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«Ξένοι» ανάµεσά µας

« Π
οιες είναι οι δυσκολίες που
αντιµετωπίζει ένα άτοµο
που πάει να δουλέψει σε µια
ξένη χώρα;», ρωτάµε την

Carine Khoury. «Όπως µε κάθε µετανάστευ-
ση, η κυριότερη δυσκολία είναι η προσαρµογή
στα νέα δεδοµένα όσον αφορά τον τρόπο ζωής
του ατόµου και ο ενστερνισµός µιας νέας
κουλτούρας», απαντά.

Εγκαταλείποντας τη χώρα καταγωγής, το
άτοµο χάνει τις ανέσεις του, τους φίλους του,
και πιθανώς και την οικογένειά του. Βρίσκεται

έτσι σε µία θέση
όπου πρέπει να
δηµιουργήσει ένα
νέο κοινωνικό
κύκλο στο νέο του
περιβάλλον, ούτως
ώστε να νιώσει
«σαν στο σπίτι»
του.

Όταν, τώρα, ο
λόγος της µετανά-
στευσης αυτής
είναι η εργασία,
επισηµαίνει η
Carine Khoury,
τότε στις προκλή-
σεις που αναφέρα-

µε πιο πάνω έρχεται να προστεθεί και από τη
δυσκολία του να έχεις να προσαρµοστείς και
συµβιβαστείς µε διαφορετικούς εργασιακούς
νόµους και κουλτούρες, διαφορετικούς τρό-
πους σκέψεις, ώρες εργασίας, συµπεριφορές
και επαγγελµατικές πρακτικές.

Πρώτα βήµατα 
Ποια είναι τα πρώτα βήµατα που πρέπει να
κάνει κάποιος για να προσαρµοστεί πιο
γρήγορα και αποτελεσµατικά;
Πρέπει να είναι ανοιχτόµυαλος γενικά και να
καλωσορίσει τις αλλαγές. 
Πρέπει να δεχτεί πως τα πράγµατα θα είναι
στο εξής διαφορετικά, να κατανοήσει πως θα

περάσει κάποιος καιρός µέχρι να νιώσει ευτυ-
χισµένος στη νέα του χώρα και να µη συγκρί-
νει συνεχώς τις νέες καταστάσεις µε το πώς τα
πράγµατα γίνονται «πίσω σπίτι».
Το να προσπαθήσεις να
µάθεις έστω και τα βασι-
κά της τοπικής γλώσσας,
αλλά και το να περιηγη-
θείς στη νέα σου πόλη,
επίσης βοηθά στην εξοι-
κείωση.

Βοήθεια εξοικείωσης
Σε τι ειδικεύεστε και τι υπηρεσίες παρέχετε;
Παρέχουµε την υποστήριξη, την καθοδήγη-
ση και την ενεργό βοήθεια που χρειάζεται
ένας αλλοδαπός που έρχεται να διαµείνει
στην Κύπρο, για επαγγελµατικούς λόγους ή

όχι. Συνήθως τα άτοµα αυτά δεν µιλούν
ελληνικά και έτσι οι υ πηρεσίες µας βοηθούν
πολύ σε αυτό. 

∆ραστηριοποιούµαστε στην Επαρχία Λεµε-
σού και προσφέρουµε
προγράµµατα σχεδια-
σµένα τόσο για τις
ανάγκες των εταιρει-
ών όσο και για ιδιώ-
τες που απευθύνο-
νται σε εµάς.

Στην περίπτωση
που ο πελάτης µας είναι ιδιώτης, πρωταρχι-
κός µας στόχος είναι να τον βοηθήσουµε στο
να µην πάρει αποφάσεις, οι οποίες θα επιφέ-
ρουν αρνητικά αποτελέσµατα, όπως επιπλέον
καθυστερήσεις και απογοήτευση.

