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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Χριστούγεννα με την Έλενα Παπαρίζου και τη 
ΔΩΔΩΝΗ 

 
Την ευκαιρία να απολαύσουν τη μοναδική Έλενα Παπαρίζου θα έχουν όλες οι Κύπριες και 
οι Κύπριοι, το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, στις 19.30. Η συναυλία της δημοφιλούς 
τραγουδίστριας θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ερμού, στη Λάρνακα, με τη 
Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ να είναι ο βασικός υποστηρικτής του μεγάλου event.  
 
Η είσοδος στη συναυλία είναι δωρεάν και η συγκεκριμένη εκδήλωση έρχεται ως συνέχεια 
μιας σειράς χορηγιών της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ σε καλλιτεχνικά δρώμενα.  
 
Τον Σεπτέμβριο, Δέσποινα Βανδή και Έλενα Παπαρίζου συναντήθηκαν πάνω στη σκηνή, 
διασκεδάζοντας τους θαυμαστές τους στις συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν στη 
Λευκωσία και τη Λεμεσό στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα, με τη δράση να στηρίζεται 
από το γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ.  
 
Παράλληλα, η γαλακτοβιομηχανία είχε στηρίξει και τις συναυλίες των Αντώνη Ρέμου, 
Νατάσας Θεοδωρίδου και άλλων δημοφιλών καλλιτεχνών που πραγματοποιήθηκαν το 
περασμένο καλοκαίρι σε διάφορα μέρη της Κύπρου. 
 
«Είναι τιμή και χαρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιες δράσεις. Οι αναγνωρισμένοι Έλληνες 
καλλιτέχνες συμβάλλουν κι αυτοί στην κοινωνική προσφορά στον τόπο μας και στην 
ποιοτική ψυχαγωγία του κυπριακού κοινού. Η ΔΩΔΩΝΗ έχει κλείσει ήδη τον πρώτο της 
χρόνο στην Κύπρο και η εξαιρετική πορεία της επιβάλλει ανάλογη συνέχεια. Συνεχίζουμε 
την κοινωνική μας δράση δημιουργώντας ή στηρίζοντας αντίστοιχες πρωτοβουλίες που 
έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Πανίκος 
Χατζηκώστας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου. 
 
Η Γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, πιστή στην προσφορά της στα καλλιτεχνικά δρώμενα του 
νησιού, σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να απολαύσουν 
την Έλενα Παπαρίζου σε μια γιορτινή χριστουγεννιάτικη συναυλία. 
 
 

### 
 

 
Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ  
Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 54 χρόνια αυθεντικής παράδοσης και ιστορίας, η εταιρεία με 
έδρα τα Ιωάννινα, παράγει αυθεντικά, αμιγώς ελληνικά γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, 
χρησιμοποιώντας 100% ελληνικό αγελαδινό, κατσικίσιο και πρόβειο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από ένα 
διευρυμένο δίκτυο 5.500 Ελλήνων παραγωγών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου. 
Με περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά  και εξαγωγική δραστηριότητα σε 44 
χώρες του κόσμου, η ΔΩΔΩΝΗ διαθέτει 9 κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και 
παράγει 80 ξεχωριστά προϊόντα, που ξεχωρίζουν για τη γεύση, την ποιότητα και την 100% ελληνική τους 
ταυτότητα. 
Η ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου ξεκίνησε την λειτουργία της τον Ιούνιο του 2016. Η υπερσύγχρονη εργοστασιακή μονάδα 
της εταιρείας βρίσκεται στη Λεμεσό, όπου παράγονται αυθεντικά κυπριακά τυριά, όπως χαλλούμι και αναρή, 
που ξεχωρίζουν για την αυθεντική τους γεύση και την εξαιρετική τους ποιότητα χάρη στο 100% κυπριακό 
αγελαδινό, πρόβειο και γίδινο γάλα που προμηθεύεται η εταιρεία καθημερινά από τους τοπικούς παραγωγούς.  



 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να  επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.dodoni.eu, 
https://www.facebook.com/Dodoni.SA, https://www.instagram.com/dodoni.eu/ 

 

 

 


