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ΘΕΜΑ : Ενημερωτικό (διαδικτυακού) Συνεδρίου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2021» 

(Α.Π. Φ15/ 116622/Δ2/17/09/2021 Έγκριση ΥΠΑΙΘ) 
   

Αφετηρία του Συνεδρίου ορίστηκε η Θεσσαλονίκη, όπου και πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη 

επιτυχία οι εργασίες της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των 

Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,  με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», 

τα ακόλουθα έτη : 
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Οι ανωτέρω διοργανώσεις  υλοποιήθηκαν: 

 

✔ Υπό την επιστημονική διεύθυνση της Καθηγήτριας Διεθνούς Δικαίου, κας Δρ. Παρασκευή 

Νάσκου-Περράκη. 

✔ Με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2000 μαθητών. 

✔ Από 100 και πλέον Γυμνάσια και Λύκεια της Ελλάδας, της Κύπρου και  της ομογένειας. 

✔ Με την υποστήριξη 250 φοιτητών. 

 

⮚ Στόχος των προσομοιώσεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που 

αφορούν  την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και η 

γνωριμία και εξοικείωση τους με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών διεθνών Συμβάσεων 

του ΟΗΕ.  

Οι μαθητές: 

⮚ έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με ζητήματα εφαρμογής των διεθνών πράξεων από τα 

κράτη μέρη,  

⮚ να προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα,  

⮚ να αναπτύξουν την κατάλληλη επιχειρηματολογία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

σεβόμενοι την άποψη των άλλων.  

Στις παραπάνω διοργανώσεις φιλοξενήθηκαν από τον φορέα υλοποίησης μαθητές :  

⮚ από το «Ζωγράφειο» Γυμνάσιο και Λύκειο Κωνσταντινούπολης,  

⮚ από το Γλωσσικό Λύκειο "Παντελή Σωτήρη" Αργυροκάστρου,  

⮚ από το «Σχολείο Κωφών» Θεσσαλονίκης και 

⮚ από το «Φάρο του Κόσμου». 

 

 

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, 

της πολιτικής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του διπλωματικού σώματος και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά έχουν παρευρεθεί ο κ. Δ. Φατούρος από το 

Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, ο κ. Δ. Σερεφίδης από το Γραφείο 

του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στη Γενεύη, η Καθηγήτρια κα. Φ. 

Παζαρτζή, Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, η Δρ. κα. Τ. 

Σταυρινάκη, μέλος της Επιτροπής κατά των Φυλετικών Διακρίσεων του ΟΗΕ, η Αν. Καθηγήτρια κα. 

Μ. Γαβουνέλη, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η κα. Μ. Σπυράκη, 

Ευρωβουλευτής, και η κα. R. Fong, Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη. 
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Αναπόσπαστο κομμάτι των πέντε πρώτων επιτυχιών της Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης 

των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ήταν η στήριξη από σημαντικούς 

οργανισμούς και φορείς αντίστοιχα. Η φετινή 6η Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση των 

Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» τελεί υπό 

την αιγίδα τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσο και του Περιφερειακού Κέντρου 

Πληροφόρησης του ΟΗΕ.  

 
 
H 6η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση θα διεξαχθεί, το διάστημα 10-12 Δεκεμβρίου 2021, 

μέσω διαδικτυακής (online) πλατφόρμας τηλεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ασφαλής συμμετοχή των μαθητών (χωρίς φυσική παρουσία), δεδομένης της ανάγκης τήρησης 

μέτρων αυξημένης προστασίας ενάντια στην έξαρση της πανδημίας COVID-19.  

 

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και προετοιμασίας 

θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.roh.gr.  

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται έως 31/10/2021 στην ιστοσελίδα www.roh.gr. 

 

Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

roh.organization@gmail.com 

fb:@mathites.se.rolo.diplomati 

#mrd_thessaloniki 

 

 

Η Ομάδα του ΜΡΔ 2021 

 

Φορέας Υλοποίησης 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΡΟΗ»   
Αριστοτέλους 11  
Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη 
 

 

 
Πληροφορίες: 

 

Καραμπατάκη Β.  6944225737 
Μαυρίδου Φ.        6987400040 
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