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Συνέντευξη 
του Προέδρου του Συλλόγου «ΣΥΖΩΗ» κύριου Νίκου Καζαντζίδη 

στην κυρία Όλγα Μπορνόζη Πρόεδρο του “Capital Link CSR in Greece” 
 

 
 
Ο κύριος Νίκος Καζαντζίδης, Πρόεδρος του Συλλόγου 
"ΣΥΖΩΗ" παρεχώρησε  συνέντευξη  στη  Πρόεδρο του  
“Capital Link CSR in Greece”, του Κέντρου 
Τεχνογνωσίας ΕΚΕ, κυρία Όλγα Μπορνόζη. 
 

Capital Link CSR in Greece: Συστήστε μας τη «Συζωή» 
 
Νίκος Καζαντζίδης: «Συζωή» είναι ο Σύλλογος Γονέων 
Ατόμων τα οποία μαζί με τύφλωση (μερική ή ολική) 
έχουν και πρόσθετες αναπηρίες (νοητική αναπηρία, 
κινητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση, 
τετραπληγία, κ.ά.). Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2007 
και φροντίζει για την ισότιμη εκπαίδευση των παιδιών 
με τη συγκεκριμένη σύνθετη αναπηρία, την κοινωνική 
τους ένταξη και τη στήριξη των οικογενειών τους στη 
βόρεια Ελλάδα. 
 

Capital Link CSR in Greece: Αυτή την περίοδο 
μαθαίνουμε ότι η «Συζωή» προκηρύσσει έναν αγώνα 
βουνού και προσκαλεί τον κόσμο να συμμετάσχει. 
Μιλήστε μας γι’ αυτό. 
 
Νίκος Καζαντζίδης: Όπως συμβαίνει τα τελευταία 4 
χρόνια, στα τέλη του Νοεμβρίου προσκαλούμε τον 
κόσμο να γνωρίσει τη «Συζωή» συμμετέχοντας σε μια 
όμορφη αθλητική, ψυχαγωγική, φυσιολατρική και 
κοινωνική εκδήλωση, τον «5ο Σύζαθλο», τον ξεχωριστό 
αγώνα βουνού της Θεσσαλονίκης. 
 

Capital Link CSR in Greece: Γιατί «5ος Σύζαθλος»; 
 
Νίκος Καζαντζίδης: Γιατί είναι ο αγώνας που 
διοργανώνει ο Σύλλογος «Συζωή» για 5η συνεχόμενη 
χρονιά. Μεταφορικά συμβολίζει τον αγώνα ζωής που 
δίνει εδώ και 13 χρόνια η «Συζωή» ενάντια στην 
κοινωνική αναπηρία που επικρατεί γύρω μας.  
 

Capital Link CSR in Greece: Γιατί «αγώνας βουνού της 
Θεσσαλονίκης»; 

Νίκος Καζαντζίδης: Γιατί διεξάγεται στο βουνό της 
Θεσσαλονίκης, στο πανέμορφο δάσος σέιχ σου που: 
• αποτελείται κυρίως από πεύκα 
• ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από τα 
έντομα που έχουν προσβάλει και νεκρώσει πολλά 
δέντρα 
• μπορεί ο καθένας μας να ζήσει στιγμές 
χαλάρωσης, ψυχαγωγίας, άθλησης, επαφής με τη φύση 
• αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη 
• μπορεί οποιοσδήποτε να φτάσει εύκολα και σε 
πολύ λίγο χρόνο 
• με την πρώτη επαφή το βάζεις στην καρδιά σου 
 

Capital Link CSR in Greece: Γιατί «ξεχωριστός»; 
 
