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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (European Youth Parliament, EYP / ΕΚΝ) οργανώνει περίπου εξακόσιες (600) 

δράσεις και εντάσσει σε αυτές περισσότερους από τριάντα χιλιάδες νέους (30.000) κάθε χρόνο, σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο. Κύριοι στόχοι του είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση των νέων, η ανάπτυξη 

πρωτοβουλίας αλλά και κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Το ΕΚΝ πλέον έχει καταφέρει να εδραιώσει 

μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πλατφόρμες για την ανταλλαγή ιδεών και τις διαπολιτισμικές συζητήσεις, που 

απασχολεί τρεις χιλιάδες (3.000) νέους εθελοντές. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ) είναι μία από τις 40 Εθνικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου Νέων και έχει συσταθεί στη Θεσσαλονίκη, κατά το Ελληνικό δίκαιο, ως Σωματείο μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, κατά το έτος 1994· διοικείται από νέους και για χάρη των νέων. Διοργανώνει ετησίως δύο (2) Εθνικές 

Συνδιασκέψεις Επιλογής - μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα - αλλά και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις σε 

διάφορες περιοχές της χώρας, όπως Διεθνείς Συνόδους, Fora, Ημερήσιες Συνδιασκέψεις και Ημερίδες, 

ενεργοποιώντας μαθητές από περισσότερα από εκατό (100) σχολεία. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
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σελ.3

Εκμάθηση νέων δεξιοτήτων
και οργανωτικών δυνατοτήτων

Επίλυση προβλημάτων μέσω της συνεργασίας 
& της δημοκρατικής διαδικασίας

Ανάπτυξη διαπολιτισμικής κατανόησης
& φιλιών άνευ συνόρων

Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
& υπευθυνότητας των νέων

Δημιουργία μιας πλατφόρμας για
νέες ιδέες

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ



Η 42Η Ε.Σ.Ε.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος διοργανώνει την ετήσια 

Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής στη Θεσσαλονίκη,                                  

από τις 17 έως και τις 20 Δεκεμβρίου. Το συνέδριο                                    

θα απασχολήσει εκατόν είκοσι (120) μαθητές Λυκείων 

διαφόρων περιφερειών της πόλης αλλά και της Ηπείρου, 

της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και 

της Θράκης. Εκτός αυτών, θα φιλοξενήσει και εβδομήντα 

(70) επιπλέον εθελοντές, πεπειραμένα μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, τόσο από την Ελλάδα 

όσο και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Ανοιχτή Συζήτηση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών σχετικά με την νεολαία, 2018, 

Εκπρόσωπος της Ελβετίας:

“Υπάρχουν πολλές αξιόλογες πρωτοβουλίες 

στην πολιτική συμμετοχή σήμερα. Έχουμε 

ακούσει και θαυμάσει μερικές από αυτές 

σήμερα. Θα ανέφερα επίσης [...] το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων. Είναι 

απόδειξη πως οι νέοι άνθρωποι θέλουν να 

αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση 

του μέλλοντος των χωρών τους.”
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Οι διεργασίες της Συνδιάσκεψης χωρίζονται σε τρεις (3) επιμέρους τομείς : Δόμηση 

Ομάδων / Teambuilding, Εργασίες Επιτροπών / Committee Work, Γενική Ολομέλεια / 

General Assembly. 

Κατά τη διάρκεια του Teambuilding διεξάγονται ομαδικές δραστηριότητες με σκοπό τόσο 

την προώθηση ενός ισχυρού ομαδοσυνεργατικού πνεύματος μεταξύ των συμμετεχόντων 

όσο και τη θεμελίωση μιας σταθερής βάσης για την επικοινωνία και συνεργασία τους. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές εμπλέκονται στις διαδικασίες του Committee Work. Στο στάδιο 

αυτό, συζητούν διεξοδικά τα θέματα των επιτροπών τους, έτσι ώστε να καταλήξουν στην 

εύρεση λύσεων και στη σύνταξη ενός σχετικού ψηφίσματος (Resolution). 

