
Thrace 2017

6ο Περιφερειακό Φόρουμ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

17-27 Αυγούστου 2017

Περιγραφή Δράσης



Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Νέων Ελλάδος
Σαλαμίνος 10
54625, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
eyp.greece@gmail.com
http://eypgreece.org

Thrace 2017
6th International Forum

of European Youth 
Parliament Greece

thrace2017@eypgreece.org

Thrace2017



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4

6

8

10

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος

Εγχείρημα       

Συμμετέχοντες                         

Δομή της Δράσης

14

15

Η θεματική           
 

Επικοινωνία   



Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος

4

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων 
Ελλάδος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ), είναι 
σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο έλαβε 
τη επίσημη νομική μορφή του ως σωματείο του αστικού 
δικαίου το 1994. Το ΕΚΝΕ είναι μία από τις 40 Εθνικές 
Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, με μόνιμη 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Το ΕΚΝΕ είναι ο επίσημος φορέας του ΕΚΝ στη χώρα 
μας και του έχει ανατεθεί, μεταξύ άλλων, η επιλογή 
και η προετοιμασία των ελληνικών αποστολών που 
εκπροσωπούν την Ελλάδα στις Διεθνείς Συνόδους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (European Youth Par-
liament, EYP), οργανώνοντας περί τις εξακόσιες (600) 
δράσεις ενεργοποιεί ετησίως περί τους τριάντα έξι χιλιάδες 
νέους (36.000) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με κύριο 
στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην 
εκπαίδευση των νέων μέσω εναλλακτικών διαδικασιών 
άτυπης διαδραστικής μάθησης.

Από το 1994, το ΕΚΝΕ διοργανώνει, με συνέπεια κάθε 
χρόνο, δυο Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής, μία στην 
Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα καθώς και διάφορες 
άλλες δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας. 

Μέσα από τις δράσεις αυτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Νέων Ελλάδος εργάζεται για την πλήρωση των στόχων 
του για μία εκπαίδευση ζωντανή και επίκαιρη, δίνοντας 
τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν 
ενεργά με τρέχοντα ζητήματα ευρωπαϊκού, και όχι 
μόνο, ενδιαφέροντος,  να έρθουν σε επαφή με τους 
δημοκρατικούς κοινοβουλευτικούς θεσμούς και να 
αναπτύξουν στενές διαπροσωπικές σχέσεις φιλίας και 
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σεβασμού με συνομήλικους τους από άλλα μέρη της 
Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ανεξάρτητο από κομματικές επιδράσεις, το ΕΚΝΕ 
λειτουργεί με την εθελοντική προσπάθεια των μελών 
του, εμπλέκοντας στις δράσεις του πάνω από 300 νέους 
ετησίως, αριθμός ο οποίος αυξάνεται διαρκώς.
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Το εγχείρημα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ), 
εμπλέκοντας στις δράσεις του  όλο και περισσότερους 
νέους από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, διοργανώνει 
Εθνικές Συνόδους (National Sessions) αλλά και Διεθνή 
Περιφερειακά Συνέδρια (Interna¬tional Fora) διευρύνοντας 
την τοπική του εμβέλεια σε ολόκληρη την Ελλάδας.

Η επιτυχημένη διεξαγωγή των διεθνών συνεδρίων στην 
Καβάλα (2008), στη Νάουσα (2010),στην Κέρκυρα 
(2012), στη Θεσσαλία (2013) και στη Θεσσαλονίκη 
(2014) καταδεικνύει τη σπουδαιότητα που έχει για το 
ΕΚΝΕ ο εδραιωμένος πλέον θεσμός των καλοκαιρινών 
Διεθνών Περιφερειακών Συνεδρίων. Φέτος, φιλοδοξούμε 
στην επαναφορά και ρηξικέλευθη ανανέωση του 
θεσμού των καλοκαιρινών Φόρουμ, αυτή τη φορά στην 
ευρύτερη περιοχή της Θράκης με την διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων σε δύο πόλεις της περιοχής.