Νίκος Καζαντζίδης:  
• είναι ο πιο μεγάλος αγώνας βουνού στη 
Θεσσαλονίκη (27 χιλιόμετρα) 
• έχει διαδρομές για όλες τις απαιτήσεις (15 και 5 
χιλιόμετρα) 
• γίνεται σε δασικούς δρόμους και μονοπάτια 
μοναδικής ομορφιάς τόσο κοντά σε ένα μεγάλο αστικό 
κέντρο 
• είναι ένας άρτια οργανωμένος αγώνας βουνού 
με όλα τα χαρακτηριστικά και τις παροχές ενός σοβαρού 
αγώνα (τεχνική αθλητική μπλούζα, αριθμό με το όνομα 
του αθλητή, αξιόπιστη χρονομέτρηση, έπαθλα για 
όσους ξεχωρίζουν, πολλές φωτογραφίες, μετάλλιο, 
έπαινο και διατροφική υποστήριξη για όλους, 
εκπλήξεις) 
• προσφέρει προκλήσεις σε κάθε απαιτητικό 
δρομέα ή αθλητή 
• αποτελεί πρόταση αναψυχής και 
αναζωογόνησης για κάθε χαλαρό περιπατητή 
• ενισχύει τη συναδελφικότητα και την 
ανθρώπινη επικοινωνία σε ισορροπία με τη φύση 
• βοηθάει την άμεση επαφή και γνωριμία με το 
φυσικό μας περιβάλλον και τους ρυθμούς του 
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• προσφέρει ευκαιρίες για περιπέτεια, συλλογική 
και ταυτόχρονα ατομική προσπάθεια 
• οργανώνεται από ένα Σύλλογο Αναπηρίας με 
διάθεση προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο 
• είναι αποτέλεσμα συνεργασιών (Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης, ΕΡΤ3, Σύλλογος Δρομέων Υγείας 
Θεσσαλονίκης, Έλληνες Διασώστες)  
• υποστηρίζεται από θεσμικούς φορείς 
(Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας Θράκης, 
Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης) 
• υποστηρίζεται από όλους τους καταξιωμένους 
αθλητές ορεινού τρεξίματος, τους λάτρεις του βουνού 
και της φύσης 
• προσφέρει κοινωνικό έργο γιατί με τα έσοδά 
του υποστηρίζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & 
Πρόσθετες Αναπηρίες «Συζωή» 
 

Capital Link CSR in Greece: Πότε και πού; 
 
Νίκος Καζαντζίδης: Το πρωί της Κυριακής 24 Νοεμβρίου 
2019, με εκκίνηση και τερματισμό της κάθε αγωνιστικής 
διαδρομής στο χώρο που βρίσκεται ο Ιερός Ναός του 
Αγίου Βασιλείου στο σέιχ σου (στην έξοδο της 
περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στο ύψος του 
Δήμου Νεάπολης Συκεών (Επταπύργιο) με κατεύθυνση 
προς το ξενοδοχείο Φιλίππειο, ένα χιλιόμετρο μετά την 
έξοδο στρίβουμε δεξιά). 
Η εκκίνηση για τον αγώνα των 27 χλμ. θα δοθεί στις 9:00 
Η εκκίνηση για τον αγώνα των 15 χλμ. θα δοθεί στις 9:20 
Η εκκίνηση για τον αγώνα των 5 χλμ. θα δοθεί στις 9:50 
 

Capital Link CSR in Greece: Υπάρχει κόστος 
συμμετοχής; 
 
Νίκος Καζαντζίδης: Η συμμετοχή σε κάθε αγωνιστική 
διαδρομή με την παροχή του αγωνιστικού  πακέτου, 
συνδυάζεται με δωρεά προς το Σύλλογο «Συζωή»:  
Για τον αγώνα των 27 χλμ., 20€ (είκοσι ευρώ) 
Για τον αγώνα των 15 χλμ., 15€ (δέκα πέντε ευρώ) 
Για τον αγώνα των 5 χλμ., 10€ (δέκα ευρώ), για τα παιδιά 
μέχρι 10 ετών 8€ (οκτώ ευρώ). Τα άτομα με αναπηρία 
που επιθυμούν να συμμετέχουν δεν χρειάζεται να 
συνεισφέρουν οικονομικά αρκεί να γνωρίζουν τις 

συνθήκες του αγώνα και να συνοδεύονται από συνοδό 
δικής τους επιλογής ο οποίος συνεισφέρει οικονομικά 
για τον εαυτό του (10€). 
 

