
 

 

Το έργο « Europe Reunited » χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»  

 

Εφαρμόζεται στο Σκέλος 2, Μέτρο 2.2: Αδελφοποίηση πόλεων 

Σκέλος 1- Ευρωπαϊκή Μνήμη 

 
 
Προπαρασκευαστικές Ενέργειες: Συνάντηση σχετικά με την πρόοδο του rEUnite 
Συμμετοχή: Η συγκεκριμένη δράση επέτρεψε τη συγκέντρωση 11 πολιτών, εκ των οποίων: 

 1 συμμετέχοντας από την πόλη Μαδρίτη, Ισπανία. 

 1 συμμετέχοντας από το Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. 

 1 συμμετέχοντας από Φλωρεντία, Ιταλία. 

 1 συμμετέχοντας από Σέρρες, Ελλάδα. 

 1 συμμετέχοντας από Βαρσοβία, Πολωνία. 

 2 συμμετέχοντες από το Veliko Tarnovo, Βουλγαρία. 

 3 συμμετέχοντες από το Suhl, Γερμανία. 
 
Τόπος/Ημερομηνίες: η συνάντηση έλαβε χώρα στο Βερολίνο, Γερμανία από τις  03/12/2021 έως τις 04/12/2021. 
 
Σύντομη περιγραφή: 
Ο σκοπός της δραστηριότητας προετοιμασίας, ήταν να μαζευτούν εκπρόσωποι όλων των εταίρων για να 
αξιολογήσουν την πρόοδο του έργου και την κατάσταση, (εξαιτίας της πανδημίας) την ανταλλαγή ιδεών και την 
ανάπτυξη προτάσεων για επιπλέον δράσεις. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της συνάντησης ο συντονιστής 
παρουσίασε μια ενδιάμεση αναφορά για τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής . Οι εταίροι συζήτησαν 
σχετικά με νέες ιδέες και προτάσεις για να συμπεριληφθούν και άλλες δράσεις, και με αυτό τον τρόπο, επόμενες 
ημερομηνίες και προγραμματισμός για διεθνείς δράσεις συμφωνήθηκαν και προσχεδιάστηκαν. Επιπλέον έγινε 
ανακεφαλαίωση των καθηκόντων του κάθε εταίρου, όπως επίσης και τα σχέδια για αξιολόγηση, επικοινωνία  και 
διάδοση. Τη δεύτερη μέρα οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Bundestag για να εορτάσουν την επέτειο 
της επανένωσης της Γερμανίας. Στη λήξη της συνάντησης , όλοι οι εταίροι γνώριζαν με ακρίβεια τα καθήκοντά τους 
και τα επόμενα βήματα του έργου, όπως επίσης και τις βελτιώσεις που απαιτούνται για να φτάσουμε στους στόχους 
και την επιτυχή ανάπτυξη των δράσεων.    
 
6 Εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν μέσω αυτού του έργου: 
 
Εκδήλωση 1η: Τίτλος «Κοινωνία των πολιτών και συμμετοχή των πολιτών στα ολοκληρωτικά καθεστώτα» 
 
Συμμετοχή: Η δράση περιλάμβανε 55 πολίτες, εκ των οποίων: 

 41 συμμετέχοντες από Veliko Tarnovo , Βουλγαρία 

 3  συμμετέχοντες από Φλωρεντία, Ιταλία 

 2 συμμετέχοντες από Σέρρες, Ελλάδα 

 1 συμμετέχοντας από Suhl, Γερμανία 

 3 συμμετέχοντες από Μαδρίτη, Ισπανία 

 2 συμμετέχοντες από Βαρσοβία, Πολωνία 

 2 συμμετέχοντες από Βουκουρέστι, Ρουμανία 

 1 συμμετέχοντας από Όσλο, Νορβηγία 
 

 
Τόπος/Ημερομηνίες: η συνάντηση έλαβε χώρα στο Veliko Tarnovo, Βουλγαρία από τις  24/06/2021 έως τις 
25/06/2021. 