Στην περίπτωση όπου ο πελάτης µας είναι
µια εταιρεία ή οργανισµός, στόχος µας είναι
να ανακουφίσουµε το φόρτο εργασίας µε τον
οποίο επιβαρύνονται συνήθως τα τµήµατα
διεύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού, τα οποία,
κατά κανόνα, σπαταλάνε αρκετό χρόνο να
αντιµετωπίσουν τις διάφορες διαδικασίες που
προκύπτουν.

Μια εκδροµή ξενάγησης και εξοικείωσης
µε τη νέα πόλη διαµονής τους, έρευνα για
ανεύρεση οικείας, πληροφόρηση για την
εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και για την
ασφάλισή τους είναι µόνο µερικά από τα
παραδείγµατα των υπηρεσιών που προσφέ-
ρουµε. Περισσότερη πληροφόρηση µπορεί να
βρει κάποιος στην ιστοσελίδα µας
www.acklimatise.com

Καθοδήγηση Κυπρίων
Παρέχετε υπηρεσίες καθοδήγησης και σε
Κυπρίους που θα πάνε στο εξωτερικό; 
Η Acklimatise δεν προσφέρει,  προς το
παρόν, τέτοιου είδους καθοδήγηση, αλλά

πολύ ευχαρίστως βοηθάµε µε το να συστήνου-
µε αναγνωρισµένους αντίστοιχους οργανι-
σµούς στο εξωτερικό, οι οποίοι θα τους
δώσουν την απαραίτητη καθοδήγηση κα βοή-
θεια στη χώρα προορισµού τους.

Είµαστε σε συνεχή αναζήτηση νέων τρό-
πων επέκτασης των υπηρεσιών µας και κάλλι-
στα θα µπορούσαµε στο µέλλον να εντάξουµε
ένα ειδικό πρόγραµµα το οποίο θα προετοιµά-
ζει Κυπρίους για την εγκατάστασή τους σε µια
άλλη χώρα, κυρίως όσον αφορά τις νέες κουλ-
τούρες και νοοτροπίες που θα έχουν να αντι-
µετωπίσουν.

Χρονοβόρες διαδικασίες 
Ποια είναι τα νοµοθετικά και άλλα κενά τα
οποία καθυστερούν τις διάφορες διαδικα-
σίες στην Κύπρο; 
Η πολύπλοκη γραφειοκρατία στην Κύπρο, ο
χρόνος που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί
οποιοδήποτε έγγραφο και το γεγονός ότι το
διαδίκτυο εδώ δεν χρησιµοποιείται ως µορφή
επικοινωνίας τόσο όσο στο εξωτερικό για
περισσότερη ευκολία, είναι µερικές από τις
δυσκολίες.

Πολλές νοµοθετικές και τυπικές διαδικα-
σίες, που έπρεπε να είχαν αποπερατωθεί µέχρι
το 2004, που εντάχθηκε η Κύπρος στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, ακόµη δεν έχουν εντελώς απο-
περατωθεί, µε αποτέλεσµα η πληροφόρηση να
µην είναι ξεκάθαρη, ενώ πολλές φορές είναι
και ασύµβατη.

Αυτό µπορεί να έχει ως επακόλουθο την
απογοήτευση όταν ο εργαζόµενος ανέµενε ότι
η Κύπρος είναι τόσο «ευρωπαϊκή» όσο η χώρα
προέλευσής του.

Από τη άλλη, πολλές βελτιώσεις έχουν
γίνει, κατά το τελευταίο έτος, όσον αφορά τη
διεκπεραίωση εγγράφων και την αποτελεσµα-
τικότητα.

