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EUC goes
… GREEN

Day for Graffiti Graphs
The Environmental Committee in cooperation with the Graphic Design Program of
the School of Arts and Education Sciences and Engomi Municipality have scheduled
an innovative event for the University Students into the underpass area of the
Archangelos Avenue, west of the Campus.
The event will be held on the 27th October 2014 from 10:00 – 14:00. Freshmen students
of the Graphic Design Program will create graffiti graphs on the walls of the underpass.
The concept of this event is to improve the urban visual image of the underpass and to
establish its use. By using this underpass, students can move between the Campus and
the parking (next to Kykkos Flower Shop) with security.
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That parking has a capacity of 100 cars and is open only to University students, faculty
and staff.

Day for Graffiti Graphs

Students and staff are welcome to attend the event and support the efforts of the students
who will create their graffiti artwork.

Workshop with subject: «The natural
environment and the Biodiversity of

Cyprus»
European University Cyprus, in the
forefront of Cyprus Universities, has
recently established an Environment
Committee to address and promote long
term management actions involving
environmental parameters of importance
in the University grounds, as well as the
community in general. Members of the
Environmental Committee are:
 Dr. George Boustras – Associate
Professor,
Business
–
Representative of School of Business
Administration
 Dr. Mary Eleftheriadou – Assistant
Professor,
Microbiology
–
Representative of School of Sciences
 Dr. Loucas Louca – Assistant Professor,
Education Sciences – Representative
of School of Arts and Education
Sciences





GREEN TIP OF THE MONTH



No running water.



Letting your faucet run for 5 minutes uses
about as much energy as a 60-watt light
bulb consumes in 14 hours.



 Dr. Chrysoulla Thodi – Associate
Professor,
Audiology
–
Representative of School of
Humanities and Social Sciences
 Mr. Antonis Aristodemou - Student
Representative
 Mr. Michalis Mavros – Health & Safety
Officer / Environmental Engineer –
Representative of Administrative
Personnel
The committee assigned Mr. M. Mavros
as the coordinator, a decision ratified by
the EUC top Management

www.gogreen.euc.ac.cy
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Workshop: «Τhe Natural Environment and the Biodiversity of Cyprus»
European University Cyprus in cooperation with the Cyprus Conservation Foundation “Terra Cypria” and the program Bio for Life is
organizing Educational Workshop for kindergarten and primary school students aged 5 - 9. The workshop will be held on Wednesday
and Thursday, 5th & 6th of November 2014 from 08:00 – 13:30 at the Cultural Center of European University Cyprus. The subject of
the workshop is «The Natural Environment and the Biodiversity of Cyprus: Games, contests and creative activities”
The workshop, which is under the auspices of the Minister of Education and Culture
of Cyprus, aims to develop students' sensitivity for the natural environment,
biodiversity and the endemic species of Cyprus. This event is part of the Social
Responsibility program of European University Cyprus and part of the “Global Days
of Service” week of Laureate International Universities.
During the workshop, 11 specially designed booths will be set in the Cultural Center in
order to provide information and feature exhibits related on selected issues of the
natural environment and the biodiversity of Cyprus. Students from kindergarten and
primary schools will be divided into small groups of 12-18 students and will visit the
booths in order to engage in creative activities, games and competitions.
They will study, explore and understand some aspects of the natural environment and biodiversity of Cyprus in collaboration with the
students of the Department of Education Sciences of the School of Arts and Education Sciences of European University Cyprus.
All creative activities and exhibits will be specially set up for students aged 5-9 years and will involve endemic species of the natural
environment of Cyprus (turtles, endemic birds, butterflies, bees, mushrooms, native species of trees and shrubs, mouflon, fauna and
flora, reptiles) and Cypriot wetlands. Some examples of activities are; building of nests of the endemic birds, analysis of the dietary
habits of earthworms, identification of species of organisms present in the green areas of the University and diversity of shapes and
colors of the leaves of various trees.
All students, academic and administrative staff of the University are welcome to attend the event either to support the efforts of the
environmental committee or to enrich their knowledge on the issues of the natural environment and the biodiversity of Cyprus. The
participation at the workshop is free of charge.
Communication sponsors of the workshop are Sigma TV and Super FM Radio. Breakfast for the students will be sponsored by
Zorbas Bakeries and Lanitis Bros Company