Ευρώπη για 
τους πολίτες 



Σύντομη περιγραφή: 
Ο στόχος της δράσης αυτής ήταν η διάδραση διεθνών συμμετεχόντων με τους τοπικούς ερευνητές και την ομάδα 
νεότητος στο Tarnovo για να συζητήσουν για την «κλειστή» και «ανοιχτή» κοινωνία , τη χρηματοδότηση και το ρόλο 
των πολιτικών παραγόντων εν μέσω ολοκληρωτικού καθεστώτος. Η δράση ξεκίνησε με μια ιστορική και πολιτική 
επίσκεψη στην Περιφερειακή Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος και ένα ιστορικό «κυνήγι» επικεντρωμένο 
στην ανακάλυψη περιοχών συνδεδεμένων με τον ολοκληρωτισμό μέσα στη χώρα. Το απόγευμα στην ολομέλεια 
έγιναν συζητήσεις επάνω στο θέμα. Τη δεύτερη μέρα οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν στο Kilifarevo και 
συγκεκριμένα ένα Μουσείο αφιερωμένο στο Σοσιαλισμό. 
Μετέπειτα , οι συμμετέχοντες πήγαν στο Arbanassi και επισκέφθηκαν την κατοικία του κομμουνιστή ηγέτη Todor 
Zhivkov και ένα μνημείο της Unesco – την Εκκλησία της Γεννήσεως. Κατά τη διάρκεια όλων των επισκέψεων και του 
ταξιδιού , οι συμμετέχοντες είχαν συνεδρίες αφήγησης, βασισμένες σε μνήμες της ολοκληρωτικής περιόδου. Στο 
τέλος των δράσεων, οι εταίροι συμφώνησαν στο γεγονός ότι η ΕΕ έφερε στον κόσμο την δημοκρατία και έναν 
δημοκρατικό τρόπο ζωής και τη συμμετοχικότητα των πολιτών. 
 
Εκδήλωση 2η: «Η επιρροή της πανδημίας του COVID-19 επάνω στην προστασία των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων- περιορισμός και προσαρμογή για την προστασία των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων» 
 
Συμμετοχή: Στη δράση έλαβαν μέρος 31 πολίτες , από τους οποίους: 

 3 συμμετέχοντες από Veliko Tarnovo ,Βουλγαρία 

 3 συμμετέχοντες από Φλωρεντία , Ιταλία  

 18 συμμετέχοντες από Σέρρες, Ελλάδα 

 2 συμμετέχοντες από Suhl, Γερμανία  

 3 συμμετέχοντες από Μαδρίτη, Ισπανία 

 1 συμμετέχοντας από Βαρσοβία ,Πολωνία 

 1 συμμετέχοντας από Λονδίνο , Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Τόπος/Ημερομηνίες: η συνάντηση έλαβε χώρα στις Σέρρες, Ελλάδα, από τις  15/09/2021 έως τις 16/09/2021. 
 
Σύντομη περιγραφή:  
Ο στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν ο εορτασμός της ίδρυσης των αξιών της Ένωσης οι οποίες έχουν 
μορφοποιήσει πολιτικά τον Ευρωπαϊκό Χάρτη  και η απόκτηση γνώσης πάνω στα ιστορικά βήματα που έφεραν στη 
γέννηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.. Σε αυτή την περίπτωση, το θέμα είχε να κάνει με την 
κατάσταση της πανδημίας την οποία βιώνουμε. Οι συμμετέχοντες καλωσορίστηκαν από τοπικούς και θεσμικούς 
εκπροσώπους ,και δόθηκαν κάποιες διαλέξεις σχετικά με τους Ενεργούς Ευρωπαίους Πολίτες και του δικαιώματος 
στην Εργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση .Οι οικοδεσπότες εταίροι συνέστησαν Το Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : το ιστορικό υπόβαθρο και το περιεχόμενο κατά το άνοιγμα του κύκλου 
παρουσιάσεων. Κάθε ομάδα εταίρων μετέφερε τα δεδομένα της δική της χώρα και τον αντίκτυπο των πιθανών 
διενέξεων και καταστάσεων εξαιτίας της πανδημίας όσο αφορά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μια συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης μεταξύ των ομάδων έλαβε χώρα για να κεντρίσει τη συλλογική σκέψη και να παρουσιαστούν 
απόψεις από διαφορετικά Ευρωπαϊκά Περιβάλλοντα. Παράλληλα έγιναν τουριστικές και πολιτιστικές επισκέψεις σε 
σχετικά σημεία της πόλης. Τη δεύτερη μέρα, δόθηκαν δύο διαλέξεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
παιδιών, των μειονοτικών ομάδων και προσφύγων κατά τη διάρκεια της έξαρσης του Covid-19, επίσης μία επίσκεψη 
πολιτιστικού χαρακτήρα έλαβε χώρα στη Μονή Τιμίου Προδρόμου. Κατά τη διάρκεια της δράσης , οι εταίροι 
μπορούσαν να μοιραστούν εμπειρίες, πληροφορίες και κοινά προβλήματα ή καλές πρακτικές μέσα από το πρίσμα 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 
 
Εκδήλωση 3η : «Αντί -Σημιτισμός, Αντί-Τσιγγανισμός, ξενοφοβία, ομοφοβία, και άλλες μορφές 
μισαλλοδοξίας: σχεδιάζοντας τα μαθήματα για σήμερα.» 
 
