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Επίσημος Χορηγός του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών (ΚΜΑ) θα είναι φέτος η Wind Ελλάς, 
όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία σε κοινή Συνέντευξη Τύπου με τη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ. 
 
Στο πλαίσιο της χορηγίας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Wind Ελλάς θα 
είναι και Ονομαστικός Χορηγός των Αγώνων Δρόμου 5 & 10 χλμ. 

O αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του ΚΜΑ, Κώστας 
Παναγόπουλος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:  

«Ανάμεσα στα στοιχεία εκείνα τα ξεχωριστά που κάνουν τους αγώνες του κλασικού 
Μαραθωνίου της Αθήνας συγκαταλέγονται (…) οι αξίες και τα μηνύματα που οι αγώνες αυτοί 
ενσωματώνουν. Μηνύματα για την ειρήνη, για την κοινωνική αλληλεγγύη, για τη δύναμη 
της ανθρώπινης θέλησης. Σε αυτούς τους αγώνες λοιπόν με τα τόσα σημαντικά μηνύματα, 
δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ταιριαστός χορηγός από μια εταιρεία η οποία με τη δράση 
της διευκολύνει καθημερινά, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να επικοινωνούν. Θέλω να 
ευχαριστήσω τη διοίκηση της Wind για την απόφαση αυτή. Θέλω να τονίσω ότι από αυτή τη 
χορηγική σχέση θα προκύψουν συνέργειες που θα ενισχύσουν την επικοινωνία των αγώνες 
των 5 και 10 χλμ. Θα προκύψουν και νέες καινοτόμες υπηρεσίες  για τους δρομείς που 
κάνουν τη συμμετοχή των δρομέων πολλαπλώς αξέχαστη». 

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που συνδέουμε το όνομα της Wind με ένα από τα σπουδαιότερα 
αθλητικά γεγονότα της Ελλάδας, το οποίο διαπιστώνουμε με χαρά ότι τα τελευταία χρόνια 
έχει αποκτήσει παγκόσμια εμβέλεια. Ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών διαφημίζει τη χώρα 
και την ιστορία μας και είναι γι’ αυτούς τους λόγους μία διοργάνωση που, πιστεύουμε ότι 
πρέπει να στηρίξουμε, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο για την Ελλάδα» επισήμανε κατά 
την ανακοίνωση της χορηγίας ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της WIND Ελλάς κ. Γιώργος 
Τσαπρούνης. 
 
«Η Wind δίνει δυναμικά το παρών στον αθλητισμό ως χορηγός από την ίδρυσή της, 18 
χρόνια τώρα. Έχουμε δραστηριοποιηθεί χορηγικά σε πολλούς τομείς του ελληνικού 
αθλητισμού όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το πόλο, το βόλεϊ, η κωπηλασία αλλά και ο 
στίβος. Στόχος μας πάντα μέσα από τις χορηγίες αυτές είναι να συνεισφέρουμε όχι μόνο με 
οικονομικούς πόρους αλλά και μέσα από την τεχνολογία και τη δύναμη της επικοινωνίας 
στην ανάδειξη των αθλητικών αξιών και στην ευρύτερη κοινωνική σημασία του αθλητισμού» 
δήλωσε ο κ. Τσαπρούνης. 

Η Wind ως Επίσημος Χορηγός του ΚΜΑ 2011 θα υποστηρίξει τη διοργάνωση με παράλληλες 
ενέργειες επικοινωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και στην πόλη της Αθήνας, οι 
οποίες θα υπογράφονται από το μήνυμα «Ένας αγώνας για όλους» και θα καλούν κάθε έναν 
από μας να συμμετέχει, με το δικό του τρόπο, σε αυτή τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση. 
 
Σύμφωνα με τον κ. Τσαπρούνη: «Το μήνυμα που επιλέξαμε για την επικοινωνία της 
χορηγίας μας στον ΚΜΑ, Ένας αγώνας για όλους, απηχεί τη φιλοσοφία Επικοινωνία για 
όλους, με την οποία η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες στους Έλληνες καταναλωτές, στην 
κινητή, τη σταθερή τηλεφωνία αλλά και το Internet. Οι δράσεις που θα παρουσιάζουμε 
σταδιακά ως χορηγοί του αγώνα θα κάνουν πράξη το «Ένας αγώνας για όλους» με πολλές 
ευχάριστες εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες αλλά και όλους τους φίλους του ΚΜΑ». 



