
 
 

H ερεσνήηρια ζηο Τμήμα Βιολογικών Επιζηημών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Κύπροσ, 
Μσρηάνη Πιερή, είναι η μεγάλη νικήηρια ηοσ Διεθνούς Διαγωνιζμού για ηην 

Επικοινωνία ηης Επιζηήμης- Famelab 2011. 
 

Η Κύπρος ζσμμεηείτε για πρώηη θορά και κέρδιζε ηην πρώηη θέζη. 
 
Η Κύπξηα εξεπλήηξηα ζην Σκήκα Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ 
Μπξηάλε Πηεξή, θέξδηζε ην Γηεζλή Γηαγσληζκό Famelab 2011 παξνπζηάδνληαο ην ζέκα 
«Πόζο βαθιά είναι η αγάπη». Η Μπξηάλε, παξνπζίαζε ην ξόιν ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ηεο κεηέξαο θαηά ηελ εγθπκνζύλε θαη θέξδηζε επάμηα ην πξώην βξαβείν. Όπσο 
αλάθεξε ε Kathy Sykes, κέινο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο, «Η Μσρηάνη ήηαν εύθσμη και μας 
έκανε να ζκεθηούμε. Παροσζίαζε κάηι οικείο, ηην εγκσμοζύνη, αλλά κάλσυε ένα μέρος ηης 
ποσ οι άνθρφποι δε γνφρίζοσν. Σσγκινήθηκα γιαηί ηο θέμα ήηαν ηόζο προζφπικό, ηόζο 
ζτεηικό''. 

 
Πέληε ρξόληα κεηά ηε δηεζλνπνίεζή ηνπ ν δηαγσληζκόο FameLab®, επηλόεζε ηνπ ‘The Times 
Cheltenham Science Festival’, κε ζπλεξγάηε ην Βξεηαληθό πκβνύιην, επέζηξεςε ζην 
Cheltenham κε 14 εζληθνύο ληθεηέο λα δηαγσλίδνληαη κπξνζηά ζε εθαηνκκύξηα ηειεζεαηέο. 
Φέηνο ληθεηέο από ηελ Απζηξία, Βνπιγαξία, Κξναηία, Κύπξν, Σζερηθή Γεκνθξαηία, Αίγππην, 
Γεξκαλία, Διιάδα, Χνλγθ Κνλγθ, Ιζξαήι, Ληζνπαλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία θαη εξβία 
δηαγσλίζηεθαλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηζηήκε ηνπο. Σε δεύηεξε ζέζε θαηέιαβε ε 
εθπξόζσπνο ηνπ Ιζξαήι κε ζέκα ηελ ελδπλάκσζε ηεο κλήκεο, ελώ ηελ ηξίηε ζέζε ν 
εθπξόζσπνο ηεο Αηγύπηνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηηο ηδηόηεηεο ελόο γπξνζθνπίνπ - κηαο 
πεξηζηξεθόκελεο ξόδαο θαξνηζάθη - σο κεηαθνξά γηα ηελ πξόζθαηε επαλάζηαζε ζηελ 
Αίγππην.  
 
Ο δηαγσληζκόο θξίζεθε από κηα δηεζλή νκάδα εκπεηξνγλσκόλσλ ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο ηεο 
επηζηήκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:  
 
• Kathy Sykes, Βξεηαλίδα θπζηθόο, αθαδεκατθόο θαη εθθσλήηξηα, θαζεγήηξηα Δπηζηεκώλ θαη 

Κνηλσλίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μπξίζηνι θαη ζπλ-δηεπζύληξηα ηνπ ‘Σhe Times Cheltenham 
Science Festival’;  
 
• Roger Highfield, ζπληάθηεο ζην New Scientist θαη πξώελ εθδόηεο ζηελ ‘The Daily 

Telegraph’,  
 
• Γιώργος Ζαρκαδάκης, Έιιελαο κπζηζηνξηνγξάθνο, ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο θαη 

δεκνζηνγξάθνο επηζηήκεο ν νπνίνο ζπνύδαζε Systems Engineering ζην Παλεπηζηήκην City 
ηνπ Λνλδίλνπ θαη έρεη δηδαθηνξηθό ζηελ Σερλεηή Ννεκνζύλε  
 
Με ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ Κύπξν, ε Μπξηάλε δήισζε ελζνπζηαζκέλε κε ην ζεζκό ηνπ 
δηαγσληζκνύ αιιά θαη ηνπ θεζηηβάι Δπηζηήκεο πνπ ζπκκεηείρε θαη έηνηκε λα ζπλερίζεη ηηο 
πξνζπάζεηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηε καγεία ηεο επηζηήκεο. Ο εζληθόο δηαγσληζκόο 
δηνξγαλώζεθε ηνλ πξνεγνύκελν Απξίιην από ην Βξεηαληθό πκβνύιην, ην Δπξσπατθό 
Γξαθείν Κύπξνπ θαη κε ζπλδηνξγαλσηή ην Ίδξπκα Πξνώζεζεο Έξεπλαο. Χξπζόο ρνξεγόο 
ήηαλ ε Σξάπεδα Κύπξνπ, θαη ρνξεγνί ε Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία θαη ην Top Kinisis. 
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