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το αρθρο

Ζ ουν στην πέμπτη πιο ευτυχι-
σμένη χώρα του κόσμου, όπου 
οι πολίτες της εμπιστεύονται 

την κυβέρνηση και βλέπουν θετικά το 
μέλλον τους. Μπορεί η απόφαση που 
τους οδήγησε εκεί να ήταν αρκετά 
δύσκολη, φαίνεται όμως ότι εξαιτίας 
της ελληνικής οικονομικής κατάστα-
σης ήταν – αν μη τι άλλο – αναγκαία. 
Η ελληνική ομογένεια στην Ολλανδία 
συνεχώς αυξάνεται.

Ο Δημήτρης έφτασε στο Ρότερνταμ 
πριν από περίπου πέντε μήνες. Εχο-
ντας ολοκληρώσει τις σπουδές του 
στον τομέα της μηχανολογίας και 
έχοντας δει πως οι πιθανότητες για 
μια δουλειά στην Ελλάδα ήταν μηδα-
μινές, η απόφαση για μετανάστευση 
στο εξωτερικό ήταν μονόδρομος. Ηδη, 
ένας καλός του φίλος βρισκόταν στην 
Ολλανδία, οπότε αποφάσισε να δο-
κιμάσει την τύχη του στη χώρα των 

Της Εύης ςαλτού

ΑλέξΑνδρος 
ΠαΠαχαραλαμΠους
Ερευνητής στο Πολυτε-
χνείο του Ντελφτ
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Φώτης  
Καραμέρος
Μεταπτυχιακός 
φοιτητής στο Ντελφτ 

ΠΑνος  
Δουλγέρης
Ιδρυτής start-up 
εταιρείας στο Ντελφτ

νίκος  
μαργαρίτης 
Αρχιτέκτονας σε 
γραφείο της Χάγης

ΠΑνΑγίώτης  
αφρατης
Ηλεκτρονικός  
μηχανικός στο Ντελφτ

Η αλλαγή κλίματος στις 
Βρυξέλλες – ώς και ο πο-
λύς Σόιμπλε επέλεξε να 

σιωπήσει μετά τη συνεδρίαση 
του Eurogroup – είναι τόσο σα-
φής που επιτρέπει τη βάσιμη 
ελπίδα για συμφωνία με τους 
δανειστές μέσα στην εβδομάδα. 
Ωστόσο τίποτε δεν έχει τελειώ-
σει ακόμα και, ως γνωστόν, ο 
διάβολος βρίσκεται στις λεπτο-
μέρειες: αρκετά από τα δημο-
σιονομικά μέτρα είναι ακόμα 
στον αέρα και ελλοχεύει πάντα 
ο κίνδυνος επιβολής ακόμα πιο 
σκληρών ρυθμίσεων, τόσο στο 
Φορολογικό όσο και στο Συντα-
ξιοδοτικό. 
Παράλληλα οι νέες δεσμεύσεις 
των δανειστών για την αναδι-
άρθρωση του ελληνικού χρέους 
– που θα το καταστήσει βιώσιμο 
μειώνοντας και τα βάρη για τον 
προϋπολογισμό – παραμένουν 
το μεγάλο ζητούμενο. 
Ακόμα – και παρά το γεγονός 
ότι η σχετική συζήτηση είναι 
πρόωρη – είναι προφανές ότι η 
όποια συμφωνία θα δοκιμάσει τη 
συνοχή του κυβερνητικού συνα-
σπισμού. Η καλλιέργεια υψηλών 
προσδοκιών όλο το προηγούμε-
νο διάστημα – που οδήγησε σε 
μαξιμαλιστικές δηλώσεις αρκετά 
κοινοβουλευτικά στελέχη της 
συμπολίτευσης – αναμένεται 
να δυσκολέψει την προσγείω-
ση στην πραγματικότητα του 
οδυνηρού πακέτου που πρότεινε 
η ελληνική πλευρά. 

Σ ε κάθε περίπτωση το βέ-
βαιο είναι ότι ο χρόνος 
τελειώνει. Η κυβέρνηση 

δεν έχει πλέον την πολυτέλεια 
της υπαναχώρησης, όπως σε 
πλείστες όσες περιπτώσεις τους 
προηγούμενους μήνες. Τα μέτρα 
που σφραγίζουν τη συμφωνία 
είναι – για άλλη μία φορά – σκλη-
ρά και άδικα, αλλά η ελληνική 
οικονομία έχει ελπίδες μόνο αν 
γλιτώσει από την παράλυση της 
δημιουργικής ασάφειας.

