
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου για τον «5ο Σύζαθλο» στην αίθουσα 

«Αιμίλιος Ριάδης» της ΔΕΘ 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, η Συνέντευξη Τύπου 

για τον 5ο Σύζαθλο στην αίθουσα "Αιμίλιος Ριάδης" της ΔΕΘ. Στο πάνελ βρέθηκαν ο Υπουργός 

Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρος Καράογλου, η Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Βούλα 

Πατουλίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Χρήστος Μήττας, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, 

Νεολαίας και Εθελοντισμού Πέτρος Λεκάκης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δ. Θεσσαλονίκης 

Κούπκας Μιχάλης, ο Δήμαρχος του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ 

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης,  η πρώην Γενική Γραμματέας Αθλητισμού Κούλα Γιαννακίδου και ο 

Πρόεδρος του Συλλόγου «Συζωή» Νίκος Καζαντζίδης. Τον συντονισμό της Συνέντευξης Τύπου 

ανέλαβε η Μαρία Στύλου. 

Η Μαρία Στύλου αρχικά έδωσε το βήμα στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, Θεόδωρο 

Καράογλου, ο οποίος συνεχάρη τον πρόεδρο του Συλλόγου «Συζωή» κύριο Νίκο Καζαντζίδη. 

Στη συνέχεια τόνισε πως δεν έχει σημασία η επίδοση, αλλά μετράει περισσότερο η 

συμμετοχή και τέλος έστειλε το μήνυμα «Η άθληση είναι ζωή». 

Ακολούθως δόθηκε το βήμα στην Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού ΠΚΜ και πρόεδρο του  

Οργανισμού Τουρισμού, Βούλα Πατουλίδου, η οποία αναφέρθηκε στις προκαταλήψεις της 

κοινωνίας μας για τις αναπηρίες και τη σπουδαιότητα των δράσεων, όπως τον Σύζαθλο, οι 

οποίοι δίνουν κουράγιο στους γονείς και τους κάνει περήφανους για τα παιδιά τους. Η 

Αντιπεριφερειάρχης συνέχισε λέγοντας: «Μέσα από τον αθλητισμό μπορείς ακόμη και τις 

μειονεξίες να τις μειώσεις και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος». Τέλος αναφέρθηκε στη 

σημασία του μεταλλίου, αλλά και στην ακόμα μεγαλύτερη σημασία που έχει ένας αγώνας 

όπως ο Σύζαθλος, αφού αποτελεί ψυχοθεραπεία ευεργετική για όλους. 

Έπειτα η Μαρία Στύλου έδωσε τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Χρήστο Μήττα, ο 

οποίος αφού συνεχάρη το έργο του Συλλόγου Συζωή είπε: «Τα άτομα με αναπηρία 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αθλητικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά και 

επιδρούν σε αυτό διαμορφώνοντας το, εξελίσσοντάς το και παράγοντας πολιτισμό. Είναι 

χρέος όλων μας να βρισκόμαστε δίπλα σε αυτά τα άτομα και να συντρέχουμε στις 

εκδηλώσεις τους». Τέλος ως Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και εκ μέρους του 

Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα διαβεβαίωσε πως η Περιφέρεια στηρίζει το έργο του 

Συλλόγου Συζωή σε κάθε προσπάθειά του.  

Τον λόγο έπειτα πήρε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού Πέτρος 

Λεκάκης ο οποίος διευκρίνισε πως το πρόγραμμα του δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα δεν 

του επέτρεψε την παρουσία του. Μιλώντας για τον Σύζαθλο ανέφερε πως «μπορεί απλά να 

είναι ένας αγώνας δρόμου, αλλά πραγματικά ο δικός σας αγώνας ζωής είναι πολύ 

μεγαλύτερος και υπεράνω όλων αυτών που συζητάμε σήμερα». Τέλος δήλωσε πως ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης στηρίζει αυτές τις διοργανώσεις, ειδικά όταν προέρχονται από Συλλόγους 

όπως τη Συζωή. 

