
 
 

 
 

 
Τρέχουμε στις 13 Νοεμβρίου  

για τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου 
 

 12 δημοφιλείς Έλληνες θα τρέξουν στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών με τα χρώματα 
της WIND Running Team για καλό σκοπό! 
 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011. Με τα χρώματα της ομάδας WIND Running Team θα τρέξουν οι Δημήτρης 
Αργυρόπουλος, Πάνος Βλάχος, Ζέτα Δούκα, Νίκη Κάρτσωνα, Γιάννης Μαμουζέλος, Γιώργος Μανίκας, 
Νικολέττα Ράλλη,  Άρης Σερβετάλης, Ρέα Τουτουνζή, Πόπη Τσαπανίδου, Χρήστος Φερεντίνος  και Φανή 
Χαλκιά στον 29ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών στις 13 Νοεμβρίου.  

Οι δημοφιλείς Έλληνες θα είναι οι πρεσβευτές του μηνύματος της WIND Running Team, «Τρέχουμε για Καλό 
Σκοπό», στηρίζοντας με τη συμμετοχή τους στην ομάδα της το έργο της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς 
για κάθε έναν «πρεσβευτή», η WIND Ελλάς θα προσφέρει στην Κιβωτό το ποσό των 1000€. 

Η παρουσίαση της ξεχωριστής αυτής ομάδας έγινε χθες το απόγευμα, στην Κιβωτό του Κόσμου. Ο πάτερ 
Αντώνιος μαζί με παιδιά της Κιβωτού υποδέχτηκαν τα νέα μέλη της ομάδας με ενθουσιασμό και ελπίδα. «Σας 
ευχαριστούμε που βρίσκεστε κοντά μας αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Νιώθουμε λιγότερη μοναξιά 
και όλοι μαζί μπορούμε να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης» είπε ο Πάτερ Αντώνιος 
στους παρευρισκόμενους.  

Εκ μέρους της WIND, ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της εταιρείας κ. Γιώργος Τσαπρούνης τόνισε για 
την πρωτοβουλία αυτή: «Η σημερινή εκδήλωση σφραγίζει την προσπάθεια μας να στηρίξουμε την Κιβωτό 
έχοντας συμμάχους μας 12 πρεσβευτές, που ανταποκρίθηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη στην πρόσκλησή μας να 
τρέξουν εθελοντικά στον Μαραθώνιο με τη WIND Running Team για να ενισχύσουμε το έργο του πατέρα 
Αντώνιου για τα παιδιά της Κιβωτού. Τους ευχαριστούμε θερμά όπως επίσης ευχαριστούμε και τους 1000 
ακόμη δρομείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της WIND Running Team για τον 29ο Κλασικό 
Μαραθώνιο Αθηνών, προκειμένου να τρέξουν για καλό σκοπό, για να υποστηρίξουν την Κιβωτό του Κόσμου. 
Δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη ομάδα που έχει ποτέ συμμετάσχει στη διοργάνωση, αποδεικνύοντας στην 
πράξη ότι η προσφορά μας ενώνει».   

Ως Επίσημος Χορηγός του 29ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, η WIND θέλησε να αναδείξει την κοινωνική 
αξία του αθλητισμού και της αλληλοϋποστήριξης, μέσα από το μήνυμα «Ένας Αγώνας για Όλους». Εκτός 
από την πρωτοβουλία της WIND Running Team  να τρέξει για καλό σκοπό, η WIND δίνει τη δυνατότητα σε 
όλους να συμμετέχουν με τον δικό τους τρόπο στον 29ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών και να στηρίξουν 
την Κιβωτό του Κόσμου από τη σελίδα της εταιρείας στο Facebook 
(http://www.facebook.com/WindHellas): μέσα από τη  Facebook εφαρμογή “I like WIND: Πάτα like και 
πρόσφερε” για κάθε like η WIND θα δωρίζει 1 ευρώ στην Κιβωτό του Κόσμου. 

- ΤΕΛΟΣ- 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες:  
 
Δώρα Πενθερουδάκη, Press Office Specialist WIND Ελλάς 
Τηλ. 210-6158317 e-mail: t.pentheroudaki@wind.com.gr 
 
Επισκεφθείτε επίσης το NewsRoom στο www.wind.com.gr, τη σελίδα μας www.facebook.com/windhellas & ακολουθήστε μας στο 
http://twitter.com/windhellas 
 
  
 
Η WIND Running Team 

Η WIND Running Team, αποτελείται από εργαζόμενους, φίλους και συνεργάτες της εταιρείας και 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 μέσα 
από ενεργή συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Η WIND running team εντάσσεται στο πλαίσιο 
εφαρμογής του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Στην Πράξη» γύρω από τους άξονες της υπεύθυνης 
επιχειρηματικότητας, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.  

Η Κιβωτός του Κόσμου 
 
Η Κιβωτός μεριμνά για παιδιά που έχουν κατ’ επανάληψη την εγκατάλειψη, το ρατσισμό και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό σε μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, την Ακαδημία Πλάτωνος. Ιδρύθηκε το 1998 
από τον εικοσιεξάχρονο τότε πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου με σκοπό να αποτελέσει μια εστία φροντίδας, 
συμπαράστασης και ελπίδας για το μέλλον των παιδιών αυτών, της άλλης Αθήνας. 
 
Η Κιβωτός συγκεντρώνει σήμερα περίπου 300 παιδιά, από βρέφη έως δεκαοκτώ ετών, σε μια πολυθρησκευτική και 
πολυπολιτισμική κοινότητα που ανθεί και μεγαλουργεί με την αγάπη του Χριστού. Εκτός των εθελοντών που 
φροντίζουν ανιδιοτελώς τις βασικές ανάγκες των παιδιών όπως σίτιση, ένδυση ψυχαγωγία, περίθαλψη, σχολική 
ένταξη, άλλοι εθελοντές τα διδάσκουν αφιλοκερδώς φροντιστηριακά μαθήματα, άλλοι τους παρέχουν 
επαγγελματική κατάρτιση, και όλοι μαζί με την αγάπη των δωρητών και την αδιάκοπη φροντίδα και προσευχή του 
πατρός Αντωνίου, συμβάλλουν στην κοινωνική τους ένταξη και καταξίωση. 
 
Η Κιβωτός βραβεύτηκε στην Παλαιά Βουλή το Νοέμβριο του 2003 από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας κ 
Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο αλλά και το Δεκέμβριο του 2005 από τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ Κάρολο 
Παπούλια ως μία από τις καλύτερες οργανώσεις για τη μέριμνα του παιδιού στην Ελλάδα. Το Δεκέμβριο του 2004 
βραβεύτηκε από την UNESCO για το έργο της, και το Δεκέμβριο του 2008 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών ο 
Πατέρας Αντώνιος για το εξαιρετικό εθελοντικό του έργο. 
 
http://www.kivotostoukosmou.org 
 

 
 
 


