
 
 
 

Το Έργο « Citizens’ Reflections on the Future of 
EUrope» » χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για 
τους πολίτες» 

Kick of meeting  
 
Συμμετοχή: Στην εκδήλωση συμμετείχαν 17 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων: 
 
• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Βαρσοβίας (Πολωνία), 
• 2 συμμετέχοντες από την πόλη Suhl (Γερμανία), 
• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Μαδρίτης (Ισπανία), 
• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Πράγας (Τσεχία), 
• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Λευκωσίας (Κύπρος), 
• 2 συμμετέχοντες από την πόλη του Μιλάνου (Ιταλία), 
• 1 συμμετέχων από την πόλη Slavonski Brod (Κροατία), 
• 4 συμμετέχοντες από την πόλη του Βέλικο Τάρνοβο (Βουλγαρία) 
 
Τοποθεσία / Ημερομηνίες: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας, από 
20/02/2019 έως 22/02/2019. 
Σύντομη περιγραφή: 
Ο στόχος της δραστηριότητας ήταν να συγκεντρωθούν εκπρόσωποι όλων των εταίρων για 
ανταλλαγή ιδεών, διαμερισμό ευθυνών, καθώς και καθορισμό λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος 
έργου. Οι ομάδες στόχοι και οι θεματικές περιοχές ανά χώρες- εταίρους καθορίστηκαν και 
επιβεβαιώθηκαν εκ νέου. Επιπλέον, συζητήθηκαν τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία, η 
μεθοδολογία και τα προγράμματα για τις διεθνείς εκδηλώσεις. 

Οι εταίροι κατάρτισαν τη διάταξη της ιστοσελίδας του έργου και της σελίδας FB, διευκρίνισαν 
τους δείκτες επιπτώσεων και συμφώνησαν για τον κώδικα δεοντολογίας και το σχέδιο διάδοσης 
του έργου.  

 

8 διεθνείς εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό το έργο: 

 

 



Εκδήλωση 1 

Συμμετοχή: Στην εκδήλωση συμμετείχαν 48 πολίτες, μεταξύ των οποίων 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Πράγας (Τσεχία), 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Βαρσοβίας (Πολωνία), 

• 1 συμμετέχων από την πόλη του Μιλάνου (Ιταλία), 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη Suhl (Γερμανία) 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη Slavonski Brod (Κροατία) 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη του Βέλικο Τάρνοβο (Βουλγαρία) 

• 3 συμμετέχοντες από την Αθήνα (Ελλάδα) 

• 34 συμμετέχοντες από την πόλη της Λευκωσίας (Κύπρος) 

 

Τοποθεσία / Ημερομηνίες: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, Κύπρος από 
20/03/2019 έως 22/03/2019 

 

Σύντομη περιγραφή: 

Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν να ευαισθητοποιήσει του πολίτες της ΕΕ για την ασφάλεια και την 
άμυνα, να δώσει  χώρο για τη συζήτηση του ρόλου της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή και να ακούσει τις 
ιδέες και τους προβληματισμούς των πολιτών σχετικά με την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της 
Ευρωπαικής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες από 7 χώρες μοιράστηκαν απόψεις σχετικά με την 
ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα στον μεταβαλλόμενο κόσμο 
 



Εκδήλωση 2 

 

Συμμετοχή: Στην εκδήλωση συμμετείχαν 81 πολίτες, μεταξύ των οποίων 

• 3 συμμετέχοντες από την πόλη Suhl (Γερμανία), 

• 4 συμμετέχοντες από την πόλη του Βέλικο Τάρνοβο (Βουλγαρία) 

• 3 συμμετέχοντες από την πόλη της Μαδρίτης (Ισπανία) 

• 4 συμμετέχοντες από την πόλη της Πράγας (Τσεχία) 

• 3 συμμετέχοντες από την πόλη του Μιλάνου (Ιταλία) 

• 4 συμμετέχοντες από την πόλη Slavonski brod (Κροατία) 

• 4 συμμετέχοντες από την πόλη της Λευκωσίας (Κύπρος) 

• 56 συμμετέχοντες από την πόλη της Βαρσοβίας και τις γύρω περιοχές (Πολωνία) 

 

Τοποθεσία / Ημερομηνίες: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας, από 
09/05/2019 έως 12/05/2019. 

