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ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Στο διαγωνισμό προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών στη Ρώμη 
 
 

Δύο βραβεία κατέκτησε η τετραμελής ομάδα από το Τμήμα 
Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου που συμμετείχε στο 
διαγωνισμό Model United Nations (MUN), στη Ρώμη από τις 14 έως 
18 Μαρτίου 2015. Η ομάδα εκπροσώπησε τη Βενεζουέλα και 
κέρδισε το βραβείο καλύτερης αντιπροσωπείας (Best Delegation) 
στην προσομοίωση της Επιτροπής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης και το βραβείο καλύτερης 
γραπτής τοποθέτησης (Outstanding Position Paper) στην 
προσομοίωση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 

Περιβάλλον (UNEP). Την ομάδα αποτελούσαν οι τριτοετείς φοιτήτριες Κωνσταντίνα Μάρκου και Γεωργία 
Αθανασίου και οι δευτεροετείς Αλέξανδρος Γιουμουξούζης και Κατερίνα Σοφοκλέους. Εξίσου σπουδαία 
είναι και η διάκριση για την απόφοιτο του Τμήματος Νομικής, ασκούμενη δικηγόρο Κατερίνα Νεοφύτου η 
οποία κέρδισε το βραβείο Debate Champion, εκπροσωπώντας το κράτος του Belize στην προσομοίωση 
του UNEP στον ίδιο διαγωνισμό. 
 
Είναι η τρίτη φορά που φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου κερδίζουν βραβεία σε 
αντίστοιχους διαγωνισμούς και διακρίνονται ανάμεσα σε εκατοντάδες ξένους φοιτητές, ως επιστέγασμα 
του υψηλού επιπέδου των φοιτητών και της συστηματικής δουλειάς που διεξάγεται στο Τμήμα Νομικής, 
υπό την καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Άρη Κωνσταντινίδη. Στην προετοιμασία και επιτυχία της ομάδας συνέβαλε και η πολιτική επιστήμονας 
Δήμητρα Χατζηγιάννη. Κατά την προετοιμασία της ομάδας πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη στην 
Πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Κύπρο. 
 
Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι φοιτητές ήταν η διατροφική ασφάλεια, η ισότητα των δύο φύλων 
και η βιοποικιλότητα. Στο διαγωνισμό της Ρώμης συμμετείχαν περισσότεροι από χίλιοι φοιτητές από όλο 
τον κόσμο, εκπροσωπώντας τα κράτη μέλη του ΟΗΕ σε εικονικές συνεδριάσεις σε διάφορα όργανα του 
Οργανισμού. Οι διαγωνισμοί Model United Nations αποτελούν μία σπουδαία ευκαιρία για τους 
συμμετέχοντες φοιτητές να εξοικειωθούν με τον ΟΗΕ και την πολυμερή διπλωματία, να καλλιεργήσουν 
και να αναδείξουν τις ρητορικές τους ικανότητες σε απαιτητικό διεθνές περιβάλλον και να συνεργαστούν 
με φοιτητές από όλο τον κόσμο, επιδιώκοντας από κοινού την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο πλανήτης.  
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