Capital Link CSR in Greece: Πώς δηλώνει συμμετοχή 
κάποιος-α που ενδιαφέρεται; 
 
Νίκος Καζαντζίδης: Μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα-
αίτηση εγγραφής 
https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=345
259dde5ac0485d2a0af25e1b072ed&l=GR 
 

Capital Link CSR in Greece: Τι ισχύει για ομαδική 
συμμετοχή; 
 
Νίκος Καζαντζίδης: Αν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποια 
συλλογικότητα (ομάδα, σχολείο, φροντιστήριο, 
εταιρεία, σύλλογος, φορέας, κ.ά.) για ομαδική εγγραφή 
περισσότερων συμμετεχόντων  μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συλλόγου 
«Συζωή» για διευκόλυνσή τους με καταχώρηση των 
εγγραφών σε ειδική φόρμα. Δεν υπάρχει διαφορετικό 
κόστος συμμετοχής για ομάδες, ισχύουν τα ίδια όπως 
αναφέρονται παραπάνω, γιατί κύριος σκοπός της 
οικονομικής συμμετοχής είναι η υποστήριξη του 
σημαντικού έργου της «Συζωής». 
 

Capital Link CSR in Greece: Δέχεστε δωρεές ή χορηγίες 
για τον «5ο Σύζαθλο»; 
 
Νίκος Καζαντζίδης: Βεβαίως, κάθε δωρεά ή χορηγία που 
στηρίζει την διοργάνωση του «5ου Σύζαθλου» είναι 
πολύ σημαντική για μας, ενισχύει το έργο μας και 
εντάσσει τους υποστηρικτές στην ομάδα των 
συνεργατών του «5ου Σύζαθλου». Όποιοι 
ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τη 
«Συζωή» στα παρακάτω στοιχεία. 
 

Capital Link CSR in Greece: Υπάρχει ημερομηνία λήξης 
εγγραφών; 
 
Νίκος Καζαντζίδης: Η ημερομηνία λήξης των εγγραφών 
έχει οριστεί την 15η Νοεμβρίου 2019, αν όμως κάποιοι 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και δεν πρόλαβαν 
αυτή την ημερομηνία μπορούν να έρθουν εκείνη τη 
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μέρα (Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019) στο χώρο 
διεξαγωγής του αγώνα, στις 8.00 και θα τους 
εξυπηρετήσουμε. 
 

Capital Link CSR in Greece: Πώς μπορώ να μάθω 
περισσότερες λεπτομέρειες για τον «5ο Σύζαθλο»; 
 
Νίκος Καζαντζίδης:  
• ιστοσελίδα syzathlos.syzoi.gr 
• σελίδα facebook: «συζωή» 
 

Capital Link CSR in Greece: Πώς μπορώ να βοηθήσω; 
 
Νίκος Καζαντζίδης: Αν θέλετε να βοηθήσετε στην 
επιτυχία του «5ου Σύζαθλου», μπορείτε να: 
• συμμετέχετε σε κάποια από τις τρεις 
αγωνιστικές διαδρομές 
• παροτρύνετε γνωστούς και φίλους να 
συμμετέχουν κι αυτοί 
• ενημερώσετε στους χώρους εργασίας ή 
ενασχόλησής σας και να παροτρύνετε όσο γίνεται 
περισσότερους να συμμετέχουν 
• γίνετε αγγελιοφόρος του αγώνα σε χώρους 
όπου δραστηριοποιείστε, σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ή άλλα μέσα επικοινωνίας 

• συστήσετε τον αγώνα σε ομάδες ή εταιρείες οι 
οποίες μπορούν να μας στηρίξουν με ομαδικές 
συμμετοχές ή με χορηγίες 
• μας φέρετε σε επαφή με πιθανούς 
υποστηρικτές 
• προτείνετε κάποια ιδέα που μπορεί να κάνει τη 
φετινή διοργάνωση καλύτερ 
 

Capital Link CSR in Greece: Μπορώ να προσφέρω 
εθελοντικά στη διοργάνωση; 
 
Νίκος Καζαντζίδης: Βεβαίως, χρειαζόμαστε εθελοντές 
για να στηρίξουν τον «5ο Σύζαθλο». 
 Όσο περισσότεροι-ες, τόσο καλύτερο θα είναι το 
αποτέλεσμα. 
 

