
 

 

 

 

Τρέχουμε για τη Λευκωσία, ενισχύουμε ιδρύματα 

5 Σεπτεμβρίου, 2022 – Ο ετήσιος αθλητικός και φιλανθρωπικός θεσμός «Quantum 

Nicosia Marathon» που θα διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2022, έρχεται και φέτος με 

πλήρες πρόγραμμα αγώνων συμπεριλαμβάνοντας και τον «βασιλιά» του δρομικού 

κινήματος, τον Μαραθώνιο.  

Κατά τη διάρκεια των διαδρομών Μαραθωνίου (42.195 χλμ) και Ημιμαραθωνίου (21.1 

χλμ), όπως και του τιμητικού «Στέλιος Κυριακίδης 7.7 μίλια» (12.3 χλμ), τον αγώνα 5 χλμ 

και του οικογενειακού αγώνα Quantum sMile Run (1.7 χλμ), οι δρομείς θα περάσουν από 

τέσσερις Δήμους προβάλλοντας και απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα τους. 

Αφού περάσουν από τον πυρήνα της Λευκωσίας, ο τερματισμός είναι μπροστά από το 

εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο που αποτελεί το κέντρο πολιτισμού της πρωτεύουσας. 

Η βδομάδα θα συμπεριλάβει «αθλητική φιέστα» στο χώρο της Πλατείας Ελευθερίας, 

ανοικτή για όλους. 

Επίσης διοργανώνονται πολιτιστικές περιηγήσεις στη πόλη και εκθέσεις φωτογραφίας. 

Την μέρα του αγώνα, ο χώρος του πάρκου του Δημοτικού Θεάτρου μετατρέπεται σε ένα 

«Αθλητικό Χωριό» με την συμμετοχή δρομικών και αθλητικών σωματείων.  

Οργανωτής και αποκλειστικός χορηγός είναι το Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης και Πρώτος 

Πρεσβευτής η EuroAsia Interconnector. 

Ο φετινός αγώνας θα έχει ιδιαίτερα φιλανθρωπικό χαρακτήρα αφού όλα ανεξαιρέτως τα 

έσοδα από τις εγγραφές θα δοθούν στα ακόλουθα ιδρύματα:  

• Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου 

• «Μικροί Ήρωες» 

• Παγκύπριος Σύνδεσμος Αυτιστικών Παιδιών  

• Παγκύπριoς Σύνδεσμος Παιδιών με Καρδιοπάθειες  

• Παγκύπρια Επιτροπή Μητέρων-Συζύγων Εθνοφρουρών ΠΕΜΣΕ 

• Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λευκωσίας   

Καινοτομία για φέτος, η πλατφόρμα εγγραφής συμμετοχών επιτρέπει το κοινό να κάνει 

επιπλέων εισφορά σε ένα από τα έξι ή σε όλα τα αξιόλογα φιλανθρωπικά ιδρύματα της 

επιλογής του. 

 



 

 

 

 

Συνδιοργανωτής είναι ο Δήμος Λευκωσίας με συνοδοιπόρους τους Δήμους Στροβόλου, 

Αγλαντζιάς και Έγκωμης. 

Φίλοι του Ιδρύματος, και εθελοντές, με συνεργάτες τον όμιλο δρομέων Dromea Racing, 

την Εθνική Φρουρά και την ΕΛΔΥΚ. 

Ετοιμαστείτε, λοιπόν, να «Τρέξουμε τη Λευκωσία» #RunNicosia στις 11-12-22. 

Για εγγραφές και λεπτομέρειες των διαδρομών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

https://www.nicosiamarathon.com/races/  
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