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Άθλια συμπεριφορά από έλληνες εργοδότες 
στην Αυστραλία καταγγέλει Έλληνας σεφ
«Ο ι έλληνες εργοδότες στην 

Αυστραλία, κυρίως οι 
ιδιοκτήτες καταστηµάτων 
εστίασης, συµπεριφέρο-

νται στους συµπατριώτες τους, χει-
ρότερα και από τους έλληνες…της 
Ελλάδας. Ας ξεκινήσουµε όµως µε τα 
βασικά, προκειµένου να αντιληφθείς, 
από που «αντλούν» τα πατήµατα τους. 
Καταρχήν, είναι πολύ δύσκολο να µε-
ταναστεύσεις και να δουλέψεις στην 
Αυστραλία. Πολύ δύσκολο. Στην Αυ-
στραλία, το κράτος λειτουργεί µε όλη 
την σηµασία της έννοιας. Υπάρχουν 
νόµοι και κανόνες που πρέπει να τη-
ρηθούν, αλλιώς δεν θα καταφέρεις 
τίποτα απολύτως. Αυτό που κάνουν 
οι περισσότεροι, και το έκανα και 
εγώ, είναι να επισκεφθείς την χώρα 
ως φοιτητής, να σου «βγάλουν» δη-
λαδή µια student visa και να παρα-
κολουθήσεις τα µαθήµατα της σχολής 
που επιθυµείς. Κάπου εδώ όµως, ξε-
κινούν και τα προβλήµατα. Ο νόµος 
ορίζει, ότι ως φοιτητής δικαιούσαι 
να δουλέψεις µόλις…20 ώρες την 
εβδοµάδα. Με 20 ώρες την εβδοµά-
δα όµως, δεν «βγαίνεις» µε τίποτα. 
Η ζωή εδώ είναι πολύ ακριβή. Όταν 
εργάζεσαι ως φοιτητής, δικαιούσαι το 
κατώτατο µισθό, που είναι 18 δολά-
ρια Αυστραλίας την ώρα. Αν πιάσεις 
δουλειά αλλού, τα χρήµατα που θα 
εισπράττεις, θα είναι αναγκαστικά 
µαύρα. Αν σε πιάσει όµως το κράτος 
να εργάζεσαι παρανόµως, σε στέλνει 
µε την «µία» στο αεροδρόµιο και φεύ-
γεις πίσω σπίτι σου ή όπου αλλού θες 
να πας. Ο ιδιοκτήτης πληρώνει µόνο 
ένα πρόστιµο. Είναι πολύ σπάνιο να 
βρεις έναν αυστραλό εργοδότη, που 
θα το κάνει αυτό. Να απασχολεί κά-
ποιον «µαύρα». Σε αντίθεση µε τους 
έλληνες εργοδότες, οι οποίοι επι-
δίδονται «αβέρτα» στο σπορ. «Προ-
σλαµβάνουν» συµπατριώτες τους, 
για να «εξυπηρετηθούν» και οι δύο 
πλευρές. Να βγάλει δηλαδή ο άλλος 
το έξτρα χαρτζιλίκι για να ζήσει και ο 
επιχειρηµατίας να έχει στην δούλεψη 
του «αόρατους» εργαζόµενους που θα 
του κοστίζουν πολύ λιγότερο» δηλώ-
νει στο bangladeshnews. gr, έλληνας 
chef της Μελβούρνης…

ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ 
ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ∆ΙΣ-
ΤΑΓΜΟ. ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥ…

«Για να παραµείνεις όµως στην Αυ-
στραλία, πρέπει να βρεις κάποιον 
πρόθυµο εργοδότη να σου προσφέ-