Capital Link CSR in Greece: Σας ευχόμαστε καλή 
επιτυχία 
 
Νίκος Καζαντζίδης: Ευχαριστούμε πολύ, σας 
περιμένουμε στις 24 Νοεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, 
στον «5ο Σύζαθλο». 
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“Capital Link CSR in Greece” 

 

Το “Capital Link CSR in Greece” αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και προβολής θεμάτων 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ιδρύθηκε το 2010 από την CAPITAL LINK με σκοπό να στηρίξει τις δράσεις και να γεφυρώσει την 
επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των οργανισμών που εκπροσωπούν τη Κοινωνία.  Παρέχει πληροφόρηση για επίκαιρα θέματα 
και εξελίξεις της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προβάλλει τις δράσεις των Ελληνικών κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών, 
διευκολύνει τη πρόσβαση του επιχειρηματικού κόσμου σε μη κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς μέσα σε ένα πλαίσιο 
πλήρους διαφάνειας, προβάλλει τις ανάγκες της Κοινωνίας και των φορέων που την εκπροσωπούν, επιτυγχάνει συμπράξεις μεταξύ 
των δύο, ανταποκρίνεται με επιτυχία στα αιτήματα βοήθειας τόσο οικονομικής φύσεως, όσο και υλικών αναγκών και αποτελεί γέφυρα 
επικοινωνίας μεταξύ όλων των κοινωνικών και επιχειρηματικών ομάδων. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρείες, ΜΚΟ, ιδρύματα και 
Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. 

Το “Capital Link CSR in Greece” επιτυγχάνει τους στόχους του  με μια σειρά πρωτοβουλιών και υπηρεσιών, ενδεικτικά 

αναφέροντας :    
Το portal www.csringreece.gr το οποίο αποτελεί: α) μία συγκεντρωτική πηγή προβολής όλων των νέων ΕΚΕ, των πρακτικών των 
εταιριών, των προγραμμάτων και των αναγκών των Συλλόγων από όλη την Ελλάδα και β) συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης 
φιλοξενώντας έρευνες και μελέτες από μεγάλα ξένα και Ελληνικά Πανεπιστήμια, καθώς και όλες τις νέες διατάξεις και αποφάσεις 
διεθνών φορέων για την ΕΚΕ 

 Το Αγγλικό portal www.maritimecsr.com  το οποίο παρουσιάζει τις ενέργειες καθώς και τους κανονισμούς ΕΚΕ που ισχύουν 
στο χώρο της Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο και λειτουργεί ως συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης και προβολής των δράσεων 
των ναυτιλιακών εταιριών και γενικότερα όλων των νέων και  πληροφοριών για τα θέματα της ΕΚΕ. Απευθυνεται σ ένα ευρύ 
κοινό που περιλαμβάνει κυβερνητικά στελέχη, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τις ενώσεις του κλάδου, την επενδυτική και 
χρηματοοικονομική κοινότητα, τις ναυτιλιακές εταιρίες διεθνώς που εφαρμόζουν στρατηγική ΕΚΕ καθώς και τους 
απολογισμούς τους. 

 Το ηλεκτρονικό εβδομαδιαίο newsletter που αποστέλλεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό 

 Τη διοργάνωση σε ετήσια βάση Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 3 χώρες όπου έχει γραφεία: 
 Αθήνα-Ελλάδα, Λονδίνο-Αγγλία και Νέα Υόρκη-Αμερική. 

www.csringreece.gr &  www.maritimecsr.com 
 

* Οι συνεντεύξεις που φιλοξενούνται και προβάλλονται μέσω του μηχανισμού CSRinGreece της CAPITAL LINK εκφράζουν την άποψη των δημιουργών 

τους, ως εκ τούτου η CAPITAL LINK δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απόψεις, συστάσεις ή γνώμες εκφράζονται σε αυτές. 

http://www.csringreece.gr/
http://www.maritimecsr.com/
http://www.csringreece.gr/
http://www.maritimecsr.com/

