ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΡ. 2016 – ΑΠΡ. 2017)

•

Το εναρκτήριο λάκτισμα

Το παρακάτω ημέιλ προς 20 περίπου φίλους και γνωστούς Έλληνες που εργάζονται στον ιδιωτικό
τομέα στο Παρίσι ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα, ο σπόρος που οδήγησε στη δημιουργία του
Δικτύου μας:
(07/02/2016, ώρα 18.05)
“Φίλες και Φίλοι,
Προ λίγων εβδομάδων, σας έστειλα ένα ημέιλ, στο οποίο έθετα υπόψη σας την ιδέα δημιουργίας
ενός Δικτύου Ελλήνων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα στη Γαλλία (στελέχη επιχειρήσεων,
δικηγόροι, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ κ.λπ.). Το Δίκτυο αυτό θα μπορούσε να είναι η συνέχεια του ήδη
υπάρχοντος στο Βέλγιο : ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ.
Η ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ κατάφερε μέσα σε ενάμιση χρόνο ζωής να γίνει «η συζήτηση
της πόλης». Από 25 μέλη που ήμασταν στην αρχή, φτάσαμε σήμερα στα 230 μέλη και φίλους.
Συνοψίζω τους σκοπούς του Δικτύου: δικτύωση και αλληλοϋποστήριξη, καθώς και, στο μέτρο του
δυνατού, καλλιέργεια θετικών μηνυμάτων για την Ελλάδα στον επαγγελματικό και κοινωνικό μας
περίγυρο. (Αξίζει, νομίζω, να αφιερώσετε λίγα μόλις λεπτά, για να ρίξετε μια ματιά στο σάιτ του
Δικτύου: argo-network.be)
Ο στόχος δεν ήταν, φυσικά, ποσοτικός – αν και όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο... Πέραν από τις
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις μας (μία τον μήνα!) και τους σημαντικούς προσκεκλημένους
μας, πιστεύω ότι το σημαντικότερο που καταφέραμε όλοι μαζί στην ΑΡΓΩ ήταν να μαζευτούμε
πολλοί Έλληνες, άγνωστοι μέχρι τότε μεταξύ μας, και να συμμετάσχουμε σε μια συλλογικότητα,
χωρίς να μολυνθούμε από το σαράκι του λαού μας, τη διχόνοια και τη ζήλια προς τον διπλανό μας.
Αυτό το μικρόβιο δεν μας άγγιξε καθόλου! Γιατί να μη το δοκιμάσουμε, λοιπόν, και στη Γαλλία;
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ αποφάσισε να ενθαρρύνει τη
δημιουργία αδελφών Δικτύων και σε άλλες χώρες. Η Γαλλία θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα
για τη δημιουργία ενός πραγματικά διεθνούς Δικτύου Ελλήνων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
ανά τον κόσμο. Μπορεί να ακούγεται ολίγον υπερφίαλο ως σχέδιο, αλλά είναι στο χέρι μας να το
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κάνουμε! Ήδη είμαστε σε επαφή με ενδιαφερόμενους Έλληνες και σε άλλες χώρες. Ωστόσο, το
εγχείρημα της Γαλλίας θα είναι καθοριστικό για τη συνέχεια...
Τούτων δοθέντων, θα πρότεινα να βρεθούμε από κοντά, για να συζητήσουμε σχετικώς και να
σχεδιάσουμε ενδεχομένως τα επόμενα βήματά μας. Η συνάντησή μας θα γίνει την Τρίτη, 23
Φεβρουαρίου 2016, ώρα 20.00, στο μπαρ - εστιατόριο BEAUCOUP, 7 rue Froissart, 75003 Paris
(beaucoup-resto.com).
Προδήλως, κάθε άλλος φίλος ή γνωστός σας που θα ενδιαφερόταν να έρθει στην πρώτη μας αυτή
συνάντηση είναι ευπρόσδεκτος☺
Για οργανωτικούς λόγους, παρακαλώ να απαντήσετε έως τις 21/02 αν θα έρθετε και πόσα άτομα.”

•

Η πρώτη μας συνάντηση

Το πρώτο αυτό ημέιλ προκάλεσε περισσότερη ζύμωση, νέα ημέιλ ανάμεσά μας, τηλεφωνικές
επικοινωνίες («πολύ καλή ιδέα», «έλειπε κάτι τέτοιο», «είμαι μέσα, να το προχωρήσουμε» κ.λπ.) Το
έδαφος, λοιπόν, ήταν «υπέρ το δέον» γόνιμο, το δε « Δίκτυο» λειτούργησε αποτελεσματικά, αφού
και άλλοι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν να προστεθούν στον κατάλογο των παραληπτών κάθε
επικοινωνίας σχετικής με την ιδέα αυτή.
Πρώτη μας συνάντηση, την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 20.00, στο μπαρ – εστιατόριο
«BEAUCOUP», με σκοπό να γνωριστούμε μεταξύ μας και να ανταλλάξουμε απόψεις για τη φύση,
τους σκοπούς, πόρους κ.λπ. του εγχειρήματός μας, καθώς και για τα επόμενα βήματα.
Η βραδιά εκείνη αποδείχθηκε μια πολύ καλή μαγιά για τη συνέχεια…Ο κύβος είχε ριφθεί…
Νέα ημέιλ, ενθουσιώδεις τηλεφωνικές επικοινωνίες, η δε κοινή συνισταμένη των σχολίων ήταν ότι
θα πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.
Τάχιστα αποκτήσαμε το σήμα – λογότυπο του Δικτύου μας, η δε πρώτη, ιδρυτική μας συνάντηση
ορίστηκε στις 12/04/2016.
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•