Σύντομη περιγραφή: 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρέχει χώρο για ανοιχτό διάλογο και ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
σχετικά με την ένταξη των νέων στο κοινό και τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης και την ευαισθητοποίηση των νέων. Η εκδήλωση 
περιελάμβανε συζήτηση  για το μέλλον της Ευρώπης και τη νεολαία της, τις πολιτικές για τη 
νεολαία που εφαρμόστηκαν και προβλέπονταν, τις ανάγκες, τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες 
των νέων. Οι νέοι συμμετέχοντες μοιράστηκαν την εμπειρία τους στην εμπλοκή της κοινότητας 
και των νέων, παρουσίασαν διαδραστικές παρουσιάσεις σχετικά με το ρόλο των νέων στη λήψη 
αποφάσεων. Η όμορφη  ατμόσφαιρα, η συνεργασία σε μικρές ομάδες, η ανταλλαγή απόψεων  
και η παρουσίασεις  δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα έμπνευσης και αμοιβαίας κατανόησης, 
συγκέντρωσης γνώσεων και εμπειριών και έμπνευσης για νέες καινοτόμες ιδέες και 
πρωτοβουλίες  των νέων.  

Για τον διεθνή όμιλο διοργανώθηκε μια εκπαιδευτική περιοδεία προς τιμή  των εκδηλώσεων του 
Μαρτίου ’68 ως εβραϊκής κληρονομιάς στους δρόμους της Βαρσοβίας. 

 



Εκδήλωση 3 

 

Συμμετοχή: Στην εκδήλωση συμμετείχαν 78 πολίτες, μεταξύ των οποίων 

• 1 συμμετέχων από την πόλη της Βαρσοβίας (Πολωνία), 

• 1 συμμετέχων από την πόλη του Μιλάνου (Ιταλία) 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Πράγας (Τσεχία), 

• 1 συμμετέχων από την πόλη του Βέλικο Τάρνοβο (Βουλγαρία), 

• 1 συμμετέχων από την πόλη Suhl (Γερμανία) 

• 1 συμμετέχων από την πόλη της Μαδρίτης (Ισπανία) 

• 1 συμμετέχων από την Αθήνα (Ελλάδα) 

• 70 συμμετέχοντες από τις πόλεις Slavonski Brod και Zagred (Κροατία) 

 

Τοποθεσία / Ημερομηνίες: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, από 
27/06/2019 έως 29/06/2019. 

Σύντομη περιγραφή: 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν ο εμπλουτισμός των γνώσεων για την οικονομική και νομισματική 
ένωση και τις μελλοντικές εξελίξεις τους. Οι συμμετέχοντες από 7 κράτη μέλη συζήτησαν την 
οικονομική και νομισματική ένωση και τις δυνατότητες εισαγωγής του ευρώ στην Κροατία, το 
μέλλον της δημοσιονομικής ένωσης και τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να 
ληφθούν για την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της παρουσίασης των βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την ανάπτυξη ορισμένων 
τμημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάστηκαν επίσης οι εμπειρίες ορισμένων νεότερων 
κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τις πολιτικές και οικονομικές πτυχές της ένταξης στη ζώνη του 
ευρώ. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους, 52 νέοι χωρίστηκαν σε ομάδες. Αναλύθηκαν οι 
στόχοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία για την περίοδο 2019-2027, προϊόν του 
προηγούμενου κύκλου διαλόγου. Οι συστάσεις των πολιτών σχετικά με το πώς βλέπουν οι 
πολίτες το οικονομικό μέλλον της Ένωσης, συντάχθηκαν από τους συμμετέχοντες. 