Environmental Committee Members
Michalis Mavros
Dr. Mary Eleftheriadou
Dr. Chrysoulla Thodi
Dr. Loucas Louca
Dr. Christakis Sourouklis

Volunteer Leaders
Christie Andreou
Elena Gavriel
Marianna Dayioukla
Maria Christodoulou – Petrou

Student Representative
Marios Christoforou

Website Administrator
Eleni Solomou

Contact:
Michalis Mavros
E-mail: M.Mavrou@euc.ac.cy
Tel: 22 559 580
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Το EUC γίνεται

… πράσινο
Ημέρα για γκράφιτι τοιχογραφήματα
H Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με
το πρόγραμμα των Γραφικών Τεχνών της Σχολής Τεχνών και Επιστημών Αγωγής του
Πανεπιστημίου και τον Δήμο Έγκωμης έχουν προγραμματίσει μια πρωτοποριακή
εκδήλωση για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου στο χώρο της υπόγειας διάβασης της
λεωφόρου Αρχαγγέλου, δυτικά του Πανεπιστημίου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Οκτωβρίου 2014 από τις 10:00 – 14:00. Κατά
την διάρκεια αυτή, οι πρωτοετείς φοιτητές του προγράμματος Γραφικών Τεχνών θα
δημιουργήσουν τοιχογραφήματα γκράφιτι στους τοίχους της υπόγειας διάβασης. Το
σκεπτικό της εκδήλωσης είναι η βελτίωση της οπτικής εικόνας της διάβασης και η
καθιέρωση της χρήσης της. Με τη χρήση της συγκεκριμένης υπόγειας διάβασης οι φοιτητές
μπορούν να μεταβούν από το δυτικό χώρο στάθμευσης (πλησίον του φυτωρίου της Ιεράς
Μονής Κύκκου) προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και αντίστροφα με
ασφάλεια.

Ημέρα για γκράφιτι τοιχογραφήματα

Ο χώρος στάθμευσης έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 100 οχημάτων και δημιουργήθηκε από
το Πανεπιστήμιο για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και του προσωπικού του
Πανεπιστημίου.

Εργαστήριο με θέμα: «Το Φυσικό
Περιβάλλον και η Βιοποικιλότητα της
Κύπρου»

University
Cyprus,
in the
 είναι ευπρόσδεκτοι να παραστούν στην
ΟιEuropean
φοιτητές και
το προσωπικό
του Πανεπιστημίου
forefront
of
Cyprus
Universities,
hasυποστηρίξουν την προσπάθεια των φοιτητών που
εκδήλωση για όση ώρα επιθυμούν και να

established
an Environment
θαrecently
δημιουργήσουν
τα τοιχογραφήματα.
Committee to address and promote long

term management actions involving
environmental parameters of importance

in the University grounds, as well as the
community in general. Members of the

Environmental Committee are:
 Dr. Chrysoulla Thodi – Associate
 Dr. George Boustras – Associate
the EUC top Management
Professor,
Business
–
Representative of School of Business
Administration

Οκτώβριος 2014/ Τεύχος 14

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Τρεχούμενο νερό.
Αφήνοντας το νερό να τρέχει στη βρύση
σας για 5 λεπτά χρησιμοποιείται περίπου
τόση ενέργεια όση καταναλώνει ένα
λαμπτήρας 60-watt σε 14 ώρες

