
Η Wind Running Team στον 36ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 
 

 

Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 οι πρωταθλητές και οι δρομείς της WIND Running Team έλαβαν μέρος 

στους αγώνες του 36ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, στέλνοντας παράλληλα ένα δυνατό 

μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας και αλληλεγγύης για την “ΕΛΕΠΑΠ” και την “Κιβωτό του Κόσμου”. 

 

Για 8η συνεχή χρονιά η WIND πρωτοστάτησε στην κλασική διαδρομή με τον Κώστα Γκελαούζο στην 1η 

θέση Ελλήνων ανδρών, με ατομικό ρεκόρ 02:21:54, και την Ελευθερία Πετρουλάκη, 1η Ελληνίδα με 

χρόνο 02:46:09.  Στην απόσταση των 10χλμ. ο Γιώργος Τάσσης τερμάτισε στην 1η θέση με ρεκόρ 

διαδρομής 30:29 και η Αναστασία Καρακατσάνη στην 2η, ενώ η Ανθή Κυριακοπούλου βρέθηκε στην 1η 

θέση των 5χλμ. 

 

"Την νίκη μου την αφιερώνω στους ανθρώπους που χάθηκαν στις φωτιές του καλοκαιριού στο Μάτι. 

Όταν φτάσαμε σε εκείνο το σημείο, ανατρίχιασα. Απίστευτες στιγμές. Αυτός ο Μαραθώνιος είναι η 

καλύτερη γιορτή της χώρας μας. Βγαίνουν πολλές από τις αρετές του λαού μας. Σημείωσα την επίδοση 

που ήθελα και εύχομαι και του χρόνου να είμαι καλά να συμμετάσχω και πάλι σε αυτό τον υπέροχο 

αγώνα", δήλωσε συγκινημένη μετά τον τερματισμό της Ελευθερία Πετρουλάκη. 

 

"Ήταν γρήγορος αγώνας με γρήγορα περάσματα. Ήμουν σε καλή κατάσταση και άντεξα. Συγχαρητήρια 

στους συναθλητές μου. Ήταν ωραία κούρσα, εγώ πήγα δυνατά, όλα μέσα που λέμε. Μετά το 10ο 

αποσπάστηκα με έπιασαν οι αντίπαλοί μου στο 20ο περίπου και ξέφυγα πάλι στο 27ο χιλιόμετρο. Είμαι 

ευχαριστημένος όχι μόνο για τη δεύτερη νίκη μου στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, αλλά και 

για το ότι βελτίωσα το ατομικό μου ρεκόρ. Τώρα ξεκούραση και θα προετοιμαστώ για να τρέξω 

μαραθώνιο την άνοιξη", τα λόγια του Κώστα Γκελαούζου μετά την κατάκτηση της πρωτιάς. 

 

Με τα χρώματα της WIND έλαβαν μέρος και οι αθλητές ΑμεΑ του συλλόγου «Ιωνάς». Ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Αντώνη Παππά ο οποίος συμμετείχε με χειρήλατο αμαξίδιο στα 

5χλμ, με νέο προσωπικό ρεκόρ και του Θεόδωρου Κώνστα με απώλεια όρασης με συνοδό του το Νίκο 

Καλογεράκη. Στα 42χλμ αγωνίστηκαν ο Θανάσης Παντουβάς, αθλητής με κινητική Αναπηρία και ο  

Χρήστος Ζώτος αθλητής με απώλεια όρασης με σύνοδο τον Γιώργο  Παρτσινέβελο. 

 

Η WIND ως ονομαστικός χορηγός των αγώνων δρόμου 5χλμ και 10χλμ του Μαραθωνίου της Αθήνας 

στήριξε φέτος εκ μέρους των δρομέων της WIND Running Team την ΕΛΕΠΑΠ που εδώ και 80 χρόνια 

έχει βοηθήσει πάνω από 100.000 παιδιά με αναπηρίες και νευροαναπτυξιακές διαταραχές και την 

Κιβωτό του Κόσμου , τον οργανισμό που με εμπνευστή τον βραβευμένο ως «καλύτερο ευρωπαίο 

πολίτη» πατέρα Αντώνιο, φροντίζει απροστάτευτα παιδιά που βιώνουν παραμέληση, εγκατάλειψη και 

έχουν έλλειψη ιατρικής φροντίδας. 

 

«Η ομάδα της WIND έδωσε το “παρών” για 8η συνεχή χρονιά, τρέχοντας όπως πάντα για καλό σκοπό. 

Φέτος στηρίξαμε το σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο της «ΕΛΕΠΑΠ» και της «Κιβωτού του Κόσμου». Για 

μας ήταν μια μέρα γιορτής καθώς όλοι μαζί, εργαζόμενοι, φίλοι, συνεργάτες, αθλητές, ενώσαμε τις 

δυνάμεις μας για έναν καλό σκοπό. Ευχαριστούμε θερμά όσους συμμετείχαν σε αυτή μας την 

προσπάθεια», δήλωσε ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της WIND, Γιώργος Τσαπρούνης. 
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