∆ελτίο Τύπου
Ρόδος, 21/06/2010
Ξεκίνησαν σήµερα οι δηλώσεις συµµετοχής για το Rhodes Model Regional Co-operation, ένα
µοναδικό συνέδριο που διοργανώνεται από το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, 6-10 Οκτωβρίου 2010.
Στο RhodesMRC 2010 συµµετέχουν ως συνδιοργανωτές ο ∆ήµος Ροδίων, το Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικές, Οικονοµικές και ∆ιεθνείς σχέσεις στη Μεσόγειο» του
Τµήµατος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο και το ∆ιεθνές Κέντρο
Μελετών Ευξείνου Πόντου, ενώ την διοργάνωση υποστηρίζει και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
∆ωδεκανήσου.
Το πρωτοποριακό αυτό Συνέδριο ακολουθεί την πρακτική των Model United Nations, τα οποία έκαναν
την εµφάνισή τους στην ακαδηµαϊκή κοινότητα των ΗΠΑ, κατά τη δεκαετία του 1920, ως
προσοµοιώσεις των λειτουργιών της Κοινωνίας των Εθνών στις οποίες συµµετείχαν φοιτητές, νεαροί
επιστήµονες και υποψήφιοι διπλωµάτες µε στόχο την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του
Οργανισµού και την απόκτηση εµπειρίας στις διαδικασίες του αλλά και την διαπραγµάτευση.
Η ίδρυση των Ηνωµένων Εθνών διεύρυνε περαιτέρω την δραστηριότητα αυτή και τα Model United
Nations όπως αποκαλούνται πλέον, να αποτελούν ένα σηµαντικό θεσµό για την ακαδηµαϊκή κοινότητα
των πολιτικών επιστηµών και των διεθνών σχέσεων σε ολόκληρο τον κόσµο. ∆ιοργανώσεις, όπως το
National Model United Nations που εδώ και 60 χρόνια περίπου λαµβάνει χώρα στην επίσηµη έδρα του
Ο.Η.Ε. στην Νέα Υόρκη ή το TEIMUN που γίνεται στη Χάγη, συγκεντρώνουν χιλιάδες συµµετέχοντες
από ολόκληρο τον κόσµο.
Επιπλέον, αντίστοιχα µοντέλα έχουν δηµιουργηθεί και για άλλους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, όπως η
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αραβικός Σύνδεσµος κ.ο.κ. Τα µοντέλα σε ολόκληρο τον κόσµο µετράνε πλέον
αρκετές χιλιάδες διοργανώσεις, µε περισσότερα από 200 από αυτά να αφορούν σε φοιτητές,
µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, διπλωµάτες και ερευνητές. Κάθε τέτοιο συνέδριο αποτελεί
ένα θεσµό µε κύρος για κάθε Φορέα που το διοργανώνει και συνήθως λαµβάνει χώρα κάθε χρόνο, την
ίδια περίοδο και στον ίδιο χώρο.
Σε ένα µοντέλο έχουµε την προσοµοίωση ενός Οργάνου ή Επιτροπής ενός διεθνούς Οργανισµού.
Κάθε συµµετέχοντας χρεώνεται την εκπροσώπηση µίας χώρας, ενός κόµµατος ή µιας οµάδας
(ανάλογα την Επιτροπή), άσχετης αυτής από την οποία προέρχεται. Η Επιτροπή συνεδριάζει µε
συγκεκριµένο Κανονισµό πάνω σε συγκεκριµένο θέµα και πρέπει να καταλήξει σε µία απόφαση πάνω

