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4 Νοεμβρίου 2019
ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2019
«Νέα Εποχή, Δύναμη Αγάπης»

Με τον τίτλο «Νέα Εποχή-Δύναμη Αγάπης» άρχισε χθες 3 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται αύριο, 5
Νοεμβρίου, η μεγαλύτερη εκδήλωση αγάπης και ανθρωπιάς για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες,
«ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2019», που διοργανώνουν η CNP Cyprialife και η CNP Ασφαλιστική σε
συνεργασία με το ΡΙΚ.
Με κεντρικό σύνθημα «Νέα εποχή, Δύναμη Αγάπης», οι διοργανωτές τονίζουν ότι στόχος του
Ραδιομαραθωνίου είναι η στήριξη όλων των παιδιών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και
προβλήματα υγείας.
Οι διοργανωτές στέλνουν επίσης το μήνυμα ότι μπορούμε να γίνουμε οι δυνατοί κρίκοι σε μια αλυσίδα
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για τα παιδιά.
Οι εκδηλώσεις του Ραδιομαραθωνίου κορυφώνονται με τον οδικό έρανο που βρίσκεται σε εξέλιξη από
σήμερα 4 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη 5 Νοεμβρίου. Το περίπτερο που βρίσκεται σε
κεντρικό σημείο της Λεωφόρου Σταυρού στο Στρόβολο, επισκέφθηκαν η Πρώτη Κυρία, κα. Άντρη
Αναστασιάδη, ο Δρ. Αδάμος Αδάμου – Προεδρεύων της Βουλής (αντιπροσώπευσε τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη), αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων και οργανωμένα σύνολα
καταθέτοντας τις εισφορές τους .
Στο πλαίσιο της Παγκύπριας Οδικής Εκστρατείας οικονομικής ενίσχυσης, πορεία εθελοντών
πεζοπόρων η οποία θα καλύψει τη διαδρομή από το Γυμνάσιο Λινόπετρας στη Λεμεσό, θα καταλήξει
αύριο το απόγευμα στο ΡΙΚ.
Στο μεταξύ η μαραθώνια ζωντανή εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος του ΡΙΚ άρχισε από τις 6
σήμερα το πρωί και θα βρίσκεται στον αέρα μέχρι αύριο το βράδυ που θα λήξει ο Ραδιομαραθώνιος
2019.
Επίσης η τηλεόραση του ΡΙΚ έχει διαμορφώσει το αποψινό της πρόγραμμα και το δημοφιλέστερο
τηλεπαιχνίδι της κυπριακής τηλεόρασης ο "Πιο αδύναμος κρίκος" ετοίμασε ένα ξεχωριστό
φιλανθρωπικό επεισόδιο στο πλαίσιο του Ραδιομαραθώνιου, που θα προβληθεί εκτάκτως στις 21.05
το βράδυ. Οι Ανδρέας Φυλακτού, Ξένια Κωνσταντινίδου, Ιωάννα Λαμπροπούλου, Ρούλα Γεωργιάδου,
Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Χάρης Κκολός, Γιώτα Δαμιανού και Κατερίνα Αγαπητού ενώνουν τις δυνάμεις
τους και παρέα με τον Τάσο Τρύφωνος ετοιμάζουν ένα διαφορετικό "Πιο αδύναμο κρίκο".
Αμέσως μετά στις 22.00 ο Ανδρέας Γιόρτσιος παίρνει τη σκυτάλη με μια ειδική δίωρη εκπομπή στήριξης
του Ιδρύματος του Ραδιομαραθωνίου και καλεσμένους στο στούντιο δημοφιλείς παρουσιαστές,
αγαπημένους ηθοποιούς και καταξιωμένους Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές.

