
Stoiximan: Στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών στην προετοιμασία τους για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020   
 

 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016 στο Ρίο έφεραν πολλά χαμόγελα στην Ελλάδα, καθώς και εξαιρετικά 

σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια. Η Stoiximan συμμετείχε τότε στην πρωτοβουλία “Υιοθετήστε ένα 

Αθλητή στο δρόμο για το Ρίο”, συμβάλλοντας στην προσπάθεια στήριξης των αθλητών, οι οποίοι  

κατάφεραν να εκπροσωπήσουν περισσότερο από επάξια την ελληνική αποστολή. 

 

Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά, με τους Αγώνες του 2020 στο Τόκυο να είναι το επόμενο μεγάλο όνειρο 

για τους Έλληνες αθλητές, η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού στοιχηματισμού στην Ελλάδα, δεν θα 

μπορούσε να μη βρίσκεται και πάλι στο πλευρό τους. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο της στρατηγικής στόχευσης της εταιρείας για την ενίσχυση του 

Ελληνικού Αθλητισμού ως ενός από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξής της και παράλληλα με την εκ 

νέου στήριξή της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το πρόγραμμα “Υιοθετήστε ένα Αθλητή στο 

δρόμο για το Τόκυο”, η Stoiximan επεκτείνει το χορηγικό πρόγραμμα στήριξης αθλητών, 

ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας της με τους αθλητές που την τιμούν όλα αυτά τα 

χρόνια, αλλά και καλωσορίζοντας νέα σπουδαία μέλη στην μεγάλη οικογένειά της. 

 

Οι χρυσοί Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές Λευτέρης Πετρούνιας στους Κρίκους και 

Κατερίνα Στεφανίδη στο Άλμα επί κοντώ, οι Εθνικές Ομάδες Πόλο Ανδρών και Γυναικών και η διαρκώς 

εξελισσόμενη Μαραθωνοδρόμος Ράνια Ρεμπούλη, αποτελούν τα τελευταία  χρόνια μέλη της 

οικογένειας της Stoiximan και κάνουν υπερήφανη την εταιρεία, η οποία τους στηρίζει χορηγικά σε κάθε 

τους αθλητική διαδρομή και προσπάθεια. 

 

Στην εμπνευσμένη αυτή ομάδα προστίθενται με ορίζοντα τους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκυο ο 

Χρήστος Βολικάκης, Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην Ποδηλασία πίστας, η Βασιλεία Καραχάλιου, 

Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ιστιοπλοϊας στο Laser Radial, o Εμμανουήλ Καραλής, Παγκόσμιος 

Πρωταθλητής κάτω των 18 ετών στο Άλμα επί κοντώ και κάτοχος των καλύτερων επιδόσεων 

παγκοσμίως στην κατηγορία του, ο Μίλτος Τεντόγλου, Πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 20 ετών στο 

Άλμα εις μήκος και κάτοχος της τέταρτης καλύτερης επίδοσης φέτος στον κόσμο σε επίπεδο Ανδρών, η 

Ευγενία Σαρρή, Πρωταθλήτρια Ελλάδας στο Tae Kwon Do και ο Λεωνίδας Τσορτανίδης, Παγκόσμιος 

Πρωταθλητής κάτω των 15 ετών στην Ιστιοσανίδα. 

 

Μαζί τους και οι δρομείς Χρήστος Καλλίας, Πρωταθλητής Ελλάδας στα 10.000 μέτρα, Αναστασία 

Μαρινάκου, Πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 1.500 μέτρα, Αθηνά Κοϊνη, Πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 3.000 

μέτρα στιπλ, Κατερίνα Δαλάκα, χρυσή Βαλκανιονίκης στα 400 μέτρα μετ’ εμποδίων και Ζωή 

Ανδρικοπούλου, Πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 3.000 μέτρα στιπλ Νέων, οι οποίοι συγκροτούν το πλέον 

δυνατό Running Team στην Ελλάδα. 

 

Για την ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας, το μέλος του Δ.Σ της Stoiximan  κ. Ιωάννης Σπανουδάκης 

ανέφερε:  “Ήδη, πριν από την τελευταία διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο, στη Stoiximan 

είχαμε αποφασίσει να στηρίξουμε τους Έλληνες αθλητές, πιστεύοντας ότι οφείλουμε να 

επιβραβεύσουμε όλους εκείνους που αγωνίζονται και παλεύουν καθημερινά για το καλύτερο, 

εκπροσωπώντας την Ελλάδα με τον πιο αξιέπαινο τρόπο. Όλους αυτούς τους νέους - πρότυπα. Τα 

αποτελέσματα από τις επιδόσεις της ελληνικής αποστολής, μας έκαναν να νιώσουμε τεράστια 

υπερηφάνεια τόσο ως Έλληνες πολίτες, αλλά και ως μια ελληνική εταιρεία που επενδύει σημαντικά και 

συνειδητά τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό Αθλητισμό. Παράλληλα όμως νιώσαμε και καθήκον και 

υποχρέωση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους Έλληνες αθλητές με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά τις διόλου ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στον Αθλητισμό και ιδιαίτερα 



στον Πρωταθλητισμό, την έλλειψη οικονομικών πόρων, την πολύ κακή κατάσταση των δομών που 

αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους αθλητές. Όραμά μας είναι να στεκόμαστε πάντα δίπλα σε όσους 

επιθυμούν να προχωρούν μπροστά και να στοχεύουν ψηλά. Και οι συνεργασίες αυτές, σκοπεύουν 

ακριβώς σε αυτό: Να προσφέρουν τη δύναμη και τα μέσα, σε όλους αυτούς τους αθλητές, για να 

αναδείξουν την Ελλάδα και το καλύτερο πρόσωπό της. Θα ήθελα να ευχηθώ, πολλές επιτυχίες, 

προσωπικές και εθνικές, διαβεβαιώνοντας πως η Stoiximan θα παραμείνει στο πλευρό τους, μαζί τους, 

για τον Ελληνικό Αθλητισμό”. 

 

Η Stoiximan, υλοποιεί ένα διευρυμένο πρόγραμμα χορηγικής στήριξης επαγγελματικών ομάδων, 

αθλητικών συλλόγων, διοργανώσεων, μεμονωμένων αθλητών καθώς και -στο πλαίσιο του 

προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας- κοινωνικών ιδρυμάτων για παιδιά και ευπαθείς ομάδες. 

Επιπλέον, αποτελεί υπερήφανο χορηγό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, συνεργασία η οποία 

εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης του ελληνικού Αθλητισμού και της διάδοσης του Ολυμπιακού 

Ιδεώδους. 
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