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Εισαγωγή

Η δηµιουργία του βιβλίου αυτού κατέστη δυνατή µε τη
συνεργασία περίπου 300 ατόµων που συµφώνησαν να
δώσουν συνέντευξη σχετικά µε τις εµπειρίες τους στην
ανεργία. Σε όλο το βιβλίο, παρατίθενται τα δικά τους λόγια.
Στις συναντήσεις µε αυτά τα άτοµα, εντυπωσιαστήκαµε
µε την ικανότητα πολλών από αυτά να αντιµετωπίσουν τη
δύσκολη εµπειρία της µακρόχρονης ανεργίας. Σίγουρα
ήταν πληγωµένοι. Έφευγαν πολύ αποθαρρυµένοι και, κάποιες φορές, απελπισµένοι. Ήταν εντυπωσιακό να βλέπεις, ωστόσο, ότι σε αυτήν την αρνητική κατάσταση ήταν
σε θέση να αντιµετωπίζουν την ανεργία και να βρίσκουν
δυνάµεις που τους ξάφνιαζαν. Αυτό που ελπίζουµε για
εσάς είναι ότι θα µπορέσετε κι εσείς να κάνετε το ίδιο.
Στο πρώτο µέρος του βιβλίου, περιγράφονται κάποια συναισθήµατα που οι άνεργοι είπαν ότι βίωναν. Στη συνέχεια ακολουθούν οι προτάσεις τους για τους τρόπους
που τους βοηθούσαν και πιθανόν να βοηθήσουν κι εσάς
να αντιµετωπίσετε το άγχος της ανεργίας.
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Μέρος Πρώτο

Η Εµπειρία
της Ανεργίας:
Συναισθηµατικά “σκαµπανεβάσµατα”
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Πώς Αισθάνεστε Όταν Είστε Άνεργος;

Σοκ! Ανακούφιση! Λύπη! Ενθουσιασµός! Απογοήτευση! Έλλειψη ενέργειας! Απελπισία! Αποφασιστικότητα! Οι άνθρωποι νιώθουν πολλά διαφορετικά συναισθήµατα όταν
µένουν χωρίς δουλειά. Τα συναισθήµατα αυτά µπορεί να
διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο, ανάλογα µε τον τρόπο
που χάσατε τη δουλειά σας, πόσο καιρό έχετε µείνει
χωρίς δουλειά, τις µελλοντικές σας πιθανότητες, και εάν
µπορείτε να παρέχετε οικονοµική βοήθεια στην οικογένειά σας ή σε άλλους που εξαρτώνται από εσάς.
Ωστόσο, πολλοί από τους ανέργους µε τους οποίους µιλήσαµε περιέγραψαν παρόµοια µοτίβα συναισθηµάτων.
Περιέγραψαν τα συναισθήµατα αυτά σαν ένα «τρενάκι
του Λούνα Παρκ» που δεν τους άφηνε να ισορροπήσουν
και έτσι ήταν δύσκολο γι’ αυτούς να νιώθουν αυτοπεποίθηση. Παρουσιάζουµε αυτά τα «σκαµπανεβάσµατα» ώστε
να µπορέσετε να δείτε τα βιώµατα των άλλων και να τα
συγκρίνετε µε τις δικές σας εµπειρίες. Επίσης, ελπίζουµε ότι κοιτάζοντας όλη την πορεία που κάνει αυτό το
«τρενάκι» θα νιώσετε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το
χειρισµό αυτών των «πάνω» και «κάτω» και θα αισθανθείτε περισσότερο ότι έχετε τον έλεγχο. Ανατρέξτε στο
διάγραµµα στη σελίδα 8 καθώς θα αναλύουµε µερικά
από τα συναισθήµατα που νιώθουν κάποια άτοµα για την
απώλεια εργασίας και την αναζήτηση εργασίας.
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Συναισθηµατικά “σκαµπανεβάσµατα”
Απώλεια Εργασίας
Τι έγινε;
Α. Οι πρώτες αρνητικές αντιδράσεις στην απώλεια εργασίας (σοκ, θυµός)
Εγκαταλείποντας τη ∆ουλειά/το Σχολείο
Β. Σκεπτόµενοι την απώλεια εργασίας (ανησυχία, λύπη)
Μεγάλες Ελπίδες
Γ. Αποδοχή της απώλειας (αποφασισµένοι, έχοντας τον
έλεγχο)
∆. Σκεπτόµενοι την αναζήτηση εργασίας (ελπιδοφόροι,
αισιόδοξοι, περήφανοι)
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Αναζήτηση εργασίας
Ψάχνοντας για ∆ουλειά
Ε. Οι πρώτες αντιδράσεις στο άγχος που συνδέεται µε
την αναζήτηση εργασίας (πίεση, αποθάρρυνση, φόβος,
θυµός, απελπισία)
ΣΤ. Προστασία από το άγχος που σχετίζεται µε την αναζήτηση εργασίας (απάθεια)
Ζ. Στρέφοντας την απορρίψη στον εαυτό σας (νιώθοντας
άχρηστοι, αποµονωµένοι, µόνοι, αποσυρόµενοι από τον
κόσµο)
Τι Γίνεται Μετά;
Η. Στο επόµενο µέρος του βιβλίου, θα αναλύσουµε τους
τρόπους αντιµετώπισης της περιόδου της ανεργίας.
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Απώλεια εργασίας
Τι έγινε;
Έκανα Κάτι Λάθος;
Και κατά κάποιο τρόπο κάτι µέσα µου έλεγε ότι έκανα
κάτι λάθος. ∆εν είχε σχέση µε µένα. ∆εν υπάρχει αρκετή
δουλειά, σωστά; Αλλά δεν µπορούσα να µην αισθάνοµαι
το αρνητικό συναίσθηµα.
Τα άτοµα που χάνουν σήµερα τη δουλειά τους συχνά τη
χάνουν χωρίς να φταίνε οι ίδιοι. Κατά κάποιο τρόπο είναι
θύµατα – θύµατα τεχνολογικών αλλαγών και θύµατα δύσκολων οικονοµικών καταστάσεων. Παρόλα αυτά, πολλοί κατηγορούν τους εαυτούς τους. Αναρωτιούνται, « Γιατί εµένα;
Έφταιξα εγώ που έχασα τη δουλειά µου; Τι έκανα λάθος; »
Τα άτοµα µε τα οποία µιλήσαµε είπαν ότι είχαν χάσει
τη δουλειά τους για διάφορους λόγους. Κάποιοι από αυτούς είχαν απολυθεί επειδή η εταιρία στην οποία εργάζονταν έκλεισε. Κάποιοι είχαν προαχθεί πρόσφατα, και
απολύθηκαν επειδή δεν είχαν αρκετή εµπειρία στη νέα
τους θέση. Άλλοι εργάζονταν σε θέσεις που δεν ήταν
απαραίτητες, λόγω τεχνολογικών αλλαγών. Τα άτοµα που
βρέθηκαν να είναι άνεργοι αισθάνονταν απογοήτευση
γιατί ήταν καλοί στη δουλειά τους κι όµως την έχασαν.

Τι σηµαίνει αυτό;
Έχω χάσει πιο πολλά από µία δουλειά. Στην πραγµατικότητα η δουλειά είναι τρόπος ζωής µου. Η οικογένειά µου
ήταν σ’ αυτή τη δουλειά για χρόνια, και τώρα όλα χάθηκαν, χάθηκαν! ∆εν ξέρω τι θα κάνω.

Η απώλεια εργασίας αφήνει βαθιά πληγή, ειδικά εάν
εργαζόσασταν πάνω σε κάτι που σας άρεσε και για αρκετό διάστηµα. Όσο πιο δυνατό είναι το δέσιµο µε τη
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δουλειά σας, τόσο πιο δύσκολο είναι να την αφήσετε
και να προσπαθήσετε για κάτι καινούργιο. ∆εν υπάρχουν
απλές απαντήσεις, γι’ αυτό πάρτε λίγο χρόνο να σκεφτείτε προσεκτικά τις επόµενες κινήσεις σας.

