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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 
Λευκωσία, 14 Noεμβρίου 2016 

«ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ» ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Μια πολιτιστική και εκπαιδευτική δράση για του απόφοιτους του Ιδρύματος  

 

Την ευκαιρία να γνωρίσουν οι απόφοιτοι 

του Πανεπιστημίου Κύπρου και τα παιδιά 

τους τον πλούτο των κυπριακών μουσείων, 

τους έδωσε το Γραφείο Αποφοίτων του 

Πανεπιστημίου με μια διαφορετική 

πρόταση που υλοποιήθηκε την Κυριακή, 6 

Νοεμβρίου 2016, στην Πινακοθήκη 

Λεβέντη.  

 

Η ενδιαφέρουσα πολιτιστική και εκπαιδευτική δράση που διοργανώθηκε από το Γραφείο 

Αποφοίτων, με αποδέκτες τους απόφοιτους και τις οικογένειές τους εντάσσεται στο πλαίσιο μιας 

σειράς οργανωμένων επισκέψεων σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους με την ονομασία «Πάμε 

Μουσείο». Οι απόφοιτοι ξεναγούνται στον εκάστοτε πολιτιστικό χώρο και στο τέλος, 

συνευρίσκονται στο χώρο εστίασης του χώρου πολιτισμού.   
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«Παμε Μουσείο» πρώτα στην Πινακοθήκη Λεβέντη  

Το πρωί της Κυριακής, 6 Νοεμβρίου 2016 απόφοιτοι και μικροί φίλοι του 

Πανεπιστημίου Κύπρου συναντήθηκαν στην υπέροχη Πινακοθήκη Λεβέντη. Οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την επαγγελματική 

ξενάγηση και να γνωρίσουν την εντυπωσιακή προσωπική συλλογή έργων 

τέχνης του Α.Γ. Λεβέντη. Τα μικρά παιδιά κάτω των 12 ετών, με τη βοήθεια του 

προσωπικού της Πινακοθήκης, ενημερώθηκαν για τα έργα και έφτιαξαν τις 

δικές τους όμορφες δημιουργίες. Στην πρώτη επίσκεψη της δράσης «Πάμε 

Μουσείο» συμμετείχε και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.  

 

 Μετά την ξενάγηση, μικροί και μεγάλοι συναντηθήκαν στην καφετέρια της 

Πινακοθήκης Λεβέντη όπου τους περίμεναν φρεσκοψημένα κρουασάν και 

ροφήματα. Οι συμμετέχοντες αναχώρησαν ενθουσιασμένοι και κρατώντας ως 

δώρο μια αναμνηστική τσάντα του Γραφείου Αποφοίτων, η οποία περιείχε 

μεταξύ άλλων την ειδική έκδοση-αφιέρωμα στις δέκα ετήσιες διαλέξεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εις μνήμην Κωνσταντίνου 

Λεβέντη. 

 

 

«Το ταξίδι στη γνώση και στην ενήλικη ζωή ξεκίνησε από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και έτσι μας το υπενθυμίζετε. Συγχαρητήρια! 

Πολύ καλή εκδήλωση, εξαιρετική διοργάνωση. Είναι ωραίο να 

δημιουργούνται τέτοιες ευκαιρίες για δικτύωση, γνωριμία μεταξύ των 

αποφοίτων, αλλά και να μαθαίνουμε και κάτι καινούριο. 

Ανυπομονούμε για νέες εκδηλώσεις», απόφοιτος του Τμήματος 

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, κα Μανταλένα Τσούκκα. 

 

Η απόφοιτος του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών κα 

Σταυρούλα Γρηγορίου: «Ευχαριστώ πολύ για τη διευθέτηση που έγινε και μπόρεσα να πάρω και το 

γιο μου στην ξενάγηση. Περάσαμε υπέροχα και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, τα οποία έφυγαν 



ενθουσιασμένα. Η ξεναγός στους ενήλικες ήταν πολύ καλή. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. 

Αναμένουμε κι άλλες εκδηλώσεις».  

 

«Υπέροχη πρωτοβουλία! Ευχαριστούμε πολύ!», απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών κα 

Ελένη Δημητρίου.  

 

Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης: Μέγας ευεργέτης του Πανεπιστημίου Κύπρου  

Πέραν από την επιτυχημένη σειρά διαλέξεων εις μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη, το ίδρυμα "Α.Γ. 

Λεβέντη", αποτελεί έναν από τους ευεργέτες του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη χορήγηση δωρεάς 

ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, με την οποία ανεγέρθηκε το κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου 

«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης». Το Φεβρουάριο του 2016 προχώρησε σε νέα μεγάλη δωρεά, κομβικής 

σημασίας για  την αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστημίου, ύψους 6 εκατ. ευρώ, με σκοπό την 

ανέγερση του κτιρίου του Τμήματος  Βιολογικών  Επιστημών στην Πανεπιστημιούπολη. 

 

Η συμμετοχή των αποφοίτων και των μελών των οικογενειών τους στην Πινακοθήκη Λεβέντη ήταν 

δωρεάν ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις της δράσης «Πάμε Μουσείο», οι 

οποίες ανακοινώνονται μέσω της σελίδας του Γραφείου Αποφοίτων στο facebook: 

https://www.facebook.com/UniversityofCyprusAlumni/ 

 

Πληροφορίες: Γραφείο Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894356, ηλεκτρονική διεύθυνση: 

alumni@ucy.ac.cy 

Τέλος ανακοίνωσης 
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