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΙΣ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Πήγε για σΠουδεσ στην Ολλανδία πριν από περί-
που επτά χρόνια. Ο Παναγιώτης Αφράτης εδώ και 
επτά χρόνια ζει και εργάζεται πλέον στην ολλανδική 
πόλη Ντελφτ. Λίγους μόλις μήνες προτού ξεσπάσει 
η οικονομική κρίση στη χώρα μας, με σπουδές 
στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, αποφάσισε να κά-
νει μεταπτυχιακό στο Πολυτεχνείο του Ντελφτ, 

ένα από τα πέντε καλύτερα 
αντίστοιχα ιδρύματα στην 
Ευρώπη. 

«Πλέον εργάζομαι σε 
εταιρεία στη συγκεκριμέ-
νη πόλη ως ηλεκτρονικός 
μηχανικός. Η δουλειά μου 

στο εργαστήριο είναι να ελέγχω την ασφάλεια των 
τσιπ που μπαίνουν στις κάρτες. Αποφάσισα να ερ-
γαστώ στο εξωτερικό γιατί εδώ υπάρχει αξιοκρατία, 
οργάνωση και δυνατότητα να κάνει ένας επιστή-
μονας πράγματα στον τομέα του, κάτι που στην 
Ελλάδα σήμερα φαντάζει λίγο ουτοπικό», δηλώνει 
ο Παναγιώτης. Και παρ’ όλο που θα μπορούσε να 
μένει σε κάποια πιο μεγάλη ολλανδική πόλη – το 
Ντελφτ από τη Χάγη απέχει λιγότερο από μισή 

ώρα – επιμένει να ζει στη φοιτητούπολη – «δεν 
με ελκύουν οι πολύ μεγάλες πόλεις. Αλλωστε, 
μεγάλωσα στα Χανιά» λέει. 

ο αρχιτεκτονασ. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο 
Πανεπιστήμιο του Βόλου και αποφάσισε να κάνει 
πριν από περίπου τέσσερα χρόνια μεταπτυχιακές 
σπουδές στην αρχιτεκτονική τοπίου. Το Πολυτε-
χνείο του Ντελφτ ήταν, όπως λέει, η καλύτερη επι-
λογή. Ο Νίκος Μαργαρίτης, με καταγωγή από την 
Καβάλα, πλέον εργάζεται σε αρχιτεκτονικό γραφείο 
στη Χάγη, όπου ασχολείται με το αντικείμενο των 
σπουδών του. «Κάνω μία εξειδικευμένη δουλειά, 
όπως είναι για παράδειγμα ο σχεδιασμός ενός 
πάρκου, που στην Ελλάδα δεν είναι γνωστή, παρ’ 
όλο που θα μπορούσε να έχει μεγάλες προοπτικές». 

Το να μένει ένας Ελληνας στο εξωτερικό, εξηγεί, 
έχει αρκετές δυσκολίες αλλά σε πολλά πράγματα 
δεν χρειάζεται να αποδείξει τα αυτονόητα. Μάλι-
στα, τους τελευταίους μήνες είναι αρκετά τα πει-
ράγματα που δέχονται οι Ελληνες που ζουν στην 
Ολλανδία εξαιτίας της οικονομικής και πολιτικής 
κατάστασης στη χώρα μας. 

«Εδώ υπάρχει αξιοκρατία» 

Ο παράδεισος των start-up
ή εταιρεια στην οποία συμμετέχει μετρά μόλις 
δύο χρόνια ζωής. Προέρχεται, μάλιστα, από τους 
κόλπους του ολλανδικού πολυτεχνείου και πρό-
κειται για μια ολλανδική start-up εταιρεία παροχής 
γεωφυσικών υπηρεσιών στον χώρο της έρευνας 
υδρογονανθράκων. 

Η Delft Inversion είναι η start-up που «τρέ-
χουν» τρεις επιστήμο-
νες, ένας εκ των οποίων 
είναι ο Πάνος Δουλγέ-
ρης, ο οποίος πριν από 
επτά χρόνια έφτασε για 
σπουδές στο μεγάλο χω-
ριό – όπως αποκαλεί το 

Ντελφτ – με το πανέμορφο και γραφικό κέντρο, 
όπου συνήθως επικρατεί ησυχία. 

Η νεοφυής εταιρεία του Πάνου αναλύει σεισμικά 
δεδομένα με σκοπό τον χαρακτηρισμό πετρωμά-
των σε βάθη που πολλές φορές ξεπερνούν τα 4 
χιλιόμετρα. «Βάσει των μοντέλων των πετρωμάτων 
που παράγουμε, μπορεί να εκτιμηθεί ο όγκος ενός 
πιθανού ταμιευτήρα, η διαπερατότητά του και 
άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία για την κατάρτιση 
ενός αξιόπιστου σχεδίου ανάπτυξης κοιτάσματος» 

τονίζει στα «ΝΕΑ». Μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν 
έχει δραστηριοποιηθεί στον χώρο της Μεσογείου. 
«Σίγουρα πάντως είναι στα πλάνα μας να προ-
σεγγίσουμε εταιρείες στον ευρύτερο χώρο της 
Μεσογείου μέσα στα επόμενα χρόνια. Αντίθετα, 
στα δύο χρόνια εργασιών μας έχουμε λάβει έργα 
κυρίως από εταιρείες που εδρεύουν στη Βόρεια 
Ευρώπη. Βέβαια, η αγορά πετρελαίου είναι μια 
παγκοσμιοποιημένη αγορά και γι’ αυτό τα έργα 
που έχουμε εκτελέσει αφορούν περιοχές σε όλο 
τον πλανήτη». 