Η ιδρυτική μας συνάντηση

12 Απριλίου 2016, μπαρ - εστιατόριο «Le 141»: ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΥ, θα είναι το
όνομα του Δικτύου μας, ακολουθώντας τα χνάρια του αδελφού Δικτύου «ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ».
Το καταστατικό εγκρίθηκε ομοφώνως, όπως ομοφώνως εξελέγη και η Εκτελεστική μας Επιτροπή, η
οποία ακολούθως εξέλεξε τον πρόεδρό της και όρισε τον ταμία της: Ανδρέας Γιαννόπουλος
(πρόεδρος), Χριστίνα Βατσέλλα (ταμίας), Νικάνδρη Κουκουλιώτη, Μαρίνα Παπαδάτου, Χριστίνα
Παπακωνσταντίνου. Την 01/02/2017, και ελλείψει άλλης υποψηφιότητας, ο Νίκος Φιλίππου
αντικατέστησε στην Ε.Ε. τη Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, η οποία παραιτήθηκε λόγω βεβαρημένων
επαγγελματικών υποχρεώσεων.

•

Οι εκδηλώσεις μας

Η πρώτη μας εκδήλωση - δείπνο έγινε στις 15/11, με προσκεκλημένη την Κ. Ελένη Αρβελέρ,
ακολούθως συναντηθήκαμε στο Παρίσι με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κ. Προκόπη
Παυλόπουλο (12/12), για να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις μας με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους κ.κ.
Δημήτρη Αβραμόπουλο (16/01) και Πιέρ Μοσκοβισί (06/02), τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη (Αντιπρόεδρο
της AEGEAN AIRLINES) ενώ, στις 29/05, προγραμματίζουμε εκδήλωση με τον Πρόεδρο της
Ακαδημίας Αθηνών, κ. Λουκά Παπαδήμο.

•

Η ΑΡΓΩ στις νέες τεχνολογίες…

Στις 28/04, αποκτήσαμε το σάιτ μας (argo-network.fr), καθώς και το γκρουπ μας στο Linkedin (ΑΡΓΩ
– ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΥ), χάρη στο μεράκι και την εθελοντική προσφορά μελών και φίλων του
Δικτύου μας στο Παρίσι και την Αθήνα!

•

Εν κατακλείδι…

Ένα χρόνο μετά από την ίδρυση του Δικτύου μας, ένα είναι βέβαιο: υπήρχε μια πραγματική ανάγκη
ανάμεσα στους Έλληνες που εργαζόμαστε στον ιδιωτικό τομέα στο Παρίσι, να βρούμε ένα τρόπο
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επικοινωνίας και δικτύωσης που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης και
αλληλοϋποστήριξης ανάμεσά μας.
Μέσα από τις εκδηλώσεις μας αναπτύχθηκαν νέες φιλίες, κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις.
Πιο απλώς, θα έλεγε κανείς ότι «περνούσαμε καλά, κάθε φορά που βρισκόμασταν στις μηνιαίες
εκδηλώσεις μας».
Για αυτό, ίσως, και πολύ γρήγορα ήρθαν κοντά στην ΑΡΓΩ, είτε ως μέλη είτε απλώς ως φίλοι, πάνω
από 250 άτομα! Φυσικά, δεν θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να παρίστανται σε όλες μας τις
εκδηλώσεις, για διαφόρους λόγους ο καθένας. Ωστόσο, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι, σε μια
μάλλον πυκνή συχνότητα (1 δείπνο τον μήνα), η συμμετοχή κατά μέσον όρο 50 περίπου ατόμων σε
κάθε μας εκδήλωση, δεν είναι ένα αμελητέο επίτευγμα. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η ΑΡΓΩ
δεν διακατέχεται από κανένα άγχος ποσοτικής συμμετοχής στις εκδηλώσεις μας. Μας προκαλεί,
όμως, χαρά να βλέπουμε κάθε φορά πολλά καινούρια πρόσωπα που έρχονται κοντά μας.
Καθόσον αφορά στο προφίλ των προσκεκλημένων μας, στον πρώτο αυτόν χρόνο ζωής του Δικτύου
μας, προσπαθήσαμε να προσκαλέσουμε Έλληνες και Γάλλους, με λόγο για τα δημόσια πράγματα
στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Απευθυνθήκαμε σε πολιτικούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και
διανοούμενους, οι περισσότεροι από τους οποίους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας.
Κατά κοινή ομολογία, η ΑΡΓΩ φαίνεται ότι στεριώνει στον μικρόκοσμο των Ελλήνων εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα στο Παρίσι, ενώ παράλληλα προσελκύει και άλλους Έλληνες του Παρισιού, οι
οποίοι δεν μπορούν τυπικώς να γίνουν μέλη μας, αλλά είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτοι στις
εκδηλώσεις μας. Κλειδί για τη μακροημέρευση και την ενδυνάμωση του Δικτύου μας είναι η
ενεργός συμμετοχή και συνεισφορά των μελών μας στις εκδηλώσεις και τους σκοπούς του Δικτύου
μας, ενώ η προσέλκυση νέων μελών και φίλων θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εμβέλεια του
Δικτύου μας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 - 2017

ΠΟΣΟ

Ετήσιες συνδρομές μελών και φίλων

1.500

Έξοδα έναρξης (banners, συνδρομή σάιτ/ημέιλ)

260,92

Δαπάνη για φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων

516

Δαπάνη για συμβολικά δώρα επίσημων προσκεκλημένων

142,88

Πληρωμή δείπνων επίσημων προσκεκλημένων

600

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

-19,80
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