Αφήνοντας µια δουλειά
Όταν απολύθηκα, ήταν κάτι το οποίο είχα στο µυαλό µου
ότι θα συνέβαινε, αλλά στην πραγµατικότητα δεν πίστευα
ότι θα µπορούσε να συµβεί σε µένα. Μόλις έφυγα, ήταν
ένα σοκ. Αυτό ήταν. Ήταν ένα σοκ όταν έφυγα και όταν
µε ρωτούσε κάποιος τι συνέβη, απλά έβαζα τα κλάµατα.
Τα αρνητικά συναισθήµατα που έρχονται πρώτα συνήθως διαδέχεται µια περίοδος αποδοχής και αποφασιστικότητας για ενασχόληση µε τη διαδικασία αναζήτησης
εργασίας. Αυτά τα δύο βήµατα είναι παρόµοια µε τα συναισθήµατα που νιώθουµε όταν χάνουµε κάποιο σηµαντικό πρόσωπο στη ζωή µας (για παράδειγµα, ένα
αγαπηµένο πρόσωπο ή κάτι που µας ήταν πολύ αγαπητό).
Όταν έφυγα τελικά, ένιωσα καλά, ελεύθερος… Ήµουν
αρκετά ενθουσιασµένος επειδή έφευγα.
Μερικές φορές, όταν τα άτοµα έχουν λάβει προειδοποίηση πριν φύγουν, οι αρνητικές συναισθηµατικές αντιδράσεις βιώνονται όσο ακόµα εργάζονται. Έτσι, όταν
τελειώνει πραγµατικά η δουλειά τους, αρχικά υπάρχει
µία αίσθηση ανακούφισης περισσότερο παρά ανησυχία
για την ανεργία.

Εγκαταλείποντας το Σχολείο
Απλώς µόλις παράτησα το σχολείο. ∆εν ήξερα τι ήθελα να
κάνω. ∆εν είχα ιδέα τι ήθελα να κάνω… κι έτσι σκέφτηκα,
αν δεν ξέρω τι θέλω να κάνω, πώς θα πάρω πράγµατα από
το σχολείο ώστε να προετοιµαστώ για µια µελλοντική δουλειά;
Ήθελα να επιστρέψω στο σχολείο αλλά δεν ξέρω.
Είναι απλά µια απόφαση. Είναι δύσκολο να αποφασίσεις
τι πραγµατικά θέλεις να κάνεις στις µέρες µας… Έκανα
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αίτηση στο σχολείο, αλλά δεν υπήρχε θέση. ∆εν µπορείς
να πετύχεις πουθενά, κι έτσι µπαίνεις στον εργασιακό
χώρο. ∆εν υπάρχει τίποτα εκεί, κι επιστρέφεις στο σχολείο, κι εκεί τίποτα. Τι µπορείς να κάνεις;
Πολλοί νέοι περιµένουν πως θα υπάρχει δουλειά γι’
αυτούς µετά το σχολείο. Όταν βρίσκουν λίγες ή καθόλου
εργασιακές προοπτικές, το αποτέλεσµα είναι συναισθήµατα πικρίας και απογοήτευσης. Επίσης νιώθουν ότι θα
µπορούσαν και να µην προσπαθούν να βρουν δουλειά
αφού δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι εκεί έξω γι’ αυτούς
έτσι κι αλλιώς. Νιώθουν µόνοι, απογοητευµένοι, και σχεδόν θυµωµένοι µε τον κόσµο. ∆εν βλέπουν µελλοντικές
προοπτικές ούτε στο σχολείο ούτε στη δουλειά.

Μεγάλες Ελπίδες
Όταν τελείωσα τον κύκλο µαθηµάτων βελτίωσης του επιπέδου µου, ξεκίνησα να ψάχνω για δουλειά. Ένιωθα µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σχέση µε πριν τον κύκλο
µαθηµάτων – είχα περισσότερα να προσφέρω στους εργοδότες µου και ένα καλό βιογραφικό. Νόµιζα πως θα
ήταν εύκολο να βρω δουλειά, αλλά δεν ήταν.
Ήµουν πραγµατικά εργατικός. Κάθε µέρα κοιτούσα για
άλλη δουλειά… Υπέθετα πως θα ήτα ν, ξέρεις, δύο ή
τρεις εβδοµάδες ή µήνας και µετά θα ήµουν και πάλι σε
µια δουλειά.
Όταν τα άτοµα µε τα οποία µιλήσαµε συζητούσαν για την
αναζήτηση εργασίας, συνήθως έλεγαν ότι ξεκίνησαν να ψάχνουν µε ενθουσιασµό καθώς σκέφτονταν νέες πιθανότητες
για δουλειά. Παρότι υπήρχε ακόµη κάποια ανησυχία για την
κατάσταση, ήταν αισιόδοξοι για τις πιθανότητες που είχαν
και είχαν την πεποίθηση ότι θα ήταν σε θέση να βρουν
κάτι. Ωστόσο, όταν δεν µπόρεσαν να βρουν δουλειά, αναγκάστηκαν να αντιµετωπίσουν τα πραγµατικά προβλήµατα αναζήτησης εργασίας.
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Αναζήτηση Εργασίας
Ψάχνοντας για ∆ουλειά
Η αναζήτηση εργασίας πραγµατικά σε καταθλίβει. ∆εν
υπάρχει καµία απολύτως υποστήριξη. Είναι µόνο αρνητικά
συναισθήµατα. Όλες οι πληροφορίες που δέχεσαι είναι
αρνητικές.
Μετά από µερικές ειδοποιήσεις απόρριψης – ξέρεις,
όταν έπαιρνα το γράµµα, ένιωθα πραγµατικά κατάθλιψη.
Αναρωτιέσαι – τουλάχιστον, εγώ α να ρωτιόµου ν – τι
νόηµα είχε. Μερικές φορές ένιωθα σαν να χτυπούσα το
κεφάλι µου στον τοίχο.
∆εν µπορούσα να ξεκινήσω, τη µία µέρα θα ήµουν υπερβολικά ενθουσιώδης και την επόµενη νεκρός. Έπεισα τον
εαυτό µου ότι δεν µπορούσα να βγω έξω και να ψάξω
για δουλειά. Πέρασα από µια γελοία διαρκή αυξωµείωση
συναισθηµάτων. Αυτό συνεχίστηκε, και ήταν απλά έτσι:
τη µια µέρα ένιωθα καλά και την επόµενη χάλια.
Στην αρχή έψαχνα ενεργητικά συνέχεια. Μετά η κατάσταση αρχίζει να σε παρασέρνει. Μου είπαν ακόµα ότι
ήµουν πολύ µεγάλος στα 33. Αυτό µε πλήγωσε. Μετά η
σύζυγος είπε «Γιατί δεν βγαίνεις έξω;» Βγαίνεις µια ή
δυο φορές και µετά σταµατάς για δυο µήνες. Μετά ανησυχείς και ψάχνεις.
Καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση εργασίας, µεγαλώνει η
πίεση. Μερικοί λένε ότι «η αναζήτηση εργασίας είναι
δουλειά». Αν ισχύει αυτό, τότε πρέπει να είναι από τις
πιο δύσκολες δουλειές που υπάρχουν!
Τα συναισθήµατα αυτής της περιόδου αναζήτησης εργασίας αντανακλούν τις γρήγορες αλλαγές που βιώνουν
τα άτοµα καθώς τον ενθουσιασµό µιας νέας δουλειάς
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διαδέχεται η αποθάρρυνση όταν δεν τα καταφέρνουν.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αλλαγή διαθέσεων σας κάνει να νιώθετε πως χάνετε τον έλεγχο των
συναισθηµάτων και των σκέψεών σας. Μας µίλησαν για
κάποιες φορές που έβαζαν ξαφνικά τα κλάµατα ή ένιωθαν άσχηµα για τους εαυτούς τους. Τότε ήταν που αναρωτιούνταν τι τους απέµενε στη ζωή.
Αποτέλεσµα µακρόχρονης ανεργίας µπορεί να είναι συναισθήµατα µοναξιάς, απελπισίας, και αποθάρρυνσης. Οι
άνθρωποι αρχίζουν να χάνουν την αυτοπεποίθησή τους
και αναρωτιούνται αν κάτι δεν πάει καλά µε τους ίδιους.
Αν έχετε νιώσει κάποιο ή όλα αυτά τα συναισθήµατα,
είστε ένας µεταξύ πολλών – είστε φυσιολογικοί.

Καλύπτοντας Βασικές Ανάγκες
Η αίσθηση ό τι βρίσκεστε επάνω στο συναισθηµατικό
τρενάκι όταν είστε άνεργοι είναι κοινή εµπειρία και δεν
προκαλεί καµία έκπληξη αν αναλογιστείτε τις βασικές
ανάγκες που καλύπτει η εργασία.

