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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

To ταξίδι προς
την ελευθερία…
Ο φοιτητής του ΕΑΠ Ρεζά Γκολαµί καταθέτει στην «Open2U» την µαρτυρία του ως πρόσφυγας,
για τις «Χαµένες Ταυτότητες» και για τις σπουδές του στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων

«Κ

ατά βάθος γνώριζα ότι επρόκειτο για ένα ταξίδι µεταξύ ζωής και θανάτου [αυτό µε τη βάρκα]. Θα έπρεπε όµως να πάω σε µια χώρα όπου να µην κινδυνεύω.
Αναζητούσα µια νέα πατρίδα, όποια κι αν ήταν αυτή, αρκεί να
µπορούσα να ζήσω»… Ο Ρεζά Γκολαµί, από µικρός, δε γνώρισε τίποτα περισσότερο από την προσφυγιά.
Γεννήθηκε στην Καµπούλ του Αφγανιστάν, το 1988, εν µέσω πολιτικών εντάσεων και κοινωνικών κρίσεων. Τα βιώµατά του από
την παιδική και εφηβική του ηλικία µοιάζουν περισσότερο µε ταινία τρόµου, παρά χρόνια ανεµελιάς και ευτυχίας.
Από το Αφγανιστάν, έφθασε στο Πακιστάν, γύρισε πίσω στην πατρίδα του, µετά πήγε στο Ιράν, για να καταλήξει στα 17 του χρόνια στην Ελλάδα.
Μετά από δύο απορριπτικές αποφάσεις της επιτροπής ασύλου
στην Ελλάδα, κατάφερε το 2011 να λάβει πολιτικό άσυλο και το
2016 να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας. Τελείωσε στην Ελλάδα
το σχολείο και σήµερα σπουδάζει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.
Το ταξίδι ήταν ένας εφιάλτης, µια αναµέτρηση µεταξύ ζωής και
θανάτου, µε αποσκευές γεµάτες όνειρα και ελπίδες, όπως ο
ίδιος περιγράφει µιλώντας στην «Open2U» µε αφορµή το βιβλίο
του «Χαµένες Ταυτότητες» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
«Τόπος». Μέσα στις σελίδες του ξεδιπλώνει τη βιωµατική ιστορία ενός πρόσφυγα, που κινείται παρατεταµένα µεταξύ εξαθλίωσης και αξιοπρέπειας, απόρριψης και αναζήτησης, φόβου
και ελπίδας, αλλά σε σταθερή τροχιά ενός αγώνα επιβίωσης.

«∆εν ήταν θέµα επιλογής
αλλά εξαναγκασµός»
«Γεννήθηκα στην Καµπούλ. Αναγκάστηκα να εγκαταλείψω την
χώρα µου σε µικρή ηλικία. Στα δεκαεπτά µου έφτασα στην Ελλάδα. Οι συνθήκες στο Αφγανιστάν δεν µου επέτρεπαν να παραµείνω στην χώρα µου. Το ταξίδι ήταν ένας εφιάλτης αλλά ταυτόχρονα ένα φως προς την ελευθερία και ελπίδα. Αυτό το ταξίδι δεν ήταν θέµα επιλογής αλλά εξαναγκασµός. Κανένας πρόσφυγας δεν επιλέγει να εγκαταλείψει τον τόπο του αλλά έρχεται
η στιγµή που κινδυνεύει η ζωή του λόγω των επιλογών του», µας
εξοµολογείται. Οι δυσκολίες τεράστιες και στην Ελλάδα, ειδικά τις πρώτες ηµέρες και µήνες για έναν άνθρωπο που του είναι όλα άγνωστα. «Προσπάθησα να επιβιώσω µε κάθε δυσκολία που συναντούσα, από την στιγµή που δεν είχα καµία βοήθεια είτε από το κράτος είτε από κάποια οργάνωση. Για µένα
τίποτα δεν ήταν δεδοµένο. Θα έπρεπε να ξεπεράσω µοναχός
τις δυσκολίες και να συνεχίσω την προσπάθειά µου για µια καλύτερη ζωή σε έναν άγνωστο τόπο». Και τα κατάφερε. Χάραξε
τον δικό του επαγγελµατικό προσανατολισµό στην Αθήνα,
αποφάσισε να επενδύσει στην µόρφωση, επιλέγοντας να
σπουδάσει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
«Από µικρή ηλικία η µόρφωση ήταν πολύ σηµαντική για µένα, διότι η παιδεία και µόρφωση είναι ο πυλώνας µιας κοινωνίας. Το
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο για µένα ήταν η µοναδική επιλογή διότι θα έπρεπε να εργαστώ και να καλύψω τα έξοδα από
την στιγµή που έχω την δυνατότητα να παρακολουθήσω εξ αποστάσεις τα µαθήµατα. Αρχικά είχα επιλέξει την Πληροφορική αλλά
δυστυχώς δεν κατάφερα και στο σύντοµο χρονικό διάστηµα άλλαξα κατεύθυνση. Έχω επιλέξει το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών. Ελπίζω να τελειώσω τη Σχολή, που είναι όνειρο ζωής για µένα αλλά και να συνεχίσω τον αγώνα για
να αναδείξω τον σηµαντικό ρόλο που έχουν οι πρόσφυγες στην
κοινωνία αλλά και στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου».

