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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο του Δήμου Στροβόλου δημοσιογραφική 

διάσκεψη για την ανακοίνωση της ημερομηνίας του Μαραθωνίου Λευκωσίας, ο οποίος 

θα διεξαχθεί την 24η Φεβρουαρίου 2019.  Στη δημοσιογραφική διάσκεψη 

παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Διοργανωτικής Επιτροπής Δήμαρχος Στροβόλου κος 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Nicosia Marathon Series 

Ltd - διοργανώτριας εταιρείας του αγώνα – και η κα Κάλλη Χατζηϊωσήφ εκπροσώπου 

του Υπουργού Παιδείας & Πολιτισμού του οποίου κάτω υπό την αιγίδα έχει τεθεί ο 

Μαραθώνιος Λευκωσίας. 

Με το σλόγκαν της διοργάνωσης “Επιτέλους στην Πόλη μας” και ανακοινώνοντας ως 

ημέρα διεξαγωγής του αγώνα την Κυριακή 24η Φεβρουαρίου 2019, o                                 

κος Παπαχαραλάμπους περίγραψε τον πολυσχιδή σχεδιασμό και τις δραστηριότητες 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που στηρίζουν και προάγουν τόσο τον αγώνα όσο και 

τον μαζικό αθλητισμό και το δρομικό κίνημα.  

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο γεγονός ότι η Λευκωσία παρέμενε για χρόνια η μοναδική 

πόλη της Κύπρου αλλά και η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, και από τις ελάχιστες 

στο κόσμο, που δεν είχε τον δικό της αγώνα.   Επιπρόσθετα, ο κος Παπαχαραλάμπους 

ανάφερε την ξεχωριστή θέση που έχουν στον αγώνα συμπολίτες μας με προβλήματα 

όρασης, καθότι στο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνονται δύο αγωνίσματα 

για άτομα με προβλήματα όρασης, που είναι ο Ημιμαραθώνιος και ο αγώνας δρόμου 

10 χιλιομέτρων. Τα δύο αγωνίσματα περιλαμβάνονται στα επίσημα αγωνίσματα της 

IBSA (International Blind Sports Association) και πρόθεση των διοργανωτών είναι η 
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προώθηση του συγκεκριμένου αγώνα διεθνώς, με την βοήθεια των εμπλεκόμενων 

φορέων. 

Ακολούθως, η κα Χατζηϊωσήφ ανάγνωσε το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας & 

Πολιτισμού,  ενώ στην συνέχεια ο κος Χρήστος Α. Γιανναράς, Εκτελεστικός Διευθυντής 

της Nicosia Marathon Series Ltd – Διοργανώτριας Εταιρείας, ανάλυσε τις διάφορες 

δραστηριότητες και λεπτομέρειες που αφορούν τον αγώνα, ενώ γνωστοποίησε ότι οι 

εγγραφές για τον αγώνα θα γίνονται διαδικτυακά, στην οικοσελίδα του αγώνα 

www.nicosiamarathonrun.com, από την  1η Νοεμβρίου 2018. 

 

 

http://www.nicosiamarathonrun.com/

