει κανείς 

αρνητικά, όπως παλαιοτέρα. 

 

40.  Αυτό βέβαια σημαίνει πως και εμείς 

έχουμε περισσότερη πείρα, να κρίνουμε 

τον κάθε άνθρωπο που προσλαμβάνουμε. 

 

41. Άσε που η κρίση μας έφερε πληθώρα 

προσφοράς, άρα και εμείς τώρα είμαστε σε 
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μια φάση να έχουμε αιτήσεις απ’ όλη την 

Ευρώπη.  

 

42. Δεν είναι μόνο από την Κρήτη και την 

Ελλάδα πια, έχουμε πολλές ξένες αιτήσεις 

απ’ όλη την Ευρώπη. 

 

43.  Έχω φακέλους γεμάτους με αιτήσεις με 

πάρα πολύ καλά βιογραφικά. Επιστήμονες, 

πολύγλωσσους, με πάρα πολλές 

δεξιότητες.  

 

44. Βέβαια, ακόμη εμείς οι Κρητικοί , είμαστε 

πολύ πιο συναισθηματικοί, και πάμε 

τοπικιστικά ακόμη, θα πάρω πρώτα ένα 

Έλληνα, κι ας έχει λιγότερες δεξιότητές 

από ένα Ευρωπαίο, γιατί θέλω να δώσω 

δουλειά σ ένα Έλληνα. 

 

45.  Άλλα πέρα απ’ αυτό θα μπορούσα να 

επιλέξω για μια ειδικότητα, όπως είναι το 

animation σε ένα ξενοδοχείο, μπορώ να 

διαλέξω απίστευτες περιπτώσεις. 

 

-  Άρα στα απαιτούμενα προσόντα θα ενέτασσε 

κανείς την διεθνή εμπειρία? 

 

46. Για πολύ συγκεκριμένα  πόστα, για το 

marketing, για guest relations είναι για 

μεγάλες μονάδες, τετράστερα, πεντάστερα 

κα.  

47.  

48. Ακόμη βέβαια, οι εμπνευσμένοι ξενοδόχοι 

του αγροτουρισμού, του θεματικού 

τουρισμού, εκεί βεβαίως ψάχνεις για 

εξειδίκευση πχ. ψάχνεις τον Οινολόγο κ.α. 

 

49. Αν υπάρχουν δηλαδή κάποιες εξειδικεύσεις 

είναι για τα κομμάτια αυτά του θεματικού 

τουρισμού.  

 

50. Και ναι, κάποιοι ξενοδόχοι το ζητάνε. Το 

προσωπικό των ξενοδοχείων παίρνει 

σεμινάρια για όλα αυτά που χρειάζονται 

για να δηλώσουμε το προϊόν μας ακόμη 

καλυτέρα. 

 

- Θα πρέπει ωστόσο κάποιος να θέλει να 

μαθαίνει και να εξελίσσεται. Διαρκώς... 

 

51. Ναι. Αυτό κι αν είναι. Θεωρώ ότι αυτό 

είναι πολύ ικανοποιητικό. Άλλα πράγματα 

μπορεί να μην προχωράνε καλά αλλά το 

συγκεκριμένο στον ιδιωτικό τομέα, πάει 

πάρα πολύ καλά.  

 

- Η εξέλιξη για την  μόρφωση. Ή η διαχείριση 

κρίσεων. Που είναι άτυπο προσόν. 

 

52. Αμέσως διακρίνεται ο άνθρωπος που 

μπορεί να το κάνει. Προς το παρόν πάντως, 

το ψάχνει κανείς ανάμεσα στα στελέχη του 

και ανάμεσα στο προσωπικό του.  

 

53. Και δεν είναι μόνο θέμα στελεχών, εδώ 

διαχείριση κρίσεων πρέπει να κάνει ο κάθε 

εργαζόμενος ανά πάσα στιγμή, μέσα σένα 

ξενοδοχείο. Σε όλη τη γκάμα.  

 

54. Όταν είσαι ο οικοδεσπότης και προσφέρεις 

υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου 

συμβεί το οτιδήποτε οποίο θα πρέπει να 

αντιμετωπίσεις άμεσα. 

 

- Τελικά πιστεύεις ότι είναι απαραίτητη η 

εξιδεικευμένη γνώση στην αγορά? Μικραίνει ή 

μεγαλώνει η απόσταση με την παρεχόμενη 

γνώση? Ποια είναι η άποψη σου για αυτό? 

 

55. Προσωπικά πιστεύω ότι μικραίνει, δηλαδή 

ότι πάμε προς τα εκεί, ότι συναντιέται η 

εξειδίκευση με την ελληνική επιχείρηση, 

όμως λόγω της κρίσης εκεί, δεν έκανε την 

συνάντηση που έπρεπε στους χρόνους που 

έπρεπε. 

 

56.  Δηλαδή αν δεν υπήρχε η κρίση, εάν η 

Ελλάδα και ο τουρισμός προχωρούσε με 

άλματα, όπως ήταν πριν την κρίση 

κανονικά, τώρα θα είχε κλείσει σχεδόν το 

άνοιγμα της ψαλίδας, θα είχαμε και εδώ 

πάρα πολλές θέσεις εξειδίκευσης διότι θα 

είχαμε προχωρήσει όπως έπρεπε.  

