Στοιχεία αυτοβιογραφίας
Τώρα που έκλεισα τα 70 μου χρόνια, σκέφτηκα να κάνω μια αυτοβιογραφία όλης
μου της ζωής (σε ένα βίντεο 40 λεπτών) γιατί θα ήθελα να δώσω (με ένα
παράδειγμα) στους νέους ανθρώπους να καταλάβουν πώς ήταν το παρελθόν και
ποια είναι σήμερα η έννοια του επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαβίου
εκπαίδευσης μέσα από τις συγκλονιστικές αλλαγές που συμβαίνουν σε όλο τον
κόσμο.
Θέλω, λοιπόν, να καταλάβουν οι νέοι μερικά βασικά πράγματα: Πρώτα ότι πρέπει
να υπάρχει ενδιαφέρον για ό,τι κάνουμε. Δεύτερο, ότι δεν αρκεί κάποια τυπική
εκπαίδευση, όπως την έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Τρίτο, ότι ποτέ δεν
σταματάμε να κοιτάζουμε προς νέες κατευθύνσεις. Τέταρτο, ότι οι γνώσεις στα
διάφορα σύγχρονα επαγγέλματα διαπλέκονται μεταξύ τους. Πέμπτο, ότι όσο
ευρύτερες είναι οι γνώσεις μας και τα ενδιαφέροντά μας, τόσο πιο παραγωγικοί
γινόμαστε στη δουλειά μας. Και, έκτο, ότι ευκαιρίες υπάρχουν πάντα, αρκεί να
θέλουμε να τις βρούμε και να τις αξιοποιήσουμε – με την προϋπόθεση ότι έχουμε
όρεξη για δουλειά (κι έτσι θα έχουμε όρεξη και για την ολοκλήρωση της ζωής μας).
Όλα αυτά μέσα από τις πραγματικές αξίες που διαμορφώνουμε για τη ζωή μας:
– Την αξία της εργασίας (δηλαδή το λουλούδι που φτιάχνω εγώ θέλω να είναι
καλύτερο από το λουλούδι που φτιάχνει ο γείτονας και όχι να χαλάσει το λουλούδι
του γείτονα).
– Την αξία της αλληλεγγύης (δηλαδή η σκέψη μου δεν λαμβάνει υπόψη της μόνο
τον εαυτούλη μου, αλλά και την κοινωνία μέσα στην οποία ζω και εργάζομαι).
– Την αξία της συνεργασίας (δηλαδή να μπορώ να συνεργαστώ με άλλους είτε για
να βελτιώσω την πόλη μέσα στην οποία ζω, είτε για να δημιουργήσω μια
επιχείρηση/συνεταιρισμό, είτε για να πάρω πολιτικές αποφάσεις).
Με το πάρτι χάθηκαν όλες αυτές οι αξίες. Αν θέλουμε να προχωρήσει ο τόπος μας
θα πρέπει να τις ξαναανακαλύψουμε.
Και λέω στον γιο μου πως για να έχει νόημα η ζωή θα πρέπει κανείς να αγωνίζεται
συνέχεια για να αλλάξει τον κόσμο, ξέροντας βέβαια πως ο κόσμος δεν αλλάζει στα
πλαίσια μιας ζωής.
Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=jA29BvqvA2E
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