Εκδήλωση 4 

 

Συμμετοχή: Στην εκδήλωση συμμετείχαν 69 πολίτες, μεταξύ των οποίων 

• 3 συμμετέχοντες από την πόλη του Βέλικο Τάρνοβο (Βουλγαρία), 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Μαδρίτης (Ισπανία) 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη Suhl (Γερμανία) 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Πράγας (Τσεχία) 

• 2 συμμετέχοντες από το Βέλγιο 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Βαρσοβίας (Πολωνία) 

• 1 συμμετέχοντες από την πόλη της Λευκωσίας (Κύπρος) 

• 1 συμμετέχων από την πόλη Slavonski Brod (Κροατία) 

• 54 συμμετέχοντες από την πόλη του Μιλάνου και τα περίχωρα (Ιταλία) 

 

Τοποθεσία / Ημερομηνίες: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας, από 
25/09/2019 έως 27/09/2019. 

 

Σύντομη περιγραφή: 

Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση για την κοινωνική Ευρώπη και τις 
ιδιαιτερότητες της κοινωνικής αλληλεγγύης στα διάφορα κράτη μέλη. Όπως επίσης, για τη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανταλλαγής στάσεων, ανησυχιών και απειλών των πολιτών σε 
κοινωνικά θέματα σε 8 κράτη μέλη. Το  θέμα της κοινωνικής Ευρώπης παρουσιάστηκε από 
εμπειρογνώμονες κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του μέλους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Patrizia Toiu. Άλλοι ομιλητές εξέτασαν ζητήματα που σχετίζονται με 
τη συμμετοχή της κοινωνίας στη διαμόρφωση μιας κοινωνικής Ευρώπης ή τα τρέχοντα 
προβλήματα της κοινωνικής πολιτικής στην Ιταλία - για παράδειγμα, η κοινωνική στέγαση και η 
χρήση της. Η Caritas Ambrosiana μοιράστηκε τα πιλοτικά προγράμματα αλληλεγγύης και τις 
εκστρατείες της στην ανταλλαγή εμπειριών. Το φόρουμ των πολιτών επεξεργάστηκε 
προβληματισμούς και υπεράσπιση για την κοινωνική Ευρώπη, αλληλεγγύη σε κρίση, 
σηματοδότησε τις προσδοκίες των πολιτών για κοινωνικές πτυχές στην Ευρώπη και τα πρόσωπα 
αλληλεγγύης των διαφόρων χωρών. 

 



Εκδήλωση 5 

 

Συμμετοχή: Στην εκδήλωση συμμετείχαν 99 πολίτες, μεταξύ των οποίων 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη του Βέλικο Τάρνοβο (Βουλγαρία), 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Βαρσοβίας (Πολωνία) 

• 1 συμμετέχων από την πόλη Suhl (Γερμανία) 

• 1 συμμετέχων από την πόλη του Μιλάνου (Ιταλία) 

• 1 συμμετέχων από την πόλη Slavonski Brod (Κροατία) 

• 1 συμμετέχων από την πόλη της Μαδρίτης (Ισπανία) 

• 91 συμμετέχοντες από την πόλη της Πράγας (Τσεχία) 

 

Τοποθεσία / Ημερομηνίες: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχίας, από τις 
08/10/2019 έως τις 10/10/2019. 

