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ΜAΓΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ 

 

Μαγεμένο έφυγε το κοινό που παρακολούθησε τη 

συναυλία της μουσικοσυνθέτριας Ευανθίας Ρεμπούτσικα 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 

2012. Τη συναυλία παρακολούθησαν πέραν των 700 

ατόμων, μεταξύ αυτών και πολλοί φοιτητές και απόφοιτοι 

του ιδρύματος. 

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα με την ομάδα της από εξαίρετους 

μουσικούς, παρουσίασε έργα από το σύνολο της καριέρας 

της και ταξίδεψε τους παρευρισκόμενους με μοναδικές 

μελωδίες και ήχους από την Ελλάδα μέχρι την Κωνσταντινούπολη.  

Γεννημένη στην Κάτω Αχαΐα, άρχισε να σπουδάζει βιολί στο Πατραϊκό Ωδείο από 6 ετών ενώ ολοκλήρωσε 

τις σπουδές της στην Ecole Normale de Musique στο Παρίσι. Στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 συμμετέχει 

στο «Μουσικό Αύγουστο» που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζιδάκις. Το 1992 κυκλοφορεί ο πρώτος δίσκος της 

με τίτλο "Στη Λίμνη Με Τις Παπαρούνες" και τρία χρόνια αργότερα δημιουργεί το "Αθώος Ένοχος", δίσκο 

που φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο τότε τραγουδιστή, το 

Γιάννη Κότσιρα. Η συνεργασία της με το Γ. Κότσιρα 

συνεχίζεται και στο δίσκο "Μόνο Ενα Φιλί" (1998) καθώς 

και στο "Φύλακας Αγγελος" (1999). 

Παράλληλα με την προσωπική της δισκογραφία γράφει 

μουσική για τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Εσύ 

αποφασίζεις», η «Προδοσία», το «Αθήνα-Θεσσαλονίκη», η 

«Αίθουσα του Θρόνου» κ.ά. Ευρέως έγινε γνωστή για τη 

μουσική της στην ταινία «Πολίτικη Κουζίνα». 

Το 2006 ανακηρύχθηκε μουσική «Ανακάλυψη» της χρονιάς από τη Διεθνή Ακαδημία Σάουντρακ, και 

τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερου νέου συνθέτη, το οποίο της απονεμήθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ 

κινηματογράφου της Γάνδης στο Βέλγιο. 
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H συναυλία, με χορηγό την Prestige bar services, δόθηκε στην 

εντυπωσιακή και σύγχρονη Πανεπιστημιούπολη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, στην πλατεία του Κέντρου Κοινωνικών 

Δραστηριοτήτων. 

Τη διοργάνωση ανέλαβε το Γραφείο Αποφοίτων του Τομέα 

Προώθησης και Προβολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Πληροφορίες: 22894347 

 

Τέλος ανακοίνωσης 