Συμμετοχή: Στη δράση έλαβαν μέρος 86 πολίτες, από τους οποίους: 

 52 συμμετέχοντες από Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο 

 10 συμμετέχοντες από Μαδρίτη, Ισπανία 

 2 συμμετέχοντες από Βουδαπέστη , Ουγγαρία 

 3 συμμετέχοντες από Λευκωσία , Κύπρο 

 1 συμμετέχοντας από Sofia, Βουλγαρία 

 1 συμμετέχοντας από Veliko Tarnovo, Βουλγαρία 

 2 συμμετέχοντες από Φλωρεντία , Ιταλία  

 1 συμμετέχοντας από Banul , Γκάμπια 

 1 συμμετέχοντας από Βερολίνο , Γερμανία 



 1 συμμετέχοντας από Suhl, Γερμανία 

 4 συμμετέχοντες από Vilna , Λιθουανία 

 1 συμμετέχοντας από Ramallah ,Παλαιστίνη 

 1 συμμετέχοντας από Γιοχάνεσμπουργκ , Νότιος Αφρική 

 1 συμμετέχοντας από Βοστώνη , ΗΠΑ 

 1 συμμετέχοντας από Μουμπάι ,Ινδία 

 1 συμμετέχοντας από Nairobiindi , Κένυα 

 1 συμμετέχοντας από Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 

 1 συμμετέχοντας από Βαρσοβία ,Πολωνία 

 1 συμμετέχοντας από Σέρρες, Ελλάδα 
 

Τόπος/Ημερομηνίες: η συνάντηση έλαβε χώρα στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο στις 24/01/2022 και στις 
5/07/2022. 
 
Σύντομη περιγραφή :  
Ο στόχος της δράσης ήταν η διάδοση των ευρημάτων σχετικά  με νέες προκλήσεις της ποικιλομορφίας και συνοχής 
της Ευρώπης και η συζήτηση για τις πρόσφατες συμπεριφορές απέναντι στην ενσωμάτωση των προσφύγων και 
των μεταναστών, των ΡΟΜΑ και άλλων μειονοτήτων. Αναπτύχθηκαν θέματα Ευρωπαϊκής πολιτικής όπως επίσης 
και περιπτώσεις μίσους και ομαδικής βίας σε τοπικό επίπεδο και υπήρξαν κάποια εργαστήρια σχετικά με το θέμα με 
ειδικούς συμμετέχοντες επάνω στο αντικείμενο. Στο εργαστήριο «Μίσος ,προκατάληψη και μισαλλοδοξία: βήματα 
για επανένωση», οι συμμετέχοντες συζήτησαν για το πως τα κοινωνικά δίκτυα άλλαξαν τον τρόπο  με τον οποίο οι 
άνθρωποι επικοινωνούν και τους επιτρέπεται να έχουν το δικό τους περιεχόμενο και να γίνονται οι ίδιοι παραγωγοί 
και καταναλωτές ειδήσεων. Αναλύθηκε ο  τρόπος με τον οποίο κάποιες πλατφόρμες , όπως το Instagram  και το Tik 
Τok, υπηρετούν ως μέσα προώθησης του ρατσισμού και του μίσους. Στο εργαστήριο «Φάσμα του μίσους: μια θετική 
στρατηγική πρόληψης» το αίτημα για απονομή της δικαιοσύνης σε εγκλήματα μίσους ήταν το αντικείμενο συζήτησης 
ενώ στο εργαστήριο «Μια φωνή, μια επιλογή, μια ευκαιρία για αλλαγή» οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στους 
τρόπους κοινωνικής αποδοχής και στις περιπτώσεις μίσους. Τη δεύτερη μέρα οι συμμετέχοντες 7 κομητειών 
εταίρων, συζήτησαν σχετικά με τα συμπεράσματα των πάνελ συζητήσεων της πρώτης μέρας και μοιράστηκαν 
ευρήματα που αφορούν τις νέες προκλήσεις σχετικά με την ποικιλομορφία και τη συνοχή μέσα στην Ευρώπη. Ένα 
πάνελ συζήτησης για την «Εισαγωγή στην Αποκατάσταση της Δικαιοσύνης και ειδικά, των σύνθετων περιπτώσεων 
συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων μίσους», παρουσιάστηκε από τον συντονιστή της οντότητας, επίσης υπήρχε 
μια τοπική επιτροπή έργου η οποία έκανε γνωστές τοπικές δράσεις (Κέντρο Διαδραστικής Αποκατάστασης της 
Δικαιοσύνης)  και τέλος, συζήτησαν σχετικά με δραστηριότητες συνοχής της κοινωνίας. Ήταν μια σπουδαία ευκαιρία 
για τους εταίρους να αποφανθούν από κοινού σε ό,τι αφορά τις υπάρχουσες πολιτικές για την ποικιλομορφία στην 
Ευρώπη και το πως επηρεάζει τους πολίτες και τις μειονότητες από πρακτική άποψη.  
 
