
 

 

  

 
 

ΣΑΡΩΣΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘNH 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Φοιτητές Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Νομικής εξασφάλισαν 7 
βραβεία στο  Διαγωνισμό Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών (Model United 
Nations)  
 
 

Επτά  βραβεία κατέκτησε 18μελής ομάδα 
φοιτητριών και φοιτητών από τα Τμήματα 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και 
Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο 
φετινό Διαγωνισμό Προσομοίωσης των 
Ηνωμένων Εθνών (Model United Nations), 
που πραγματοποιήθηκε στις 24-27 Μαρτίου 
2018, στη Ρώμη της Ιταλίας. Πρόκειται για τη 
μεγαλύτερη συγκομιδή βραβείων από τότε 
που ομάδες φοιτητριών/ων του 
Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχουν στον 

εν λόγω Διαγωνισμό. 
 
Τα δύο βραβεία καλύτερης αποστολής (Best Delegation), απέσπασαν οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες 
του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΚΠΕ), Άντρη Τάσου και Κυριακή Χαραλαμπίδου 
εκπροσωπώντας τη Γερμανία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και οι τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος 
ΚΠΕ, Ιωσήφ Ζιαπέρ και Μιχαήλ Ρωμανός Δεικτάκης εκπροσωπώντας τη Γερμανία στον Οργανισμό 
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). Το βραβείο καλύτερου απεσταλμένου (Best Delegate), κέρδισε ο 
φοιτητής του Τμήματος ΚΠΕ, Κωνσταντίνος Ηλιάδης εκπροσωπώντας τη Γερμανία στην UNESCO, το 
βραβείο διακεκριμένου απεσταλμένου (Outstanding Delegate), απέσπασε  ο τεταρτοετής φοιτητής 
του Τμήματος ΚΠΕ, Σολομών Κουντούρης εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ και τον Πρόεδρο Trump στους 
G20. Επιπλέον δύο βραβεία καλύτερης γραπτής τοποθέτησης (Position Paper) κέρδισαν η 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Ζωή Λαζάρου και ο μεταπτυχιακός φοιτητής, Νικόλας Σόρος του Τμήματος 
ΚΠΕ εκπροσωπώντας τη Γερμανία στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC), καθώς και οι 
δευτεροετείς φοιτήτριες του Τμήματος Νομικής, Μιχαέλα Χριστοδούλου και Κωνσταντίνα Μαλτά 
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εκπροσωπώντας τη Σουηδία στην UNESCO. Τέλος το βραβείο Τιμητική Μνεία (Honourable Mention) 
κέρδισαν η τεταρτοετής φοιτήτρια Άννα Λοϊζου και η πρωτοετής φοιτήτρια Χάρις Χριστοπούλου του 
Τμήματος Νομικής εκπροσωπώντας τη Σουηδία στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας.   
 
Την ομάδα αποτελούσαν 10 μεταπτυχιακοί 
και προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και 8 
προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος 
Νομικής, υπό την καθοδήγηση του 
υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
Μαρίνου Παπαϊωακείμ και υπό την 
εποπτεία του Αναπληρωτή Καθηγητή 
Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στο Τμήμα Νομικής, 
Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη, στον οποίο απονεμήθηκε, το 2017, το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
Οι φοιτήτριες και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου διακρίθηκαν ανάμεσα σε εκατοντάδες 
φοιτητές που εκπροσωπούσαν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ σε εικονικές συνεδριάσεις. Είναι η πολλοστή 
φορά, τα τελευταία χρόνια, που φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου κερδίζουν βραβεία σε διεθνείς 
διαγωνισμούς και διακρίνονται ανάμεσα σε εκατοντάδες ξένους φοιτητές, ως επιστέγασμα του 
υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου των φοιτητών και της συστηματικής δουλειάς που διεξάγεται στα 
αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου.   
 
O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης συνεχάρη τις 
διακριθείσες φοιτήτριες και διακριθέντες φοιτητές για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους: «Μας κάνατε 
περήφανους. Μπράβο σας. Oι νέοι μας απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι έχουν τα προσόντα και τις 
δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν στις τοπικές και διεθνείς-παγκόσμιες προκλήσεις. Τέτοιοι 
διαγωνισμοί αναδεικνύουν τις δυνατότητες των φοιτητών μας, ενώ αποτελούν μία σημαντική 
εμπειρία για τη μετέπειτα εξέλιξη και σταδιοδρομία τους», προσθέτοντας ότι πολλά συγχαρητήρια 
αξίζουν και στο ακαδημαϊκό προσωπικό, τους δασκάλους και μέντορές τους που τους ενθαρρύνουν 
να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις.  
 
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 στο 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 