Το τελευταίο μέρος της Συνδιάσκεψης περιλαμβάνει το General Assembly, κατά τη 

διάρκεια του οποίου το σύνολο  των συμμετεχόντων εμπλέκεται σε συζητήσεις σχετικά με 

τα ψηφίσματα, στα οποία έχουν καταλήξει οι επιμέρους επιτροπές· οι συζητήσεις έχουν 

τη μορφή επιχειρηματολογίας/αντιλογίας και βασίζονται στην τήρηση των κανόνων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε επιμέρους επιτροπή καλείται να υπερασπιστεί το 

ψήφισμά της, αποβλέποντας στην υπερψήφισή του απο τις υπόλοιπες επιτροπές. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης, θα διεξαχθεί μία Ανοιχτή Συζήτηση (Panel 

Discussion), όπως παραδοσιακά συμβαίνει στις δράσεις του ΕΚΝΕ. Κεντρική ιδέα της 

δράσης θα είναι η διαδραστική συμμετοχή των μαθητών σε συζητήσεις, οι οποίες θα 

συντονίζονται από ειδήμονες πάνω σε ζητήματα που άπτονται τόσο των επιμέρους 

θεμάτων της Συνδιάσκεψης όσο και της ευρύτερης συνεδριακής θεματικής αλλά και του 

οράματος της Διοργανωτικής Επιτροπής σχετικά με τη συσχέτιση του συνεδρίου με την 

πόλη της Θεσσαλονίκης και την ιστορική της πλευρά. 

σελ. 5

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ



Μεγάλο κομμάτι του οράματός μας για την 42η Εθνική 

Συνδιάσκεψη Επιλογής, αποτελεί η επιθυμία μας να 

εντάξουμε και να προωθήσουμε μέσω του συνεδρίου 

μία ποικιλία τοπικών πρωτοβουλιών, καθώς και να 

διερευνήσουμε συλλογικά το πώς θα μπορούσαν οι 

τελευταίες να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στον τομέα της 

λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, επομένως, με τον πολιτιστικό και ιστορικό 

χαρακτήρα που επιθυμούμε να προσδώσουμε στη 

Συνδιάσκεψη, θα επιδιώξουμε τη συσχέτισή της με 

περαιτέρω τοπικά χαρακτηριστικά. Μέσω της 

προσπάθειας για προσέγγιση τοπικών χορηγών, της 

επικοινωνίας με χώρους που προωθούν την 

ιδιαιτερότητα της Θεσσαλονίκης και της προσφοράς 

τοπικών προϊόντων, σκοπεύουμε να εξετάσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν οι 

δυνατότητες της πόλης μας με την παγκόσμια 

οικονομία και το ευρωπαϊκό πλαίσιο λήψης 

αποφάσεων. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ /
ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Η Γεωγραφική Εξάπλωση του ΕΚΝΕ τα 

τελευταία χρόνια.

Ο τόπος διεξαγωγής της 42ης Εθνικής 

Συνδιάσκεψης Επιλογής.
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“Ένας για όλους, όλοι για έναν: Προς τη βέλτιστη επίδραση των τοπικών πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο πλαίσιο 

λήψης αποφάσεων / One for all, all for one: Maximising the impact of local-based initiatives on a global deci-

sion-making level”

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του ΕΚΝΕ - το οποίο εκ των πραγμάτων στόχο έχει να ενδυναμώσει τη φωνή των νέων - και σε 

συνδυασμό με το αίτημα των καιρών μας για τη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών, αποφασίσαμε να  

επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της εξέλιξης και να επιδιώξουμε την πραγμάτωσή της, χρησιμοποιώντας 

διαδραστικές μεθόδους μη τυπικής μάθησης. Αφορμώμενοι, λοιπόν, από τη συνεδριακή θεματική, συσχετίσαμε το 

περιεχόμενο της προόδου με την αρμονική ισορροπία μεταξύ των τοπικών και των παγκόσμιων πρωτοβουλιών, της 

εθνικής και της ευρωπαϊκής ταυτότητας, με αυτόν καθ’ αυτόν τον εσωτερικό άνθρωπο και την ανάγκη του να 

συνυπάρξει με άλλους. 