Χρήµατα
Πριν, ήµουν σε θέση να πληρώνω το ενοίκιο ή οτιδήποτε, να πληρώνω τους λογαριασµούς, τώρα όµως έχω
πολλά προβλήµατα προσπαθώντας να εξασφαλίζω το φαγητό µου και το ενοίκιο. Στην πραγµατικότητα δεν µπορώ
να βγαίνω έξω όπως παλιά. ∆εν µπορώ ούτε να βγω
έξω και να περάσω καλά.
Είναι τροµακτικό. Τα χρήµατα µόλις που σου φτάνουν,
νιώθεις στριµωγµένος, ξέρεις. Πρέπει να εξασφαλίζεις
την πληρωµή του ενοικίου και των λογαριασµών, και
µόλις που τα βγάζεις πέρα. Είναι σαν να µη µπορείς να
κουνηθείς.
∆εν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τα συναισθήµατα φόβου και απογοήτευσης που εµφανίζονται ως
αποτέλεσµα της έλλειψης χρηµάτων. Μέσω της δου14

λειάς εξασφαλίζετε φαγητό, ρουχισµό, µεταφορά, και µια
στέγη πάνω από το κεφάλι σας. Τα χρήµατα παρέχουν
µια αίσθηση ότι έχετε τον έλεγχο της ζωής σας. Επίσης
σας βοηθούν να καταλάβετε το ποια είναι η θέση σας
στον κόσµο. Για τους περισσότερους αυτό είναι πολύ
σηµαντικό.

Κόσµος
Μου άρεσε όταν πήγαινα στη δουλειά απλά ότι ήµουν µε
κόσµο. ∆εν ήµασταν και οι καλύτεροι φίλοι, αλλά κάναµε
πράγµατα µαζί. Απλά ήταν καλό να βρίσκο µαι κοντά
τους…
Ένιωθα πραγµατικά καλά. Και µετά, οι φίλοι µου επέστρεφαν στη δουλειά κι εγώ ήµουν και πάλι µόνος, και
αυτό άρχισε να µε φθείρει λίγο.
Η δουλειά δίνει την αίσθηση ότι ανήκουµε κάπου.
Χωρίς αυτήν νιώθετε µόνοι, άδειοι, απόµακροι. Για να
γεµίσετε αυτό το κενό, θα χρειαστεί να στραφείτε περισσότερο στην οικογένεια και τους φίλους σας. Ωστόσο,
αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο, καθώς η ανεργία µπορεί
να επηρεάσει αυτές τις σχέσεις.

Σκοπός
Το να εργάζοµαι είναι σηµαντικό για µένα. Μου δίνει µια
αίσθηση κατεύθυνσης και µια αίσθηση ότι ανήκω κάπου
ή ότι είµαι χρήσιµος.
Όταν εργαζόµουν στο νοσοκοµείο, ήµουν πολύ εργατικός
και µου άρεσζε πολύ. Νιώθεις όµορφα για τον εαυτό
σου. Ξέρεις ότι πετυχαίνεις κάτι. Και µετά όταν βρεθείς
χωρίς δουλειά, νιώθεις σαν να χάνεις τα ταλέντα και τις
δεξιότητές σου, και σε πιάνει µελαγχολία.
Η εργασία δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση ότι
αξίζουν. Υπάρχει ένας σκοπός στη ζωή και µία αίσθηση
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πως είναι χρήσιµοι. Όταν βρίσκεστε χωρίς δουλειά, νιώθετε πως είστε άχρηστοι και για τον εαυτό σας και για
τους άλλους. Αυτό είναι δύσκολο να το αντιµετωπίσετε,
αλλά υπάρχουν τρόποι να βρείτε νόηµα στη ζωή και να
διατηρήσετε την αυτοπεποίθησή σας. Αυτό θα συζητηθεί
στο επόµενο µέρος (ξεκινώντας από τη σελ. 17).

Ρουτίνα
Το πιο δύσκολο πράγµα όσο ήµουν άνεργη ήταν ότι δεν
είχα πού να πάω. ∆εν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ τι σήµαινε να µπαίνω και να λέω «Καληµέρα. Πώς είσαι σήµερα;» Όταν ο άντρας µου έχει πάει στη δουλειά και τα
παιδιά στο σχολείο, τι µένει;
Περνούσα πολύ χρόνο βλέποντας τηλεόραση ή κάνοντας
βόλτες στο κέντρο. ∆εν περνάει εύκολα η ώρα όταν
είσαι άνεργος. Πραγµατικά δεν περνάει επειδή είσαι συνηθισµένος σε µια ρουτίνα.
Η εργασία παρέχει µια δοµή και µία τάξη στη ζωή.
Σας δίνει µια καθηµερινή ρουτίνα. Όταν είστε άνεργοι,
νιώθετε χαµένοι και αποδιοργανωµένοι σαν να έχετε
χάσει την άγκυρά σας. Ένας τρόπος αντιµετώπισης της
ανεργίας είναι να βρείτε µια νέα ρουτίνα για τον εαυτό
σας - µια καινούργια άγκυρα.
Αν µπορείτε να δείτε τον εαυτό σας επάνω στο συναισθηµατικό τρενάκι µε πολλές από τις ανάγκες σας να µην
καλύπτονται, συνεχίστε να διαβάζετε. Το επόµενο µέρος
περιγράφει κάποιους από τους τρόπους που άλλοι άνεργοι έµαθαν να αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις της ανεργίας. Ελπίζουµε οι ιδέες αυτές να σας είναι χρήσιµες.
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Μέρος ∆εύτερο

Αντιµετωπίζοντας
την Ανεργία:
Τι Μπορείτε να Κάνετε
Τώρα θα δούµε τις ιδέες που πρότειναν οι άνεργοι
µε τους οποίους µιλήσαµε σχετικά µε τρόπους που
χρησιµοιοιήσαν για να διατηρήσουν τις ελπίδες και
τον προσωπικό έλεγχο, όσο δεν έχουν δουλειά.
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Πρώτος Τρόπος Αντιµετώπισης
Οικογένεια
Αν είστε χωρίς δουλειά, η κατάσταση στην οικογένειά
σας µπορεί να έχει αλλάξει κατά κάποιους τρόπους.

Αλλαγές
Απώλεια Χρηµάτων και Κοινωνικής Θέσης
Ίσως αισθάνεστε άσχηµα που δεν µπορείτε να παρέχετε
οικονοµική βοήθεια στους άλλους όπως κάνατε πριν.
Ίσως δεν είστε σε θέση να αγοράσετε ένα δώρο για κάποιο φίλο, να πάτε σε ένα εστιατόριο, στον κινηµατογράφο, ή να πληρώσετε το ενοίκιο.
Αλλαγές Καθηκόντων στο Σπίτι
Ίσως νιώθετε πιεσµένοι να χρησιµοποιήσετε ένα µέρος
από τον «ελεύθερο χρόνο» σας για να κάνετε περισσότερες
δουλειές στο σπίτι. Από την άλλη πλευρά, αν πραγµατικά
θέλετε να κάνετε περισσότερες δουλειές στο σπίτι, τα
υπόλοιπα µέλη της οικογένειας ίσως το βλέπουν αυτό ως
παρέµβαση. Βρείτε την θέση σας! Μπορεί να υπάρξουν
εντάσεις στο σπίτι ως αποτέλεσµα.
Αυξηµένη Εξάρτηση από την Οικογένεια
Ίσως προκήψει η ανάγκη να δανειστείτε χρήµατα από
µέλη της οικογένειας ή να µετακοµίσετε πίσω στο πατρικό σας σπίτι. Αυτό οδηγεί σε ένταση καθώς συνεχίζεται η ανεργία και εσείς δεν είστε σε θέση να
πληρώσετε τα χρέη σας. Αν είστε νέοι, ίσως σας ενοχλεί
η έλλειψη ανεξαρτησίας που µπορεί να προέλθει από το
γεγονός ότι µένετε µε τους γονείς σας.
Γρήγορες Συναισθηµατικές Αλλαγές
Οι άλλοι στο σπίτι µερικές φορές δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι έχετε κακή διάθεση. Ίσως το βρίσκετε δύσκολο να έχετε καλές σχέσεις µαζί τους επειδή δεν
καταλαβαίνουν πραγµατικά τι σας συµβαίνει.
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Αλλαγές στις Σχέσεις µε τα Μέλη της Οικογένειας
καθώς η Ανεργία Συνεχίζεται
Τα περισσότερα µέλη της οικογένειας είναι υποστηρικτικά
στα πρώτα στάδια της ανεργίας. Όσο περνάει ο καιρός,
όµως, απογοητεύονται κι αυτά, επίσης, και αυτό µπορεί να
έχεις ως αποτέλεσµα οικογενειακούς καυγάδες.

