
Η Εμπειρία μου από το EUropa.S. 2017 

To EUropa.S. είναι μια προσομοίωση των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πάρουν τις θέσεις του Αρχηγού 

Κράτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Υπουργού Οικονομικών στο  Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή Δικηγόρου/ 

Δικαστή στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

Είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία που επιτρέπει στον συμμετέχοντα να δει 

«από μέσα» πως λειτουργούν αυτά τα Όργανα, ποιο ακριβώς είναι το έργο τους και οι 

αρμοδιότητες τους, ποιο το εύρος των εξουσιών του καθενός, αλλά και ποιος ο 

τρόπος που λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. 

Προσωπικά έχω ήδη αρκετά μεγάλη εμπειρία σε προσομοιώσεις, είτε είναι 

Ευρωπαϊκών Οργάνων, είτε προσομοιώσεις των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά 

ανεξαρτήτως αυτού, κάθε φορά μαθαίνω κάτι το καινούργιο, βελτιώνομαι συνεχώς 

και κάθε φορά το απολαμβάνω περισσότερο. 

Φέτος, το EUropas 2017 ήταν το 2
ο
 EUropa.S. στο oποιο συμμετείχα και είχα τη θέση 

του Ευρωβουλευτή στην «Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου  [European Parliament, Foreign Affairs Committee (AFET)] 

εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα [European People’s Party (EPP)] και 

συγκεκριμένα ως Ευρωβουλευτής από τη Γαλλία. 

Θέμα της επιτροπής «Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – 

Ρωσικής Ομοσπονδίας» σχέσεων δηλαδή που κυρίως μετά τα γεγονότα στην Κριμαία 

και την Ανατολική Ουκρανία το 2014, αλλά και την πιο πρόσφατη (το 2015) εμπλοκή 

της Ρωσίας στον Συριακό Εμφύλιο Πόλεμο για να στηρίξει το καθεστώς του 

Προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσσαντ, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται σε 

αδιέξοδο. 

Στην επιτροπή έγινε μια παρά πολύ καλή προσπάθεια από όλους τους βουλευτές. 

Προσπαθήσαμε και καταφέραμε να συνεννοηθούμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό, βάλαμε 

τις διαφορές μα στην άκρη και το τελικό κείμενο που ψηφίσαμε δίνει ένα ξεκάθαρο 

πλαίσιο για αρκετά σημαντικά ζητήματα όπως το πώς θα υπάρξει ο αναγκαίος «Ευρο-

Ρωσικος» διάλογος για να αντιμετωπίσουμε από κοινού την «Ισλαμιστική 

τρομοκρατία», πως μπορούμε να προωθήσουμε εμπορικές συμφωνίες που θα 

συμφέρουν τις χώρες της περιοχής μας, πως τα κράτη μελή της ΕΕ θα πρέπει να 

επιδιώξουν ένα νέο ενεργειακό portfolio και η ΕΕ να αναζητήσει εναλλακτικούς 

πάροχους ενέργειας για να αποκοπεί σταδιακά η ενεργειακή μας εξάρτηση από τη 

Ρωσία, πως θα προστατέψουμε και θα διασφαλίσουμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα των Ρώσων πολιτών τα οποία παραβιάζονται καθημερινά και πως θα 

στηρίξουμε τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται εντός της Ρωσίας για τον παραπάνω 

σκοπό, τέλος, πως θα αμυνθούμε απέναντι στην  προπαγάνδα της Ρωσίας και τον 

κυβερνοπόλεμο που έχει συστηματικά πλέον εξαπολύσει εναντίον της ΕΕ και της 

Δύσης γενικότερα. 



Κλείνοντας να πω ότι προσωπικά το EUropa.S. 2017 ήταν ένα από τα τελευταία μου 

συνέδρια, καθώς το 2017 θα είναι η τελευταία μου χρονιά σε προσομοιώσεις. Παρ’ 

όλα αυτά ήταν μια μοναδική εμπειρία. Άλλη μια φορά είμαι ευγνώμων για τα άτομα 

που γνώρισα και αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που συμμετέχουμε σε τέτοιες 

προσομοιώσεις. 

Ναι οι γνώσεις είναι πάντα σημαντικές, όμως το πιο σημαντικό είναι τα άτομα που 

«κερδίζουμε» σε κάθε συνέδριο. Έχοντας πάει ήδη σε 9 συνέδρια, θεωρούμαι 

«βετεράνος» και μπορώ να πω ότι πλέον οι περισσότεροι από τους φίλους μου είναι 

άτομα που γνώρισα σε προσομοιώσεις όπως το Europa.S. 

Αν κάποιος διαβάσει αυτό το άρθρο και δεν έχει πάει ποτέ σε κάποια προσομοίωση, 

σας προσκαλώ να ανακαλύψετε αυτό τον μαγικό κόσμο, γιατί αφενός δεν θα το 

μετανιώσετε με τίποτα και αφετέρου μόνο κερδισμένοι θα βγείτε από αυτό το όμορφο 

ταξίδι! 

ΖΗΣΤΕ ΤΟ, ΑΞΙΖΕΙ!! 

Δημήτρης Μπαχούμας 


