
 

 

  

 
 

SPEAK PEACE 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Νέα διεθνή επιτυχία πέτυχε φοιτητής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο τριτοετής φοιτητής του Τμήματος Οικονομικών, Αντρέας Αντωνόπουλος, 

εξασφάλισε πρόσφατα το Βραβείο Capstone, το οποίο συνοδευόταν από χρηματικό έπαθλο ύψους 

$1.000, από την εταιρία FHI 360 με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. Το βραβείο απονεμήθηκε 

στον Αντρέα Αντωνόπουλο για την ιδέα κοινωνικής επιχειρηματικότητας “Speak Peace” για την 

οποία συνεργάστηκε με  τον Damiano Campini, φοιτητή Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του 

Τορίνο. 

 

Η βραβευθείσα ιδέα κοινωνικής επιχειρηματικότητας του φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου με 

τίτλο, “Speak Peace” αφορά σε μια κοινωνική επιχείρηση με έδρα τη Λευκωσία στην Κύπρο. 

Πρόκειται για κέντρο μεταφράσεων που στόχο έχει να εργοδοτήσει νέους ηλικίας μεταξύ 18-25 

ετών, κυρίως μετανάστες δεύτερης γενιάς που γνωρίζουν άπταιστα, σε επίπεδα γραπτού και 

προφορικού λόγου, την Ελληνική γλώσσα και τη γλώσσα της χώρας καταγωγής ενός ή και των δύο 

γονέων τους. Μέσω της εργοδότησής τους επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, η ομαλή ένταξή τους στο 

κοινωνικό σύνολο. 

 

Ο Αντρέας Αντωνόπουλος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την έννοια της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και παραδείγματα αυτής σε ομιλία του στην 5η Έκθεση Καινοτομίας και 

Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από τις 27-29 

Απριλίου 2018, στο πλαίσιο συμμετοχής του στο πρόγραμμα Erasmus+ στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

Ο φορέας που απονέμει το Βραβείο Capstone είναι η εταιρεία FHI 360 με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα 

των ΗΠΑ. Η εταιρεία λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υγείας και ανάπτυξης στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, με σκοπό την ανθρώπινη πρόοδο ενώ υποστηρίζει 

επιχειρηματικές, ακαδημαϊκές και άλλες ενέργειες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την 
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οικονομική ανάπτυξη, την εκπαίδευση, τη νεολαία, τη τεχνολογία, την έρευνα. Το Βραβείο Capstone 

απονέμεται υπό τη μορφή υποτροφίας-χρηματικού επάθλου και στόχο έχει να προωθήσει την 

ανάπτυξη ιδεών για κοινωνική επιχείρηση από εκπροσώπους κάθε χώρας που έχουν λάβει 

υποτροφία μέσω του "Study of the U.S. Institutes for European Student Leaders", το οποίο 

χρηματοδοτείται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ μια φορά το χρόνο. Το χρηματικό έπαθλο 

απονέμεται ώστε να καλυφθούν έξοδα μιας κοινωνικής επιχείρησης ή  να εμπλουτιστούν οι γνώσεις 

των δημιουργών ιδέας κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων, 

προγραμμάτων κ.λπ. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Σωφρόνης 

Κληρίδης, δήλωσε ότι η διάκριση του Αντρέα Αντωνόπουλου τιμά τόσο τον ίδιο όσο και το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και αναδεικνύει το άριστο επίπεδο εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι φοιτητές 

του Τμήματος, καθώς και τις ευκαιρίες και δυνατότητες που τους προσφέρονται. «Ο Αντρέας δεν 

διακρίνεται μόνο για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και ικανότητες, αλλά αποτελεί εξαιρετικό 

παράδειγμα ήθους και αξιών», κατέληξε. 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 

 