Τι Μπορείτε να Κάνετε
Καταλάβετε και ∆εχθείτε Αυτό που Σας Συµβαίνει
Νοµίζω ότι όταν αρχίζεις και ξεπερνάς το στάδιο της
απογοήτευσης σιγά-σιγά αποδέχεσαι την κατάσταση. Λες,
«Αν έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Απλά πρέπει να
το δεχτείς.» Ο θυµός δεν πρόκειται να δώσει καµία λύση.
Γιατί να αφήσεις την κατάσταση να χαλάσει το καλύτερο
µέρος του εαυτού σου;
Αν καταλάβετε και δεχθείτε τον τρόπο µε τον οποίο το
άγχος της ανεργίας σας επηρεάζει, ίσως αισθανθείτε πιο
δυνατοί να αντιµετωπίσετε τα προβλήµατα µε τα µέλη
της οικογένειάς σας.
Καταλάβετε τις Αντιδράσεις της Οικογένειάς Σας
Είχε µεγάλη διαφορά όταν τελικά συνειδητοποίησα ότι κι
εκείνη ήταν φοβισµένη, όπως ακριβώς κι εγώ.
Συνειδητοποιήστε ότι και η οικογένειά σας βιώνει νέες
συναισθηµατικές εµπειρίες ως αποτέλεσµα του ότι είστε
άνεργοι. Η ανεργία συνήθως οδηγεί σε αύξηση της οικογενειακής έντασης. Όλοι είναι φοβισµένοι και ανησυχούν για το µέλλον.
Μιλήστε στην Οικογένειά Σας
Είναι πραγµατικά καλός. Λέει «Ξέρεις, αυτή η δουλειά
δεν ήταν καλή για σένα, ήσουν υπερβολικά καλή για αυτή
τη δουλειά, ειδικά στο τέλος, και θα βρεις κάτι καλύτερο,
κάτι που θα σου ταιριάζει.» Κι έτσι, συνεχίζω κι εγώ να
σκέφτοµαι µ’ αυτόν τον τρόπο, και είναι αλήθεια. ∆εν
µπορώ να διαφωνήσω µ’αυτό αφού είναι αλήθεια.
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Ξέρω ότι τα πράγµατα έχουν αλλάξει στο σπίτι. Εγώ
είµαι διαφορετική, αυτοί είναι διαφορετικοί. Πρέπει να
το συζητήσουµε.
Μιλήστε στην οικογένειά σας. Μιλήστε τους για τις ελπίδες σας, τους φόβους και τις ανησυχίες σας και αφήστε τους να σας πουν πώς νιώθουν. Η επικοινωνία είναι
απαραίτητη για να διατηρηθούν οι δεσµοί της οικογένειας.
Συµπεριλάβετε την Οικογένειά Σας στην Αναζήτηση Εργασίας
Καθίσαµε και συζητήσαµε… πως πρέπει να µάθω κάτι
άλλο, να µάθω µια τέχνη.
Ένας τρόπος να έχετε καλές σχέσεις µε την οικογένειά
σας είναι να τη συµπεριλάβετε στο κυνήγι της δουλειάς.
Ζητήστε τους να σας βοηθήσουν να δείτε τα δυνατά σας
σηµεία και τις αδυναµίες σας, να προτείνουν άλλες δουλειές, να δώσουν ιδέες πώς µπορείτε να αντιµετωπίσετε
την κατάσταση. Τότε, όταν θα αντιµετωπίζετε απογοητεύσεις ή άλλους παράγοντες άγχους, θα είναι ανοιχτή
η πόρτα για συζήτηση µε την οικογένεια σας.
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∆εύτερος Τρόπος Αντιµετώπισης
Φίλοι
Οι φίλοι µπορούν να είναι σηµαντική πηγή ενθάρρυνσης
και υποστήριξης. Αλλά ίσως παρατηρήσετε κάποιες αλλαγές όταν είστε χωρίς δουλειά.

Αλλαγές
Κάποιοι Φίλοι Έρχονται πιο Κοντά, Άλλοι Αποµακρύνονται
Κάποιοι ίσως αισθάνονται άβολα και δεν ξέρουν πώς να
αντιδράσουν στο γεγονός ότι δεν έχετε δουλειά. Ίσως οι
ίδιοι έχουν δουλειά και δυσκολεύονται να καταλάβουν
πώς νιώθετε ακόµη και αυτοί που νοµίζατε ότι είναι πιο
κοντά σας. Τότε νιώθετε απογοητευµένοι και µόνοι. Από
την άλλη πλευρά, κάποιοι ίσως έρθουν πιο κοντά. Προσπαθήστε να είστε ανοιχτοί όταν σας πλησιάζουν αυτοί
ώστε να έχετε µια αίσθηση υποστήριξης. Έχετε ανάγκη
αυτού που µπορούν να σας προσφέρουν!
Λιγότερες Κοινές ∆ραστηριότητες! Λιγότερα Χρήµατα για
Ξόδεµα! ∆ιαφορές στα Ωράρια!
Συχνά γίνεστε φίλοι µε συναδέλφους. Όταν σταµατήσετε
να εργάζεστε, έχετε λιγότερα κοινά µαζί τους. Επίσης
έχετε λιγότερα χρήµατα να ξοδέψετε σε σύγκριση µε
αυτά που είχατε πριν. Έχετε ελεύθερο χρόνο όταν οι
φίλοι σας δεν έχουν. Το αποτέλεσµα όλων αυτών ίσως
είναι ότι νιώθετε λιγότερο σίγουροι σχετικά µε την ικανότητά σας να παραµείνετε φίλος. Ανησυχείτε µήπως το
µόνο θέµα που θα µπορείτε να συζητήσετε είναι πως
δεν έχετε δουλειά, µήπως γίνεστε βαρετοί.

Τι Μπορείτε να Κάνετε
Μιλήστε στους Φίλους Σας για Αυτό που Σας Συµβαίνει
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Μείνετε κοντά στους φίλους σας, ειδικά τους πιο κοντινούς. Πραγµατικά βοηθάει. Μιλήστε γι’ αυ τό που σα ς
συµβαίνει. Βγάλτε το από µέσα σας, πρέπει να µιλήσετε
σε κάποιον. Απλά να µιλάτε στον οποιονδήποτε, στους
φίλους ή την οικογένεια ή κάποιον. ∆ώστε σε κάποιον
να καταλάβει, τουλάχιστον πώς νιώθετε.
Πείτε στους φίλους σας πώς νιώθετε ώστε να τους
βοηθήσετε να καταλάβουν τις δυσκολίες που περνάτε.
Ζητήστε τους ιδέες για δουλειές, να σας πουν ποια νοµίζουν ότι είναι τα δυνατά σας σηµεία και ποιες οι αδυναµίες σας, να σας βοηθήσουν µε το βιογραφικό σας.
Κρατήστε Επαφή Με τους Φίλους Σας
Ένα από τα πράγµατα που προσπαθώ να κάνω είναι να
βγαίνω κάθε µέρα και να κάνω κάτι µε κάποιον, ακόµη
κι αν αυτό είναι µόνο να πιω έναν καφέ ή κάτι τέτοιο,
να υπάρχει κάτι να περιµένω κάθε µέρα.
∆ιατηρώντας επαφή µε τους φίλους σας, δεν νιώθετε
µόνοι και αποµονωµένοι.
Κάντε Καινούργιους Φίλους Μέσα από Χόµπι, Σπορ, και
Άλλες ∆ραστηριότητες
Είναι πραγµατικά θαυµάσιο. Πηγαίνω για τρέξιµο κάθε
πρωί. Συχνά (βρίσκοµαι µε κάποιον που γνώρισα) και κάνουµε παρέα.
Αναζητήστε νέους τρόπους να κάνετε φίλους. Ίσως µπορέσετε να γνωρίσετε κόσµο µέσω µιας δραστηριότητας
του κοινοτικού κέντρου, µιας αθλητικής δραστηριότητα ή
µέσω εθελοντικής εργασίας.
∆ηµιουργήστε Επαφές µε Άλλους Ανέργους
Πολύ σηµαντικό είναι να έχετε επαφές µε άτοµα που
ψάχνουν για δουλειά. Έτσι έχετε να µιλήσετε σε κάποιον
και σας δίνει κίνητρα.
Κάποιος που βρίσκεται χωρίς δουλειά µάλλον µπορεί να
καταλάβει τα συναισθήµατα που νιώθετε. Το έχει περάσει και ο ίδιος και µπορεί να προσφέρει πολύτιµη υποστήριξη.
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Τρίτος Τρόπος Αντιµετώπισης
Επαγγελµατικές Οµάδες
Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Τι Μπορείτε να Κάνετε
Αν ∆εν Έχετε κάποιον Επαγγελµατικό Στόχο
Σκεφθείτε τις Επιλογές Σας

