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«Kάθε εισφορά και μια νέα ιστορία Αγάπης»
Ραδιομαραθώνιος 2017
Με σύνθημα «Κάθε εισφορά και μια νέα ιστορία Αγάπης» αρχίζουν φέτος οι εκδηλώσεις για τον
Ραδιομαραθώνιο 2017. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου με τη μεγάλη συναυλία « Ζήτω
το Ελληνικό Τραγούδι» στο Μεταλλείο της Σκουριώτισσας με οικοδεσπότη τον γνωστό καλλιτέχνη Διονύση
Σαββόπουλο.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Ραδιομαραθωνίου, τον οποίο συνδιοργανώνουν η Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα και το ΡΙΚ, παρουσιάστηκε το μεσημέρι σε διάσκεψη Τύπου στη Λευκωσία.
Χαιρετίζοντας τη διάσκεψη η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Διαχειριστικής
Επιτροπής του Ιδρύματος Ραδιομαραθωνίου κα Άντρη Αναστασιάδη υπογράμμισε ότι από το 1990 μέχρι και
σήμερα, το Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος διέθεσε σε άτομα €30.758.237 τα οποία κάλυψαν 37.901 περιπτώσεις.
Διατέθηκαν επίσης €8.373.971 σε ιδρύματα/συνδέσμους σε όλη την Κύπρο με το συνολικό ποσό της
βοήθειας να ανέρχεται στα €39.132.208. Συγκεκριμένα έχουν δοθεί €6.445.581 για σκοπούς βελτίωσης των
συνθηκών διαβίωσης, €17.248.252 για οικονομική ενίσχυση για παροχή διαφόρων θεραπειών, €4.496.424
για ιατρική θεραπεία στο εξωτερικό και την Κύπρο και €1.118.901 για αγορά ακουστικών, τεχνικού
εξοπλισμού και τροχοκαθίσματος.
Ο Ραδιομαραθώνιος ανέφερε η κα Αναστασιάδη είναι μια μεγάλη κατάκτηση της κοινωνίας μας. «Το έργο
που προσφέρει για τόσα χρόνια είναι και εντυπωσιακό και θεάρεστο. Γι’ αυτό και είναι υποχρέωση όλων μας
να το συνεχίσουμε και, ακόμα, να το ενισχύσουμε».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας κ. Τάκης Ταουσιάνης, ανέφερε ότι
«επιλέξαμε για σύνθημα μας φέτος το «Κάθε εισφορά και μία νέα ιστορία αγάπης» καθώς με την κάθε
εισφορά μας εκφράζουμε παράλληλα και την αγάπη μας σε όλα αυτά τα παιδιά και τις οικογένειες που
στηρίζει ποικιλοτρόπως το Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος. Στηρίζουμε το παιδί που χρειάζεται λογοθεραπεία,
φυσιοθεραπεία, το παιδί που χρειάζεται τροχοκάθισμα, ιατρική περίθαλψη, ειδική εκπαίδευση, ασφαλές και
κατάλληλο περιβάλλον για να ζει, φροντίδα, ψυχολογική στήριξη και κυρίως πολλή αγάπη» ανέφερε ο κ.
Ταουσιάνης.
Ο Πρόεδρος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου κ. Θανάσης Τσώκκος σε χαιρετισμό του στη διάσκεψη
κάλεσε τον κόσμο να αναλογιστεί όχι το τι προσφέρουμε εμείς στα παιδιά «αλλά το τι μας δίνουν τα παιδιά,
που είναι κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Τα παιδιά μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίζουμε να προσφέρουμε
σε αυτά μέσω του Ραδιομαραθωνίου» σημείωσε ο κ. Τσώκκος.
Ο οικοδεσπότης της συναυλίας Διονύσης Σαββόπουλος μιλώντας στη διάσκεψη Τύπου εξήρε το μεγαλείο
του εθελοντισμού καλώντας παράλληλα τον κόσμο σε μια συναυλία στην οποία αποτυπώνεται, όπως
ανέφερε, σύσσωμη η συμβολή του Ελληνικού Τραγουδιού, με στόχο την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει
ο Ραδιομαραθώνιος.