Για τα παιδιά που αναζητούν ένα όνειρο…
Ένας αγώνας που προβάλλεται µέσα από το βιβλίο του. Οι ”Χαµένες Ταυτότητες” δεν αναφέρονται µόνο σε µένα, αλλά αποτυπώνουν την κοινωνία που ζούµε και τους ανθρώπους της, κυρίως εκείνα τα παιδιά που αναζητούν ένα «όνειρο». Μιλούν για
τους πρόσφυγες και για τις απέραντες προσπάθειες ενσωµάτωσής τους στην κοινωνία δίχως στήριξη. Αναφέρονται στο τι
σηµαίνει «οικογένεια», κάτι το οποίο το θεωρούµε όλοι ως δεδοµένο αλλά δεν είναι. Το να βρίσκεσαι µε την οικογένειά σου
για αρκετούς είναι ένας σπάνιος θησαυρός. ∆ιαβάζοντας το βιβλίο συνειδητοποιείς πως µε µία σου πράξη µπορείς να αλλάξεις τη ζωή κάποιου. Πιστεύω στην ανθρωπιά και στην αλληλεγγύη. Η ανθρωπιά είναι µερικές φορές ένα χαµόγελο που χαρίζεις σε ένα θλιµµένο παιδί».
Πόλεµος, προσφυγιά, φτώχεια...
Ο Ρεζά αισθάνεται την υποχρέωση να γίνει η φωνή των προσφύγων, στοχεύοντας σε µια καλύτερη κοινωνία, φωτίζοντας µέσα
από την δική του µατιά την ιστορία του Αφγανιστάν, µιας χώρας
που επί δεκαετίες βρίσκεται αντιµέτωπη µε συρράξεις και το
80% του πληθυσµού της ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.
«Είναι ένας λαός που τρέµουν τα κόκκαλά του ακούγοντας τη
λέξη «πόλεµος».
Σε κάθε σπίτι και οικογένεια υπάρχει ένα µαύρο σύννεφο. ∆εν
υπάρχει οικογένεια που να µην έχει θρηνήσει την απώλεια των
ανθρώπων της, είτε στον πόλεµο είτε στη διάρκεια της προσφυγιάς. Τα προηγούµενα χρόνια ήµασταν µάρτυρες εκατοντάδων
ανθρώπων που εγκατέλειπαν το Αφγανιστάν και όλοι αναρωτι-

ούνταν: «Γιατί φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι;». Ήµασταν µάρτυρες σε αυτοκτονικές επιθέσεις σε καθηµερινή βάση και πάλι έλεγαν ότι το Αφγανιστάν είναι µια ασφαλής χώρα. Ύστερα από τα
γεγονότα της 15ης Αυγούστου 2021 επιστρέφει η µαύρη ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Γι’ αυτό αναφέρω στο βιβλίο τα ιστορικά γεγονότα, για να δώσω τη δυνατότητα στους αναγνώστες να
µάθουν την ιστορία αυτού του τόπου, για να κατανοήσουν γιατί ένας άνθρωπος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του»,
καταλήγει.

Ξεκινά κύκλος διαλέξεων του Προγράµµατος Σπουδών ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών

Προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέµατα διοίκησης

Τ

ο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον
επιφέρει δραστικές αλλαγές στο σχεδιασµό των επιχειρήσεων, δηµιουργεί
νέες προκλήσεις για τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισµών και αναπτύσσει νέες
ευκαιρίες.
Τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών πρέπει να αντιµετωπίσουν ενεργητικές δυνάµεις που δηµιουργούν µεγαλύτερες αλλαγές από ποτέ, ενώ η αναγκαιότητα συνεχούς προσαρµογής τους
στις συνθήκες που αναδιαµορφώνονται,

διαφαίνεται επιτακτική. Σύµφωνα σε αυτήν
την πραγµατικότητα, το Πρόγραµµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών, στo
πλαίσιo επίτευξης του βασικού σκοπού
του, την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέµατα διοίκησης συστηµάτων
επιχειρήσεων και οργανισµών και επιδιώκοντας τη σύνδεσή του µε την κοινωνία και την αγορά εργασίας, έχει δοµήσει
έναν κύκλο διαλέξεων, ο οποίος περιλαµβάνει ενηµερωτικές διαλέξεις/συζητήσεις από γνωστούς επιστήµονες καθώς

και καταξιωµένους επαγγελµατίες στον
χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και
οργανισµών. Βασικός σκοπός του κύκλου
διαλέξεων καθίσταται η παρουσίαση και η
ανάλυση σύγχρονων θεµάτων και θεωρητικών προσεγγίσεων του ευρύτερου γνωστικού πεδίου της διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και η διάχυση και ερµηνεία βέλτιστων πρακτικών εφαρµογών.
Ενδεικτικά, η θεµατολογία θα περιλαµβάνει
τις οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας,
την τραπεζική εποπτεία, την αγορά εργασίας,

τα συνδικάτα, και συλλογικές διαπραγµατεύσεις, την επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία, την εποχή της εξ αποστάσεως οικονοµίας και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό καθιερωµένων επιχειρήσεων.
Ο κύκλος διαλέξεων αναµένεται, λοιπόν, να
λειτουργήσει ως βήµα ενηµέρωσης της
µελών της ακαδηµαuκής κοινότητας και της
κοινωνίας για τρέχοντα ζητήµατα επιστηµονικά και κοινωνικά, προαγωγής του επιστηµονικού διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων
της ακαδηµαuκής κοινότητας µε τον επιχει-

ρηµατικό κόσµο. Περισσότερο όµως, φιλοδοξεί να συνδέσει ουσιαστικά το ακαδηµαuκό µε το κοινωνικό περιβάλλον αναβαθµίζοντας και αναδεικνύοντας ακόµη περισσότερο τον κοινωνικό ρόλο του ΕΑΠ, της ΣΚΕ
και του ΠΣ ∆ΕΟ.
Η πρώτη διαδικτυακή διάλεξη πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022.
Οι διαλέξεις θα διεξάγονται κάθε δύο εβδοµάδες και θα προβάλλονται ζωντανά από το
κανάλι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου στο Youtube.

