ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ GLOBAL THINK TANK
FOR GREECE by AIESEC - Repo(we)rGreece

H AIESEC, η μεγαλύτερη διεθνής φοιτητική οργάνωση, διοργάνωσε στις 17 Μαρτίου το Global
Think Tank for Greece, μία ολοήμερη εκδήλωση που συγκέντρωσε πάνω από 500 φοιτητές
από 50 διαφορετικές χώρες στο campus του Αμερικάνικου Κολλεγίου της Ελλάδας – DEREE, με
στόχο την ανταλλαγή ιδεών αναφορικά με το πώς μπορεί η Ελλάδα να ισχυροποιήσει τον
ρόλο της. Το Global Think Tank for Greece έκλεισε με μία ανοιχτή συζήτηση που συντόνισε το
Repo(we)rGreece, ανάμεσα σε 20 ομάδες φοιτητών που παρουσίασαν τις δικές τους
προτάσεις για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδος.
Παρουσιάζοντας το Repo(we)rGreece ο εμπνευστής της εκστρατείας, Αλέξανδρος
Κωστόπουλος τόνισε την ανάγκη αποκατάστασης της αξιοπιστίας μας προκειμένου να
επαναπροσδιοριστεί η χώρα μας και να χτίσουμε νέες γέφυρες συνεργασίας με στρατηγικά
κοινά και φίλους.
Στην συνέχεια κλειστών συζητήσεων ανά ομάδα, οι φοιτητές παρουσίασαν τα συμπεράσματα
και τις προτάσεις της κάθε ομάδας.
Όλοι οι φοιτητές υπογράμμισαν ότι εποικοδομητικές και δημιουργικές νοοτροπίες – όπως
αυτές που αντανακλούνται μέσα από το Repo(we)rGreece, αποτελούν μοναδική λύση για να
αναζητήσουμε ένα νέο ρόλο για την χώρα μας σε διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα πρέπει να
προχωρήσει μέσα από την συνεργασία, την κριτική σκέψη και το δημιουργικό όραμα, και να
αποκτήσει έναν ενιαίο μήνυμα αψηφώντας διαφορές και συμφέροντα που μας οδήγησαν στο
σήμερα.
Οι φοιτητές τόνισαν επανειλημμένως ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στη νέα γενιά,
προσφέροντας υποτροφίες και δημιουργώντας προοπτικές απασχόλησης, αφού οι νέοι είναι
που θα καταφέρουν να ανατρέψουν την τρέχουσα κατάσταση, μέσα από ανεξάρτητες
πρωτοβουλίες και όχι με την εμπλοκή δημόσιων φορέων. Επίσης, πρότειναν να
αντιμετωπιστεί η έλλειψη σφαιρικής και έγκυρης πληροφόρησης μέσα από τα ΜΜΕ στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, κεφαλαιοποιώντας σύγχρονα και ευέλικτα εργαλεία όπως οι
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Επιπλέον, οι φοιτητές αναγνώρισαν ότι δεν είναι μόνο θέμα νοοτροπίας, και ότι πρέπει η
Ελλάδα να περιορίσει την γραφειοκρατία, να εφαρμόσει σωστά το νομικό σύστημα και να
μειώσει τον δημόσιο τομέα, ώστε να προσελκύσει τελικά ξένες επενδύσεις.
Ίσως το ισχυρότερο μήνυμα το έδωσε μία φοιτήτρια Καναδικής καταγωγής, που εξήγησε ότι
ήρθε η ώρα να κινηθούμε πέρα από συζήτηση, κριτική και πικρία και επιτέλους να πάρουμε
πρωτοβουλία να δράσουμε.
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