Ταυτότητα 
Τα τελευταία χρόνια, οι προσπάθειες για τη διεύρυνση 
του θεσμού των καλοκαιρινών συνόδων στην 
ελληνική περιφέρεια ολοένα και εντείνονται. Το 
ενδιαφέρον στρέφεται, λοιπόν, στην περιφέρεια 
της Θράκης αυτή τη φορά η οποία αποτελεί μία 
ακριτική περιοχή της Ελλάδας η οποία ωστόσο 
κρύβει έναν έντονο γεωπολιτικό και πολιτισμικό 
πλούτο που πρέπει να αναδειχθεί προς την κοινωνία.
Πρόκειται για μια μοναδική δράση δέκα (10), συνολικά, 
ημερών που θα φέρει κοντά πάνω από εκατόν εξήντα (160) 
νέους από όλη την Ευρώπη για να βιώσουν μία εμπειρία 
πρακτικά εφαρμοσμένης δημοκρατικής διαβούλευσης, 
μια συνάντηση και ανταλλαγή πολιτισμών και ιδεών.

Για 10 ημέρες, η Θράκη θα είναι το επίκεντρο ζωντανού 
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διαλόγου, πάνω σε τρέχοντα και φλέγοντα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ζητήματα. Οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν ιδέες 
και οράματα για το μέλλον της Ευρώπης, θα συζητήσουν 
σύγχρονα θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και θα 
καταλήξουν σε ομόφωνα ψηφίσματα, που εν συνεχεία 
θα συζητηθούν από το σύνολο των συνέδρων κατά τα 
πρότυπα των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όντας ένας οργανισμός που προωθεί το διάλογο, 
βασικός στόχος αυτής της δράσης μας είναι να 
αναπτυχθεί στα πλαίσια του συνεδρίου μια δυναμική 
σχέση μεταξύ της περιοχής και των συμμετεχόντων και τα 
αποτελέσματα του συνεδρίου να συνδεθούν άμεσα με 
την κοινωνία των πολιτών. Το Φόρουμ αυτό φιλοδοξεί να 
συνδέσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα των συμμετεχόντων 
με τα ιδιαίτερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα 
και, κυρίως τη Θράκη, όπως η ιδιαίτερη γεωπολιτική 
θέση ή η πολυπολιτισμικότητα λαμβάνοντας πάντοτε 
την ευρωπαϊκή διάσταση όλων των θεμάτων.

Το πρόγραμμα της δράσης επιδιώκει να συμπεριλάβει 
εγγενή στοιχεία της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής 
της Θράκης σε κάθε ξεχωριστό τμήμα του. Πιστεύουμε 
ότι, τόσο η περιοχή όσο και οι κάτοικοί της, μπορούν να 
προσφέρουν αλλά και να κερδίσουν πολλά από μία τέτοια 
διοργάνωση. Οι φυσικές ομορφιές, ο πολιτισμός και η 
ιστορία της Θράκης, σε συνδυασμό πάντα με την ιδιάζουσα 
θέση της στο χάρτη της Ευρώπης, συνθέτουν ένα ιδανικό 
περιβάλλον για τη διεκπεραίωση ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν 
την περιοχή τόσο από διεθνή όσο και από τοπική σκοπιά. 
Ένας από τους στόχους του συνεδρίου είναι να αναδείξει 
την ευρωπαϊκή διάσταση της περιοχής της Θράκης και 
να προάγει τη δυνατότητα δημιουργικής ένταξής στο 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και τη δυναμική παρουσία στα 
ευρωπαϊκά τεκταινόμενα παρά την ακριτική της τοποθεσία.
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Συμμετέχοντες

Σύνεδροι (Delegates)

Δημοσιογράφοι (Journalists)