 

Σύντομη περιγραφή: 

 

Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν ο εμπλουτισμός των γνώσεων σχετικά με τις ψηφιακές 
τεχνολογίες και ο αντίκτυπός τους για την επανένωση των πολιτών με την ηλεκτρονική 
δημοκρατία της ΕΕ · βελτίωση της γνώσης για την ψηφιακή ενιαία αγορά και ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τις ψηφιακές ευκαιρίες εργασίας, το ψηφιακό περιβάλλον εργασίας, τη βιώσιμη 
έξυπνη ανάπτυξη μεταξύ των πολιτών και των νέων και των επιχειρηματιών. Το συνέδριο 
επικεντρώθηκε στη δυνατότητα χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών όπως η συμπλήρωση εντύπων 
για αρχές μέσω του Διαδικτύου, η εξάλειψη της υπερβολικής γραφειοκρατίας και της 
διαφθοράς, η απλοποίηση των διαδικασιών δημόσιας διοίκησης και η ασφάλεια του Διαδικτύου 
και της κοινωνικής δικτύωσης. Υπήρχε επίσης ένα θέμα που σχετίζεται με την αύξηση της 
παραπληροφόρησης και τη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων ή ψεύτικων ειδήσεων. Σε αυτήν τη 
συζήτηση στην αγγλική γλώσσα συμμετείχαν το ευρύ κοινό, μαζί με μαθητές από τα γυμνάσια, 
μαζί με εταίρους από τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την 
Κροατία. Η συνάντηση χωρίστηκε σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος αφιερωμένο στη συζήτηση και 
την αντιμετώπιση θεμάτων τόσο στην Τσεχική Δημοκρατία όσο και στις χώρες εταίρους και στη 
συνέχεια προετοιμάστηκε ένα κουίζ για τους συμμετέχοντες, όπου το θέμα του κουίζ 
ακολούθησε το εισαγωγικό μέρος. Οι συμμετέχοντες συνέταξαν συστάσεις για την ψηφιακή 
πολιτική, την παραπληροφόρηση, την ηλεκτρονική δημοκρατία και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, άνοιξε έκθεση για το ευρύ κοινό και τους μαθητές σχετικά με τις 
καλύτερες φωτογραφίες του διαγωνισμού στο Facebook και ανακοινώθηκαν αποτελέσματα και 
βραβεία. Οι νικητήριες φωτογραφίες παρουσιάστηκαν τόσο στον ιστότοπο του έργου όσο και 
στην ομάδα του FB. 

 



Εκδήλωση 6 

 

Συμμετοχή: Στην εκδήλωση συμμετείχαν 43 πολίτες, μεταξύ των οποίων 

• 1 συμμετέχων από την πόλη της Λευκωσίας (Κύπρος) 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη Slavonski Brod (Κροατία), 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Βαρσοβίας (Πολωνία) 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη του Μιλάνου (Ιταλία) 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Πράγας (Τσεχία) 

• 6 συμμετέχοντες από την πόλη της Μαδρίτης (Ισπανία) 

• 7 συμμετέχοντες από την πόλη του Βίλνιους (Λιθουανία) 

• 10 συμμετέχοντες από την πόλη Suhl και το Βερολίνο (Γερμανία) 

• 11 συμμετέχοντες από την πόλη του Βέλικο Τάρνοβο (Βουλγαρία) 

 

Τοποθεσία / Ημερομηνίες: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας, από 
27/11/2019 έως 29/11/2019. 

 

