
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 1 JULY 2015 31ΑΡΘΡΟO ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 1 JULY 2015 31ΑΡΘΡΟ

10 ΑΛHΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤEΡΝΑ ΞΕΝΙΤΙA

Ε
ίπα να γράψω για αυτό το θέµα για 2 
λόγους: πρώτον, επειδή και λόγω της 
δουλειάς µου – και όχι µόνο – έχω την 
ευκαιρία να µιλάω µε πολλούς νέους 

(18-25) και µε ρωτούν συχνά για το πώς ήταν 
τα (7) χρόνια που έζησα στο εξωτερικό και πώς 
είναι τώρα που έχω γυρίσει στην Ελλάδα και 
δεύτερον επειδή δύο φίλοι σήµερα µου υποσχέ-
θηκαν ότι αν έγραφα θα το διάβαζαν… Υπάρχει 
και ένας τρίτος λόγος βέβαια ότι οι σκέψεις στο 
µυαλό µου αποκτούν ερµηνεία και δοµή όταν 
γράφω…για αυτό και εκτός από το µπλογκ, κρα-
τάω ηµερολόγιο, γράφω στο χέρι (ακόµα, ναι…) 
τα ραντεβού µου, σηµειώσεις  κλπ κλπ. Ξεκινάω 
λοιπόν.

1. Όταν φεύγεις, η ζωή πίσω – των φίλων 
σου, της οικογένειάς σου κλπ- συνεχίζεται. 
Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι. Ναι.
∆εν σε περιµένουν  να γυρίσεις για να συνεχί-
σουν να ζουν. Ναι, τους λείπεις, ναι σου λεί-
πουν. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Αν λοιπόν έχεις 
στο µυαλό σου να γυρίσεις πίσω και δεν έχεις 
ρίξει µαύρη πέτρα πίσω σου, τότε φρόντισε να 
µην είσαι τουρίστας στις ζωές των αγαπηµένων 
σου. Γιατί όταν γυρίσεις µε το καλό, ναι, εκεί 
θα είναι, αλλά θα έχεις χάσει πάααρα πολλά και 
σηµαντικά.

2. Όσο είσαι έξω, θα είσαι τουρίστας για τον 
τόπο σου.
Ξέρεις, σαν αυτούς που έρχονται τα καλοκαίρια, 
γίνονται κόκκινοι, παραγγέλνουν χωριάτικη και 
βγάζουν φωτογραφίες; Αυτό. Μόνο που εσύ θα 
µιλάς και την γλώσσα, θα έχεις 4-5 παραπάνω 
ντόπιους γνωστούς να συναντήσεις και ναι, δεν 
θα χρειάζεσαι βίζα. Αν είσαι ΟΚ µε το να ζεις και 
να ζήσεις έτσι, τότε να ξέρεις, ότι ο τόπος σου 
θα σε αντιµετωπίζει/σει σαν τουρίστα. Φιλόξενα 
βέβαια, αλλά σαν επισκέπτη.

3. Ισοπέδωση τώρα.
Νεότεροι σε ηλικία, µεγαλύτεροι, βγαίνουµε στο 
εξωτερικό και ξαφνικά όλα, ΜΑ ΟΛΑ είναι κα-
λύτερα από την Ελλάδα. Καταρχάς, είναι αδύνα-
τον. Κατά δεύτερον, πόσο άδικο είναι αυτό για 
τους ανθρώπους σου που έχουν µείνει πίσω; 
τρίτον, δηλαδή τί; Να αφήσουµε όλοι τα σπίτια 
µας και να πάµε στις Ελβετίες και στις Σουηδί-
ες; Επειδή έρχεται το τραµ στην ώρα του, επειδή 
αµοίβεσαι καλά, επειδή θα πάρεις καλή σύντα-
ξη; Και δεν το πάω στην θάλασσα, στον ήλιο, 
στο µεράκι κλπ σαν διαφήµιση του ΕΟΤ, αλλά 
σε αυτό: µακάρι η αξία που βλέπεις σε έναν τόπο 
να µην αποτιµάται σε υλικά αγαθά και οικονο-
µική αξία. Μακάρι σηµασία για σένα να έχουν 
άλλα, πιο όµορφα.

4. Όχι, το δίληµµα “Ελλάδα-µένω για τους 
δικούς µου Ή εξωτερικό-για να κάνω καριέ-
ρα”, δεν ισχύει.
Από δικαιολογίες, είµαστε φοβεροί. “Αυτός ο Έλ-
ληνας διαπρέπει στο εξωτερικό, ενώ η Ελλάδα 
τρώει τα παιδιά της”, “Αν είχα µείνει έξω, τώρα 
θα έβγαζα τόσα, θα είχα αυτή την θέση”. Ακούµε, 
διαβάζουµε, λέµε και τελικά, τα πιστεύουµε.
Καταρχάς, υπάρχουν χιλιάδες παραδείγµατα αν-
θρώπων που τα καταφέρνουν µια χαρά και εδώ, 
οπότε αυτοί, τί; εξωγήινοι; Ήπιαν το µαγικό φίλτρο;

