
 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Επικοινωνία: Μαρίηα Λαμπίρθ 
Τπεφκυνθ του Γραφείου Αποφοίτων  
Σομζασ Προώκθςθσ και Προβολισ, Πανεπιςτιμιο Κφπρου 
Σθλ. 22894347, 22894366 
θλ. διεφκυνςθ: labiri.marisa@ucy.ac.cy 
ιςτοςελίδα: www.ucy.ac.cy/alumni  

ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
9/6/2010 9:13 πμ 

 

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 

Ο Αντώνησ Καφετζόπουλοσ αφηγητθσ του μουςικοφ παραμυιιοφ Αγησίλαγος 

 

Παραςκευι, 18 Δεκεμβρίου 2009 

Χριςτουγεννιάτικθ ατμόςφαιρα με ςειρά ποιοτικών εκδθλώςεων και δραςτθριοτιτων κα απολαφςετε φζτοσ 
ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου.  
 
τθν εςωτερικι αυλι του κεντρικοφ κτιρίου του Πανεπιςτθμίου (Καλλιπόλεωσ) κα ςτθκεί ζνα 
χριςτουγεννιάτικο χωριό όπου κα πωλοφνται φαγθτό και ροφιματα, χειροποίθτα χριςτουγεννιάτικα 
ςτολίδια, βιβλία, κ.ά. ςχετικά προϊόντα ενώ θ μουςικι κα αποτελζςει το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ 
οργάνωςθσ με τθ ςυμμετοχι παιδικών και άλλων χορωδιών, τθσ Φιλαρμονικισ Ορχιςτρασ του τρατοφ και 
τθσ Αςτυνομίασ, κακώσ και χορευτικών ςχθμάτων. Επίςθσ, κα εγκαταςτακοφν φουςκωτά και μθχανοκίνθτα 
παιχνίδια, κακώσ και κονςόλεσ θλεκτρονικών παιχνιδιών, ενώ για τουσ πιο μικροφσ επιςκζπτεσ κα 
προςφζρεται ηωγραφικι προςώπου.   
 
το πλαίςιο των χριςτουγεννιάτικων εκδθλώςεων, κα παρουςιαςτεί και θ παιδικι μουςικι παράςταςθ με 
τίτλο, Αγηςίλαγοσ ςτθν Αίκουςα Σελετών του Πανεπιςτθμίου Κφπρου (ώρα 16:00-17:00, ςτισ 19-20/12/09). 
Η μουςικι παράςταςθ απευκφνεται ςε παιδιά ςχολικισ θλικίασ και βαςίηεται ςτο παραμφκι του μουςικοφ 
και ςυγγραφζα παιδικών βιβλίων Δθμιτρθ Μπαςλάμ. Αφθγθτισ του παραμυκιοφ είναι ο θκοποιόσ 
Αντώνθσ Καφετηόπουλοσ, ο οποίοσ με μια ομάδα μουςικών ξετυλίγουν με μοναδικό τρόπο τισ περιπζτειεσ 
ενόσ λαγοφ που του αρζςει να μαγειρεφει, δίνοντασ ςτα παιδιά τθν ευκαιρία να δουν και να ακοφςουν 
ηωντανά μια ςυναυλία που απευκφνεται ςε αυτά.   
 
Πώληςη ειςιτηρίων για την παιδικθ μουςικθ παράςταςη ςτον προιάλαμο τησ Κεντρικθσ Αίιουςασ 
Σελετών (τιμθ ειςιτηρίου: 11€). 
 
Οι εκδθλώςεισ κα λάβουν χώρα από τισ 19-20 Δεκεμβρίου 2009, και ώρα 16:00-21:00 και τα ζςοδα από τισ 
πωλιςεισ των προϊόντων ςτο χριςτουγεννιάτικο χωριό κα διατεκοφν για φιλανκρωπικό ςκοπό. Η είςοδοσ 
ςτο χριςτουγεννιάτικο χωρίο είναι ελεφκερθ.  
 
 
Σισ χριςτουγεννιάτικεσ εκδθλώςεισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςτθρίηουν οι: Φοφρνοι Ζορπάσ (μζγασ 
χορθγόσ), PwC, Ιερά Αρχιεπιςκοπι Κφπρου, Λανίτθσ, Starbucks coffee, βιβλιοπωλείο ΕΛΛΑ, ανκοπωλείο 
Bloomers, Κυπριακζσ Αερογραμμζσ, Pokka Coffee, Unicars, Βουλι των Αντιπροςώπων, Megaland, DHL, 
Pinãta, Κάβα το Διονφςιον, Ελλθνικι χολι Φόρουμ, Βιβλιοπωλείο Φιλοκζου, Medochemie, υγκρότθμα 
ΔΙΑ (χορθγόσ επικοινωνίασ), Ραδιοφωνικόσ τακμόσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου (χορθγόσ επικοινωνίασ).   
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