
Avanti Europe ! 

Το διαδικτυακό κίνημα Ευρωπαίων πολιτών 
 
Επιστρατεύουμε δημιουργικότητα και δυναμισμό στην αναζήτηση 
κοινών απαντήσεων στις κοινές μας προκλήσεις 
 
 

Με μια ματιά 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση καθώς και η αποτυχία των Ευρωπαίων πολιτικών να βρουν αποτελεσματικές λύσεις 
στα προβλήματα, έχουν οδηγήσει τους πολίτες στη δυσπιστία και την αμφισβήτηση των 
ίδιων των θεμελιωδών αρχών του συστήματος. Και η αμφισβήτηση από τους πολίτες 
μεταφράζεται σε μικρότερη δέσμευση προς την ενωμένη Ευρώπη από την πολιτική ηγεσία 
των κρατών μελών. 
 
Το Avanti Europe ! δημιουργήθηκε από μια ομάδα προβληματισμένων Ευρωπαίων, οι οποίοι 
επιθυμούν να σπάσει ο επικίνδυνος φαύλος κύκλος που οδηγεί μόνο σε αδιέξοδες λύσεις. 
Δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με στόχο να κινητοποιηθούν εκατομμύρια 
πολίτες σε όλη την ήπειρο σχετικά με Ευρωπαϊκά ζητήματα θεμελιώδους σημασίας, 
χρησιμοποιώντας καινοτόμες επικοινωνιακές καμπάνιες και μέσα ενεργούς συμμετοχής.  
 
Το Avanti Europe ! θέλει μια πρωτοπόρα και φιλόδοξη Ε.Ε. που θα προωθεί το δημοκρατικό 
όραμα μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας, βασισμένης στις θεμελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης, της 
ελευθερίας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι καμπάνιες 
θα επικεντρώνονται σε κοινές ανησυχίες και προκλήσεις που ξεπερνούν εθνικά σύνορα και 
απαιτούν μια Ευρωπαϊκή απάντηση (όπως λ.χ. το περιβάλλον και η εξάντληση των φυσικών 
πόρων, η διαφάνεια και η συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων κ.α.). Το Avanti Europe ! θα 
αξιοποιήσει την εμπειρία από υπάρχουσες διαδικτυακές πλατφόρμες (όπως οι Move On, 
Avaaz, change.org) που έχουν καταφέρει να κινητοποιήσουν εκατομμύρια πολίτες.  
 

Η πρώτη καμπάνια 
 
Το Avanti Europe ! ξεκινά με μια στοχευμένη καμπάνια που στόχο έχει να εκφραστεί η  
ευρωπαϊκή συμπαράσταση προς τους Έλληνες πολίτες και διαμένοντες οι οποίοι υποφέρουν 
περισσότερο από τις συνέπειες της σοβαρής κρίσης στη χώρα. Η εκστρατεία καλεί για 
αναθεώρηση των μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα. 
 
Η καμπάνια θα έχει τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου χαρακτηριστικά και επιδιώκει: 
 

 Να συγκεντρώσει διαδικτυακή στήριξη για το βασικό αίτημα (συγκέντρωση 
υπογραφών). 

 Να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την δημιουργία της κοινότητας Avanti Europe !  και 
να οργανώσει και να συντονίσει τις “εκτός διαδικτύου” δράσεις. 

 Να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και να τραβήξει την προσοχή των μέσων 
ενημέρωσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί Έλληνες πολίτες. 

 
Το λανσάρισμα της εκστρατείας θα γίνει την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου και θα 
ολοκληρωθεί την 9η Μαΐου, ημέρα της Ευρώπης. Θα τρέχει παράλληλα στη Γερμανία, τη 
Γαλλία, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Η 
δράση θα περιλαμβάνει ένα βίντεο, το γραπτό αίτημα, την ιστοσελίδα Avanti Europe και τις 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter) με περιεχόμενο σε 7 γλώσσες. Τα 
αποτελέσματα της εκστρατείας θα επικοινωνηθούν στους Ευρωπαίους πολιτικούς και την 
Τρόικα. 
 

http://www.facebook.com/avantieurope
http://twitter.com/avanti_europe


 
 

Πάρτε μέρος στην εκστρατεία και συμβάλετε στο να γίνει η Ευρώπη 
καλύτερη για τους πολίτες της! 
 
Καλούμε εσάς, ατομικά και συλλογικά, να πάρετε ενεργό μέρος στην προσπάθειά μας, 
στηρίζοντας και μεταφέροντας το μήνυμα σε όλα τα δίκτυα που έχετε πρόσβαση, 
συμβάλοντας έτσι στην κινητοποίηση εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Μπορείτε να βοηθήσετε με  
τους εξής τρόπους:  
 

 Στείλτε το υλικό (με πρόσβαση στο βίντεο και το γραπτό αίτημα) στο δίκτυο σας. 

 Συμπεριλάβετε το banner της εκστρατείας στην ιστοσελίδα σας ή το ενημερωτικό σας 

δελτίο. 

 Μοιραστείτε την καμπάνια μέσω Facebook, Twitter και άλλα κοινωνικά δίκτυα 

 
Η οργάνωση σας θα συμπεριληφθεί στους υποστηρικτές της καμπάνιας στην ιστοσελίδα 
AvantiEurope.eu. 
 
Σε επισύναψη θα βρείτε το κείμενο του αιτήματος. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι 
διαθέσιμες από τις 22 Μαρτίου 2013 στο www.avantieurope.eu. 

http://www.avantieurope.eu/