Είναι χαρακτηριστικό πως στην Ολλανδία, το 
60% των νέων θέσεων εργασίας που καταγρά-
φηκαν κατά την περσινή χρονιά δημιουργήθηκε 
από εταιρείες που ιδρύθηκαν τα τελευταία πέντε 
χρόνια, με άλλα λόγια start-up εταιρείες. 

Η βορειοευρωπαϊκή χώρα, όπως επισημαίνει 
ο Πάνος, προσφέρει αρκετά φιλικό περιβάλλον 
με ξεκάθαρο φορολογικό σύστημα και ηλεκτρο-
νική μηχανοργάνωση για start-up επιχειρήσεις 
τεχνολογίας που χρειάζεται να αφοσιωθούν στο 
επιχειρηματικό και το τεχνικό κομμάτι. «Γι’ αυτούς 
τους λόγους δεν σκεφτόμαστε να αλλάξουμε την 
έδρα μας στην παρούσα φάση».

Φιλικό περιβάλλόν με ξεκάθάρό Φόρόλόγικό σύστημά

Τους τελευταίους μήνες  
οι Ελληνες δέχονται 
πειράγματα για την 
οικονομική μας κατάσταση

Μεγαλώνει συνεχώς η ελληνική ομογένεια
Χάγη, Ρότερνταμ, Ντελφτ, Αμστερνταμ: είναι οι ολλανδικές πόλεις που σήμερα φιλοξενούν εκατοντάδες έλληνες νεομετανά-
στες. Βάσει στοιχείων της ελληνικής πρεσβείας στην Ολλανδία, οι εγγεγραμμένοι Ελληνες στην ευρωπαϊκή χώρα φτάνουν τους 
18.700. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός μπορεί και να ξεπερνά τους 20.000 αν προσθέσει κανείς και τον αυξημένο αριθ-
μό νέων παιδιών που τελευταία αναζητούν εκτός από καλές σπουδές και αξιοπρεπή εργασία στις ολλανδικές πόλεις.

Το 60% των νέων θέσεων  
εργασίας που καταγράφηκαν 
πέρυσι στην Ολλανδία ήταν  
για start-up εταιρείες
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καναλιών. Ούτε κι εκεί, όμως, η εύ-
ρεση εξειδικευμένης δουλειάς είναι 
εύκολη υπόθεση για τους Ελληνες. 
Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης εργάζεται 
ως σερβιτόρος σε ελληνικό εστιατόριο 
στο Ρότερνταμ, που άνοιξε πρόσφατα. 

Η Ολλανδία αποτελεί τα τελευταία 
χρόνια προορισμό μετανάστευσης 
για τους νέους σε ηλικία Ελληνες. Οι 
περισσότεροι έφτασαν στη χώρα για 
σπουδές. Αλλωστε, τα δίδακτρα για τα 
ολλανδικά πανεπιστήμια είναι προ-
σιτά (1.930 ευρώ τον χρόνο!). Η ολο-
κλήρωση των σπουδών τους, ωστόσο, 
δεν σήμαινε και επιστροφή στη χώρα 
μας, καθώς η αναζήτηση δουλειάς 
παραμένει Γολγοθάς. Αναγκάστηκαν, 
λοιπόν, να συμβιβαστούν με τα «κακά» 
της Ολλανδίας, όπως είναι ο καιρός, 
αλλά να απολαμβάνουν τα «καλά» 
της, όπως είναι η οργάνωση. 

«οργανωσή Παντου». Ο Αλέξαν-
δρος Παπαχαραλάμπους έφτασε στην 
Ολλανδία για μεταπτυχιακές σπουδές 
τον Αύγουστο του 2012, έχοντας ολο-
κληρώσει και τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις. Σπούδασε συγκοινω-
νιολόγος - πολιτικός μηχανικός στο 
Πολυτεχνείο του Ντελφτ. «Φτάνοντας 
εντυπωσιάστηκα από τις υποδομές 
και την οργάνωση. Η – απόλυτη και 
καλή – οργάνωση επεκτείνεται πα-
ντού, ακόμα και στην προσωπική ζωή 
των Ολλανδών, τις περισσότερες φο-
ρές εις βάρος του αυθορμητισμού. 
Στην εκπαιδευτική ζωή, όμως, αυτό 
σημαίνει πως πράγματα που υπήρ-
χαν στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στην 
Ολλανδία, όπως χαμένα μαθήματα ή 
καταλήψεις» λέει ο Αλέξανδρος. 

