
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

5ος Αγώνας Δρόμου 

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 

 

Mε μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή χιλιάδων αθλητών ολοκληρώθηκε ο  
5ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», επιτυγχάνοντας τη 
συγκέντρωση 25 τόνων τροφίμων. 

Πάνω από 1200 πολίτες και δεκάδες εταιρείες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να 
προσφέρουν και να τρέξουν για  καλό σκοπό! Μία γιορτή ανθρώπινης θέλησης και 
αλληλεγγύης. Ένας αγώνας δρόμου διαφορετικός. Με μοναδικό κίνητρο την 
προσφορά, και τη χαρά της συμμετοχής. 

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής 29 Οκτωβρίου συγκεντρώθηκαν στον 
Μαραθώνα πάνω από 1200 δρομείς, εθελοντές και φίλοι για να 
ενθαρρύνουν όσους συμμετείχαν στον 5ο ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ». 

Η εκκίνηση δόθηκε λίγο μετά τις  9.00 το πρωί και οι συμμετέχοντες  
διένυσαν μία πανέμορφη διαδρομή μέσα στη φύση. Στις 11.00 ξεκίνησαν 
και οι συμμετέχοντες του δυναμικού  βάδην, μια διαδρομή που για πρώτη 
φορά φέτος εντάχτηκε στους αγώνες δρόμου του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με 
τη συμμετοχή να ξεπερνά κάθε προσδοκία.  

Η χαρά της φιλανθρωπίας και ο καλός καιρός χάρισαν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα 
κατά τη διεξαγωγή του. 
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Οι δρομείς φέτος δήλωσαν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους μέσω της viva.gr με 
ελάχιστη χρέωση τα 5 ευρώ για τις διαδρομές των 5 και 10km και τα 3 ευρώ για τη 
διαδρομή του δυναμικού βάδην. Όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα 
μετατραπούν σε τρόφιμα για τους φορείς που υποστηρίζει το Όλοι Μαζί Μπορούμε.  
Εκτός από τους πολίτες που δήλωσαν τη συμμετοχή τους μέσω της viva , μεγάλες 
εταιρίες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του αγώνα με αποτέλεσμα συνολικά να 
συγκεντρώσουμε πάνω 25 τόνους τροφίμων.  
 

 

Οι εταιρείες που με τις προσφορές τους, στήριξαν έμπρακτα τους σκοπούς 
του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» είναι οι εξής:  

ΜΕΓΑ, AGRINO, τα σουπερμάρκετ ΑΒ, ΑΤΤΙΚΙ –ΠΙΤΑΣ, EUROBAK, ELBISCO, 
ΜΙΝΕΡΒΑ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Οι ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, MISKO-BARILLA, LIDL, MY 
MARKET METRO AEBE, ΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΑ- ΚΙΚΙΖΑΣ, TOTIS BINGO, 
ΤΣΙΠΙΤΑ, HONDOS CENTER, Το ξενοδοχείο Ηilton, ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Το 
ξενοδοχείο  NJV Αthens PLAZA, ΓΚΑΝΤΕΝΙΟ ΑΕ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , RSM. 

Τα φορτηγά της εταιρείας ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ, ήταν εκεί για να τα μεταφέρουν 
στις αποθήκες φύλαξης και διανομής τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν. 

Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου, ήταν όλοι εκεί. Από τις 7 το πρωί, οι δεκάδες 
εθελοντές βοήθησαν να είναι όλα έτοιμα, ώστε να υποδεχθούν τους 
δρομείς. Ταυτόχρονα, οι υποστηρικτές φρόντισαν να μη λείψει τίποτα: 

Η εταιρεία Μy Adveture  ανέλαβε τη χρονομέτρηση του αγώνα. 

Η VIVA.GR φρόντισε ώστε να μπορούν εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια οι δρομείς 
να δηλώνουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους. 

Η εταιρεία ένδυσης DUR με τα  t-shirt έντυσε δρομείς και εθελοντές. 

Η ΚΟΡΠΗ φρόντισε να τους ξεδιψάσει όλους σε κάθε σημείο της διαδρομής, πριν, 
μετά και κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Τα Υλικά συσκευασίας Οικοπάκ ΑΕ τύπωσαν τις οικολογικές σακούλες  που 
περιείχαν τα πακέτα συμμετοχής των δρομέων. 

Η «ΤYΠO & OFFSET» ανέλαβε να μας τυπώσει τους αριθμούς συμμετοχής και η 
εταιρία OLYMPUS τα μετάλλια των νικητών. 

Άφθονους φυσικούς χυμούς, προσφορά της εταιρείας ΔΕΛΤΑ απόλαυσαν οι δρομείς 
μετά τη λήξη του αγώνα.  

Η εταιρεία «ΤΟΙ-ΤΟΙ» φρόντισε για την υγιεινή και την καθαριότητα.  

 

 



 

Το «Δειπνοσοφιστήριον» CATERING χάρισε ενέργεια, με τις χειροποίητες, 
λαχταριστές μπάρες δημητριακών.  

Η χαλβαδοποιία Μαραθώνος της οικογένειας Χατζηγαβριήλ ήταν εκεί για να 
μας γλυκάνει, όπως επίσης και η DOLE, προσφέροντας μπανάνες ξεχωριστής 
νοστιμιάς.  

Η εταιρεία SUBARU ήταν εκεί για ακόμα μία φορά και βοήθησε σε κάθε μεταφορά 
που χρειαστήκαμε την ημέρα του αγώνα. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ από πολύ νωρίς είχε στήσει στον 
Μαραθώνα τo κοντέινερ για την παραλαβή των πακέτων συμμετοχής των δρομέων 

Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος ήταν σε όλα τα σημεία της διαδρομής 
παρούσα, βοηθώντας στις επικοινωνίες και διασφαλίζοντας πως όλα βαίνουν καλώς 
σε κάθε σημείο της διαδρομής 

Η VIPARTIES ENTERTAINMENT φρόντισε ώστε η μουσική να μη σταματήσει ούτε 
λεπτό και να δίνει το ρυθμό της ημέρας. 

Οι εθελοντές του ΣΠΑΠ ήταν εκεί και κατεύθυναν τους δρομείς. 

Οι εθελοντές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού βρίσκονταν σε ετοιμότητα για την ασφάλεια των δρομέων 

Όλη η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ που μας 
παραχώρησε το χώρο και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μία 
μαγευτική διαδρομή  μέσα στη φύση.  

Τέλος, η δράση αυτή δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη 
συνεισφορά των εθελοντών του Όλοι Μαζί Μπορούμε που για ακόμα μία φορά 
έδωσαν το δυναμικότερο παρόν. 

Τελικά, αποδείξαμε για ακόμα μια φορά, πως όπου υπάρχει ανάγκη, είμαστε 
έτοιμοι... να τρέξουμε! 

Ο 5ος αγώνας δρόμου του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» έκοψε το νήμα του 
τερματισμού, με απόλυτη επιτυχία, και την υπόσχεση ότι σύντομα θα 
ακολουθήσουν και επόμενοι αγώνες.  

5ος Αγώνας Δρόμου «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 

 

 

Ευχαριστούμε πολύ 

Διεύθυνση Επικοινωνίας& Δημοσίων Σχέσεων 
 