Οι σύνεδροι αποτελούν την πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων. Είναι νέοι ηλικίας 16-20 ετών. Οι σύνεδροι 
–προερχόμενοι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες- 
συνδιαλέγονται ανταλλάσσουν απόψεις και αποκτούν 
πολύτιμες εμπειρίες διαλόγου και αλληλεπίδρασης με νέους 
που έχουν διαφορετικό γεωγραφικό, κοινωνικοοικονομικό 
και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Η ομάδα των δημοσιογράφων εκδίδει την εφημερίδα 
της συνόδου, η οποία καταγράφει τα τεκταινόμενα του 
συνεδρίου. Επίσης, παράγουν πολυσχιδές έντυπο ή 
οπτικοακουστικό υλικό και οργανώνουν δραστηριότητες 
με στόχο την ενημέρωση των υπόλοιπων συμμετεχόντων, 
την ευαισθητοποίησή τους ως προς θέματα ευρωπαϊκής 
σημασίας αλλά και τη δημιουργία ευχάριστου και 
παραγωγικού κλίματος. Υπεύθυνοι της ομάδας είναι 
συνήθως δύο αρχισυντάκτες (Εditors).
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Συντονιστές των επιτροπών (Chairpersons)

Διοργανωτές (Organisers)

Οι συντονιστές των επιτροπών είναι επιφορτισμένοι με το 
καθήκον να συντονίζουν τη συζήτηση των επιτροπών. 
Ο συντονιστής δρα ως αρωγός των συνέδρων κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου, προσπαθώντας να διευκολύνει 
την εργασία της ομάδας και να διασφαλίσει τη συναίνεση 
των συνέδρων σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα. 
Συνδράμουν στη διεξαγωγή του διαλόγου χωρίς να 
συνεισφέρουν την προσωπική τους γνώμη, ώστε το τελικό 
αποτέλεσμα να είναι προϊόν της προσωπικής και ομαδικής 
εργασίας των  διαλόγων. Η ομάδα των συντονιστών με 
τη σειρά της ηγείται από ένα προεδρείο (Board), που 
αποτελείται από τον πρόεδρο του συνεδρίου (President) 
και τδύο ή τρεις αντιπροέδρους (Vice-Presidents).

Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία 
της διοργάνωσης της συνόδου και την ομαλή διεξαγωγή 
αυτής, φροντίζοντας για τη διαρκή ευμάρεια των 
συμμετεχόντων ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να έχουν 
μία ευχάριστη και χωρίς προβλήματα εποικοδομητική 
εμπειρία. Πρόκειται για Έλληνες, έμπειρα μέλη του ΕΚΝΕ, με 
κάποιους από αυτούς να διαβιούν στον τόπο διεξαγωγής.
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Δομή της Δράσης

Το πρόγραμμα κάθε συνόδου στηρίζεται σε μία ορισμένη 
δομή. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα δίνουν 
στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αντιληφθούν 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, να 
συναναστραφούν και να γνωρίσουν καλύτερα ο ένας 
τον άλλο. Για τη συμμετοχή τους σε κάθε σύνοδο, οι 
σύνεδροι κατανέμονται σε επιτροπές, καθεμιά από τις 
οποίες πραγματεύεται ένα τρέχον θέμα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, με μέλη στη σύνθεσή τους νέους 
ανθρώπους με διαφορετική καταγωγή και υπόβαθρο.

Δόμηση Ομάδων (Teambuilding)

Τελετή Έναρξης

Η ομαδική εργασία μεταξύ αγνώστων ατόμων συνιστά 
πάντα πρόκληση και γι’ αυτό το Φόρουμ θα ξεκινήσει 
με δύο ημέρες που θα εστιάζονται στην επικοινωνία, 
την επίλυση προβλημάτων, τη διαχείριση χρόνου και 
τη δυναμική της ομάδας (Teambuilding). Οι νέοι θα 
ασχοληθούν με ποικίλες δραστηριότητες που θα τους 
βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους με 
ψυχαγωγικό τρόπο και να αναπτύξουν αρχές και κανόνες 
συνεργασίας σε μια πολυπολιτισμική ομάδα και σε ένα 
απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

Κατά την Τελετή Έναρξης, ο Πρόεδρος του Φόρουμ 
κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του. Είναι μία 
ευκαιρία για διακεκριμένα μέλη της τοπικής κοινότητας 
ή υποστηρικτές της διοργάνωσης να απευθύνουν 
χαιρετισμό στους συμμετέχοντες.
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Εργασίες των επιτροπών (Committee Work)

