
                                   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Φιλανθρωπικός Μαραθώνιος για την «ΦΛΟΓΑ» 

 

Διασκεδάζουμε με ασφάλεια και δυναμώνουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τη φλόγα για τα παιδιά μας 

που μας έχουν ανάγκη 

 

Την Παρασκευή 23/04/2021 στις 10 το βράδυ από τον χώρο της «Πρόβα live», στο 

Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο,οργανώνουμε φιλανθρωπική εκδήλωση, υπέρ του 

Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ»,. 

Πρόκειται για τετράωρο ζωντανό διαδικτυακό μουσικό Τηλεμαραθώνιο, με ένα πλήρες 

λαϊκό πρόγραμμα από τους αγαπημένους μουσικούς και  τραγουδιστές της «Πρόβα Live» το 

οποίο θα μεταδοθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό Ήπειρος Tv1 και τα διαδικτυακά του μέσα 

(www.epirustv1.eu - www.facebook.com/epirustv1 - www.youtube.com/epirustv1) καθώς 

και από τις fb pages Πρόβα Live, Parea Live Stage και IoanninaBars.gr 

Στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση των εσόδων που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της 

εκδήλωσης, από τις κλήσεις στον 4ψήφιο τηλεφωνικό αριθμό χρέωσης υπέρ της «ΦΛΟΓΑΣ» 

19813  και από τις καταθέσεις στους λογαριασμούς της σε όλες τις τράπεζες, τους οποίους 

θα ανακοινώνουμε συνεχώς.  
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Τρόπος κατάθεσης:  

Επιλογή Αρ. Λογ/μού   +   Ονοματεπώνυμο   +   ioan   +   ποσό κατάθεσης  

 

Δικαιούχος όλων των παραπάνω είναι η  «ΦΛΟΓΑ», κάτι που διασφαλίζει πως το σύνολο 

(100%) των εισερχομένων χρημάτων της εκδήλωσης, θα καταλήγει στην «ΦΛΟΓΑ». Αυτό 

αποτελεί και τον μοναδικό σκοπό μας. 

Την οργάνωση και το κόστος της εκδήλωσης, αναλαμβάνει πλήρως η «Πρόβα Live».  

Συντονίζει και παρουσιάζει η κ. Έλενα Αντωνίου 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου 

Κατά την διάρκεια της γενικής πρόβας καθώς και της εκδήλωσης, θα τηρηθούν όλα τα 

υγειονομικά μέτρα που καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 

24489/16 Απριλίου 2021 - ΦΕΚ 1558/Β/17-4-2021 με τίτλο: «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 

6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00». 

 

Με εκτίμηση 

Οι ιδιοκτήτες της «Πρόβα Live» 

Σταύρος Παππάς & Γιάννης Μούτας 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Με την ελπίδα πως η προσπάθειά μας για την υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου θα τύχει της 

συμπαράστασής σας, παρακαλούμε για την δημοσίευση του παρόντος.  

 


