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ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2016 

 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
Απέσπασαν 4 βραβεία σε διαγωνισμό προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Ρώμη 

 
Ακόμη τέσσερα βραβεία κατέκτησε 22μελής 
ομάδα φοιτητών και φοιτητριών από τα 
Τμήματα Νομικής, Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών και Γαλλικών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου στο διαγωνισμό Model United 
Nations (MUN) που πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ 5-8 Μαρτίου 2016, στη Ρώμη της 
Ιταλίας. 
 
Πρόκειται για α) το βραβείο καλύτερης 
αποστολής (Best Delegation), το οποίο 
εξασφάλισαν οι δευτεροετείς φοιτητές του 
Τμήματος Νομικής, Κωνσταντίνος Γιώρκας 
και Μαρία Παναγιώτου, εκπροσωπώντας τη 

Γερμανία στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών, β) τα βραβεία καλύτερου 
απεσταλμένου (Best Delegate), τα οποία κέρδισαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Παναγιώτης, Χατζημιχαήλ και Σολωμός Κουντούρης, ως 
εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο και στην Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αντίστοιχα, και γ) το βραβείο καλύτερης γραπτής τοποθέτησης 
(Position Paper) που κέρδισαν οι τεταρτοετείς φοιτήτριες του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών, Έμιλυ Μορφάκη και Θεοδώρα Αντωνίου, εκπροσωπώντας τη Γερμανία στην Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες.   
 
Την ομάδα αποτελούσαν 8 μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών, 12 προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Νομικής και δύο φοιτήτριες του Τμήματος 
Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, υπό την καθοδήγηση του υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Μαρίνου Παπαϊωακείμ και υπό την εποπτεία του Επίκουρου 
Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Τμήμα Νομικής Αριστοτέλη 
Κωνσταντινίδη. 
 
Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης προετοιμασίας τους, οι φοιτητές επισκέφθηκαν την Πρεσβεία της 
Γερμανίας και την οικεία του Βρετανού Ύπατου Αρμοστή και συζήτησαν με τους διπλωμάτες αυτών των 
χωρών τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής, όπως ο πόλεμος στη Συρία, το προσφυγικό πρόβλημα κ.ά. 
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Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου διακρίθηκαν ανάμεσα σε εκατοντάδες φοιτητές που 
εκπροσωπούσαν τα κράτη του ΟΗΕ σε εικονικές συνεδριάσεις. Είναι η πολλοστή φορά, τα τελευταία 
χρόνια, που φοιτητές Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου κερδίζουν βραβεία σε αντίστοιχους, αλλά 
και σε άλλους διεθνείς διαγωνισμούς και διακρίνονται ανάμεσα σε εκατοντάδες φοιτητές, ως 
επιστέγασμα του υψηλού επιπέδου των φοιτητών και της συστηματικής δουλειάς που διεξάγεται στα 
Τμήματα του ακαδημαϊκού Ιδρύματος.  
 
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.  
 

Τέλος Ανακοίνωσης 


