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 Λευκωσία, 16 Δεκεμβρίου 2014  

 

ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Έλαβαν το βραβείο ‘Outstanding Position Paper’ στο Διαγωνισμό Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών 

 

Το βραβείο ‘Outstanding Position Paper’ κατέκτησαν η δευτεροετής φοιτήτρια Αθηνά Πατέρα και ο 

τεταρτοετής φοιτητής Άγγελος Παναγή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο 

Διαγωνισμό Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών (Model United Nations) που διεξήχθη στη Ρώμη 

από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου, εκπροσωπώντας την Ουγγαρία στην προσομοίωση της Γενικής 

Συνέλευσης του Οργανισμού.  

 

Η γραπτή τοποθέτηση των Κυπρίων φοιτητών, ως εκπροσώπων της Ουγγαρίας, στα θέματα του 

διαγωνισμού, που ήταν η απαγόρευση των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού στην 

αμερικανική ήπειρο, καθώς και το νομικό καθεστώς και η προστασία των δικαιωμάτων των λεσβιών, 

ομοφυλοφίλων, αμφισεξουαλικών και τρανσέξουαλ (ΛΟΑΤ) ατόμων, αναδείχτηκε ως μία από τις 

καλύτερες στην Επιτροπή τους, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 διαγωνιζόμενες 

αποστολές. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν εκατοντάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας 

τα κράτη μέλη του ΟΗΕ σε εικονικές συνεδριάσεις, σε διάφορα όργανα του Οργανισμού.  

 

Την ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούσαν προπτυχιακοί φοιτητές από το Τμήμα Νομικής 

και μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, υπό την εποπτεία 

του Επίκουρου Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Τμήμα 

Νομικής, Άρη Κωνσταντινίδη και υπό την καθοδήγηση της δικηγόρου, Ιωάννας Δημοσθένους.  

 

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγους μήνες στο πλαίσιο αντίστοιχου διαγωνισμού, που διεξήχθη επίσης στη 

Ρώμη, η φοιτήτρια του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Τζουλιάνα Γεωργαλλίδου είχε 

κερδίσει το βραβείο ‘Debate Champion’.  
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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.  

 

Οι διεθνείς αυτές διακρίσεις αναδεικνύουν την ουσιαστική και ποιοτική δουλειά που γίνεται 

αθόρυβα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και εν προκειμένω στο Τμήμα Νομικής, όπου Καθηγητές και 

φοιτητές αφιερώνουν επιπρόσθετο χρόνο πέρα από τα μαθήματα και την έρευνα τους για την 

προετοιμασία της νέας γενιάς επιστημόνων που θα εκπροσωπεί επάξια την Κύπρο στο 

ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον της σύγχρονης εποχής.  

 

Τέλος ανακοίνωσης 


