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Θέμα: Αναβολή της 42ης Ε.Σ.Ε.
Προς: Σχολικές Μονάδες της 42ης Ε.Σ.Ε., Συνεργάτες και Χορηγούς
Αξιότιμοι μαθητές, υπεύθυνοι καθηγητές και υποστηρικτές,
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος είναι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσει πως
λόγω των ραγδαίων εξελίξεων γύρω από την έξαρση του Covid-19 (Coronavirus) και των έκτακτων
μέτρων που έχει χρειαστεί να λάβουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, αποφασίσαμε να αναβάλουμε την
42η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής
, η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, 10-14
Δεκεμβρίου του 2020. Οι νέες ημερομηνίες δεν είναι επακριβώς προσδιορισμένες, αλλά
γνωρίζουμε πως η χρονική περίοδος διεξαγωγής θα τοποθετηθεί τον χειμώνα του 2021 κοντά στις
ημερομηνίες που παραδοσιακά τελούνται οι συνδιασκέψεις μας.
Θα θέλαμε να τονίσουμε πως η αναβολή ασφαλώς και δεν είναι μια απόφαση που παίρνουμε
ελαφρά τη καρδία, καθώς πρόκειται για την δεύτερη μόλις φορά στην ιστορία του Σωματείου
,
που θα συμβεί κάτι τέτοιο με μια από τις Εθνικές του Συνδιασκέψεις. Παρ’όλα αυτά, κρίνεται ως
μια απαραίτητη απόφαση δεδομένων των περιστάσεων, καθώς δεν θα θέλαμε επ ουδενί να
θέσουμε σε κίνδυνο τους μαθητές, τους καθηγητές ή τα λειτουργικά στελέχη, αλλά και τις
οικογένειες των ομάδων αυτών. Εξίσου, αντίστοιχες αποφάσεις έχουν λάβει στη συντριπτική τους
πλειονότητα κι άλλες Εθνικές Επιτροπές του δικτύου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.
Η παρούσα επιλογή έγινε πρωτίστως για λόγους ασφάλειας, καθώς ένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά της πανδημίας του κορονοϊού είναι η γρήγορη εξάπλωση του ιού και, επομένως,
αυτό που συμβουλεύουν οι ειδικοί είναι η μέγιστη αποφυγή τυχόν συναθροίσεων. Επιπλέον, η
διαδικασία της αναβολής υπαγορεύεται και νομικά από τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργειου
Παιδείας αναφορικά με την απαγόρευση της διεξαγωγής μαθητικών συνεδρίων μέχρι νεωτέρας·
οφείλουμε, λοιπόν, να σεβαστούμε όσα περιοριστικά μέτρα έχουν εκδοθεί και να μην
συμβάλλουμε στην επιδείνωση της κατάστασης με μια συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού
συμμετεχόντων
. Εξάλλου, υπενθυμίζουμε πως στη συνδιάσκεψη επρόκειτο να λάβουν μέρος 120
μαθητές προερχόμενοι από πάνω από 60 σχολεία της Β. Ελλάδας και περίπου 70 φοιτητές από όλη
την Ευρώπη. Επομένως, η πιθανή διοργάνωση της Συνδιάσκεψης κάτω από αυτές τις συνθήκες,
ίσως οδηγούσε και σε περαιτέρω επιβάρυνση του εθνικού συστήματος υγείας.
Παράλληλα, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος είναι πρωτίστως ένα εκπαιδευτικό

πρόγραμμα, αναγνωρίζουμε πως 
η περιρρέουσα κατάσταση δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των
μαθητών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε μια ομολογουμένως ρευστή κατάσταση με το
σχολικό και πανεπιστημιακό πρόγραμμα, όπως η παρούσα, δε θα θέλαμε η 42η Εθνική
Συνδιάσκεψη Επιλογής να αποτελέσει βάρος για τους συμμετέχοντες αλλά, αντιθέτως, να
προκαλέσει το γνήσιο ενδιαφέρον και την κινητοποίηση τους, όπως συμβαίνει διαχρονικά με τις
συνδιασκέψεις μας. Επομένως, θεωρούμε σημαντικό να διαφυλάξουμε τόσο το ποιοτικό επίπεδο
των δράσεών μας όσο και την ευημερία των συμμετεχόντων τους.
Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε πως ασφαλώς, η αναβολή δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση
με την ακύρωση
. Αν και με μια καθυστέρηση, η συνδιάσκεψη θα τελεστεί σε νέες ημερομηνίες, τις
οποίες και θα σας κοινοποιήσουμε σε δεύτερο χρόνο, και δεσμευόμαστε πως θα διεξαχθεί
ακριβώς όπως της αρμόζει. 
Θα βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί με τα σχολεία και
τους καθηγητές για τις αλλαγές που θα λάβουν χώρα.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ολόψυχα, τόσο τους μαθητές και τους καθηγητές για την
κατανόησή τους, όσο και τη 
βάση των εθελοντών μας για την επιμέλεια με την οποία έχουν
συντονίσει τη συνδιάσκεψη όλους αυτούς τους μήνες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εξίσου τους
χορηγούς και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς για την μέχρι τώρα στήριξη τους, ελπίζοντας
αυτή να συνεχιστεί και καθώς αναδιαμορφώνουμε το σχέδιο δράσης μας. Δεσμευόμαστε να
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να διατηρήσουμε τις συνεργασίες μας στο καλύτερο
δυνατό επίπεδο. Είμαστε βέβαιοι πως παρά τις αντιξοότητες και την σχετική αναβολή, η 42η
Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής θα αποτελέσει μία ιστορική συνδιάσκεψη και ένα λαμπρό
παράδειγμα της αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς που συμβολίζει ο οργανισμός μας.
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