 
Παράλληλα, η Wind αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες των υποδομών της, θα 
εισάγει στη διοργάνωση μία σειρά από υπηρεσίες επικοινωνίας για τους συμμετέχοντες 
δρομείς όπως ειδική εφαρμογή προπόνησης σχεδιασμένη πάνω στις προδιαγραφές των 
διαδρομών του ΚΜΑ, η οποία θα είναι διαθέσιμη για όλα τα λειτουργικά συστήματα των 
«έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones), δυνατότητα αυτόματης επικοινωνίας μέσω 
γραπτού μηνύματος κατά τη διάρκεια των διαδρομών, δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με 
τα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter), κα. 

«Εκτός από τις νέες υπηρεσίες που θα προσφέρουμε στους δρομείς και όλους τους φίλους 
του Μαραθωνίου, σχεδιάζουμε και θα ανακοινώσουμε στις αρχές Σεπτέμβρη μία 
πρωτοβουλία αλληλεγγύης που θα ενισχύσει την κοινωνική διάσταση του μηνύματος, Ένας 
Αγώνας Για Όλους» συμπλήρωσε ο Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων 
της Wind Ελλάς. 

Χαιρετίζοντας τη χορηγία από την πλευρά του ΣΕΓΑΣ, ο Πρόεδρος του οργανισμού κ. 
Βασίλης Σεβαστής τόνισε: «Μια διοργάνωση με πολλαπλά μηνύματα όπως ο ΚΜΑ αναπτύσσει 
σπουδαία χαρακτηριστικά. Η μαζική συμμετοχή Ελλήνων και ξένων αθλητών αλλά και το 
μεγάλο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, που πλημμύρισε το Παναθηναϊκό στάδιο και τους 
δρόμους της διαδρομής πέρυσι, δείχνουν ότι παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία στη 
χώρα μας, οι χορηγοί με όραμα και προοπτικές και με δυναμικές δράσεις μέσα από τη 
χορηγία και όχι μόνο παροχής των οικονομικών ανταλλαγμάτων, έχουν και παρόν και 
μέλλον. 
 
Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας ότι η Wind ολοκληρώνει το χορηγικό πακέτο του ΚΜΑ 
γιατί είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται όχι μόνο σε τεχνολογία αιχμής, αλλά και στον 
ιδιωτικό τομέα 100%». 

Σύντομη δήλωση έκανε και ο Δήμαρχος Μαραθώνα Ιορδάνης Λοϊζος, που παρευρέθηκε στην 
εκδήλωση: «Θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Wind για την συμπαράσταση και την 
συμπαράταξή της. Είναι κοινό το καθήκον όλων μας, αλλά κυρίως της Πολιτείας, του ΣΕΓΑΣ, 
του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Μαραθώνα την πλέον γνωστή διαδρομή στον κόσμο, τη 
Μαραθώνια Διαδρομή  να τη αναδείξουμε ως την πιο σημαντική. Θεωρώ ότι σε αυτή τη 
πρωτόγνωρη καταχνιά, πολιτική, οικονομική κοινωνική που βιώνει η χώρα μας, η Φλόγα 
του Μαραθωνίου δρόμου και γενικότερα η πολιτιστική μας κληρονομιά, μπορεί να δώσει 
λάμψη, ελπίδα και αισιοδοξία στη χώρα μας, στους Έλληνες πολίτες». 

Αξίζει να επισημανθεί ότι η συμμετοχή της Wind στον ΚΜΑ 2011 θα είναι και αθλητική καθώς 
στη διοργάνωση θα λάβει μέρος η ομάδα δρομέων Wind Running Team, η οποία 
δημιουργήθηκε φέτος και ήδη συμμετείχε με 110 δρομείς στον 6ο Διεθνή Μαραθώνιο "Μέγας 
Αλέξανδρος" της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Απρίλιο. 

Σημειώνεται πως η ομάδα, που αποτελείται από εργαζόμενους της Wind καθώς και 
συνεργάτες της εταιρείας, έχει αθλητικό αλλά και φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθώς πάντα 
«τρέχει για καλό σκοπό» συγκεντρώνοντας χρήματα που αφορούν σε συγκεκριμένες 
κοινωνικές ανάγκες. Στόχος της Wind Running Team είναι να εμπνεύσει για ζωή με άσκηση 
και ενεργή συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. 
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