Εκδήλωση 4η: «Συνθήκη της Ρώμης και η αρχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» 
 
Συμμετοχή : Στη δράση έλαβαν μέρος 26 πολίτες, από τους οποίους: 

 4 συμμετέχοντες από το Veliko Tarnovo , Βουλγαρία 

 12 συμμετέχοντες από Φλωρεντία , Ιταλία 

 3 συμμετέχοντες από Σέρρες, Ελλάδα  

 1 συμμετέχοντας από Suhl ,Γερμανία  

 2 συμμετέχοντες από Μαδρίτη, Ισπανία 

 2 συμμετέχοντες από Βαρσοβία, Πολωνία 

 2 συμμετέχοντες από Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Τόπος/Ημερομηνίες: η συνάντηση έλαβε χώρα στη Φλωρεντία, Ιταλία από 25/03/2022 μέχρι τις 26/03/2022 
 
Σύντομη περιγραφή :  
Η εκδήλωση αφορά την έναρξη την διαδικασίας ενσωμάτωσης της Ε.Ε και στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της 
Ε.Ε και των αξιών της, και στην εκτίμηση της ιστορίας της και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της. Ξεκινά με μια 
παρουσίαση των συμμετεχόντων και των δραστηριοτήτων τους, οι  συστάσεις και η γνωριμία μεταξύ τους. Υπήρξε 
ένα εργαστήριο «Η προέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό», και οι συμμετέχοντες 
μοιράστηκαν τις γνώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την προέλευση της . Τη δεύτερη μέρα της δράσης , 
διεθνείς και  τοπικοί συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε ένα εργαστήριο με όνομα «Ανασχηματισμός του Ευρωπαϊκού 
Χάρτη» , χρησιμοποιώντας τη χαρτογραφία για να ερευνήσουν τις Ευρωπαϊκές αξίες και την παρούσα κατάσταση. 
Οι νεότεροι επίσης έκανα μια επίσκεψη πολιτιστικού χαρακτήρα γύρω στην πόλη και επικεντρώθηκαν στις πιο 
σημαντικές γυναίκες της Φλωρεντίας ανά την Ιστορία. Στο τέλος της δράσης, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο 
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει την ισότητα στις αξίες και τα δικαιώματα των ανθρώπων, την ελευθερία, 



την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την δημοκρατία και τον κανόνα δικαίου, αλλά ακόμη οι κυβερνήσεις και οι πολίτες θα 
πρέπει να εργαστούν για να διαβεβαιώσουν και να εγγυηθούν γι’ αυτά σε όλη την Ευρώπη. 
 
Εκδήλωση 5η:«Η Ίδρυση Σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης - Η Διακήρυξη του Ρόμπερτ Σούμαν 
(Robert Shuman)»  
 
Συμμετοχή: Στη δράση έλαβαν μέρος 30 πολίτες, εκ των οποίων: 

 18 συμμετέχοντες από Βαρσοβία, Πολωνία 

 2 συμμετέχοντες από Veliko Tarnovo, Βουλγαρία 

 2 συμμετέχοντες από Φλωρεντία ,Ιταλία  

 2 συμμετέχοντες από Σέρρες, Ελλάδα  

 2 συμμετέχοντες από Suhl, Γερμανία 

 2 συμμετέχοντες από Μαδρίτη, Ισπανία 

 2 συμμετέχοντες από Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο 
 
  
Τόπος/Ημερομηνίες: η συνάντηση έλαβε χώρα στη Βαρσοβία, Πολωνία από 06/05/2022 μέχρι τις 07/05/2022 
 
