
INTERAMERICAN: Χορηγός ασφάλισης στη δράση «Φλόγαθλον» της ομάδας 

LAVEyou  
 

 

Η INTERAMERICAN υποστήριξε την δράση «Φλόγαθλον» που οργάνωσε και υλοποίησε με ιδιαίτερη 

επιτυχία στις 28 Απριλίου η διαδραστική ομάδα «LAVEyou», με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του 

Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια ΦΛΟΓΑ. 

 

Η εταιρεία ήταν χορηγός ασφάλισης των οργανωτών για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, για κάλυψη 

σωματικών βλαβών / απώλειας ζωής, καθώς και υλικών ζημιών. Η δράση πραγματοποιήθηκε για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα και προσήλκυσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών κατά μήκος 

της θαλάσσιας διαδρομής. 

 

Ήταν ένα πρότυπο τρίαθλο (κωπηλασία, SUP, κολύμβηση) με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών και 

ολυμπιονικών. Αφορμή της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσε το  εγχείρημα του Νίκου Σκιαθίτη, 

ολυμπιονίκη κωπηλασίας (χάλκινο μετάλλιο), ο οποίος ξεκίνησε με το κωπηλατικό σκάφος του από τον 

Βόλο Μαγνησίας και διήνυσε 325 χιλιόμετρα, καταλήγοντας το Σάββατο 28 Απριλίου στον κόλπο του 

Σχοινιά Μαραθώνα. 

 

Όλοι οι αθλητές, που συμμετείχαν στο τρίαθλο, ανέδειξαν μέσα από το πνεύμα της εθελοντικής 

συνεισφοράς τον σκοπό να υποστηριχθεί από πλήθος ανθρώπων η προσπάθεια για τη συγκέντρωση 

ενός σημαντικού ποσού, το οποίο θα διατεθεί για τις λειτουργικές ανάγκες των παιδιών που φιλοξενεί 

ο Σύλλογος ΦΛΟΓΑ. Κατά τη διάρκεια εξέλιξης της δράσης στη θάλασσα, στην παραλία του Σχοινιά είχε 

στηθεί μια μεγάλη γιορτή για όλους. Μουσική, διαδραστικά παιχνίδια, πολλά δώρα και άλλες 

δραστηριότητες δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα για τους γονείς και τα παιδιά του Συλλόγου 

ΦΛΟΓΑ και για όσους βρέθηκαν κοντά τους. 

 

Η ενέργεια αυτή της INTERAMERICAN εγγράφεται στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

“Πράξεις Ζωής” με εστίαση στη φροντίδα της υγείας. Ανάλογες κοινωνικές πρωτοβουλίες είναι 

ενσωματωμένες στη συνολική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, σύμφωνα με τους 

σύγχρονους όρους επιχειρηματικής υπευθυνότητας. 

 

Ο Νικόλας Κονταράτος, ιδρυτής της LAVEyou (Live A Volunteer Experience) δήλωσε για την 

πρωτοβουλία: «Καινοτομία της δράσης ΦλόγΑΘΛΟΝ αποτελεί η εθελοντική συμμετοχή και υποστήριξη 

από καταξιωμένα πρόσωπα του αθλητισμού, των ΜΜΕ και μεγάλων εταιρειών. Σε αυτή τη φυσική 

πλατφόρμα εθελοντισμού και αλληλεγγύης, όλοι όσοι συμμετείχαν, κατάφεραν να ενώσουν τις 

δυνάμεις τους και να προσφέρουν μεγάλη χαρά και οικονομική υποστήριξη στα παιδιά και στους 

γονείς του Συλλόγου ΦΛΟΓΑ, που τόσο πολύ τη χρειάζονται». 
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