Σύντομη περιγραφή: 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η γνώση σχετικά με τη διοικητική μέριμνα του προϋπολογισμού και 
της χρηματοοικονομικής πολιτικής της ΕΕ και τις μελλοντικές εξελίξεις τους, όπως το βλέπει η 
ΕΚ.,  βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το μέσο επενδυτικού σχεδίου και άλλα χρηματοδοτικά 
μέσα για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ · ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ 2020+ και την πολιτική των διαρθρωτικών 
ταμείων και τις επιπτώσεις του στις περιφέρειες. Το πρώτο μέρος του φόρουμ ξεκίνησε με 
παρουσιάσεις σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το ερχόμενο ΠΔΠ 2020-2027, το 
μέσο επενδυτικού σχεδίου εισήγαγε το θέμα, ακολουθούμενο από διάλογο μίνι πολιτών, 
αφιερωμένος στην τραπεζική και την οικονομική ένωση και το μέλλον της Ευρώπης. Έγινε 
ενδιαφέρουσα συζήτηση για την επενδυτική πολιτική στην ΕΕ, λεπτομερή συζήτηση για τις 
επενδυτικές προτεραιότητες, θερμή υποδοχή των διαφόρων παραδειγμάτων από τα κράτη μέλη 
σχετικά με το έργο InvestEU που υλοποιήθηκε. Οι συμμετέχοντες είχαν τέσσερα εργαστήρια και 
παρουσίασαν τέσσερις αναλύσεις SWOT για την αλλαγή του κλίματος και την αναμενόμενη 
Πράσινη Συμφωνία της νέας ΕΚ. το μέλλον του ευρώ και ο ρόλος του ως εργαλείου για τη 
διασφάλιση του μέλλοντος της Ένωσης και της ευτυχίας των πολιτών της, όπως επίσης  για την 
επιχειρηματικότητα των νέων και τις εξελίξεις των ΜΜΕ και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
πληρωμών και το μέλλον της Συντάχθηκαν συστάσεις από τις παρουσιάσεις των ομάδων για το 
τελικό φόρουμ έργων στη Βουλγαρία τον Μάιο του 2020. 

Πραγματοποιήθηκε έκθεση στις εγκαταστάσεις της Europe Direct - Berlin σχετικά με επενδυτικά 
σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης και παρέμεινε ανοιχτή για το ευρύ 
κοινό και τους μαθητές μετά το τέλος της εκδήλωσης. Οι φωτογραφίες παρουσίασαν τα 
υλοποιούμενα χρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο του InvestEU στα κράτη μέλη. 

 

 

 



Εκδήλωση 7 

 

Συμμετοχή: Στην εκδήλωση συμμετείχαν 136 πολίτες, μεταξύ των οποίων 

• 7 συμμετέχοντες από την πόλη Suhl και το Βερολίνο (Γερμανία), 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Βαρσοβίας (Πολωνία) 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη Slavonski Brod (Κροατία) 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Πράγας (Τσεχία) 

• 2 συμμετέχοντες από την πόλη της Μπολόνια (Ιταλία) 

• 3 συμμετέχοντες από την πόλη της Μαδρίτης (Ισπανία) 

• 115 συμμετέχοντες από πόλεις της Βουλγαρίας 

• 1 συμμετέχων από την Αθήνα (Ελλάδα) 

• 1 συμμετέχων από την πόλη Craiova (Ρουμανία) 

• 1 συμμετέχων από το Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Τοποθεσία / Ημερομηνίες: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εθνογραφικό συγκρότημα 
Arbanassi, πόλη του Βέλικο Τάρνοβο, Βουλγαρία, από 29/07/2020 έως 31/07/2020. 

 

Σύντομη περιγραφή: Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν η σύνοψη της ανάλυσης, της συγκριτικής 
έρευνας, έθεσε ερωτήσεις και συμφωνήθηκαν απαντήσεις σχετικά με τα καυτά θέματα για το 
μέλλον της Ευρώπης που είχαν συζητηθεί και εγείρει οι πολίτες κατά τη διάρκεια των διεθνών 
συναντήσεων έργων. Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί να είναι το τελικό συνοπτικό συνέδριο 
του έργου - Σύνοδος του Κοινοβουλίου των πολιτών. 