 Dr. Mary Eleftheriadou – Assistant
Professor,
Microbiology
–
Representative of School of Sciences
 Dr. Loucas Louca – Assistant Professor,
Education Sciences – Representative
of School of Arts and Education
Sciences
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Εργαστήριο με θέμα: «Το Φυσικό Περιβάλλον και η Βιοποικιλότητα της
Κύπρου»
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Περιβαλλοντικών Μελετών “Τerra Cypria” και το πρόγραμμα Bio
for Life διοργανώνει διήμερο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ηλικίας από 5 - 9
ετών. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, 5 και 6 Νοεμβρίου 2014, από τις 08:00 – 13:30 στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το θέμα του εργαστηρίου είναι «To Φυσικό Περιβάλλον και η Βιοποικιλότητα της
Κύπρου: Παιγνίδια, διαγωνισμοί και δημιουργικές δραστηριότητες».
Το εργαστήριο που είναι υπό την Αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, στοχεύει στην ανάπτυξη της ευαισθησίας μαθητών και
μαθητριών για το φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τα ενδημικά είδη της Κύπρου. Το εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Eπίσης εντάσσεται στην επίσημη εβδομάδα
«Global Days of Service» του Παγκόσμιου Δικτύου Πανεπιστημίων «Laureate International Universities».
Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου 11 ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα θα είναι στημένα μέσα στο Πολιτιστικό Κέντρο προκειμένου να
παρέχουν πληροφορίες και να παρουσιάζουν εκθέματα σχετικά με επιλεγμένα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
της Κύπρου. Οι μαθητές από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες των 12-18 ατόμων θα επισκέπτονται τα
περίπτερα αυτά και θα εμπλέκονται σε δημιουργικές δραστηριότητες, παιγνίδια και διαγωνισμούς μελέτης, εξερεύνησης και κατανόησης
κάποιων πτυχών του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της Κύπρου σε συνεργασία με τους φοιτητές του Τμήματος Επιστημών
Αγωγής του Πανεπιστημίου.
Όλες οι δημιουργικές δραστηριότητες και τα εκθέματα θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για μαθητές ηλικιών 5-9 ετών και θα αφορούν ενδημικά
είδη του φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου (θαλάσσιες χελώνες, ενδημικά πτηνά, πεταλούδες, μέλισσες, μανιτάρια, ενδημικά είδη δέντρων
και θάμνων, αγρινό, πανίδα και χλωρίδα, ερπετά) και κυπριακούς υγροβιότοπους. Μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων είναι η κατασκευή
φωλιών κάποιων ενδημικών πουλιών, η ανάλυση των διατροφικών συνηθειών των γεωσκωλήκων, ο εντοπισμός των ειδών των οργανισμών
που υπάρχουν στους χώρους πρασίνου του Πανεπιστημίου και η διαφορετικότητα των σχημάτων και των χρωμάτων των φύλλων από
διάφορα δέντρα. Επίσης θα οργανωθούν παιχνίδια που θα έχουν σχέση με τις τροφικές αλυσίδες.
Όλοι οι φοιτητές καθώς και το Ακαδημαϊκό και το Διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου είναι ευπρόσδεκτοι να παραστούν στην
εκδήλωση είτε για να υποστηρίξουν την προσπάθεια της περιβαλλοντικής επιτροπής είτε για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα
θέματα του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της Κύπρου. Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν για όλους.
Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Τηλεόραση Sigma και ο ραδιοσταθμός Super FM. Πρόγευμα για τους μαθητές θα χορηγηθεί
από τα αρτοποιεία Ζορπάς και την εταιρεία Αδελφών Λανίτη.

Μέλη Περιβαλλοντικής Επιτροπής:
Μιχάλης Μαύρος
Δρ. Μαίρη Ελευθεριάδου
Δρ. Χρυσούλα Θώδη
Δρ. Λουκάς Λουκά
Χριστάκης Σουρουκλής
Ηγέτες Ομάδας Εθελοντών:
Χρίστη Αντρέου
Έλενα Γαβριήλ
Μαριάννα Νταγιούκλα
Μαρία Χριστοδούλου – Πέτρου
Αντιπρόσωπος Φοιτητών:
Μάριος Χριστοφόρου
Δημιουργία & Διαχείριση Ιστοσελίδας:
Ελένη Σολωμού

Επικοινωνία:
Μιχάλης Μαύρος
E-mail: M.Mavrou@euc.ac.cy
Τηλ: 22 559 580

