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Πρωτοποριακό πρόγραμμα για μαθητές στην 
Κύπρο: “Γίνε φοιτητής για μια εβδομάδα”
Εκατόν δέκα πέντε μαθητές των 
δύο πρώτων τάξεων του λυκεί-
ου συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα του Πανεπιστημίου Κύπρου 
«Γίνε και εσύ φοιτητής για μία 
εβδομάδα!», το οποίο ξεκίνησε 
τη Δευτέρα 2 Ιουλίου και θα 
διαρκέσει έως τις 13 Ιουλίου 
(2-6 και 9-13 Ιουλίου). Κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος 
οι μαθητές έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν από κοντά το 
πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο 
της Κύπρου, να έρθουν σε επα-
φή με μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού και φοιτητές, κα-
θώς και με το αντικείμενο που 
επιθυμούν να σπουδάσουν να 
κάνουν χρήση των υποδομών 
τού Πανεπιστημίου, να ανταλ-
λάξουν απόψεις με άλλους μα-
θητές, με κοινά ενδιαφέροντα 
και να αποκτήσουν ικανότητες, 
που θα τους βοηθήσουν στη 
μετέπειτα σταδιοδρομία και τις 
σπουδές τους. Το πρόγραμμα 
λειτουργεί στις υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, στην Πανεπι-
στημιούπολη. Το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνει: – Γνωριμία με 
το Πανεπιστήμιο (παρουσίαση 
και ξενάγηση). – Διαλέξεις ει-
δίκευσης και εργαστήρια στην 

επιστημονική ενότητα του ενδι-
αφέροντος του μαθητή (για την 
οποία θα δηλώσει συμμετοχή) 
από ακαδημαϊκούς του Πανεπι-
στημίου. – Αθλητικές δραστη-
ριότητες (όπως ποδόσφαιρο, 
καλαθόσφαιρα, χειροσφαίρι-
ση, πετόσφαιρα, beach volley, 
badminton, sambo, squash, τέ-
νις, aerobics). – Ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες (όπως κινημα-
τογραφική προβολή, επιτραπέ-
ζια ή και ομαδικά παιχνίδια, 
δραστηριότητες με τους φοι-
τητικούς ομίλους). Οι μαθητές 
έχουν τη δυνατότητα διαμονής 
στις φοιτητικές εστίες του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτούς 
παρέχονται καθημερινά τρία 
γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό 
γεύμα, δείπνο), ενώ έχει σχεδι-
αστεί ειδικό ψυχαγωγικό βρα-
δινό πρόγραμμα σε συνεργασία 
με τους φοιτητικούς ομίλους. Σε 
όλους τους μαθητές που συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα χορηγεί-
ται Πιστοποιητικό Φοίτησης.

Η βιώσιμη λύση του Κυπριακού 
περνάει από τους ηγέτες και 
τους λαούς, λέει η Σπέχαρ

Η
Ειδική Αντιπρόσωπος 
του ΓΓ των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύπρο 
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ δή-

λωσε ότι οποιαδήποτε βιώσιμη 
λύση του Κυπριακού πρέπει να 
προέλθει τόσο από τους ηγέτες 
όσο και από τους ίδιους τους 
Κυπρίους. «Όλοι γνωρίζου-
με ότι οι συνομιλίες διακόπη-
καν με τη λήξη της Διάσκεψης 
για την Κύπρο τον περασμένο 
Ιούλιο. Ενώ οι προοπτικές για 
άμεση επανάληψη των συνο-
μιλιών παραμένουν αβέβαιες, 
θα ήθελα να επαναλάβω, όπως 
έχω πράξει πολλές φορές, ότι 
οποιαδήποτε βιώσιμη λύση 
πρέπει να προέλθει τόσο από 
τους ηγέτες όσο και από τους 
ίδιους τους Κυπρίους. Ο ΟΗΕ 
θα παίξει το δικό του ρόλο. Οι 
εγγυήτριες δυνάμεις πρέπει επί-
σης να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους. Και η διεθνής κοινότητα 
γενικότερα πρέπει να παραμεί-
νει υποστηρικτική. Αλλά πρέπει 
επίσης να ακούσουμε από τις 
ίδιες τις κοινότητες» ανέφερε 

η κ. Σπέχαρ, μιλώντας σε ειδι-
κή τελετή απονομής μεταλλίων 
σε μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Είπε, 
εξάλλου, ότι η ανταπόκριση 
των δυνάμεων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
στις συστάσεις της πρόσφατης 
Στρατηγικής Αξιολόγησης της 
αποστολής, θα ενισχύσει την 
ικανότητά της να συνεργάζε-
ται και να επικοινωνεί με τους 
συνομιλητές της, συμπεριλαμ-
βανομένων των τοπικών κοινο-
τήτων, κατά μήκος της νεκρής 
ζώνης, και θα καταστήσει την 
αποστολή πιο αποδοτική και 
αποτελεσματική στην εκπλήρω-
ση της εντολής της.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦOΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
(Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη πείρα)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το 
Γραφείο της Κοινότητας, τηλ: 9557 1256

Τελευταία ημέρα προσφορών 8 Ιουλίου 2018

Ο πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής ΟΑΜ, JP και το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ

σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την 
44η επέτειο του Προδοτικού Πραξικοπήματος 

της 15ης Ιουλίου 1974 στην Κύπρο
Κύριος ομιλητής Mr Soteris Tsouris OAM, JP

Πρόεδρος Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ
Κυριακή 8 Ιουλίου 2018, 3.00μ.μ

1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα 58-76 Stanmore Rd, Stanmore 
Ακολουθεί η Χορωδία Ορφέας σε πατριωτικά τραγούδια για την Κύπρο

Μετά την εκδήλωση θα προσφερθούν εδέσματα και ποτά

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σ.Ε.Κ.Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Διοργανώνει «Μεσημεριανό Γεύμα»
προς ενίσχυση του ταμείου της ΣΕΚΑ ΝΝΟ για κάλυψη των εξόδων 

της Μαύρης Επετείου

Κυριακή 8 Ιουλίου 2018, 12.00μ.μ.
Κυπριακή Κοινότητα 58-76 Stanmore Rd, Stanmore

$40 για μεγάλους $10 για παιδιά κάτω των 12 ετών
Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως: Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256

Τζακ Πασσαρής 0418 284 773 & Σωτήρης Τσουρής 0419 414 322