Εργαζόµουν στην ίδια δουλειά 10 χρόνια. Μετά ή εταιρία
έκλεισε Ποτέ δεν σκέφθηκα να κάνω κάτι άλλο, ή σε
τι άλλο θα µπορούσα να είµαι καλός.
Βρισκόµουν σε τέλµα και δεν ήξερα πού πήγαινα. Ήταν
καιρός για αλλαγή, αλλά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν
µπορούσα να βρω άκρη. Η συµµετοχή µου στην οµάδα
επαγγελµατική διερεύνησης άνοιξε πολλούς ορίζοντες. Οι
άνθρωποι ήταν καταπληκτικοί και τώρα έχω ένα σχέδιο.
∆εν αξίζει να ξεκινήσετε την αναζήτηση εργασίας αν
δεν έχετε έναν ξεκάθαρο επαγγελµατικό στόχο. Ίσως
αισθάνεστε κολληµένοι στην τωρινή σας εργασία ή να
βρίσκεστε χωρίς δουλειά λόγω αλλαγών στην αγορά εργασίας. Έτσι κι αλλιώς, θα ήταν καλό να αλλάζατε κατεύθυνση. Βρείτε χρόνο για να σκεφθείτε ποιοι είστε και
πού πάτε στη ζωή σας. Η αναζήτηση εργασίας θα έχει
πολύ µεγαλύτερο νόηµα για εσάς (και ελπίζουµε και για
άλλους) αν έχετε έναν στόχο στο µυαλό σας. Αναζητήστε
εάν λειτουργούν σε διάφορους φορείς οµάδες που βοηθούν στην αξιολόγηση της δουλειά σας ή των επαγγελµατικών σας επιλογών. Στην οµάδα έχετε την ευκαιρία
να δείτε σε ποιο βαθµό µπορούν να αξιοποιηθούν οι δεξιότητές σας µε άλλες δουλειές και σε ποια σηµεία
υπάρχουν κενά. Επίσης θα σας αρέσει το γεγονός ότι
βρίσκεστε µε άλλους και µαζί κάνετε σχέδια.
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Αν Έχετε Επαγγελµατικό Στόχο Συµµετάσχετε σε Οµάδα
Αναζήτησης Εργασίας/Υποστήριξης
Μέσω της εφηµερίδας έµαθα για µια οµάδα υποστήριξης αναζήτησης εργασίας, και βρήκα ότι αυτό θα ήταν
κάτι θετικό για να συµµετάσχω. Το περίµενα µε ανυποµονησία κάθε ∆ευτέρα, και ανακάλυψα πως και άλλοι
ένιωθαν όπως κι εγώ. Κι έτσι ανακάλυψα πως η οµάδα
υποστήριξης µου έδινε ώθηση να ξεκινήσει η υπόλοιπη
εβδοµάδα και να λέω «Απλά συνέχισέ (το) και αργά ή µία
ευκαιρία.» Και καλύψαµε πολλούς τοµείς. ∆εν είχα µεγάλη εµπειρία από συνεντεύξεις κι έτσι περνώντας κάποιο χρόνο καθισµένος µπροστά στην κάµερα να δίνω
συνέντευξη σε ά λλου ς που συµµετείχαν στην οµάδ α,
πραγµατικά βοήθησε πολύ.
Ήταν ευκολότερο να µιλάω στην οµάδα, την οµάδα
υποστήριξης, σε σύγκριση µε το σπίτι, ίσως επειδή σχετίζεσαι µε ανθρώπους που ξέρουν πώς είναι.
Ένας από τους καλύτερους τρόπους να βοηθηθείτε στην
αναζήτηση εργασίας είναι µια οµάδα. Η οµάδα υποστήριξης όχι µόνο παίζει σηµαντικό ρόλο στο κυνήγι της
δουλειάς, αλλά επίσης παρέχει επαφές µε ανθρώπους
που βιώνουν τα ίδια άγχη και τις ίδιες εντάσεις µε εσάς.
Η οµάδα υποστήριξης µπορεί:

•ννα σας προσφέρει βοήθεια και αξιόλογες συµβουλές
σχετικά µε τεχνικές αναζήτησης εργασίας
•ννα σας βοηθήσει να συζητήσετε αυτά που νιώθετε
µε ανθρώπους που καταλαβαίνουν

•ννα σας δώσει ιδέες σχετικά µε τον τρόπο που θα συ
νεχίσετε ακόµη κι όταν είστε έτοιµοι να παραιτηθείτε

•ννα σας παράσχει τη δυνατότητα να κάνετε καινούργιους
φίλους σε µία περίοδο που ίσως τους χρειάζεστε.
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Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι οµάδες υποστήριξης αναζήτησης εργασίας πραγµατικά βοηθούν στην εύρεση εργασίας. Ίσως θα πρέπει να σκεφθείτε αυτήν την επιλογή
για τον εαυτό σας.
Οι οµάδες υποστήριξης αναζήτησης εργασίας και η
επαγγελµατική συµβουλευτική πσρέχονται από διάφορους φορείς. (ΟΑΕ∆, Γραφείο ∆ιασύνδεσης, Υπηρεσίες
κοινωνικών Εταιρειών). Τα κολλέγια και τα πανεπιστήµια
της περιοχής σας θα µπορούσαν να σας προσφέρουν
επαγγελµατικό σχεδιασµό και συµβουλευτική. Ο κρατικός
οργανισµός στήριξης όπως και οι εταιρίες κοινωνικών
υπηρεσιών είναι επίσης καλές πηγές.
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Τέταρτος Τρόπος Αντιµετώπισης
Θετική Σκέψη

Τι Μπορείτε να Κάνετε
Πρέπει, λοιπόν, να δραστηριοποιηθείτε, σηκωθείτε το
πρωί και πηγαίνετε να κάνετε αίτηση για τη συγκεκριµένη δουλειά που είδατε στην αγγελία ή εκείνη για την
οποία ειδοποιηθήκατε από το κέντρο απασχόλησης, έτσι
δραστηριοποιείστε. «Ωραία, αυτή είναι η δουλειά µου. Θα
µπω και θα την πάρω.» Και αυτό είναι σπουδαίο, και νιώθετε έτσι καθώς µπαίνετε και συµπληρώνετε την αίτησή
σας και δίνετε συνέντευξη.
Μετά από ένα διάστηµα που βρίσκεστε χωρίς δουλειά,
γίνεται πιο δύσκολο να νιώσετε ενθουσιασµό για το κυνήγι της δουλειάς, και να νιώσετε καλά µε τον εαυτό
σας. Ίσως αρχίσετε να µελαγχολείτε και να παραιτήστε.
Μάλλον ανησυχείτε πολύ για το µέλλον σας. Παραθέτουµε µερικά βασικά σηµεία που θα σας βοηθήσουν να
σκεφθείτε θετικά.
Κάντε Ένα ∆ιάλειµµα! Θέστε Στόχους Που να Μπορείτε
να Καλύπτετε Κάθε Μέρα
Απλά έπρεπε να µάθω να βρίσκω το ρυθµό µου. Έστελνα
εκατοντάδες βιογραφικά. Όλο αυτό είχε αποτέλεσµα να
λαµβάνω στοίβες µε απορρίψεις. ∆εν έβγαζε πουθενά.
Φυσικά, η εύρεση εργασίας είναι ο στόχος σας, αλλά θα
πρέπει επίσης να έχετε κάποιους στόχους που ξέρετε
ότι µπορείτε να επιτύχετε κάθε µέρα. Κάντε ένα διάλειµµα – βρείτε το ρυθµό σας. Για παράδειγµα, αντί να
στέλνετε µε το ταχυδροµείο εκατοντάδες βιογραφικά, ξεχωρίστε τις καλές προοπτικές και παραδώστε ιδιοχείρως
συγκεκριµένο αριθµό βιογραφικών. Να έχετε στόχους
που µπορείτε να καλύπτετε. Αυτός είναι ο τρόπος µε τον
οποίο βρίσκει κάποιος δουλειά. Προσπαθήστε να προγραµµατίζετε κάτι κάθε µέρα που θα σας κάνει να νιώθετε όµορφα.
26