Κατά δεύτερον, µήπως το γεγονός ότι υπάρχουν 
αυτές οι αντικειµενικές δυσκολίες (γραφειοκρα-
τία, έλλειψη δοµών, κοινωνικού κράτους κλπ) 
πρέπει να τα πάρουµε ως µία πραγµατικότη-
τα που πρέπει να βρούµε τον τρόπο να “δου-
λέψουµε µαζί της” work with it που λέµε; Και 
σιγά σιγά να την αλλάξουµε; Η διαχείριση αλ-
λαγής σε κάθε θεωρία µάνατζµεντ ξεκινάει από 
κάτι πολύ βασικό: να κατανοείς το context στο 
οποίο είσαι και όλα τα στοιχεία που το επηρρε-
άζουν. Μήπως, µας λείπει η αποφασιστικότητα 
και η συνεργασία για να αντιµετωπίσουµε το τέ-
ρας, γιατί…λέµε…”ωχ αδελφέ, πού να µπλέκω 
τώρα…”; Αναρωτιέµαι.

5. Όταν είσαι έξω, είσαι εσύ ο ξένος.
Και είναι µία εµπειρία που πρέπει να την ζήσεις. 
Και να την επιδιώξεις, για να ανοίξει το µυαλό 
σου και να δεις έξω από την φούσκα σου. Και να 
δεις τον εαυτό σου πως χειρίζεται µία τέτοια κα-
τάσταση, πώς κάνεις νέους φίλους, πώς γίνεσαι 
µέρος µίας κοινότητας που δεν έχεις καθόλου 
κοινές παραστάσεις, εµπειρίες και τρόπο σκέ-
ψης, πώς βρίσκεις από πού να αγοράσεις κορ-
δόνια ή να καλέσεις κάποιον να σου συνδέσει 
τα φώτα. Μπορείς βέβαια, να το προσεγγίσεις 
διαφορετικά: να βρεις άλλους 5 Έλληνες και να 
είναι αυτοί η παρέα σου. Και έτσι να ζεις σε 3 
φούσκες/πραγµατικότητες: την µία των Ελλή-
νων στο εξωτερικό, που δηµιουργούν ή κρατούν 
µία εικόνα για την Ελλάδα που δεν εξελίσσεται, 
την δεύτερη φούσκα του expat στο εξωτερικό, 
που δεν καταλαβαίνει γιατί π.χ. είναι αργία και 
είναι κλειστά τα µαγαζιά και την τρίτη φούσκα 
του “µετανάστη” που επίσης έχει µία πολύ απο-
σπασµατική εικόνα για το τί συµβαίνει στην Ελ-
λάδα. Συγχαρητήρια.

6. Κάνε ό,τι θες.
Ένας φίλος µου το θύµισε αυτό πρόσφατα και 
είπα να το κολλήσω εδώ. Σε αυτά, στις αποφά-
σεις για το αν θα φύγω ή θα µείνω δεν υπάρ-
χει µόδα/trend και “κάνω ό,τι κάνει ο κόσµος”. 
∆ηλαδή υπάρχει, αλλά αν το ακολουθήσεις, 
αυτό λέει πολλά για σένα. ∆ες τί θες, τί σε γε-
µίζει πραγµατικά – άσχετα µε το ποιο brand θα 
φαίνεται καλύτερα στο Βιογραφικό σου και πού 
ακούς ότι έχει ευκαιρίες για δουλειά – και κάνε 
αυτό που θες, αυτό που αγαπάς. Μόνο έτσι, θα 
ξυπνάς και θα λες “ΟΚ, αν είναι το τελευταία 
πράγµα που κάνω στη ζωή µου σήµερα, είµαι 
περήφανος”. Γαλήνη ψυχής, µεγάλο πράγµα.
Α, να µην ξεχάσω. Μην αφήσεις τον φόβο σου 
για αλλαγή, για το καινούριο να επηρρεάσει την 
ζωή σου. Μάθε να αναγνωρίζεις πότε ο φόβος 
παίζει µαζί σου και οδηγεί τις αποφάσεις σου. 
Και µετά, το δίληµµα µάλλον είναι απλό: Θα 
αφήσεις τον φόβο να ορίζει, να είναι η πηγή από 
την οποία λειτουργείς και ζείς; Ή όχι;

7. Όταν είσαι έξω, είσαι ξένος.
Το είπα ξανά πιο πάνω; Όχι ακριβώς. Το είχα 
διαβάσει κάπου και το κρατάω από τότε: ο ξέ-
νος είναι πάντα ξένος στην ξένη χώρα. Ρώτα και 
άλλους που έζησαν πολλά περισσότερα χρόνια 
από εµένα.