ρει sponshorship. Σκέψου το σαν µια 
µόνιµη άδεια εργασίας, η οποία όµως 
συνοδεύεται, και από κάποιες προϋ-
ποθέσεις. Τα χρήµατα που πρέπει να 
σου δώσει, ανέρχονται στα 56.000 
δολάρια τον χρόνο. Είναι πολύ σπά-
νιο να σου προσφέρει έλληνας εργο-
δότης sponsorship. Αυτό το κάνουν 
µόνο οι αυστραλοί εργοδότες. Προ-
σωπικά, ήµουν πολύ τυχερός, καθώς 
βρήκα έλληνα επιχειρηµατία που µου 
το πρόσφερε. Σε περίπτωση που λή-
ξει η student visa και δεν έχεις βρει 
sponshorship, πρέπει να σπουδά-
σεις ξανά. Γνωρίζω παιδιά που εί-
ναι φοιτητές…5 χρόνια. Το κράτος, 
το βολεύει πολύ αυτή η κατάσταση, 
γιατί βγάζει «τρελά» χρήµατα από τις 
σχολές. Τι συµβαίνει τώρα στα ελλη-
νικά καταστήµατα εστίασης, και ειδι-
κά στην περιοχή του Oakleigh, που 
είναι µια ελληνική παροικία, στην 
οποία δραστηριοποιούνται πολλοί 
έλληνες επιχειρηµατίες; Όλα σχεδόν 
τα µαγαζιά είναι φαγάδικα. Μιλάµε 
για πολύ χρήµα. Πολύς κόσµος. ∆ού-
λεψα εκεί και ξέρω τι λέω. Άκου: Ενώ 
ο µισθός, όπως σου είπα, είναι 18 
δολάρια την ώρα, οι έλληνες εργο-
δότες προσφέρουν 15,14, ακόµη και 
12 δολάρια την ώρα. ∆ουλεύεις µόνο 
όταν έχει δουλειά και βεβαίως πλη-
ρώνεσαι µόνο για τις ώρες εκείνες. 
Μπορεί δηλαδή να πας στις 10:00 το 
πρωϊ, να δουλέψεις µέχρι τις 14:00, 
και µετά, επειδή δεν θα έχει δουλειά, 
να σου πει «φύγε, κάνε καµιά βόλτα 
και έλα αργότερα να δουλέψεις». Σε 
κρατά «όµηρο». Εννοείται ότι ο εργο-
δότης που σε απασχολεί µαύρα, δεν 
πληρώνει ούτε το superannuation 
που οφείλει απέναντι στο κράτος. Για 
λόγους ευκολίας, ας το χαρακτηρί-
σουµε ως τις…εργοδοτικές του εισφο-
ρές. Στην Αυστραλία, είναι υποχρεω-
µένος να καταβάλλει στον αντίστοιχο 
κρατικό φορέα, τα χρήµατα της ασφά-
λισης του εργαζόµενου. ∆εν το κάνει. 
Εποµένως, εσύ φαίνεσαι σαν να δού-
λεψες 20 ώρες, ενώ στην πραγµατι-
κότητα εργάστηκες…80. Προσέξτε 
κάτι: Οι δηλωµένες ώρες αφορούν 
αυτούς που σπουδάζουν κάτι σχετικό 
µε την εστίαση. Αν είσαι π.χ, οικο-

νοµολόγος, δουλεύεις εξ’ολοκλήρου 
«µαύρα». Έτσι και αλλιώς, σε περι-
µένει άλλη δουλειά. Η ανασφάλιστη 
εργασία «πιάνει» τους συµπατριώτες 
του, ιταλούς,ρώσους, κτλ. Και αν εσύ 
δεν θέλεις να δουλέψεις για τόσα 
λίγα χρήµατα, σου λέει «φύγε, περι-
µένουν και άλλοι».

ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕ-
ΡΟΝΤΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕ-
ΡΩΣ ΑΣΧΗΜΑ. ΜΑΣ 
ΘΕΩΡΟΥΝ ΠΕΙΝΑΣ-
ΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟ-
ΡΟΦΥΓΑ∆ΕΣ, ΠΟΥ 
ΗΡΘΑΜΕ ΣΤΗΝ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ…