∆ώστε Θετικά Μηνύµατα στον Εαυτό Σας

Πρέπει να δεις τη θετική πλευρά, ξέρεις. Είναι εύκολο
να βλέπεις την αρνητική και να λες, «Όλοι µε λυπούνται.»
Πρέπει κανείς να είναι πιο δυνατός, νοµίζω, για να δει
τη θετική πλευρά και να πει, «Λοιπόν, κάποια στιγµή θα
έχω δουλειά. ∆εν θα είµαι πάντα έτσι.»
Μετά από ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα ανεπιτυχούς
αναζήτησης εργασίας ίσως αρχίσετε να λέτε στον εαυτό
σας πράγµατα όπως «∆εν είµαι καλός,» «∆εν µπορώ να
κάνω τίποτα,» «Κανείς δεν θα µε προσλάβει.» Αυτό που
το κάνει χειρότερο είναι ότι αυτή η αρνητική στάση µπορεί να µεταδοθεί στους εργοδότες και να αποβεί εναντίον του να πάρετε τη δουλειά.
Ας υποθέσουµε ότι µόλις δώσατε µια συνέντευξη για
δουλειά και δεν ήταν είχατε επιτυχία. Σας είπαν ότι δεν
µπορούσαν να σας προσλάβουν την περίοδο αυτή λόγω
απρόοπτων περικοπών. Τι λέτε στον εαυτό σας; Ένα αρνητικό µήνυµα θα ήταν, «Πάλι τα ίδια, δεν θα βρω ποτέ
δουλειά. Συνέχεια αποτυχάνω στις συνεντεύξεις.» ∆εν
χρειάζεται να γελιέστε ότι δεν είστε απογοητευµένοι,
αλλά ένα πιο θετικό µήνυµα θα ήταν, «Είµαι πραγµατικά
απογοητευµένος που δεν πήρα τη δουλειά, την ήθελα
πραγµατικά. Έκανα το καλύτερο για να την πάρω. Υποθέτω ότι η εταιρία απλά δεν κάνει προσλήψεις αυτήν
την περίοδο. ∆εν φταίω εγώ γι’ αυτό. Ίσως θα είναι καλύτερα την επόµενη φορά.»
Υπενθυµίστε στον Εαυτό Σας Ότι Είστε Αξιόλογο Άτοµο
Ένιωθα ότι ήµουν άχρηστος στην κοινωνία, άχρηστος προς
τη γυναίκα µου και τον εαυτό µου. Αυτό έλεγα στον εαυτό
µου. Τώρα συνειδητοποιώ ότι είµαι αξιόλογος. Ακόµη κι αν
δεν έχω δουλειά, παραµένω άνθρωπος.
Μερικά άτοµα ανέφεραν ότι είχαν βρει ένα νέο τρόπο
να σκέφτονται την αξία τους. Όσο άφηναν την εργασία
τους να τους λέει τι αξίζουν, συνεχώς βοµβαρδίζονταν
από µελαγχολικές σκέψεις, εξαιτίας της ανεργίας. Όταν
αποφάσισαν ότι ήταν πολύτιµοι για τους ίδιους κέρδισαν
τη µάχη!
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Πέµπτος Τρόπος Αντιµετώπισης
Επαγγελµατικές Αλλαγές/Περαιτέρω
Εκπαίδευση και Επανειδίκευση

Τι Μπορείτε να Κάνετε
Το πιο δύσκολο για µένα ήταν να δω πραγµατικά τι θα
µου άρεσε να κάνω. Μεγάλωσα µη κάνοντας τα πράγµατα που µου άρεσαν. ∆εν το θέλω πια αυτό – είναι καιρός για µία επαγγελµατική αλλαγή. Αυτή είναι η στιγµή
να ανακαλύψω ποιος είµαι. Αυτό που µου αρέσει πραγµατικά σχετικά µε την ανεργία είναι να ανακα λύ πτω
ποιος είµαι και τι µου αρέσει να κάνω.

Επανεκτιµήστε ∆εξιότητες και Ενδιαφέροντα
Παρακολούθησα έναν κύκλο επαγγελµατικής συµβουλευτικής και στη συνέχεια επισκέφθηκα έναν σύµβουλο.
Ήταν υπέροχο. Η κυρία αυτή µου πρότεινε κάτι σαν εσωτερική διακόσµηση που µου φάνηκε καλή ιδέα. Είναι κάτι
πολύ δηµιουργικό και µου αρέσει τροµερά. Αλλά τόνωσε
επίσης την αυτοπεποίθησή µου λέγοντας «Είσαι θαυµάσια, συµβιβαζόσουν µε λίγα για χρόνια. Εργαζόσουν µαζί
µε άλλους ενώ θα µπορούσες να εργάζεσαι για τον
εαυτό σου.» Μου έδωσε µια ώθηση αυτοπεποίθησης.
Αρχίστε να σκέφτεστε τις δεξιότητες που έχετε και
πώς θα µπορούσατε να τις χρησιµοποιήσετε µε άλλους
τρόπους. Πολλοί βάζουν στενά περιθώρια σχετικά µε τις
δεξιότητες που µπορούν να προσφέρουν. Για παράδειγµα, αν εργάζονταν ως υπάλληλοι σε κάποιο ξενοδοχείο, πιστεύουν ότι µπορούν να εργαστούν µόνο ως
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υπάλληλοι σε κάποιο άλλο ξενοδοχείο. ∆εν συνειδητοποιούν ότι στο ξενοδοχείο ανέπτυξαν δεξιότητες όπως
το να είναι καλοί ακροατές, να είναι εύκολα προσαρµόσιµοι, οργανωτικοί, να µπορούν να προωθούν ζητήµατα,
να σκέφτονται γρήγορα κ.τ.λ. Αυτές οι δεξιότητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλές άλλες εργασίες.
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων είναι να σκεφτείτε κάποιο χόµπι και εθελοντική εργασία. ∆είτε τι έχετε κάνει
στον ελεύθερο χρόνο σας καθώς και στις δουλειές σας.
Για να βοηθηθείτε σ’ αυτήν τη διαδικασία, ίσως θελήσετε να συζητήσετε το ιστορικό σας µε έναν σύµβουλο
απασχόλησης. Μία άλλη καλή πηγή είναι οι φίλοι ή µέλη
της οικογένειας που µπορούν να σας δείξουν κάποιες
δεξιότητες που παραβλέπατε. Μερικές φορές µπορείτε
να είστε τόσο κοντά σε µια κατάσταση ώστε να µην
αντιλαµβάνεστε τις δυνάµεις και τις δεξιότητές σας.
Σκεφθείτε την Περαιτέρω Εκπαίδευση και Επανειδίκευση
Το απολυτήριο Λυκείου θα µπορούσε να µε βοηθήσει να
µπω σε κάποιο πανεπιστήµιο. Μπορεί να καταλήξω να
γίνω ηλεκτρολόγος, αλλά θα είµαι χαρούµενος επειδή
ξέρω ότι θα έχω κάνει κάτι… όχι τόσα πολλά για κάποιον άλλον, µόνο για τον εαυτό µου και να ηρεµήσει το
µυαλό και η καρδιά µου.
Με τα σηµερινά πρότυπα, είµαι ακόµα µία αρκετά νέα
γυναίκα. Και σκέφτεσαι, λοιπόν, ίσως πρέπει να ξεκινήσεις να ειδικεύεσαι σε κάτι άλλο, ξέρεις…Μου αρέσει η
επαφή µε ανθρώπους και…βασικά έχω αυτοπεποίθηση.
Η περισσότερη εκπαίδευση και ειδίκευση µπορούν να
βοηθήσουν πραγµατικά και να σας εξοπλίσουν µε περισσότερα προσόντα για περισσότερες δουλειές. Στη σηµερινή σκληρή αγορά εργασίας η εκπαίδευση και η
ειδίκευση αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία.
Αν σκέφτεστε την περαιτέρω εκπαίδευση ή επανειδίκευση ή αν δεν έχετε ξεκαθαρίσει τι θέλετε να κάνετε,
είναι καλή ιδέα να µιλήσετε σε κάποιον σύµβουλο για πιθανά προγράµµατα στο πεδίο των ενδιαφερόντων σας.
Για να επισκεφθείτε κάποιον σύµβουλο, απευθυνθείτε
29

στους αρµοδιους φορείς.
Ενηµερωθείτε για τις Επαγγελµατικές Τάσεις
Νέα επαγγέλµατα αναπτύσσονται στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών, και
της βιοτεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις µικραίνουν, και οι
περισσότεροι στρέφονται στην αυτοαπασχόληση ενώ η
βιοµηχανία υπηρεσιών µεγαλώνει.
Είναι πολύ σηµαντικό να βλέπετε τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Αν το κάνετε, υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα να βρείτε δουλειά µετά το τέλος της ειδίκευσής
σας. Μιλήστε σε κάποιον σύµβουλο για να βεβαιωθείτε
ότι βρίσκεστε στη σωστή κατεύθυνση.
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Έκτος Τρόπος Αντιµετώπισης
∆ηµιουργώντας Επαγγελµατικές Επαφές
Στην αρχή είναι κάπως συναρπαστικό να αναζητάς επαγγελµατικές επαφές. Καθώς περνάει ο καιρός και δεν βρίσκετε δουλειά εν όψει, ωστόσο, οι επαφές αυτές
φθείρονται. Είναι δύσκολο να ψάχνετε για την επόµενη.
Τα άτοµα µε τα οποία µιλήσαµε πρότειναν τους ακόλουθους τρόπους δηµιουργίας επαγγελµατικών επαφών.

