NKUA CIVIS AMBASSADORS

Γρηγόριος Αντωνίου
Ονομάζομαι Γρηγόριος Αντωνίου και είμαι
Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεωρώ την πρωτοβουλία του
CIVIS για τη δημιουργία ενός διευρωπαϊκού
πανεπιστημίου εξαιρετική και ελπιδοφόρα. Ελπίζω ότι
θα μπορέσω να μοιραστώ τις εμπειρίες μου από τις
προηγούμενες σπουδές μου σε τρία ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια και να βοηθήσω τους εξερχόμενους
φοιτητές να προετοιμαστούν κατάλληλα για την
άφιξη σε ένα νέο περιβάλλον. Είναι τιμή μου να
εκπροσωπώ τις προοδευτικές αξίες του CIVIS.
Επικοινωνία: gantoniou@econ.uoa.gr

Ελεάννα Μποζίνη
Γεια σας! Με λένε Ελεάννα και είμαι υποψήφια
διδάκτορας
Συγκριτικής
Φιλολογίας
και
Λογοτεχνικής Θεωρίας στο Τμήμα Φιλολογίας του
ΕΚΠΑ. Θεωρώ τη συμμαχία CIVIS μια μοναδική
πρωτοβουλία τόσο ως προς τη δυναμική της όσο και
ως προς τα μέσα που διαθέτει: το CIVIS προσφέρει
ένα επαναστατικό πλαίσιο ερευνητικής ανταλλαγής,
ενώνοντας Πανεπιστήμια σε εννέα χώρες! Η
συμμαχία όχι μόνο ξεχωρίζει για την έμφαση στην
ανταλλαγή ιδεών και τη συνεργασία, αλλά και για την
εμπέδωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής
κοινότητας και της κοινωνίας. Καθώς πιστεύω ότι οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα
ανέδειξαν επιτακτικά την ανάγκη σύμπραξης
Πανεπιστημίων και κοινωνίας, συμμετέχω στην
προσπάθεια αυτή με πολλή χαρά.
Επικοινωνία: eleanna.boz@gmail.com

Κλαίρη Γιαννίρη
Η επιθυμία μου ως πρέσβειρας του CIVIS είναι να
μείνω ενεργή στον ακαδημαϊκό χώρο κατά τη
δύσκολη περίοδο της πανδημίας, να διαδρώ με
συναδέλφους σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο, να
είμαι μέρος του ενδυναμωτικού δικτύου CIVIS και να
εξοικειωθώ με τις αξίες και τις καλές πρακτικές του.
Ο θετικός αντίκτυπος του CIVIS στο μέλλον θα
μπορούσε να είναι η διαμόρφωση μιας ανώτατης
εκπαίδευσης, η οποία θα βασίζεται στην οριζόντια
ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, καθώς και η
εγκαθίδρυση ενός διεπιστημονικού ακαδημαϊκού
δικτύου στην Ευρώπη.

Επικοινωνία: claire_gian@hotmail.com

Δημήτριος - Στυλιανός Κουτσούκος
Προσωπικά, αντιλαμβάνομαι τη Συμμαχία CIVIS ως
μια ελπιδοφόρα πρωτοβουλία με όραμα, με σκοπό να
προσφέρει σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας ευκαιρίες κινητικότητας, να δημιουργήσει
ένα
περιβάλλον
κατάλληλο
για
στενότερη
επιστημονική συνεργασία και πρόοδο και φυσικά, να
στηρίξει θερμά τις προσπάθειες για την ευρωπαϊκή
ενοποίηση. Η Συμμαχία CIVIS εκτιμώ πως μπορεί να
ασκήσει ικανή επιρροή στη διαμόρφωση της
Ανώτατης Εκπαίδευσης του μέλλοντος, καθώς από τη
φύση της καλλιεργεί τις αξίες της συνεργασίας και
του σεβασμού. Για όλους αυτούς τους λόγους, η
στήριξη της Συμμαχίας από τη θέση του CIVIS
Ambassador αποτελεί προσωπική μου επιθυμία.

Επικοινωνία: koutsoukos00@gmail.com

Αλεξάνδρα Σουλιώτη
Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Σουλιώτη και είμαι τριτοετής
φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Αποφάσισα να συμμετάσχω στην ομάδα του
CIVIS γιατί ως νεαρή πολίτης της Ευρώπης
αντιλαμβάνομαι την σπουδαιότητα της προαγωγής
των ευρωπαϊκών αξιών και της πολυπολιτισμικότητας
που τα ευρωπαϊκά ιδεώδη ευνοούν. Συμμετέχοντας σε
μία ομάδα ατόμων με διαφορετικές καταβολές θα έχω
την ευκαιρία να αναπτύξω έναν νέο τρόπο σκέψης και
να βοηθήσω με την σειρά μου όχι μόνο τους φοιτητές
που σκοπεύουν να φοιτήσουν σ’ ένα πανεπιστήμιο
της Συμμαχίας του CIVIS αλλά και να συμβάλλω
στην
δημιουργία
μιας
διαπανεπιστημιακής
πανεπιστημιούπολης που θα αλλάξει το μέλλον της
εκπαίδευσης.

Επικοινωνία: alexsoul2000@gmail.com

Αικατερίνα-Μιχαέλα Τόμου
Υπ. Διδ. στον Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας
Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ονομάζομαι Κατερίνα Τόμου και είμαι απόφοιτος του
Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
(B.Sc, M.Sc). Eίμαι Υποψήφια Διδάκτορας στον
Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών
Προϊόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής (ΕΚΠΑ).
Ως CIVIS Ambassador θα ήθελα να συμβάλλω στη
δημιουργία και στην καθιέρωση δράσεων που
στοχεύουν στο σχηματισμό ισχυρών δεσμών μεταξύ
των πανεπιστημίων/φοιτητών και των σύγχρονων
κοινωνιών της Ευρώπης, καθώς επίσης και στην
προώθηση της ιδέας για τη δημιουργία μίας ενιαίας
Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιούπολης. Ένα τέτοιο
πρόγραμμα μπορεί να παρακινήσει τους νέους να
ακολουθήσουν τα όνειρά τους, να είναι παθιασμένοι,

να κάνουν νέες συνεργασίες-φιλίες, ενώ παράλληλα
να είναι ενεργά μέλη των κοινωνιών τους.
Επικοινωνία: ktomou@pharm.uoa.gr

Ελένη Ζαχαρίου
Γεια σας! Είμαι η Ελένη, είμαι δασκάλα ειδικής
αγωγής και φοιτώ στο Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνική Νευροεπιστήμη,
Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση, από το
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, την
Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σαν
εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου μας στην κοινότητα
του CIVIS προσδοκώ να συμβάλλω στην εύρυθμη
λειτουργία των προγραμμάτων κινητικότητας των
εισερχόμενων φοιτητών και στη δημιουργία projects
και δράσεων με εκπαιδευτικό και κοινωνικό
χαρακτήρα τα οποία θα συμβαδίζουν με τους 17
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030
(ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, συμπεριληπτική
εκπαίδευση,
προστασία
περιβάλλοντος
κ.ά.).
Επιπλέον, οραματίζομαι να συντελέσω στην ανάδειξη
της αξίας της ομαδοσυνεργατικής δουλειάς και της
συμβολής της ακαδημαϊκής κοινότητας και της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην εξάλειψη των
κοινωνικών ανισοτήτων και στην προώθηση ίσων
ευκαιριών στην εκπαίδευση.
Επικοινωνία: elspzach@gmail.com

