
 

 

 

∆ελτίο τύπου – 30/04/2011 

 

Ξεκινούν οι εγγραφές για το RhodesMRC 2011 

 

Ξεκινούν από αύριο, 1
η
 Μαΐου 2011, οι εγγραφές για την δεύτερη έκδοση του άκρως ενδιαφέροντος 

συνεδρίου που διοργανώνει το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο τον προσεχή Οκτώβριο. Το Rhodes 

Model Regional Co-operation 2011, θα λάβει χώρα στη Ρόδο από τις 19 µέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2011. 

Όπως και το συνέδριο του 2010, το RhodesMRC 2011 αποτελεί µία προσοµοίωση Οργάνων ∆ιεθνών 

Οργανισµών ειδικά αφιερωµένη στους Περιφερειακούς ∆ιεθνείς Οργανισµούς. Στην Ένωση για τη 

Μεσόγειο και τον Οργανισµό για την Οικονοµική Συνεργασία στον Εύξεινο Πόντο, που 

προσοµοιώθηκαν πέρσι, προστίθεται φέτος και το Συµβούλιο της Ευρώπης, µε την ευκαιρία της 

συµπλήρωσης 60 χρόνων από την απονοµή το 1961 του Europa Prize, της κορυφαίας διάκρισης του 

Συµβουλίου της Ευρώπης, στο ∆ήµο της Ρόδου. 

Στη διοργάνωση ήδη συµµετέχουν ως συνδιοργανωτές το Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο και η Οµοσπονδία των Σπιτιών της Ευρώπης (EUNET – European 

Network for Education and Training), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές µε τις τοπικές αρχές και 

άλλους φορείς, για την περαιτέρω στήριξη της διοργάνωσης. Να σηµειωθεί ότι πέρσι το συνέδριο 

υποστήριξαν µεταξύ άλλων ο ∆ήµος Ροδίων, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου και ο 

∆ικηγορικός Σύλλογος Ρόδου. Η Οργανωτική Επιτροπή του RhodesMRC 2011 είναι αισιόδοξη ότι 

τόσο αυτοί οι φορείς όσο και άλλοι θα αποδεχθούν την διοργάνωση ως ένα σηµαντικό ετήσιο θεσµό 

που διαφηµίζει τη Ρόδο σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Στα πλαίσια του RhodesMRC 2011, θα τιµηθεί για την προσφορά της στο κίνηµα των συνεδρίων 

τύπου Model United Nations στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η καθηγήτρια ∆ιεθνούς ∆ικαίου στο 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας κα Παρούλα Νάσκου-Περράκη. Η κα Περράκη συνετέλεσε σηµαντικά στη 

δηµιουργία του RhodesMRC καθώς το πρώτο συνέδριο τέθηκε άµεσα υπό την αιγίδα του Thessaloniki 

International Student Model United Nations. Το ThessISMUN είναι η πρώτη αντίστοιχη διοργάνωση 

στην Ελλάδα της οποίας υπεύθυνη είναι η κα Περράκη, πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στη 

Θεσσαλονίκη, και φέτος κλείνει δέκα χρόνια παρουσίας µε περισσότερους από 450 συµµετέχοντες. 

Κατά την περσινή διοργάνωση 80 φοιτητές και νεαροί επιστήµονες από 12 και πλέον 

Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα από έξι χώρες, ανέλαβαν τους ρόλους διπλωµατών και κατέληξαν σε 

υψηλού επιπέδου κείµενα-αποφάσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι συµµετέχοντες κάλυψαν µόνοι τους 

τα έξοδα του ταξιδιού, της διαµονής και της συµµετοχής τους στο συνέδριο. Παράλληλα µε τις 

εργασίες του συνεδρίου, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις οµορφιές και τον πολιτισµό 

της Ρόδου, να γνωριστούν µεταξύ τους και να διατηρήσουν τις επαφές τους µέχρι και σήµερα, 
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ανανεώνοντας το ραντεβού τους και για φέτος. Η φετινή διοργάνωση υπολογίζεται να έχει 100-150 

συµµετέχοντες. 

Την προσοµοίωση θα «τρέξουν» ως µέλη των προεδρείων των τριών επιτροπών, νεαροί 

επιστήµονες και φοιτητές µε σηµαντική εµπειρία προερχόµενοι από 4 χώρες, υπό την επίβλεψη µιας 

επιστηµονικής επιτροπής που στελεχώνεται από καθηγητές ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ιεθνούς ∆ικαίου 

από Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ατζέντα του RhodesMRC 2011 θα αγγίξουν εξαιρετικά 

ευαίσθητα ζητήµατα για την περιοχή µας και το µέλλον της Ευρώπης και περιλαµβάνουν ανθρώπινα 

δικαιώµατα (Ροµά, γλωσσικές µειονότητες), ενέργεια, οργανωµένο έγκληµα, διαπολιτισµικότητα, αλλά 

και την προσοµοίωση µίας «κρίσης» σε επίπεδο αρχηγών κρατών σε σενάριο που θα εκτυλίσσεται σε 

πραγµατικό χρόνο βασισµένο σε µία εικονική πραγµατικότητα. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν την 

ιστοσελίδα www.rhodesmrc.org ή να επικοινωνήσουν µε την Οργανωτική Επιτροπή στο 

secretariat@rhodesmrc.org. 

 

 

 

 

 

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο 

Οδός Εβραίων Μαρτύρων 30 και Βυζαντίου, Μεσαιωνική Πόλη, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος 

www.houseofeurope-rhodes.eu – e-mail: info@houseofeurope-rhodes.eu 
 

 