Ομιλίες των ειδικών

Κατά τη διάρκεια των εργασιών των επιτροπών, τα μέλη 
κάθε επιτροπής συνδιαλέγονται στη βάση του θέματος 
που πραγματεύονται. Στόχος της συζήτησης είναι η 
παραγωγή μιας Πρότασης Ψηφίσματος (Motion for a 
Resolution). Σε αυτό, προτείνονται λύσεις για το πρόβλημα 
με το οποίο ασχολήθηκε η επιτροπή. Η πρόταση αυτή 
αποτελεί αποτέλεσμα ομόφωνης, και όχι πλειοψηφικής, 
απόφασης των συνέδρων, ώστε να ενσωματώνει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τις απόψεις τους. Η συζήτηση 
είναι σχεδόν πάντα θερμή και αφήνει κάθε φορά τους 
συνέδρους με νέες γνώσεις και μία νέα θεώρηση των 
απόψεών τους.

Ανάλογα προς το θέμα που πραγματεύεται κάθε επιτροπή, 
προσκαλείται ένας σχετικός επιστήμονας ή γνώστης του 
ζητήματος ως ειδικός,ο οποίος συζητά με τα μέλη της 
επιτροπής και απαντά στις ερωτήσεις τους. Έτσι, τους 
μεταδίδει γνώσεις από την εμπειρία του και εισφέρει στη 
συζήτησή τους παραμέτρους που αναβαθμίζουν την 
ποιότητα του διαλόγου τους.

Οι σύνεδροι έχουν την ευκαιρία, μέσα από εξορμήσεις, 
να επισκεφτούν σημεία πολιτιστικού ή/και οικολογικού 
ενδιαφέροντος καθώς και να βρουν χρόνο να γνωριστούν 
καλύτερα μεταξύ τους στα πλαίσια τόσο διασκεδαστικών 
όσο και εκπαιδευτικών δράσεων. Για τον σκοπό αυτό 
σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε εκδρομή στον 
Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων στην περιοχή της 
Καβάλας και πιθανώς δεύτερη εξόρμηση στο Δέλτα 
του Έβρου. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες θα 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτιστικό και τον 
οικολογικό πλούτο της περιοχής.

Ελεύθερη μέρα(Free Day)
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Ολομέλεια του Συνεδρίου(General Assembly)

Στην Ολομέλεια του συνεδρίου συνέρχονται όλοι οι 
συμμετέχοντες της δράσης, με σκοπό να εξετάσουν τις 
Προτάσεις Ψηφισμάτων που παρήγαγε κάθε επιτροπή. 
Οι επιτροπές παρουσιάζουν και υποστηρίζουν με 
επιχειρήματα τις Προτάσεις Ψηφισμάτων, καθεμία από 
τις οποίες συζητείται για περίπου 40 λεπτά (Debate). 
Ακολουθεί ψηφοφορία, κατά την οποία ο κάθε σύνεδρος 
ψηφίζει ατομικά και σύμφωνα με την προσωπική του γνώμη 
ως προς την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. Οι 
Προτάσεις που υπερψηφίζονται καθίστανται Ψηφίσματα 
και κοινοποιούνται σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στις εθνικές κυβερνήσεις, σε αρμόδιους διαμόρφωσης και 
λήψης αποφάσεων και σε άλλα σώματα και οργανισμούς. 
Είναι αλήθεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συζητήσει 
ήδη ζητήματα που πραγματεύονται και τα Ψηφίσματα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, κύριος, ωστόσο, 
στόχος τους, έτσι, δεν είναι τόσο η άσκηση πολιτικής 
επιρροής, όσο η παροχή μίας εκπαιδευτικής εμπειρίας 
στους συμμετέχοντες.

Τελετή Λήξης

Η Τελετή Λήξης πραγματοποιείται ευθύς μετά τη λήξη των 
εργασιών της Ολομέλειας και, κατά τη διάρκειά της, ο 
Πρόεδρος του Φόρουμ ανακοινώνει τη λήξη της δράσης. 
Οι λόγοι εστιάζουν κυρίως στον απολογισμό των 
εργασιών της διοργάνωσης και έχουν, εν μέρει, ως σκοπό 
να παρακινήσουν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να 
εμπλακούν περαιτέρω σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Νέων.
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Απογευματινές Δραστηριότητες

Το εντατικό πρόγραμμα κάθε συνόδου απαιτεί να 
ενταχθούν σε αυτό ορισμένες ευκαιρίες για χαλάρωση 
από τους έντονους ρυθμούς του, κοινωνικοποίηση και 
ευαισθητοποίηση ως προς την πολυπολιτισμικότητα και 
το διαφορετικό υπόβαθρο του καθενός.

