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Η bwin και η Κ.Α.Ε Ολυμπιακός υποστήριξαν και 
τον Φεβρουάριο δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας 

   
 
Η σειρά των φιλανθρωπικών αγώνων «bwin Monday Night Game Against Covid-19», που διοργανώνουν 
από κοινού η bwin με την Κ.Α.Ε Ολυμπιακός, συνεχίστηκε με επιτυχία τον Φεβρουάριο, κάνοντας πράξη 
τη δέσμευση για έμπρακτη υποστήριξη προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και προς τις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό. 
 

Δείτε το σχετικό βίντεο: https://youtu.be/XBV6Xa9r7D4 
 
Η bwin, πιστή στo όραμά της για έμπρακτη υποστήριξη των ανθρώπων και των κοινωνιών στις οποίες 
δραστηριοποιείται, αποδεικνύει από τις πρώτες μέρες του ξεσπάσματος της πανδημίας ότι παραμένει 
στο πλευρό της κοινωνίας, οργανώνοντας μια σειρά από πρωτοβουλίες τους πληγέντες, αλλά και για 
τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον κορωνοϊό: Το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ένωσε τις δυνάμεις της με την Κ.Α.Ε Ολυμπιακός 
για τα «bwin Monday Night Game Against Covid-19», τη σειρά των φιλανθρωπικών αγώνων που έχουν 
δώσει ξεχωριστό χρώμα στα βράδια της Δευτέρας και κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, βρέθηκαν στο 
πλευρό δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας. 
 
Tην πρώτη μέρα του μήνα, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Ιωνικό Νίκαιας και στο πλαίσιο της 
αναμέτρησης προσφέρθηκαν 10.000 ιατρικές μάσκες μιας χρήσης για τις ανάγκες των Οργανισμών που 
υποστηρίζει η Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Στις 8 Φεβρουαρίου, αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» ήταν η 
Λάρισα και μεγάλος νικητής το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς παραχωρήθηκαν ιατρικές μάσκες και 
ιατρικά γάντια μιας χρήσης, καθώς και  αντισηπτικά υγρά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.  
 
Τέλος, η 22η Φεβρουαρίου ήταν αφιερωμένη στα παιδιά, καθώς, στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τo 
Λαύριο, πραγματοποιήθηκαν ευχές παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες, σε συνεργασία με το Make-A-
Wish (Κάνε-Μία-Ευχή Ελλάδος). Μάλιστα, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, τρεις μικροί 
φίλαθλοι έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα και είδαν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα. 
Παράλληλα, προσφέρθηκε απαραίτητο υγειονομικό υλικό στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 
Πειραιά «Μεταξά». 
 
Ήδη μέσω της πρωτοβουλίας «bwin Monday Night Game Against Covid-19», έχουν υλοποιηθεί οι 
παρακάτω πρωτοβουλίες: 

• Ενίσχυση του έργου των Ιατρών και του Νοσηλευτικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου “Αττικόν”, με την προσφορά φορητού αναπνευστήρα βαρέως τύπου για 
την μηχανική υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας των ενηλίκων και παίδων ασθενών στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου. 

• Προσφορά γιορτινών καλαθιών, γεμάτων με παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα προϊόντα τον 
Δεκέμβριο, συνολικά σε πάνω από 600 διαμένοντες στο Γηροκομείο Αθηνών καθώς και σε 
μοναχικούς ανθρώπους σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδος. 

• Προσφορά 30.000 ιατρικών μασκών μιας χρήσεως για όλα τα θεραπευτικά προγράμματα της 
ΕΛΕΠΑΠ. 
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• Ενίσχυση του έργου των Ιατρών και του Νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου 
Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”, του Θριασίου Νοσοκομείου Ελευσίνας και του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός” με αναγκαίο Υγειονομικό Υλικό, το οποίο περιελάβανε 
μεταξύ άλλων: ιατρικές μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά και ιατρικά γάντια μιας χρήσης. 

 
Η bwin και η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία για έμπρακτη κοινωνική ευθύνη και 
προσφορά, γεγονός που έχει αποδεχθεί δεκάδες φορές τα τρία χρόνια της συνεργασίας τους. 
 
Σημειώνεται, ότι στους φιλικούς αγώνες τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας που 
έχει επιβάλλει ο Ε.Ο.Δ.Υ. 
 

ΤΕΛΟΣ 
 
 

ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

• Φωτό 1 (από αριστερά): Δημήτρης Λεπενιώτης (Γενικός Διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός), Γιώργος 
Παπαδάκης (μέλος ΔΣ Ένωση «Μαζί για το Παιδί»), Βαγγέλης Κουρής (bwin) 

• Φωτό 2 (από αριστερά): Θοδωρής Τζαβιδόπουλος (bwin), Βασίλης Σπανούλης, Γρηγόρης 
Βλαχάκης ( Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας), Δημήτρης Λεπενιώτης (Γενικός Διευθυντής 
ΚΑΕ Ολυμπιακός) 

• Φωτό 3 (από αριστερά): Σάντρα Ζαφειρακοπούλου (Γενική Διευθύντρια Make-A-Wish Κάνε-Μία-
Ευχή Ελλάδος), Χασάν Μάρτιν, Κατερίνα Δαλάκα (πρωταθλήτρια στίβου & μέλος της ομάδας 
αθλητών της bwin), Ιωάννα Μπερίου (bwin) 
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