Είναι πράγματι απαραίτητη η κινητοποίηση σχετικά με τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, ιδιαίτερα αν λάβουμε 

υπόψη την αίσθηση αποξένωσης που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο άνθρωπο - τόσο ως προς τον εαυτό του, όσο και ως 

προς τον κόσμο που τον περιβάλλει. Αίτημα, λοιπόν, των καιρών μας αποτελεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη 

σύνδεση του “μέρους” με το “όλο”. Αν θεωρήσουμε πως στη θέση του μέρους τίθεται η Ελλάδα, σε ευρύτερο πλαίσιο, 

τότε ως όλο νοείται η Ευρώπη. Βέβαια, η πορεία προς την Ευρώπη δεν ταυτίζεται με την αλλοτρίωση και την 

επικάλυψη της εθνικής από την ευρωπαϊκή ταυτότητα, αλλά με την ουσιαστική συνειδητοποίηση της μοναδικότητας 

που χαρακτηρίζει τη χώρα μας. Επομένως, δε χρειάζεται να απαρνηθούμε τη βυζαντινή ή τη λαϊκή μας παράδοση, 

ούτε και τις ασιατικές μας επιδράσεις, αλλά αντιθέτως να κομίσουμε την Ευρώπη με το δικό μας ιδιαίτερο στοιχείο.

Η 42η ΕΣΕ, επομένως, έρχεται να εξετάσει πώς ένας νέος στη χώρα μας αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή του στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι, φέρνοντας τον αντιμέτωπο με τις ευθύνες, αλλά και ευκαιρίες που συνεπάγεται αυτή η 

συμμετοχή. Ερχόμενοι σε επαφή τόσο με ομηλίκούς τους όσο και με τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς 

λήψης αποφάσεων, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να διαλευκάνουν και να επιλέξουν οι ίδιοι τις προτεραιότητες 

και τις ανησυχίες τους για το μέλλον, κατανοώντας ότι η ενεργός συμμετοχή είναι κάτι που μας αφορά όλους.

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
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Η Αφροδίτη Καράταγλη είναι απόφοιτος του Αρσακείου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης και τριτοετής 

φοιτήτρια στο τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποτελεί 

ενεργό μέλος του Σωματείου ήδη από το 2016 και έχει λάβει μέρος σε σημαντικό αριθμό 

δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Βασική της ενασχόληση κατά τη διάρκεια των μαθητικών της χρόνων αποτέλεσε η 

επιχειρηματολογία· πλέον, αφιερώνει τον ελεύθερό της χρόνο στον κινηματογράφο, τη 

φωτογραφία αλλά και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

Ο Αιμίλιος Πιστοφίδης-Χατζηδημητρίου  είναι απόφοιτος του 2ου ΓΕΛ Χορτιάτη Θεσσαλονίκης 

και τελειόφοιτος φοιτητής στο τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Αποτελεί ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος από το 

Δεκέμβριο του 2016 και έχει έκτοτε συμμετάσχει σε πληθώρα σχετικών δράσεων.  Στον ελεύθερό 

του χρόνο, να παρακολουθεί όσο το δυνατόν περισσότερες παραστάσεις θεάτρου και 

κινηματογραφικές προβολές. Ταυτόχρονα,  ασχολείται με την εκμάθηση της γερμανικής 

γλώσσας. 

O Γιώργος Ζαχαριάδης είναι απόφοιτος του 1ου Γενικού Λυκείου Θέρμης και διανύει το τέταρτο 

έτος σπουδών του στο τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Ασχολείται  ενεργά με το ΕΚΝΕ και τις δράσεις του ήδη από το 2016. Στον ελεύθερο χρόνο του 

μαθαίνει Γαλλικά· λατρεύει το να ταξιδεύει και να επισκέπτεται μουσεία. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 42ΗΣ ΕΣΕ:

Αφροδίτη Καράταγλη / +30 694 24 13 238

Αιμίλιος Πιστοφίδης-Χατζηδημητρίου / +30 693 15 79 528

Γιώργος Ζαχαριάδης / +30 6972995670

E-mail: thessaloniki.nsc@eypgreece.org