Τι Μπορείτε να Κάνετε
∆ηµιουργήστε ένα Προσωπικό ∆ίκτυο
Λέω σε όλους όσους ξέρω ότι ψάχνω για δουλειά. Ένας
φίλος µου έδωσε το όνοµα κάποιου να µιλήσω και τελικά βρήκα δουλειά.
Σήµερα, οι περισσότερες δουλειές δεν υπάρχουν σε αγγελίες στις εφηµερίδες. Χρειάζεται να έρθετε σε επαφή
µε την «κρυµµένη αγορά εργασίας.» Ο τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να δηµιουργήσετε ένα δίκτυο επαφών
και να ενηµερώνετε όσους περιλαµβάνονται σε αυτό για
τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες σας. Ακόµη και
άτοµα που νοιάζονται για εσάς µπορεί να είναι πολύ απασχοληµένα και χρειάζεται να τους υπενθυµίζετε ότι ψάχνετε δουλειά. Θα µπορούσαν να ξεχάσουν κάτι που
ίσως αποβεί επαγγελµατική ευκαιρία για εσάς.
Είναι σηµαντικό να:

•Είστε σε επαφή µε όσους γνωρίζετε.

•Τους λέτε για όσα σας ενδιαφέρουν και να βλέπετε τις
αντιδράσεις τους.
•Τους δίνετε βιογραφικά.
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•Ακολουθείτε όποιες πληροφορίες τύχει να σας δίνουν.

•Να τους τηλεφωνήσετε µετά από µια χρονική περίοδο!
Να τους δείξετε τους ότι εξακολουθείτε να ψάχνετε και
ευχαριστείστε τους για τη βοήθειά τους. Μην ξεχάσετε
να κάνετε αυτό το τηλεφώνηµα. ∆ιαφορετικά, υπάρχει
µεγάλη πιθανότητα ένα µέρος του δικτύου σας να σταµατήσει να δουλεύει για εσάς.
Βεβαιωθείτε πως έχετε κάνει κάποιες σκέψεις σχετικά
µε τις δεξιότητές σας από προηγούµενες δουλειές,
χόµπι, κ.τ.λ., ώστε οι άλλοι να σας σκέφτονται για διάφορες δουλειές.
Χρησιµοποιώντας το προσωπικό σας δίκτυο, θα έχετε
συχνά τη δυνατότητα να συστηθείτε σε εργοδότες που
δεν γνωρίζετε. Το να υπάρχει κάποιος που θα δώσει συστάσεις για εσάς πριν φθάσετε στον εργοδότη µπορεί
να σας ανοίξει το δρόµο.
∆ηµιουργήστε Άµεσες Επαφές
Τώρα ρωτάω τον οποιονδήποτε για δουλειά. Στην αρχή
ήµουν ντροπαλός, αλλά τώρα δεν είµαι πια.
Πολλές δουλειές βρίσκονται απλά µε το να είστε στο
κατάλληλο µέρος την κατάλληλη ώρα. Κάποιος παίρνει
το ρίσκο και είτε κάνει ένα τηλεφώνηµα είτε περνάει
για επίσκεψη. Μπορεί να µην υπάρχει κάποια σειρά αιτήσεων για δουλειά, αλλά δείχνοντας ενδιαφέρον και
βρισκόµενος εκεί, ίσως σταθείτε τυχερός.
Ένας άλλος τρόπος να δηµιουργήσετε άµεσες επαφές
περιγράφεται στα περισσότερα βιβλία που ασχολούνται
µε την αναζήτηση εργασίας και χρησιµοποιείται επίσης
στις οµάδες υποστήριξης. Η ιδέα είναι να παίρνετε τηλέφωνα και να ζητάτε συνέντευξη για να συζητήσετε
για την εταιρία. Τους ξεκαθαρίζετε ότι θέλετε πληροφορίες, όχι να κάνετε αίτηση για δουλειά. Κάνοντας αυτές
τις πληροφοριακές συνεντεύξεις, βρίσκετε περισσότερους πιθανούς εργοδότες και δηµιουργείτε επαφές µέσα
σε διάφορες εταιρίες. Αυτή η προσέγγιση µπορεί πραγµατικά να αποδώσει!
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Έβδοµος Τρόπος Αντιµετώπισης
Εργασίες Επιβίωσης: Εργασίες Μερικής απασχόλησης ή Προσωρινές Εργασίες

Τι Μπορείτε να Κάνετε
Σκεφθείτε την Εργασία Μερικής απασχόλησης
Τη µια είναι έτσι, την άλλη αλλιώς, ξέρεις. Γενικά, νιώθω
καλά. Είχα πολλές επιφυλάξεις στην αρχή. Είναι αρκετά
διαφορετικό. Η εργασία µερικής απασχόλησης είναι κάτι
διαφορετικό για µένα - δεν το έχω ξανακάνει, αλλά νοµίζω ότι το κάθε πράγµα βοηθάει.
Πήρα µια προσωρινή δουλειά. Ένιωσα πολύ καλά και χάρηκα. Πιστεύω ότι η δουλειά δίνει αξιοπρέπεια.
Ο κύριος λόγος για τον οποίο δέχεται κάποιος δουλειά
µερικής απασχόλησης είναι τα χρήµατα. Του δίνει χρήµατα και παρέχει αξιόλογη εµπειρία. Μερικές φορές
είναι ένας καλός τρόπος για να ανοίξει ο δρόµος. Αν
προκύψει δουλειά πλήρους απασχόλησης, είστε εκεί. Οι
δουλειές που αναλαµβάνενται απλά για να “επιβιώσατε”
ανακουφίζουν το αίσθηµα µελαγχολίας. Σας βάζουν πάλι
στο ρεύµα.
Αν πάρετε κάποια τέτοια δουλειά, βεβαιωθείτε ότι συνεχίζετε να έχετε τους µακροπρόθεσµους στόχους σας
υπόψη. Η δουλειά αυτή δεν είναι το τέλος. Μερικές
φορές κάποιοι ανησυχούν ότι θα κολλήσουν, και στη συνέχεια περνούν στη φάση της αναµονής για τη µεγάλη
ευκαιρία. Αυτό δεν τους οδηγεί πουθενά. ∆είξτε ενδιαφέρον και ενθουσιασµό για οτιδήποτε κάνετε, µακροπρόθεσµα θα δείτε αποτελέσµατα.
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Όγδοος Τρόπος Αντιµετώπισης
Εθελοντική Εργασία

Τι Μπορείτε να Κάνετε
Προσφέρετε Εθελοντικά το Χρόνο και τις ∆εξιότητές Σας
Κάνω εθελοντική εργασία. Συνήθως την κάνω 2-3
φορές την εβδοµάδα Κάνω οτιδήποτε χρειάζονται. Μαγειρεύω, είµαι θυρωρός, καθαρίζω τα παράθυρα. Απλά
βοηθάω Ήθελα να απασχολούµαι επειδή δεν µπορώ να
µένω σπίτι, τι να έκανα;
Εργάστηκα εθελοντικά για περίπου τρεις ή τέσσερις
µήνες. ∆ούλευα µία µέρα την εβδοµάδα και µέσω αυτής
της δουλειάς έκανα κι άλλες επαφ ές τώρα είµαι σε
φάση ειδίκευσης µε το Κέντρο Πρόληψης Κρίσεων, εκεί
θα κάνω συµβουλευτική µέσω τηλεφώνου.
Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εργάστηκα εθελοντικά περνάω µιση µέρα εδώ, εκεί, οπουδήποτε, ξέρεις. Αύριο θα πάω αυτήν την κυρία στο γιατρό και αυτό
θα είναι µεγάλη υπόθεση γι αυτήν. Το απολαµβάνει τόσο
πολύ, που νιώθω πως κάνω κάτι.
Η εθελοντική εργασία, αν και δεν πληρώνεται, µπορεί
να καλύψει πολλές από τις ίδιες ανάγκες που καλύπτει
η “εργασία επιβίωσης”. Μπορείτε να αποκτήσετε εργασιακή εµπειρία, να δηµιουργήσετε επαφές, να νιώσετε
πως είστε χρήσιµοι, και να απασχολείστε. Θυµάστε που
είπαµε ότι εξακολουθείτε να είστε αξιόλογο άτοµο; Αν
θέλετε να µάθετε πόσο αξιόλογο άτοµο είστε, αναλάβετε
µια εθελοντική εργασία!
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Ένατος Τρόπος Αντιµετώπισης
Άσκηση