Έρχονται στην Κύπρο για εργασία. Πώς εξοικειώνονται 
και ποιος τους βοηθά στα πρώτα βήµατα; 

«Παρέχουµε την
υποστήριξη, την

καθοδήγηση και τη
βοήθεια που χρειάζεται

ένας αλλοδαπός που
έρχεται να διαµείνει

στην Κύπρο»

«Η γραφειοκρατία 
και η λιγότερη σε

σύγκριση µε το
εξωτερικό χρήση του

διαδικτύου είναι
δυσκολίες που

αντιµετωπίζουν οι
αλλοδαποί που

έρχονται στην Κύπρο»

Όταν κάποιος µεταβεί στο εξωτερικό για να
εργαστεί, έρχεται αντιµέτωπος µε διαδικασίες
εγκατάστασης, προσαρµογή σε νέες κουλτούρες
και πολλή γραφειοκρατία. Όταν κάποιος έρχεται
να εργαστεί στη χώρα µας, έρχεται αντιµέτωπος
µε όλα τα πιο πάνω και µε περισσότερη γραφειο-
κρατία. Μια υπηρεσία, η Acklimatise Ltd - Cyprus
Relocation Assistance, µε επικεφαλής την
Carine Khoury, βρίσκεται εδώ για να βοηθήσει. 

Σε τι διαφοροποιείται η Κύπρος, εν
συγκρίσει µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
στην κοινωνική ενσωµάτωση του ξένου
εργατικού δυναµικού;
Οι Κύπριοι είναι εξαιρετικά φιλόξενοι. Η φιλο-
ξενία τους είναι, θα έλεγα, θρυλική! Και είναι
και πολύ περήφανοι για τη χώρα τους. 
Αυτή η νοοτροπία µεταφράζεται σε µία θέλη-
ση να βοηθήσουν το «ξένο» να νιώσει σαν στο
σπίτι του, πολλές φορές προσκαλώντας τον
ακόµη και σε οικογενειακές συνάξεις, εκδρο-
µές, παραδοσιακές γιορτές και γεύµατα. 
Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει µια αλληλοκατα-
νόηση και εξοικείωση µε τη διαφορετική
κουλτούρα, καθώς και ένα χτίσιµο οµαδικότη-
τας στις περιπτώσεις όπου οι αλλοδαποί δου-

λεύουν µε ντόπιους. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η κοινωνική ενσωµά-
τωση είναι πολύ πιο δύσκολη, στις περιπτώ-
σεις δηλαδή όπου ο κύκλος τους αποτελείται
αποκλειστικά από οµοεθνείς.
Υπάρχουν επίσηµοι σύνδεσµοι εκπατριζόµε-
νων για την πλειοψηφία των εκπατριζόµενων
κοινοτήτων. Αν και, από τη µία,  τα εδραιωµέ-
να δίκτυα αυτά παρέχουν υποστήριξη ανα-
γκαία για την οµαλή κοινωνική ενσωµάτωση,
από την άλλη, παρέχουν και ένα σχετικό
«βόλεµα», µειώνοντας την ανάγκη των εκπα-
τριζόµενων να µάθουν την ελληνική γλώσσα,
για παράδειγµα, ή ακόµη το να καταβάλουν
προσπάθεια να δηµιουργήσουν φίλους εκτός
από τους συµπατριώτες τους.

Σαν στο σπίτι τους

Εταιρικό προφίλ
Ποτέ ιδρύθηκε η εταιρεία σας και από
ποιους;
Ιδρύθηκε την άνοιξη το 2005 από µένα, όταν
ήλθαµε στην Κύπρο µε το σύζυγό µου. 
Ποια είναι τα εταιρικά σας σχέδια για το µέλλον;
Στα µελλοντικά µας σχέδια είναι να επεκτείνου-
µε τις υπηρεσίες και σε άλλες πόλεις της
Κύπρου, όπως στη Λευκωσία και την Πάφο και
να προσλάβουµε ένα αναγκαίο αριθµό προσωπι-
κού για να το πετύχουµε αυτό. 
Όσο για νέα προγράµµατα, προσπαθούµε συνε-
χώς να είµαστε καινοτόµοι µε την εισαγωγή
νέων υπηρεσιών στην τοπική αγορά. Κάποια
από αυτά είναι, για παράδειγµα, τα «Home
management & Concierge service» και «VA biz
service-the virtual assistant Business
Service».

Η CARINE Khoury.