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δ. Θεσσαλονίκης Κούπκας Μιχάλης αναφέρθηκε 

στο εξαιρετικά σπουδαίο έργο της Συζωής, αλλά και στη σημαντικότητα του σε πολύ 



δύσκολους καιρούς αναφέροντας πως η απαραίτητη οικονομική στήριξη κάνουν το 

αποτέλεσμα των προσπαθειών του Συλλόγου δύο φορές πιο σημαντικό. Επίσης μετέφερε 

ένα μήνυμα από τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα: «Σε κάθε προσπάθεια τέτοιου είδους από 

σωματεία, όπως είναι το δικό σας, θα είμαστε κι εμείς αρωγοί.  Θα είμαστε εδώ για να πάμε 

το έργο της Συζωής ακόμη πιο ψηλά». 

Η Μαρία Στύλου συνέχισε τον συντονισμό της Συνέντευξης Τύπου παρουσιάζοντας τον 

Δήμαρχο του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρο της ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιο Καϊτεζίδη 

αναφέροντας τη βράβευση που έκανε ως δήμαρχος στην Κική Ισπαχανίδου, μία τυφλή 

αθλήτρια η οποία τερμάτισε τα 21 χλμ στον Νυχτερινό Μαραθώνιο. Ο δήμαρχος Πυλαίας 

Χορτιάτη είπε: «Ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που ανθρώπινα έζησα αυτή η 

βράβευση μιας πραγματικά μοναδικής περίπτωσης, εξαιρετικής κοπέλας. Μία πολύ 

συγκινητική ιστορία.». Στη συνέχεια συνεχάρη τον πρόεδρο του Συλλόγου Συζωή και όλους 

όσους βοήθησαν και τόνισε πως ο ίδιος και ο Δήμος του θα είναι πάντα δίπλα σε αυτές τις 

διοργανώσεις. 

Η πρώην Γενική Γραμματέας Αθλητισμού Κούλα Γιαννακίδου έδωσε τα συγχαρητήριά της 

στο έργο της Συζωής και αναφέρθηκε στην ομορφιά του μέρους όπου διοργανώνεται ο 5ος 

Σύζαθλος, στο Σέιχ Σου, ένα πευκοδάσος που όπως υπογράμμισε η ίδια αποτελεί δυνατό 

πνεύμονα για την πόλη και χρειάζεται βελτιώσεις. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων παιδιών με τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες «Συζωή» 

Νίκος Καζαντζίδης μίλησε για το έργο της Συζωής και τη σχέση της με τον Σύζαθλο. Εξήγησε 

τον συμβολισμό του Συζάθλου λέγοντας «Ο Σύζαθλος συμβολίζει τον αγώνα της Συζωής. 

Όπως οι δρομείς στο δάσος συναντούν ανηφορικά μονοπάτια, ανώμαλο δρόμο και 

προσπαθούν να δαμάσουν αυτές τις δυσκολίες της φύσης, έτσι κι εμείς, οι γονείς της Συζωής, 

αγωνιζόμαστε προσπαθώντας να δαμάσουμε τις δυσκολίες που φέρνουν στη ζωή μας οι 

πολλαπλές αναπηρίες. Βέβαια στηριζόμαστε σε συνεργασίες και ο Σύζαθλος δεν θα 

μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε όλες αυτές τις δυνατές συνεργασίες». 

Παρόντες στην Συνέντευξη Τύπου ήταν και δύο δρομείς της πόλης μας, ο Θρασύβουλος 

Μαρκογιαννόπουλος και ο Νίκος Πεκρίδης, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής του Σύζαθλου. 

Παρόν επίσης ήταν και ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης, Δημήτρης 

Λαμπρινίδης. Ως Σύλλογος έχουν αναλάβει όλη την τεχνική υποστήριξη του αγώνα 

«Σύζαθλου». 

Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως θα παρευρεθούν στο Σέιχ Σου για να συμμετέχουν 

στον 5ο Σύζαθλο. 

 

 

 

 

 

 

 