Τι Μπορείτε να Κάνετε
∆ιαλέξτε την Άσκηση που Σας Ταιριάζει Περισσότερο
Το µόνο σταθερό πρόγραµµα που έχω είναι ότι παίζω
ράγκµπι τα Σαββατοκύριακα. Επίσης ασκούµα ι αρκετά
παίζω ρακέτες στο αθλητικό κέντρο και κάποιες φορές
µε φίλους.
Έχουµε ποδήλατα. Κάνουµε ποδήλατο πολύ συχνά, και
ελπίζω πως όταν βρω δουλειά θα είναι κοντά, ώστε να
µπορώ να πηγαίνω στη δουλειά µε το ποδήλατο.
Ασχολούµαι µε πολλά σπορ και ψαρεύω. Προσπαθώ να επικεντρωθώ στα όµορφα πράγµατα. Να είµαι απασχοληµένος.
Είτε αθλείστε σε µια οµάδα (τένις, χόκεϊ, γυµναστική)
ή ατοµικά (τρέξιµο, περπάτηµα, κολύµβηση) καθορίστε
ένα πρόγραµµα και νιώστε καλά µε τον εαυτό σας. Η
άσκηση βοηθάει στη µείωση του άγχους και στη διατήρηση θετικής στάσης.
Ίσως χρειαστεί να ψάξετε για δραστηριότητες που δεν
κοστίζουν πολλά χρήµατα. Μερικά αθλητικά κέντρα έχουν
ειδικές προσφορές για ανέργους ή µειωµένες τιµές σε
συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας. Ρωτήστε σχετικά.
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∆έκατος Τρόπος Αντιµετώπισης
Αµβλύνοντας την Οικονοµική Πίεση

Τι Μπορείτε να Κάνετε
Κάντε Κάτι Γι Αυτούς τους Λογαριασµούς
Πήγαµε στο ∆ιευθυντή της τράπεζας και σχεδιάσαµε ένα
πρόγραµµα πληρωµών ώστε να µπορέσουµε να ξεπληρώσουµε τα χρέη µας λίγο-λίγο. Ακόµη χρωστάµε πολλά,
αλλά έτσι ξέρουµε τι έχουµε να πληρώσουµε κάθε µήνα.
Αυτό µπορεί να είναι µεγάλο πρόβληµα. Μιλήστε µε τον ∆ιευθυντή της Τράπεζας και άλλους πιστωτές για την κατάστασή σας. Να θυµάστε ότι οι πιστωτές σας θέλουν να δουν
τα χρήµατά τους να επιστρέφονται. Ίσως θελήσετε να σκεφθείτε την προοπτική κάποιου οικονοµικού συµβούλου.
Κι εσείς θα θέλετε να µειώσετε τα κόστη. Ορίστε
έναν προϋπολογισµό και µην τον ξεπεράσετε. Να ψωνίζετε µε προσοχή. Σκεφθείτε άλλους τρόπους να αποκτήσετε αυτά που χρειάζεστε
να αγοράζετε
µεταχειρισµένα, να κάνετε ανταλλαγές και να προσπαθείτε να κάνετε οι ίδιοι τις επιδιορθώσεις. Όλα αυτά
µπορούν να αµβλύνουν τις οικονοµικές πιέσεις που αυξάνουν την ανησυχία σας, σας κάνουν λιγότερο αποδοτικούς κατά την αναζήτηση εργασίας και επιδρούν
αρνητικά στις σχέσεις σας.
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Ενδέκατος Τρόπος Αντιµετώπισης
Επαφές µε Εταιρίες

Τι Μπορείτε να Κάνετε
Απευθυνθείτε στους αρµόδιους φορείς
Ελέγξτε τις κρατικές υπηρεσίες
Κάθε µέρα πήγαινα στο γραφείο απασχόλησης για να δω
τις ανακοινώσεις για εργασία. Μερικές φορές αυτό µε
αποθάρρυνε, αλλά δεν τα παράτησα. Επίσης, µίλησα µε τους
συµβούλους εκεί. Τελικά κάτι προέκυψε. Βρήκα δουλειά.
Είναι εύκολο να κάνετε διάφορες κρατικές υπηρεσίες
στόχο του θυµού σας, αλλά είναι πολύ πιο χρήσιµο να
προσπαθήσετε να τις δείτε σε σχέση µε το τι µπορούν
αυτές να κάνουν για εσάς. Μπορείτε να ωφεληθείτε από
όσα έχουν να προσφέρουν: πληροφορίες για την αγορά
εργασίας, επαγγελµατική συµβουλευτική, παραποµπές σε
επαγγελµατικούς οµίλους, οµάδες αναζήτησης εργασίας
/ υποστήριξης κ.τ.λ.
Για να µάθετε πληροφορίες για διάφορα προγράµµατα,
χρειάζεται δική σας ενηµέρωσή σας αναφορικά µε τις
τρέχουσες παρεχόµενες ευκαιρίες να γίνει δουλειά σας.
Να κοιτάζετε τους πίνακες ανακοινώσεων και να ρωτάτε
πληροφορίες για διαθέσιµα προγράµµατα.
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∆ωδέκατος Τρόπος Αντιµετώπισης
Άλλες Μέθοδοι Αντιµετώπισης
Παραθέσαµε τους τρόπους αντιµετώπισης που αναφέρθηκαν πιο συχνά. Υπάρχουν και άλλες µέθοδοι που κρίνονται σηµαντικές, αλλά δεν αναφέρθηκαν τόσο συχνά.

Τι Μπορείτε να Κάνετε
Ορίστε ένα Πρόγραµµα
Σηκωνόµουν νωρίς το πρωί, όπως θα έκανα αν πήγαινα
στη δουλειά. Ντυνόµουν, έκανα διάφορες δουλειές, και
ήµουν κοντά στο τηλέφωνο. Το απόγευµα, πήγαινα στο
γραφείο απασχόλησης. Προσπαθούσα να έχω ένα πρόγραµµα σαν να πήγαινα στη δουλειά.
Είναι σηµαντικό να ορίσετε ένα σταθερό πρόγραµµα.
Αυτό περιλαµβάνει να σηκώνεστε συγκεκριµένη ώρα, να
τρώτε τακτικά, να σχεδιάζετε τις δραστηριότητες της
ηµέρας και να κοιµάστε συγκεκριµένη ώρα. Αυτό σηµαίνει να αποφεύγετε να βλέπετε πολλές ώρες τηλεόραση
και να είστε συγκρατηµένοι ως προς τη χρήση αλκοολούχων ποτών και φαρµάκων.
Ψυχική ∆ύναµη
Μετά από µια περίοδο κατάθλιψης 3 µηνών, δεν ένιωσα
ποτέ ξανά µελαγχολία. Προσευχόµουν πολύ. Η προσευχή
µου έδωσε δύναµη.
Για κάποιους, η προσευχή είναι ένας τρόπος να αποκτήσουν περισσότερη δύναµη. Αυτή η αναζήτηση ψυχικής
δύναµης µπορεί επίσης να σηµαίνει η µεγαλύτερη ενασχόληση µε κάποια εκκλησία, συναγωγή ή κάποιον ναό.
Κάποιο µέρος λατρείας µπορεί συχνά να σας προσφέρει
µία οµάδα ανθρώπων που θα σας στηρίξουν.
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Χόµπι και Κοινωνική ∆ραστηριοποίηση
Μου άρεσε πραγµατικά πολύ να φτιάχνω διάφορα. Ήταν
ένας τρόπος να εκφράζοµα ι και να απασχολούµαι µε
κάτι. Επίσης έκανα µερικούς καλούς φίλους.
Η ενασχόληση µε χόµπι, πολιτιστικές δραστηριότητες, και
κοινοτικές ή πολιτικές οµάδες είναι ένας τρόπος να γνωρίζετε κόσµο και να κάνετε αξιόλογα πράγµατα. Οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να σας βοηθήσουν να
νιώθετε καλά και είναι επίσης ένας καλός τρόπος να δηµιουργείτε επαφές.
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Συµπέρασµα

Όλα όσα θεωρούσα ότι ήταν οριστικά, σταθερά τελικά
αρχίζουν και αλλάζουν.
Υποθέτω ότι είµαι µαχητής τελικά. ∆εν λέω, ξέρεις, ότι
δεν είναι εύκολο συνέχεια. Υπάρχουν και στιγµές που δεν
είµαι καλά, ξέρεις. Αλλά πάντοτε καταφέρνω να συνέρχοµαι και να ξαναρχίζω από την αρχή Θέλω να αποδείξω
στον εαυτό µου, «Μπορείς να τα καταφέρεις. Κρατήσου!»
Οι φράσεις αυτές περικλείουν την κεντρική ιδέα αυτού
του βιβλίου. Η ανεργία πραγµατικά δηµιουργεί µία αίσθηση συναισθηµατικού σκαµπανεβάσµατος, αλλά µπορείτε να αντισταθείτε και να έχετε τον έλεγχο.
Ελπίζουµε ότι µετά την ανάγνωση αυτού του βιβλίου θα
καταλάβετε καλύτερα πώς να βρείτε το ρυθµό σας, να κάνετε πράγµατα που θα σας κάνουν να νιώσετε χρήσιµοι, και
να περιβάλλεστε από άτοµα που σας συµπαθούν γι αυτό
που είστε. Να θυµάστε ότι δεν έχετε αλλάξει! Εξακολουθείτε να είστε τα αξιόλογα άτοµα που ήσασταν πάντοτε!
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