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 Λευκωςία, 4 Μαΐου 2010 

ΔΩΡΕΑ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 
ΣΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ «ΕΛΠΙΔΑ» ΚΑΙ «ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΤΧΗ» 

 
Κοντά ςτα ιδρφματα, «Ελπίδα» και «Κάνε μια Ευχή» βρζθηκε το Γραφείο Αποφοίτων του 
Πανεπιςτημίου Κφπρου, προςφζροντασ χορηγία φψουσ 4000 Ευρϊ, από ζςοδα που ςυγκζντρωςε 
κατά τη διοργάνωςη του «Χριςτουγεννιάτικου χωριοφ» τον περαςμζνο Δεκζμβριο. 

 
την τελετή παράδοςησ των επιταγϊν παρευρζθηκαν, εκ μζρουσ του υνδζςμου «Κάνε μια Ευχή», η 
Γενική Γραμματζασ κα Μάρω Χ” Χριςτοφή και εκ μζρουσ του Ιδρφματοσ «Ελπίδα», οι, κ. Γιάννησ 
Μουςτάκασ, Οργανωτικόσ Γραμματζασ του Διοικητικοφ υμβουλίου και κ. Εφη Πάρπα, Κοινωνική 
Λειτουργόσ. Εκ μζρουσ του Πανεπιςτημίου Κφπρου παρευρζθηκαν ο Πρφτανησ, Καθηγητήσ ταφροσ 
Α. Ζζνιοσ και ο Πρόεδροσ του υμβουλίου για θζματα αποφοίτων, Επίκουροσ Καθηγητήσ Δημήτρησ 
Βαμβάτςικοσ. Παρόντεσ ςτην τελετή ήταν, επίςησ, εκπρόςωποι τησ Εταιρείασ «Α. Ζορπάσ & Τιοί Λτδ» 
η οποία ήταν και ο Μζγα Χορηγόσ του χριςτουγεννιάτικου χωριοφ. υγκεκριμζνα εκ μζρουσ τησ 
εταιρίασ Ζορπάσ παρευρζθηκαν η κ. Γεωργία Δελλά, Διευθφντρια Μάρκετιγκ, ο κ. Πάμποσ 
Γαβριηλίδησ, Διευθυντήσ Ανάπτυξησ Πωλήςεων και ο κ. Μιχάλησ Αντωνίου, Επιχειρηςιακόσ 
Διευθυντήσ Πωλήςεων.  Οι επιταγζσ παραδόθηκαν από τον κ. Δϊρο Θεοδϊρου εκ μζρουσ του 
υμβουλίου για θζματα αποφοίτων. 
 
Οι εκπρόςωποι των Ιδρυμάτων εξζφραςαν τισ θερμζσ τουσ ευχαριςτίεσ προσ το Γραφείο Αποφοίτων 
του Πανεπιςτημίου για την ευγενή του χορηγία που όπωσ ανζφεραν αποτελεί παράδειγμα προσ 
μίμηςη, ενϊ το Πανεπιςτήμιο δεςμεφθηκε να ςυνεχίςει να ςυνειςφζρει και να ςυμβάλει, με όποιον 
τρόπο μπορεί, ςτην εκπλήρωςη των ςτόχων τουσ. 
 
Οι άλλοι χορηγοί του χριςτουγεννιάτικου χωριοφ ήταν: PricewaterhouseCoopers Ltd, Ιερά 
Αρχιεπιςκοπή Κφπρου, Ιδιωτική Ελληνική χολή Φόρουμ, Λανίτησ, Starbucks coffee, Bιβλιοπωλείο 
Ελλάσ, Aνθοπωλείο Bloomers, Cyprus Airways, Pokka Coffee,  Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιςτημίου 
Κφπρου, Medochemie, Κάβα Σο Διονφςιον, Unicars, Βουλή των Αντιπροςϊπων, Megaland, DHL, 
Pinata, Ραδιοφωνικόσ ταθμόσ Πανεπιςτημίου Κφπρου, Βιβλιοπωλείο Φιλοθζου, υγκρότημα ΔΙΑ 
(χορηγόσ επικοινωνίασ). 
 
Το ϋΙδρυμα «Ελπίδα» παρζχει οικονομική και ψυχολογική ςτήριξη ςτα παιδιά με καρκίνο και ςτισ 
οικογζνειζσ τουσ, και δωρεάν φιλοξενία ςε ξενϊνεσ για τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν που 
νοςηλεφονται.  Ο Παγκφπριοσ Σφνδεςμοσ για παιδιά με καρκίνο και άλλεσ ςυναφείσ παθήςεισ «Κάνε 
μια Ευχή» ςτοχεφει ςτην εκπλήρωςη ευχϊν των καρκινοπαθϊν παιδιϊν, ςτην οικονομική υποςτήριξη 
των οικογενειϊν τουσ και ςτην παροχή ψυχολογικήσ υποςτήριξησ τόςο ςτα παιδιά όςο και ςτο 
οικογενειακό τουσ περιβάλλον. 

Σζλοσ Ανακοίνωςησ  
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