
APOEL Runners  99587921 info@apoelrunners.com

Omonoia Runners  99 621053 omonoiarunners@gmail.com

Anorthosis Famagusta Runners anorthosis1911runners@gmail.com

Dromea (contact Lia or Adonis 99495901) info@dromearacing.com 
Athalassa Park Runners (η παρέα του Νάσου) 99 650818  tasos.christofides@cytanet.com.cy

Run for Au�sm Famagusta Team  99 454009 AUTISMFAMAGUSTA@GMAIL.COM

EY ΖΗΝ  70 007775  eu-zin@cytanet.com.cy

Πόλα polahadjipapa@cytanet.com.cy

Πατίνιος pa�nioscostas@gmail.com

Μιχάλης Θεοχαρίδης 99 434554 miketheo22666@gmail.com

Γιώργος Αγκαστινιώτης 99 469903 george.a@philele�heros.com

PERICLES DEMETRIOU 99411411 periclisd1987@gmail.com

Stelios Kyriakides (Σωματείο Δρομέων) 96350453 Tasos theodosiouanastasis@gmail.com

TEAM FORIS (ELITE CREW) 99800193 Christoforos Protopapas forisbnb@hotmail.com

Το Ίδρυμα  Αθανάσιος Κτωρίδης 
μετά την επιτυχημένη διοργάνωση 

του Quantum Nicosia Marathon 2022, 
χάρις και στη δική σας προσφορά, 
εθελοντών και επίσημων φορέων, 

διοργανώνει ακόμα μια γιορτή για να επιβραβευσει
την σημαντική βοήθεια σας.

Με την ευκαιρια αυτη, θα παραδοθουν οι καρποί των προσπαθειών όλων μας 
στα 6 Ιδρύματα που βοηθούν με τη σειρά τους τον συνάνθρωπο μας.

Θα χαρουμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας, να πάρουμε μαζί το πρωινό μας 
και να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας!

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση 
του Quantum Nicosia Marathon 2022, 
χάρις και στη δική σας προσφορά, 
εθελοντών και επίσημων φορέων, 
δεν θα μπορούσαμε να μην διοργανώσουμε ακόμα μια γιορτή
όπου θα βρεθούμε όλοι μαζί, να πάρουμε το πρωινό μας,
να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας 
και να επιβραβευσουμε την σημαντική βοήθεια σας.

Ταυτόχρονα, θα παραδώσουμε τους καρπούς των προσπαθειών όλων μας 
στα 6 Ιδρύματα που βοηθούν με τη σειρά τους τον συνάνθρωπο μας.

Το Ίδρυμα  Αθανάσιος Κτωρίδης στις 28 Δεκεμβρίου σας προσκαλεί σε ένα πρωινό 
συναπάντημα που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα …………… στις 11¨………..

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, 11:00 π.μ. 

Πολιτιστικό Κέντρο Mελίνα Μερκούρη

I N V I T A T I O N

RSVP , 22792077 by 20.01.23info@nicosiamarathon.com

The Athanasios Ktorides Founda�on
following the successful organisa�on of the

Quantum Nicosia Marathon 2022,
thanks to your involvement and the

contribu�on of volunteers and officials,
is organising a celebra�on to reward

your significant assistance.

On this occasion, the fruits of all our efforts will be presented
to the 6 ins�tu�ons that help and support children and our fellow ci�zens.

We will be delighted if you could join us for brunch 
and to share our wonderful experiences.

The Athanasios Ktorides Foundation
following the successful organisation of the
Quantum Nicosia Marathon 2022,
thanks to your involvement and the
contribution of volunteers and officials,
is organising a celebration to reward
your significant assistance.

On this occasion, the fruits of all our efforts will be presented
to the 6 institutions that help and support children and our fellow 
citizens.

We will be delighted if you could join us for brunch and to share our 
wonderful experiences.

RSVP, info@nicosiamarathon.com 22792077 by 20.01.23

Melina Mercouri Cultural Centre
Nicosia, Saturday, January 28, 2023, 11 am

Marathon  Half Marathon  'Stelios Kyriakides' 7.7 miles

Organiser & 
Exclusive Sponsor

Under the auspices First Ambassador

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π.A. , 22792077 μέχρι 20.01.23

Μαραθώνιος Ημιμαραθώνιος «Στέλιος Κυριακίδης» 7,7 μίλια  

Διοργανωτής
Αποκλειστικός Χορηγός Yπό την αιγίδα Πρώτος Πρεσβευτής

Στηρίζουμε

info@nicosiamarathon.com

Το Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης 
μετά την επιτυχημένη διοργάνωση 

του Quantum Nicosia Marathon 2022, 
χάρη και στη δική σας προσφορά, 
εθελοντών και επίσημων φορέων, 

διοργανώνει ακόμα μια γιορτή για να επιβραβεύσει
την σημαντική βοήθεια σας.

Με την ευκαιρία αυτή, θα παραδοθούν οι καρποί των προσπαθειών όλων μας 
στα 6 Ιδρύματα που βοηθούν με τη σειρά τους τα παιδιά και τους συνανθρώπους μας.

Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας, να πάρουμε μαζί το πρωινό μας 
και να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας!

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, 11:00 π.μ. 

Πολιτιστικό Κέντρο Mελίνα Μερκούρη

Μικροί Ήρωες
ΦΙΛΑΝΘΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÃÉÁ ÁÔÏÌÁ 
ÌÅ ÁÕÔÉÓÌÏ ÊÕÐÑÏÕ

Παγκύπρια Επιτροπή Μητέρων - 
Συγγενών Εθνοφρουρών ΠΕΜΣΕ

We support
Μικροί Ήρωες
ΦΙΛΑΝΘΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÃÉÁ ÁÔÏÌÁ 
ÌÅ ÁÕÔÉÓÌÏ ÊÕÐÑÏÕ

Παγκύπρια Επιτροπή Μητέρων - 
Συγγενών Εθνοφρουρών ΠΕΜΣΕ
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