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Repo(we)rGreece ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ DEREE COLLEGE

Στις 29 Μαρτίου φοιτητές του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδας – DEREE διοργάνωσαν μία ανοιχτή
συζήτηση ανταλλαγής ιδεών, με σκοπό την ενίσχυση της διεθνούς grassroots εκστρατείας
Repo(we)rGreece που στόχο έχει τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και την αποκατάσταση της
αξιοπιστίας της Ελλάδας, με άξονα όχι τις αποτυχίες ή τα συμφέροντα λίγων, αλλά τις ικανότητες, τα
ταλέντα και τα επιτεύγματα των πολλών.
Οι φοιτητές που συμμετείχαν εξέφρασαν τον προβληματισμό τους αναφορικά με την έλλειψη
συλλογικότητας και την περιορισμένη συμμετοχή των περισσοτέρων από τους συμφοιτητές τους ενώ
δεν έκρυψαν τον προβληματισμό τους παρατηρώντας ότι η πλειοψηφία όσων συμμετέχουν σε δράσεις
και πρωτοβουλίες όπως και το Repo(we)r συνήθως είναι ξένοι ή έλληνες φοιτητές που όμως έχουν
ζήσει στο εξωτερικό. Μέσα από την συζήτησή τους τονίστηκε ότι μολονότι εκφράζεται από όλους
αγανάκτηση και πικρία για την κατάσταση της Ελλάδος, τελικά ελάχιστοι κάνουν κάτι για να αλλάξουν
την ροή των πραγμάτων, ακόμα κι αν αυτό το κάτι είναι η συμμετοχή τους σε μία συζήτηση για την
Ελλάδα καταθέτοντας τις δικές τους σκέψεις και προτάσεις.
Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι περισσότεροι εξέφρασαν την αγανάκτηση τους από την συνεχόμενη υπερπροβολή μηνυμάτων έμπνευσης, επισημαίνοντας ότι δεν χρειάζονται άλλη έμπνευση αλλά προτάσεις
για πράξεις, έργα και ουσία… “το γεγονός ότι το μέλλον της χώρας μας κρίνεται πλέον από εμάς τους
ίδιους αποτελεί αρκετή έμπνευση”. Βαθιά συνειδητοποιημένοι σχετικά με τις επιπτώσεις την σημερινής
κοινωνικό-οικονομικής κρίσεως για το μέλλον τους, οι φοιτητές γνωρίζουν ότι τα πράγματα πλέον
αναπόφευκτα πρέπει να αλλάξουν. Όλοι συμφώνησαν ότι η οικονομική κρίση εδράζεται σε μία
βαθύτερη κοινωνική κρίση, και η αλλαγή νοοτροπιών θα πρέπει να ξεκινήσει από τους νέους αφού δεν
έχουμε πλέον τη πολυτέλεια να περιμένουμε λύσεις από άλλους.
O εμπνευστής του Repo(we)rGreece Αλέξανδρος Κωστόπουλος, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πολλά
παραπάνω να προσφέρει από όσο βλέπουμε ακόμα κι εμείς οι ίδιοι. Με πολύ υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης, η Ελλάδα είναι πλούσια από εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό ενώ τομείς απασχόλησης
που παρουσιάζουν σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές όπως η γεωργία, η ναυτιλία, ο τουρισμός, η
καινοτομία, είναι χαραγμένοι στο DNA του κάθε Έλληνα.
Αποφασισμένοι να προχωρήσουν πέρα από συζητήσεις και συνθήματα και να κάνουν τις ιδέες του
πράξεις, οι φοιτητές του DEREE αναγνώρισαν ότι το Repo(we)rGreece αποτελεί ένα εργαλείο για όσους
θέλουν να ορίσουν με τις ικανότητες και τις ιδέες τους την Ελλάδα και προχώρησαν στην δημιουργία
ομώνυμης ομάδας στο κολέγιο τους με στόχο την ενίσχυση της εκστρατείας, μέσα από ενέργειες όπως
η συγκέντρωση Repo(we)r ιστοριών, η κοινοποίηση της πρωτοβουλίας στον προσωπικό τους κύκλο και
η διοργάνωση περαιτέρω εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλους φοιτητικούς οργανισμούς.
Οι φοιτητές μας έδειξαν τον δρόμο… Ήρθε η ώρα να αφηγηθούμε την δική μας ιστορία.
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