Εδώ και οκτώ μήνες εργάζεται ως 
ερευνητής στο ολλανδικό Πολυτε-
χνείο κι ασχολείται με δύο πρότζεκτ, 
το πρώτο εκ των οποίων αφορά τη 
δημιουργία έξυπνων συστημάτων για 
οχήματα. «Τελειώνοντας τις σπουδές 
μου, αποφάσισα να εργαστώ στην 
Ολλανδία γιατί είχα την ευκαιρία να 
έχω εισόδημα κάνοντας τη δουλειά 
που μου αρέσει, σε ένα περιβάλλον 
που ενισχύει την καινοτόμο σκέψη, 
σε αντίθεση με την Ελλάδα που τις 
περισσότερες φορές επικροτεί την 
πεπατημένη. Στα σχέδιά μου είναι η 
επιστροφή στην Ελλάδα, αλλά υπάρ-
χουν πολλοί παράγοντες που επη-
ρεάζουν αυτή την απόφαση. Από τη 
μια, η οικονομική κρίση, οι χαμηλές 
οικονομικές αποδοχές, η δυνατότητα 
εύρεσης εργασίας και το εργασιακό 
περιβάλλον είναι παράγοντες οι οποί-

οι δρουν αρνητικά. Από την άλλη, 
είναι το φυσικό και το ανθρώπινο 
περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι μπορώ 
να συγκρίνω τις δύο χώρες, αλλά 
μπορώ να πω πόσο διατεθειμένος 
είμαι να αλλάξω την κατάσταση στην 
οποία βρίσκομαι σήμερα. Εφτιαξα 
μια ρουτίνα στην Ολλανδία, η οποία 
θα αλλάξει όταν η εναλλακτική είναι 
πιο ελκυστική. Και αν δεν είναι τώ-
ρα, ξέρω ότι θα είναι στο εγγύς ή το 
μακρινό μέλλον». 

χαμενεσ ευκαιριεσ. Στο ίδιο πα-
νεπιστήμιο σπουδάζει και ο Φώτης 
Καραμέρος, ο οποίος μετά το πτυχίο 
του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του 
ΕΜΠ κάνει μεταπτυχιακές σπουδές 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. «Δυστυχώς ο κλάδος αυ-
τός, αν και με τεράστιες προοπτικές 
ανάπτυξης στην Ελλάδα, δεν έχει 
τύχει μέχρι στιγμής της κατάλλη-
λης προσοχής στη χώρα μας. Είναι 
κρίμα, αν σκεφτεί κανείς τα οφέ-
λη που θα απέφεραν στην Ελλάδα 
τυχόν επενδύσεις στον τομέα της 
ενέργειας από ελληνικές και ξένες 
εταιρείες και οργανισμούς. Είναι 

πολλά αυτά που λείπουν από την 
πατρίδα σε έναν Ελληνα που μένει 
μόνιμα στο εξωτερικό και αγαπάει τη 
χώρα του. Αλλά είναι και πολλά αυτά 
που απωθούν έναν νέο μηχανικό, ο 
οποίος έχει κοπιάσει για χρόνια σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 
όπως το να συμβιβαστεί με τις προ-
βληματικές ελληνικές προοπτικές 
στην παρούσα φάση. Επομένως δεν 
σκέφτομαι την επιστροφή στην Ελλά-
δα βραχυπρόθεσμα. Το μεταπτυχιακό 
μου τελειώνει σε λίγους μήνες. Θα 
επιδιώξω να εργαστώ ως μηχανικός 
στην Ολλανδία. Αν αυτό το σενάριο 
δεν ευοδωθεί, υπάρχουν επιλογές 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σκο-
πός είναι η απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας ώστε να χτίσω μια καλή 
βάση για την πραγματοποίηση του 
μακροπρόθεσμου στόχου μου που 
είναι η μόνιμη επιστροφή στην Ελ-
λάδα, με καλές όμως συνθήκες και 
όχι συνθήκες εκμετάλλευσης και 
υποβάθμισης» λέει ο Φώτης.

Οι περισσότεροι 
νεομετανάστες έφτασαν στην 
Ολλανδία για σπουδές, αλλά 
επέλεξαν να μείνουν εκεί

Τι θα φάμε 
   σήμερα

Κάθε μέρα στο 
tanea.gr

Η Χάγη 
συγκεντρώνει 

μεγάλο αριθμό 
ελλήνων 

νεομεταναστών!