Σύντομη περιγραφή: 
Ο στόχος της δράσης ήταν να εορτασθούν τα πρώτα βήματα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, πιο συγκεκριμένα 
έγινε προσδιορισμός της διακήρυξης του Ρόμπερτ Σούμαν, ως ένα σημαντικό ορόσημο της Ε.Ε. Οι συμμετέχοντες 
της δράσης συμμετείχαν στον Εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης στο Κέντρο της Βαρσοβίας, με άλλους νέους και 
άλλες οργανώσεις της πόλης. Πραγματοποιήθηκαν κάποια παιχνίδια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, και οι εθνικές ομάδες κάθε χώρας είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 
το πως η Διακήρυξη του Ρόμπερτ Σούμαν έγινε αντιληπτή στις χώρες τους. Με αυτό τον τρόπο, οι συμμετέχοντες 
μπόρεσαν να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιστορία των χωρών τους. Επιπλέον έλαβε χώρα μια δραστηριότητα η οποία 
είχε το όνομα « Όλοι οι δρόμοι οδηγούν ….στις Βρυξέλλες» όπου οι συμμετέχοντες “ ταξίδεψαν” στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με διάφορα ερωτήματα παρουσίασαν τις χώρες και με μικρές δράσεις ανακάλυψαν όσο το 
δυνατό περισσότερα γεγονότα σχετικά με τις  πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Με το τέλος της δράσης οι συμμετέχοντες κατάφεραν να ανακαλύψουν πολλή πληροφορία σχετικά με τις χώρες που 
ανήκουν στην Ε.Ε και τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα. 
        
Εκδήλωση 6η: Τίτλος «Δημοκρατική μετάβαση και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση “Που τελειώνει η 
Ευρώπη”» 
 
Συμμετοχή: Στη δράση έλαβαν μέρος 27 πολίτες, από τους οποίους: 

 13 συμμετέχοντες από Μαδρίτη , Ισπανία 

 4 συμμετέχοντες από Veliko Tarnovo, Βουλγαρία 

 2 συμμετέχοντες από Φλωρεντία, Ιταλία 

 2 συμμετέχοντες από Σέρρες, Ελλάδα 

 2 συμμετέχοντες από Suhl, Γερμανία 

 1 συμμετέχοντας από Βαρσοβία, Πολωνία 

 1 συμμετέχοντας από Λονδίνο , Ηνωμένο Βασίλειο 

 1 συμμετέχοντας από Μποκοτά, Κολομβία 

 1 συμμετέχοντας από Κίεβο , Ουκρανία 
 

Τόπος/Ημερομηνίες: η συνάντηση έλαβε χώρα στη Μαδρίτη, Ισπανία από 15/09/2022  μέχρι τις 16/09/2022. 
 
Σύντομη περιγραφή:  
Ο στόχος της δράσης ήταν να αντιπαρατεθούν συγκεκριμένες απόψεις επάνω στην επέκταση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την επίδραση της επάνω στην Ευρωπαίους πολίτες και μη, στην καθημερινή τους ζωή, προσωπική και 
κοινωνική εξέλιξη.  Η δράση είχε κάποιες δραστηριότητες σχεδιασμένες για να δουλέψουν επάνω στο θέμα και να 
παραχθεί ένα καλό περιβάλλον εργασίας και να προωθηθεί ανταλλαγή γνώσης. Την πρώτη μέρα ήταν το: «Τι 
γνωρίζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση;», χρησιμοποιώντας την τεχνική «Το τεστ του Kahoot»  σαν εισαγωγή, και 
αργότερα ακολούθησαν παρουσιάσεις διαφόρων εταίρων επάνω στο πως η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
επηρέασε την κάθε χώρα. Τη δεύτερη μέρα οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν σκέψεις επάνω σε κοινά θέματα που 
αφορούν την Ε.Ε, δικαιώματα και τη νέα κρίση. Υπήρξε μια διάλεξη σχετικά με τις νέες προκλήσεις στην Ε.Ε 
συμπεριλαμβανομένων  του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη μετανάστευση και τη νεότητα και οι 
συμμετέχοντες αναμείχθηκαν σε διάφορες δραστηριότητες επάνω στα μελλοντικά βήματα και προτάσεις για αλλαγή. 
Κάποια ενδιαφέροντα θέματα και συμπεράσματα προέκυψαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Στο τέλος της 



δράσης υπήρξε περιήγηση ανά ομάδες στη Μαδρίτη  με διαφορετικά καθήκοντα για τους συμμετέχοντες για να 
επιλύσουν και να μάθουν σχετικά με την πόλη. Ως τελευταία δράση του έργου, Europe Reunited  ήταν πολύ 
συγκινητική και παραγωγική. Υπήρξε μια πολλή καλή ατμόσφαιρα και κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα που 
εμπνέουν, τα οποία συλλέχθηκαν για να σταλούν στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. 
    

 


