
Οι μαθητές της Β’ τάξης του σχολείου μας, Κρίκογλου Ιορδάνης και Αυγερινός            
Δημήτριος συμμετείχαν στην 40η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού         
Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (40th National Selection Conference of European Youth          
Parliament), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη από τις 13 έως τις 16            
Δεκεμβρίου 2019. Καθένας από τους μαθητές επέλεξε μια επιτροπή, θέματα της οποίας ήταν             
ανάλογα με αυτά της Ευρωβουλής. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής Κρίκογλου Ιορδάνης ήταν            
μέλος της Επιτροπής Βιομηχανιών, Αναζήτησης και Ενέργειας ΙΙ (Committee on          
Industry, Research and Energy II - ITRE II), η οποία ασχολείται με τα μέτρα που πρέπει να                 
λάβει η ΕΕ για να αυξήσει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε απειλές τρίτων και να               
προστατεύσει την ιδιωτικότητα των πολιτών της. Ο μαθητής Αυγερινός Δημήτριος ήταν           
μέλος της Επιτροπής για τις Συνταγματικές Υποθέσεις (Committee on Constitutional          
Affairs - AFCO), η οποία ασχολείται με το πώς μπορεί η ΕΕ να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες                
λαϊκιστικές και ριζοσπαστικές απόψεις και να μετατρέψει την απάθεια των ψηφοφόρων σε            
ενεργό συμμετοχή. Σημαντικό γεγονός αποτελεί η πρόκριση ενός εκ των δύο μαθητών, του             
Κρίκογλου Ιορδάνη στους πρώτους τριάντα (30) (18η θέση σε 102 συμμετέχοντες από            
όλη την Β. Ελλάδα), οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ξανασυμμετέχουν σε Συνδιάσκεψη              
Νέων, σε άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.  

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:  
Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι της         

Θεσσαλονίκης, μετά τις εγγραφές, οι δραστηριότητες δόμησης των ομάδων         
(Teambuilding), όπου οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν στην αντίστοιχη επιτροπή τους και          
γνωρίστηκαν με τα υπόλοιπα μέλη μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια. 

Φωτογραφίες:  



 

 
 

Το ίδιο βράδυ, πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο         
Θεσσαλονίκης, η Τελετή Έναρξης (Opening Ceremony), στη διάρκεια της οποία πέρα από            
το καλωσόρισμα των συμμετεχόντων, πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων ομιλία της         
Ευρωβουλευτού Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου.  



Φωτογραφίες:  

 



 

 



 
Το Σάββατο και Κυριακή 14 και 15 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκαν στο           

συγκρότημα του CITY College οι εργασίες στις επιτροπές (Committee Work), κατά τις οποίες             
οι συμμετέχοντες, ενταγμένοι πια στις επιτροπές τους, ασχολήθηκαν αποκλειστικά με τα           
αντίστοιχα θέματα, αναλύοντας τα προβλήματα και εντοπίζοντας τις λύσεις τους, στα πλαίσια            
της προετοιμασίας τους για την ολομέλεια. 



Φωτογραφίες: 

 



 
 
 

Το απόγευμα της Κυριακής και αφού ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες προετοιμασίες για           
την Ολομέλεια, πραγματοποιήθηκαν Expert Talks: ειδικοί σε θέματα που αφορούσαν τους           
συμμετέχοντες στο σύνολό τους, βρέθηκαν στον χώρο του CITY College και           
πραγματοποίησαν διαλέξεις, ενημερώνοντας και λύνοντας απορίες των συμμετεχόντων. 

Την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Κεντρικής         
Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η Γενική Ολομέλεια (General Assembly). Οι          
συμμετέχοντες, καθισμένοι στα έδρανα, παρουσίασαν, ρώτησαν, ρωτήθηκαν και απάντησαν         
σχετικά με τα θέματα για τα οποία προετοιμάστηκαν. Η διαδικασία της ολομέλειας ήταν             
παρόμοια με αυτήν του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. 



Φωτογραφίες: 

 



 



 



 

 



 
Τέλος, μετά την Γενική Ολομέλεια και αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και για τις             

δέκα (10) επιτροπές, ακολούθησε η Τελετή Λήξης (Closing Ceremony), όταν οι           
συμμετέχοντες αποχαιρέτησαν τους συναδέλφους και κυρίως φίλους τους, ευελπιστώντας σε          
παρόμοιες εμπειρίες στο μέλλον. 



Φωτογραφίες: 

 



 



 



 
 

Αξίζει να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο ότι τα έξοδα διαμονής καλύφθηκαν κατά το              
ήμισυ από τους διοργανωτές ενώ η διαμονή έγινε στο ξενοδοχείο Holiday Inn (Μοναστηρίου             
8, Θεσσαλονίκη). 



Ακολουθούν φωτογραφίες των μαθητών μας από την διαμονή τους στην Θεσσαλονίκη:           

 
 
 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους μαθητές μας που εκπροσώπησαν          
επάξια το σχολείο μας και που εκτός από το «κέρδος» σε εμπειρίες και ευαισθητοποίηση στα               



κοινά, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέο κόσμο και να περάσουν πολύ όμορφα             
ταυτόχρονα με το έργο που προσέφεραν. 

Επιμέλεια κειμένων: Αυγερινός Δημήτριος, Κρίκογλου Ιορδάνης 
Φωτογραφικό αρχείο: Κρίκογλου Ιορδάνης, EYP Greece 

Περαιτέρω φωτογραφίες υπάρχουν στην επίσημη σελίδα Facebook της συνδιάσκεψης, στον 
σύνδεσμο: https://www.facebook.com/40NSCEYPGreece/ 

             Κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης, προβλήθηκε η ταινία μικρού μήκους του 
οργανωτή και ενός εκ των φωτογράφων της διάσκεψης Δημήτρη Κωνσταντάρα με τίτλο «Με 
Μαρκαδόρο Φωτεινό» την οποία συστήνουμε ανεπιφύλακτα να δείτε, ακολουθώντας τον 
σύνδεσμο: https://vimeo.com/380746741 
 

https://www.facebook.com/40NSCEYPGreece/
https://vimeo.com/380746741