«∆εν πληρώνουν επίσης γιορτές, 
αργίες, Σαββατοκύριακα και άδειες. 
Όσον αφορά την συµπεριφορά τους 
απέναντι στους έλληνες, είναι τραγι-
κή. Τραγική. Έχω εργαστεί σε µαγαζί, 
στο οποίο η ιδιοκτήτρια µας φώνα-
ζε «πεινασµένους», «ήρθατε εδώ για 
να φάτε ένα κοµµάτι ψωµί» και άλλα 
πολλά τέτοια. Η στάση τους απέναντι 
µας είναι θλιβερή. Πρόσφατα, έλλη-
νας εργοδότης χτύπησε ένα νέο παιδί 
που δούλευε σε αυτόν. Το παλικάρι, 
αναγκάστηκε να φωνάξει την αστυ-
νοµία. Πιστεύω ότι µας φθονούν, 
γιατί τα περισσότερα παιδιά που έρ-
χονται εδώ ειναι µορφωµένα. Θυµά-
µαι, δούλευα στο Oakleigh όταν εµ-
φανίστηκε ένας γέρος, ο οποίος µας 
αποκάλεσε… «Αλβανούς της Αυστρα-
λίας». Ήταν µεγάλος και δεν ήθελα 
να µαλώσω µαζί του. Του είπα µόνο, 
πως δεν δέχοµαι παρατηρήσεις από 
κάποιον που µένει τόσα χρόνια στην 
Αυστραλία και ακόµη δεν έχει µάθει 
να µιλά…αγγλικά. Άλλο και αυτό. 
Τόσα χρόνια στην Αυστραλία και 
ακόµη δεν έχουν µάθει την γλώσ-
σα. Μιας που αναφέρθηκα ξανά στο 
Oakleigh, να σου πω, προκειµένου 
να σου αποδείξω τι αρχιαπατεώνες 
είναι οι έλληνες, πως εργαζόµουν σε 

εστιατόριο της περιοχής. Ήµασταν 7 
µάγειρες, οι 4 δεν φαίνονταν «πουθε-
νά», και αυτός παρουσίαζε µόνο τους 
3 υπαλλήλους µε τις 20 ώρες εργασί-
ας που αντιστοιχούσαν στον καθένα. 
Άρα 60 ώρες την εβδοµάδα και «κα-
θάριζε». Ξέρεις πόσες ώρες δούλευα 
µόνο εγώ; 80! Αν πας εκεί και µπεις 
σε ένα µαγαζί, θα αντικρίσεις δεκάδες 
εργαζόµενους. ∆ηλωµένοι, θα είναι 
µόνο µια «χούφτα». Κάποτε, έγραψε 
κάποιος ένα άρθρο για τις άσχηµες 
συνθήκες που αντιµετωπίζουν οι έλ-
ληνες εργαζόµενοι από τους συµπα-
τριώτες τους στην Γερµανία, και η γυ-
ναίκα ενός επιχειρηµατία σχολίασε 
«σαν δεν ντρέπονται οι αισχροί, να 
κάνουν τέτοια πράγµατα». Γέλασα και 
της είπα, πως είναι δυνατόν να µιλάει 
εκείνη, όταν κάνει τα ίδια και χειρό-
τερα. Απίστευτη υποκρισία…».

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ∆ΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ∆ΕΙ-
ΧΝΟΥΝ. ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΟΛΥ ΒΡΩΜΙΑ ΑΠΟ 
ΠΙΣΩ…

«Να σου πω κάτι ακόµη για τους έλ-
ληνες της Αυστραλίας; Το µόνο που 
παραδέχοµαι είναι, πως δούλεψαν 
πολύ σκληρά όταν ήρθαν εδώ. Σαν 
τα σκυλιά. Σε αυτό, τους βγάζω το κα-
πέλο. Υπάρxει µια µερίδα νοµοταγών 
πολιτών. Που δεν παρανοµούν. Που 
νοιάζονται για τους συµπατριώτες 
τους. Τους βοηθούν. Από την άλλη 
όµως, υπάρχουν και αυτοί που λει-
τουργούν ως µέγιστοι φοροφυγάδες, 
κλέβουν το κράτος αβέρτα. Το µόνο 
που τους ενδιαφέρει είναι τα λεφτά. 
Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Θα πουλούσαν 
και την µάνα τους στο διάολο για να 
κερδίσουν περισσότερα. Και προσέξ-
τε, τα χρήµατα που βγάζουν δεν τα ξο-
δεύουν, τα βάζουν όλα στην τράπεζα. 
Αυτός είναι ο µεγάλος τους καηµός. 
Ποιος έχει τα περισσότερα χρήµατα 
στην τράπεζα. Γνωρίζω ανθρώπους, 
επιχειρηµατίες, µε πολλά λεφτά στην 
άκρη, που παίρνουν σύνταξη και 
πάνε να δουλέψουν…ως καθαριστές 
για να βγάλουν παραπάνω. Απίστευ-
τες καταστάσεις. Όσον αφορά την 
επιδειξιοµανία τους, την εξάρτηση 
τους από το αλκόολ, τα ναρκωτικά, 
τους ξυλοδαρµούς των γυναικών 
τους, τα καζίνο και τον ιππόδροµο, 
θα στα πω άλλη φορά. Ο µύθος τους 
καταρρέει…».