 

57. Επειδή όμως η κρίση μείωνε τις θέσεις 

εργασίας και αναγκαστικά και ο ξενοδόχος 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και κάθε 

τουριστικός επιχειρηματίας αναγκαζότανε 
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να μειώσει προσωπικό, κάτι που ήταν και 

ψυχολογικό πολλές φορές,  

 

58. γι’ αυτό το λόγο  δεν άνοιξαν οι θέσεις για 

αυτές τις εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως 

θα μπορούσαν να το κάνουν. 

 

59. Θέλω να πω ότι έχει αρχίζει και ωριμάζει η 

επιχειρηματική φιλοσοφία και στο τόπο 

μας ότι χρειάζονται εξειδικεύσεις. 

 

60. Και ότι κανονικά στο μαγαζί μου θέλω να 

έχω μια δυο  τρεις θέσεις εξειδικευμένες. 

 

61.  Πλέον το ξέρει αυτό ο ξενοδόχος όμως 

φοβάται ακόμη λόγω της κρίσης, δεν 

ανοίγεται, δεν δίνει αυτές τις θέσεις γιατί 

έχει πέσει σε μια δίνη που λέγεται κρίση, 

που λέει δεν ανοίγομαι δίνοντας 

εξειδικευμένες θέσεις. 

 

62. Πρέπει να πάρω ένα άνθρωπο να μπορεί να 

μου καλύψει πολλές θέσεις ταυτόχρονα. 

Και ενώ το ξέρει και ενώ προσπαθούν όσοι 

είναι πιο τολμηροί το κάνουν, αλλά είναι 

πολύ λιγότεροι απ’ αυτό που θα ήτανε αν 

δεν υπήρχε η κρίση. 

 

- Δεν δοκιμάζουν όμως, δεν ανοίγουν νέους 

δρόμους στην καινοτομία? 

 

63. Στην Κρήτη είναι απογοητευτικό.  

 

64. Επειδή παρακολουθώ σεμινάρια και 

ημερίδες στην υπόλοιπη χώρα και στο 

εξωτερικό όταν πηγαίνω για τις εκθέσεις.   

 

65. Βλέπω λοιπόν όλες αυτές τις καινούργιες 

και συνεταιριστικές και startups, πολλές 

καινοτόμες δράσεις που γίνονται στο 

τουρισμό τα τελευταία χρόνια και βλέπω το 

καινούργιο δυναμικό των νέων Ελλήνων οι 

οποίοι έχουν φοβερές ιδέες , ξεκινάνε 

τολμούνε,  

 

66. αλλά η Κρήτη δεν ακολουθεί. Στην 

υπόλοιπη Ελλάδα, ίσως επειδή κάποια 

μέρη ήταν πιο πίσω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω 

η Κρήτη να είναι τόσο δεκτική όσο άλλες 

περιοχές.   

 

67. Να σου πω, μια δική μου περίπτωση. Ο 

δεύτερος μου γιος, τελείωσε μια σχολή 

επιχειρηματικού σχεδιασμού και 

τεχνολογίας, και έφυγε για μεταπτυχιακό 

στο εξωτερικό.  

 

68. Τον παίρνει από κει κατ’ ευθείαν μια πολύ 

μεγάλη επώνυμη εταιρία, φεύγει από κει, 

τον «παίρνει»  μια άλλη. Όλα αυτά έγιναν 

πολύ γρήγορα, πάνω σ ένα συνέδριο που 

έγινε, μίλησε με μια ομάδα, τον ρωτήσαν 

διάφορα πράγματα. Την άλλη μέρα, του 

ζητήσανε το βιογραφικό του και 

ξεκινήσανε την πρώτη συνέντευξη. Μετά 

από τρεις συνεντεύξεις μέσω Skype, του 

είπανε σε θέλουμε. 

 

69.  Έμεινε τέσσερα χρόνια μαζί τους και τώρα 

έχει επιτρέψει στην Κρήτη να μεταφέρει 

αυτά που έμαθε εκεί. 

 

70. Φαντάσου ότι ο γιος μου είναι ένας 

29άρης, ο οποίος από τα 21 του που 

τελείωσε την σχολή του στην Ελλάδα, 

βγήκε έξω, έκανε κάποια πράγματα, 

δούλεψε και γυρίζει πίσω και μεταφέρει 

την γνώση του.  

 

71. Αυτό που ξέρω εγώ , είναι ότι πολλοί 

συμμαθητές του κάνουν επίσης 

μεταπτυχιακό, μαζεύουν εμπειρίες απ’ έξω 

και σίγουρα, ένα ποσοστό θα επιστρέψει 

και θα τις μεταφέρει πίσω. 

 

72. Νομίζω, πως το δυναμικό που θα 

επιστρέψει μια μέρα πίσω θα είναι πλέον 

ένας επαγγελματίας της Ευρώπης. 

 

- Σας ευχαριστώ. 
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