Όλα τα έσοδα από τη συναυλία, όπως και των υπόλοιπων εκδηλώσεων θα δοθούν στο ίδρυμα
Ραδιομαθώνιος. Στη συναυλία θα συμμετάσχουν οι δημοφιλείς καλλιτέχνες Διονύσης Σαββόπουλος,
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Πάνος Μουζουράκης, Φοίβος Δεληβοριάς, Κατερίνα Κούκα, Έλλη Πασπαλά,
Γιώτα Νέγκα, Δώρος Δημοσθένους και Κατερίνα Πολέμη τραγουδώντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το
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λαϊκό και έντεχνο ρεπερτόριο, καθώς επίσης το Φωνητικό Σύνολο «Διάσταση» και η Φιλαρμονική του Δήμου
Μέσα Γειτονιάς.
Οι πόρτες του Μεταλλείου για τη συναυλία θα ανοίξουν στις 19:00 και καλείται ο κόσμος να προσέλθει το
συντομότερο δυνατό.
Τις εκδηλώσεις του Ραδιομαραθωνίου, παρουσίασε ο
Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικής και
Ανασχηματισμού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας κ. Γιάννος Σταυρινίδης.
Εκδηλώσεις
9 Σεπτεμβρίου: Συναυλία «Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι» στο Μεταλλείο Σκουριώτισσας
1-30 Νοεμβρίου: Εκστρατεία Ενημέρωσης σε δημοτικά και νηπιαγωγεία
5 Νοεμβρίου:Coop Kids Festival. Πάρκο Ακρόπολης
5 Νοεμβρίου: Πορεία Μοτοσικλετιστών BMW Club Motorrad riders Cyprus
6-7 Νοεμβρίου: Διήμερη Πορεία Εθελοντών Πεζοπόρων Ραδιομαραθωνίου
6-7 Νοεμβρίου: Παγκύπρια Εκστρατεία Οικονομικής Ενίσχυσης
7 Νοεμβρίου: Σκυταλοδρομία από το Σωματείο Δρομέων Περικλής Δημητρίου και επίσκεψη σε σχολεία της
Έγκωμης
2-3 Δεκεμβρίου: Εορταστικό φιλανθρωπικό διήμερο εκδηλώσεων στο Aphrodite Hills
Από τις 9 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου μπορούν να γίνονται εισφορές μέσω γραπτών μηνυμάτων
στο 7060
RM 1 (εισφορά 1 ευρώ)
RM 3 (εισφορά 3 ευρώ)
RM 5 (εισφορά 5 ευρώ)
Εισφορές θα μπορούν να γίνονται από 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου και σε όλα τα καταστήματα της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Στα καταστήματα της Τράπεζας θα πωλούνται επίσης προϊόντα του
Ραδιομαραθωνίου.
Όλες οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα
www.ccb.coop.com.cy/radiomarathonios/

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 και παρέχει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Αποτελεί
ένα μοναδικό συνδυασμό παράδοσης, ιστορίας, δυναμισμού και καινοτομίας, καθώς προέρχεται από συγχωνεύσεις Συνεργατικών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος και το καθένα
συνέβαλε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στη διαμόρφωση του σημερινού δυναμικού οργανισμού.
Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Κυπριακή
∆ηµοκρατία κατέχει το 77,34% των µετοχών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, το Ταµείο Ανακεφαλαιοποίησης το 21,88% και η
Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συµµετοχών το 0,78%. ∆ιαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων και ΑΤΜ στην Κύπρο και είναι η πρώτη
τράπεζα σε καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού. Στις 31 Μαρτίου 2017, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρισκόταν στο 15,51%, τα ίδια
κεφάλαια ανερχόταν στα €1,2δις και το σύνολο ενεργητικού στα €13,9δις.
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