σε αυτό. Η συνεδρίαση γίνεται συνήθως στα αγγλικά. Τη διαδικασία εποπτεύει προεδρείο το οποίο
δίνει το λόγο στους συµµετέχοντες βάσει λίστας ή βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται. Οι
«αντιπροσωπείες» απαγορεύεται να συνοµιλούν µεταξύ τους ή να απευθύνονται άµεσα σε άλλη
«αντιπροσωπεία». Η επικοινωνία µεταξύ «αντιπροσώπων» γίνεται µε γραπτά σηµειώµατα τα οποία
ελέγχει το προεδρείο και διανέµονται από το προσωπικό του συνεδρίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του
µοντέλου τα άτοµα καλούνται να συµπεριφέρονται µε άξονα την διπλωµατική αβρότητα, γι’ αυτό και
υπάρχει Πρωτόκολλο, όπως κι επίσηµος Κώδικας ένδυσης.
Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται κάτι αντίστοιχο στη Ρόδο, είναι η δεύτερη διεθνής
πανεπιστηµιακού επιπέδου διοργάνωση που λαµβάνει χώρα στην Ελλάδα, µε πρώτη το Thessaloniki
International Student Model United Nations, που γίνεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη από το 2002,
από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, ενώ είναι η πρώτη διεθνής διοργάνωση που εστιάζει στην
Περιφερειακή Συνεργασία και µάλιστα στην «Ένωση για τη Μεσόγειο» και τον «Οργανισµό
Οικονοµικής Συνεργασίας στον Εύξεινο Πόντο», οι οποίες και θα προσοµοιωθούν κατά την πρώτη
αυτή υλοποίηση. Ειδικά για τη δεύτερη Επιτροπή, η συγκυρία είναι µοναδική καθώς η Ελλάδα θα
διατηρεί εκείνη την περίοδο την Προεδρία του πραγµατικού Οργανισµού. Τα θέµατα που θα
συζητηθούν έχουν να κάνουν µε την Ενέργεια και τις Θαλάσσιες Μεταφορές.
Η Ρόδος αποτελεί µοναδικό χώρο για µία τέτοια διοργάνωση καθώς αποτελεί κυριολεκτικά ένα
σταυροδρόµι συνάντησης των πολιτισµών της Μεσογείου: το αρχαίο ροδιακό κράτος µε τις αποικίες
και το εµπόριό του, η Μεσαιωνική Ρόδος µε την ευρωπαϊκή παράδοση, η Οθωµανική Ρόδος ως
σηµείο διαβίωσης των τριών µεγάλων µονοθεϊστικών Θρησκειών, η Ρόδος της Ιταλικής Κατοχής και η
Ρόδος του σήµερα, σηµείο κοσµοπολίτικο που έχει αναπτύξει έναν µοναδικό χαρακτήρα, αµάλγαµα
πολιτισµών, θρησκειών και παραδόσεων.
Η Ρόδος είναι επιπλέον σηµαντικό κέντρο των τεχνών και των επιστηµών ιδιαίτερα σήµερα: η Σχολή
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και ειδικά το Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών µε
το πολυποίκιλο διεθνές έργο του, το ∆ιεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών, το Ινστιτούτο
Αιγαίου του ∆ικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού ∆ικαίου, ενώ συχνά έχει αποτελέσει χώρο
φιλοξενίας Συνόδων Κορυφής, ∆ιεθνών Συναντήσεων και Συνεδρίων διεθνούς προβολής. Η Ρόδος
διαθέτει τόσο το επιστηµονικό υπόβαθρο όσο και την τεχνογνωσία για τη φιλοξενία διοργανώσεων µε
αξιώσεις.
Παράλληλα, τα οφέλη για το νησί µας θα είναι πολλαπλά. Οι συµµετέχοντες είναι φοιτητές, νεαροί
επιστήµονες, διπλωµάτες, επαγγελµατίες κ.ο.κ. από τους χώρους των πολιτικών, κοινωνιολογικών,
νοµικών και οικονοµικών επιστηµών. Πριν καν αρχίσουν οι επίσηµες εγγραφές ενδιαφέρον
συµµετοχής εξεδήλωσαν περισσότερα από 50 άτοµα από εννέα και πλέον χώρες, από τη ∆ανία µέχρι
την Αίγυπτο και από την Σλοβακία µέχρι το Πακιστάν. Την οργανωτική δοµή του RhodesMRC 2010,
εκτός από τα µέλη του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, στελεχώνουν εξαιρετικά έµπειρα άτοµα µε
πολλαπλές συµµετοχές και θητείες σε αντίστοιχα µοντέλα σε ολόκληρο τον κόσµο, ενώ τη διαδικασία
εποπτεύει µία άρτια επιστηµονική επιτροπή µε κορυφαίους έλληνες καθηγητές και ειδικούς των
∆ιεθνών Σχέσεων και του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Οι συµµετέχοντες και οι επίσηµοι προσκεκληµένοι του
συνεδρίου θα γνωρίσουν την Ρόδο µέσα από µία άρτια διοργάνωση στο κέντρο της πόλης, αλλά και
µία ιδιαίτερη εκδροµή στο νησί όπου θα γνωρίσουν κάθε πτυχή της Ρόδου, και η µοναδική αυτή
εµπειρία θα τους καταστήσει τους καλύτερους πρεσβευτές της.

Οι συνεδριάσεις θα λαµβάνουν χώρα στις αίθουσες του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, ενώ οι τελετές
έναρξης και λήξης, θα επιχειρηθεί να έχουν την αίγλη αντίστοιχων «πραγµατικών» διοργανώσεων.
Τέλος, στα πλαίσια του RhodesMRC 2010 θα τιµηθεί από το «Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο» η
Ελληνίδα Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Ρόδη ΚράτσαΤσαγκαροπούλου για την συνεισφορά της στην σύσφιξη των κοινοβουλευτικών σχέσεων και την
προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των χωρών που σήµερα αποτελούν την «Ένωση για τη
Μεσόγειο».

∆είτε περισσότερα στο www.rhodesmrc.org
Επικοινωνήστε µαζί µας στο secretariat@rhodesmrc.org