Καθώς το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μοναδικές συνθήκες μετά το πρώτο κλείδωμα στην 
Ευρώπη, μετατράπηκε σε εορτασμό της αλληλεγγύης και πιστεύοντας στο μέλλον της Ευρώπης 
και μοιράστηκε τις ελπίδες για το τέλος της πανδημίας του COVID-19 και επέστρεψε στην 
ομαλότητα. Ο χρόνος ήταν αξιοσημείωτος επίσης λόγω του γεγονότος ότι κατασκευάστηκαν το 
νέο ΕΚ και η νέα ΕΚ μετά τις εκλογές του ΕΚ 2019, οι προτεραιότητες της ΕΕ που ανακοίνωσε η 
Επιτροπή Von der Leyen και οι προκλήσεις της COVID. Το συνέδριο ήταν ένα καλό παράδειγμα 
για την πίστη, την εμπιστοσύνη και την επιθυμία για ένταξη, κοινό μέλλον και ανάπτυξη στην 
ΕΕ. Το συνέδριο είχε μια ολομέλεια και έξι εργαστήρια, το καθένα αφιερωμένο σε μια θεματική 
πολιτική (νεολαία, κοινωνικά ζητήματα, ψηφιοποίηση, Πράσινη Συμφωνία, ασφάλεια και 
άμυνα, χρηματοδότηση και ευρώ). Οι διεθνείς συμμετέχοντες μαζί με πολιτικούς, υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής, επιχειρηματικούς φορείς και ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών ψήφισαν ένα 
έγγραφο προβληματισμού για τους πολίτες για το μέλλον της Ευρώπης, το οποίο στάλθηκε σε 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς ηγέτες (μέλη του ΕΚ, ΕΚ, Επιτροπή Περιφερειών, εθνικά κοινοβούλια 
και θεσμοί , Διαμεσολαβητής, ομάδες λόμπι κλπ.) 
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Συμμετοχή: Στην εκδήλωση συμμετείχαν 37 πολίτες, μεταξύ των οποίων 

• 4 συμμετέχοντες από την Ιταλία, 

• 4 συμμετέχοντες από την Πολωνία 

• 1 συμμετέχων από τη Βουλγαρία 

• 2 συμμετέχοντες από τη Γερμανία 

• 2 συμμετέχοντες από την Κύπρο 

• 32 συμμετέχοντες από την Ισπανία 

• 1 συμμετέχων από τη Ρουμανία 

• 1 συμμετέχων από τη Γαλλία 

 

Τοποθεσία / Ημερομηνίες: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη της Ισπανίας, από 
19/11/2020 έως 19/11/2020 

 

Σύντομη περιγραφή: 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να γνωρίζει καλύτερα την επίδραση της παγκοσμιοποίησης στην 
καθημερινή ύπαρξη του ανθρώπου. να μάθουν για την πρακτική απάντηση στην 
παγκοσμιοποίηση μέσω της αλληλεγγύης και της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου και 
της ανοχής · και ευαισθητοποίηση σχετικά με τους προβληματισμούς της ΕΕ για την 
παγκοσμιοποίηση και συζήτηση σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή. 

Η Ισπανία, και ειδικότερα η Μαδρίτη, έχει κλείσει πολλές φορές από τον Μάρτιο του 2020, για 
την οποία η εκδήλωση FuturEU στην Ισπανία γιορτάστηκε σε μικρές ομάδες, προσαρμόζοντάς 
την στις τοπικές συνθήκες. Σε αυτήν την τελευταία φάση του έργου, το Ίδρυμα Altius υλοποίησε 
μια τεράστια εκστρατεία που υποστηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη να προωθήσουν την 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την ανθρωπότητα σε περιόδους κρίσης. Πολλοί συνεργάτες και το 
προσωπικό του ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένων των διεθνών μελών) ενήργησαν ως 
εθελοντές για να διασφαλίσουν την καθημερινή τροφή και άλλους πόρους πρώτης ανάγκης των 
ανθρώπων, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σε μικρές ομαδικές συνεδρίες, αυξήσαμε την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αξίες και τις πολιτικές της ΕΕ σε περιόδους κρίσης και όλες τις 
πρωτοβουλίες της ΕΕ για τον περιορισμό του αριθμού των ατόμων με προβλήματα 
οποιασδήποτε προέλευσης. Οι προτεινόμενες συστάσεις καλύπτουν την ευρεία ποικιλομορφία 
του μικρού κοινού κοινού μας - αυτή η ποικιλία που κάνει την ΕΕ πλούσια, ισχυρότερη μαζί και 
ενωμένη. 

 

 

 


