ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.
: 2313 313606
FAX
: 2310 729654
E- mail
: press@ampelokipi-menemeni.gr

Αμπελόκηποι, 14/5/2019

ΠΡΟΣ:Μ.Μ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χιλιάδες δρομείς έτρεξαν και έστειλαν μήνυμα για τα στρατόπεδα και τον παιδικό καρκίνο
Το πρωί της Κυριακής 12 Μαΐου 2019, χιλιάδες δρομείς έτρεξαν στον καθιερωμένο αγώνα που
συνδιοργανώθηκε στα πρώην στρατόπεδα Μεγάλου Αλεξάνδρου, Παύλου Μελά, Καρατάσιου, από
τους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Παύλου Μελά υπό την αιγίδα του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη του Α.Σ. Ολυμπιακή Δομή.
Για 5η χρονιά μεμονωμένοι δρομείς, αλλά και οικογένειες, παρέες, πολυπληθείς ομάδες από
συλλόγους και συλλογικότητες, αγκάλιασαν το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της δυτικής
Θεσσαλονίκης, τον αγώνα δρόμου «Τρέχω για τα στρατόπεδα μαζί με τη Λάμψη».
Πέρα από την προβολή της σωματικής άσκησης ως μια αναγκαιότητα, ως ένα ενδεδειγμένο τρόπο
ζωής, ειδικά για όλους εμάς που ζούμε στα αστικά κέντρα, έστειλαν ξεκάθαρα μηνύματα προς όλες
τις κατευθύνσεις και συγκεκριμένα:
1. Τα στρατόπεδα και η δημόσια γη δεν χαρίζονται και δεν τεμαχίζονται υπέρ ιδιωτών.
Ανήκουν στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία και μπορούν να αξιοποιηθούν ως ελεύθεροι χώροι
πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής.
2. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί, καθώς όλο και περισσότερα παιδιά επιτυγχάνουν αυτόν το
στόχο, μεγαλώνουν και γίνονται υγιείς ενήλικες. Επομένως, πρέπει τα παιδιά και οι γονείς να
αισιοδοξούν! Καλούμαστε λοιπόν να στηρίξουμε το έργο του Συλλόγου «Λάμψη» με έτος ίδρυσης το
1987 από Γονείς της Βορείου Ελλάδας που τα παιδιά τους έτυχε να πάσχουν από νεοπλασματική
ασθένεια.
3. Οι ουσιαστικές και στοχευμένες διαδημοτικές συνεργασίες, δίνουν δύναμη στη διεκδίκηση,
αυξάνουν τις πιθανότητες για λύσεις και διασφαλίζουν πιο εύκολα ένα καλύτερο αύριο για όλους.
Ο Λάζαρος Κυρίζογλου ως Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης αλλά και ως Πρόεδρος της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συμμετείχαν
στην ετήσια γιορτή του αθλητισμού και έκανε ειδική μνεία για τους χώρους των στρατοπέδων
«Μεγάλου Αλεξάνδρου», «Παπακυριαζή» ενώ αναφέρθηκε στην υπόθεση του πρώην στρατοπέδου
Ζιάκα και σε όλα τα στρατόπεδα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας την ανάγκη για ενότητα
και συνέχιση του αγώνα για την απόδοση όλων των στρατοπέδων στους δήμους, μόνο για χρήσεις
κοινής ωφέλειας.
Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης αναφέρθηκε στην υπογραφή της σύμβασης
παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά τον Οκτώβριο του 2017, τους κύριους στόχους
της κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το διαχρονικό αγώνα για την απόδοση
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του Καρατάσιου που συνεχίζεται και τα μεγάλα γεγονότα
αθλητισμού,
πολιτισμού,
κοινωνικά, παιδείας, περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας, που έχουν διαμορφώσει εδώ και χρόνια
μια νέα καθημερινότητα στα πρώην στρατόπεδα της πόλης.
Οι πρώτοι νικητές ανά κατηγορία:
10 χλμ ΑΝΔΡΩΝ: Morteza Alimi, Ζαρκάδας Νικόλαος, Seminiew Mogesie
10 χλμ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Pivcova Retra, Κανταρά Ελένη, Παπά Ειρήνη
5 χλμ ΑΝΔΡΩΝ: Azizi Ali, Σιούλας Νικόλαος, Πλακίδης Θωμάς
5 χλμ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Θεοδωρίδου Αθανασία, Καρατάσιου Έλενα, Ιωαννίδη Στεργιανή
2 χλμ ΑΝΔΡΩΝ: Soltani AliDost, Παπαδόπουλος Ραφαήλ, Φιλιππίδης Ιάσονας
2 χλμ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Μαυρογεωργιάδου Κωνσταντίνα, Γιαζιτζή Αθηνά, Μαμούλη Σοφία
O μεγαλύτερος σε ηλικία δρομέας ήταν ο 83χρονος Λαζαρίδης Θεόδωρος με έτος γέννησης το 1936.
Πολυπληθέστερη ομάδα ήταν οι Αετοί Πολίχνης με 84 συμμετέχοντες.
Διπλώματα συμμετοχής δόθηκαν σε όλους τους δρομείς.
Την ευθύνη της διοργάνωσης και το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών των δύο Δήμων
και των άλλων φορέων για την επίτευξη της καλής διεξαγωγής των αγώνων είχαν το Τμήμα
Αθλητισμού του Δήμου Παύλου Μελά και το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης και οι αντίστοιχοι Αντιδήμαρχοι Αθλητισμού Ιωσήφ Αράπογλου και Τάσος Εμεινίδης.
Σημαντική η συμβολή των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής που απασχολούνται στα προγράμματα
Μαζικού Αθλητισμού του Δήμου Παύλου Μελά.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει σε όσους φρόντισαν για την ασφάλεια και την Υγεία των δρομέων, την
Ελληνική Αστυνομία, την Τροχαία, την ΠΡΟΤΕΚΤΑ, τη Διασωστική Ομάδα Αγίου Παύλου, τους
Εθελοντές Ελλάδος, τους Φίλους του Δάσους, την Ένωση Γονέων Δήμου Παύλου Μελά, την Ένωση
Ποντίων Πολίχνης, την Ένωση Πολιτών Μετέωρα, τους Σχολικούς Τροχονόμους, τη Δημοτική
Αστυνομία Δήμου Παύλου Μελά.
Οι διοργανωτές ευχαριστούν
τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών Χρήστος Καραπάντσιος
το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ
την Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης, το Δ.Σ. και τον Σόλωνα Σεκέρογλου
τον κύριο Αλέξη Χεμπεκίδη και την εταιρεία Hebekidis Auto Group
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