8. Η εικόνα του Έλληνα “θύµα” των κατα-
στάσεων και της κρίσης δεν είναι σέξυ.
Κάθε φορά που κάποιος λέει “µε αντιµετωπίζουν 
κάπως στην εταιρεία µου στο εξωτερικό, επειδή 

είµαι Έλληνας”, συγκινούµαι. Μπα.
Όχι ότι δεν µπορεί να ισχύει, αλλά επιλέγω να 
µην πιστεύω αυτή την εκδοχή της ιστορίας, για-
τί δεν µου αρέσει να βάζω τον εαυτό µου στην 
θέση του θύµατος. Εσένα; Υπάρχουν 2 εκατ. άλ-
λοι λόγοι, για τους οποίους µπορεί να σε αντιµε-
τωπίσουν διαφορετικά στην δουλειά σου και αν 
είναι σοβαροί επαγγελµατίες και άνθρωποι, δεν 
θα είναι το διαβατήριό σου. Αλλά ναι, πολλοί 
έχουν φύγει γιατί η ανεργία µαστίζει όχι µόνο 
τους νέους αλλά και οικογενειάρχες και ανθρώ-
πους που ήταν κοντά στην σύνταξη και άλλοι 
φεύγουν γιατί όντως είναι καλή κίνηση επαγγελ-
µατικά. Αλλά, µην µου κλαίγεσαι βρε αδελφέ. 
Κάνε την επιλογή σου και αν δεν σου ταιριάζει, 
γύρισε ή work with it:)

9. “Η δουλειά δεν είναι ντροπή”, λέµε οι 
Έλληνες. Μόνο όταν είµαστε έξω.
Όταν ήταν να παραδώσω το τελευταίο διαµέρι-
σµα που έµενα στην Ζυρίχη και επειδή έπρεπε 
να το αφήσω στην εντέλεια (αλλιώς ο ιδιοκτήτης 
βάζει συνεργείο καθαρισµού που στοιχίζει γύρω 
στα 1500 φράγκα) έβαλα µία αγγελία για κά-
ποιον να µε βοηθήσει. Μου απάντησαν 4-5 άτο-
µα σε 2 ηµέρες και αποδέχτηκα την πιο οικονο-
µική προσφορά. Η κοπέλα που θα ερχόταν ήταν 
Ελληνίδα, δασκάλα γιόγκα. Η οποία ήταν δια-
τεθειµένη να κάνει οποιαδήποτε δουλειά για να 
επιβιώσει. Όπως κάνουν πολλοί Έλληνες όταν 
βρίσκονται έξω. Άντε πες µου, πόσοι από εµάς 
θα το κάναµε αυτό στην Ελλάδα; Θα καθαρίζαµε, 
θα πλέναµε, θα πηγαίναµε να κάνουµε δύσκο-
λες χειρωνακτικές δουλειές για να επιβιώσουµε; 
Τί αλλάζει; Ότι µας χτυπάει η ανάγκη; Ότι δεν 
φοβόµαστε ότι θα µαθευτεί στους γνωστούς µας; 
Ότι έχουµε καλοµάθει;

10. Και, τί, έτσι τσάµπα;
Είµαι Υδροχόος. Με ωροσκόπο ∆ίδυµο, αλλά 
αυτό είναι µία άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, ως 
ζώδιο του αέρα έχω µία τάση προς σκέψεις και 
ιδέες που  έχουν να κάνουν µε έναν “ανώτερο 
σκοπό”. Πού το πάω…
Πρώτον, πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει 
έρθει στον κόσµο αυτόν για έναν σκοπό και το 
ότι γεννήθηκε σε έναν συγκεκριµένο τόπο και 
χρονικό σηµείο, δεν είναι τυχαίο. ∆εύτερον, πι-
στεύω ότι η αγάπη δεν ζητάει ανταλλάγµατα. Ότι 
αν αγαπάς, αγαπάς για σένα, όχι για να σε αγα-
πούν. Και αν αγαπάς, το δείχνεις µε πράξεις. Και 
αν αγαπάς έναν τόπο το κάνεις για πολλούς λό-
γους, αλλά όχι γιατί περιµένεις/έχεις την προσ-
δοκία και την απαίτηση να σε ανταµείψει.
Από την άλλη, και εδώ πάω πάλι στην πρώτη 
µου υπόθεση, γεννήθηκες, µεγάλωσες εδώ, όχι 
από τύχη, ξαναλέω. Ένας τόπος, οι γονείς σου 
έκαναν µία επένδυση σε εσένα για να γίνεις µεν 
καλύτερος άνθρωπος αλλά και καλύτερο µέλος 
µίας κοινότητας. Και εσύ, φεύγεις και δεν επι-
στρέφεις – έστω από εκεί που είσαι-  καθόλου, 
τίποτα από αυτή την επένδυση; Τί, έτσι; τσάµπα;
Πολλές λέξεις για να σου πω ίσως κάτι πολύ 
απλό.  Στην τελική, αυτό που έχει σηµασία σε 
αυτές τις αποφάσεις, όταν δηλαδή θα είναι να 
αποφασίσεις  πού θα ριζώσεις για να µπορέσεις 
να µεγαλώσεις περισσότερο, είναι αυτό. Να απο-
φασίσεις. Να πεις, εδώ είµαι. Από πείσµα και 
τρέλα.

Πετρούλα Καραγιάννη