Eurovillage

Δείπνα επιτροπών

Euroconcert

Κάθε εθνική αποστολή ετοιμάζει ένα τραπέζι με εθνικά 
εδέσματα και τον διακοσμεί ώστε να την αντιπροσωπεύει 
ανάλογα. Το Eurovillage παρέχει στους συμμετέχοντες 
την ευκαιρία να γνωρίσουν τις γεύσεις και τον πολιτισμό 
άλλων χωρών της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του Eurovillage, 
ή και ανεξάρτητα από αυτό, λαμβάνουν επίσης χώρα 
παρουσιάσεις των χωρών από κάθε συμμετέχουσα εθνική 
αποστολή, η οποία ετοιμάζει μια μικρή παρουσίαση της 
χώρας της, που μπορεί να περιλαμβάνει παραδοσιακούς 
χορούς, τραγούδια και εθνικές φορεσιές. Οι συμμετέχοντες 
εξοικειώνονται παραστατικά με άλλους πολιτισμούς.

Στο  πλαίσιο  του  Φόρουμ τα μέλη κάθε  επιτροπής 
απολαμβάνουν δείπνο σε ένα εστιατόριο της περιοχής, 
διαφορετικό για κάθε επιτροπή. Είναι μια ευκαιρία για 
καλύτερη γνωριμία των μελών, τόσο μεταξύ τους όσο 
και με την τοπική γαστρονομία και καλλιέργεια φιλικών 
σχέσεων.

Η εκδήλωση αυτή επιτρέπει στους συνέδρους να 
αναδείξουν τις καλλιτεχνικές τους ικανότητές (μουσική, 
χορός, ποίηση, θέατρο).Εκτός από τους συμμετέχοντες 
του συνεδρίου, δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής και σε νέους 
της τοπικής κοινότητας.
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Θεματική

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη γεωπολιτική ιδιαιτερότητα του 
τόπου διεξαγωγής του συνεδρίου, δεν θα μπορούσαμε να 
μην αναφερθούμε στη γεωγραφική αλλά και πολιτισμική 
σημασία που έχει αυτός ο τόπος αποτελώντας μια 
ακριτική περιοχή της Ελλάδας και ταυτόχρονα ίσως το 
πιο πολυπολιτισμικό γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας. 
Έχοντας υπόψη το διφυή αυτό χαρακτήρα της Θράκης 
και σε ευρύτερη κλίμακα τη διττή θέση των παραμεθόριων 
περιοχών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές πολιτικό 
σκηνικό, καταλήξαμε στην εξής ευρύτερη θεματική της 
δράσης: «[On] the edge of Europe; redrawing the limits 
from within» «[Σ]τα άκρα της Ευρώπης: σκέψεις για την 
επαναχάραξη των ορίων εκ των έσω».

Στο πλαίσιο της θεματικής αυτής, θα αναπτυχθούν και θα 
συζητηθούν ποικίλα θέματα που αφορούν προβλήματα 
οικονομικών ανισοτήτων, διεθνούς ανταγωνισμού 
και ασφάλειας, διαχείρισης μεταναστευτικών και 
προσφυγικών ροών, καθώς και θέματα πολιτισμικών 
προκλήσεων. Φυσικά όλα αυτά τα θέματα θα εξετασθούν 
υπό το πρίσμα των προκλήσεων και των διαφορών 
που υφίστανται μεταξύ του ευρωπαϊκού πυρήνα και της 
περιφέρειας, σε μια καθ’ όλα πολυπολιτισμική κοινωνία, 
αλλά και σε έναν τόπο που εκπροσωπεί απόλυτα τις 
παραπάνω προβληματικές.
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