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Με κίνητρο την προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο στην εορτα-
στική περίοδο που μας πέρασε 
η INTERLIFE Ασφαλιστική προ-
χώρησε, για άλλη μια φορά, στη 
δωρεά τριών τόνων τροφίμων 
σε κοινωνικά Παντοπωλεία και 
συσσίτια ανά την χώρα, ενώ η 
συνολική προσφορά της εταιρίας 
το 2018 ανέρχεται σε έξι τόνους.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται 
στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων 
της κοινωνίας που πλήττονται ιδι-
αίτερα από την οικονομική κρίση, 
μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης "προσφέρω 
…αλλιώς" που υλοποιεί η εταιρία. 
Με χαρά μας πληροφορούμαστε 
ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
συμπεριέλαβε και τον ∆ήμο Κο-
μοτηνής, με την υπεύθυνη δημο-
σίων σχέσεων της εταιρίας Ελένη 
Τοπάλη να καταγράφει στον "Χ" 
τους αποδέκτες: "Συγκεκριμένα, 
αποδέκτες της προσφοράς ήταν 
τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των 
∆ήμων Αλεξανδρούπολης, Κομο-
τηνής, Τρικκαίων, Ηγουμενίτσας, 
καθώς και η ∆ομή Παροχών Αγα-
θών του Ναού Αγ. Κωνσταντίνου 
& Ελένης Αμυνταίου".

Κατά την ίδια "όταν υπάρχουν 
συνέργειες μεταξύ φορέων και 
εταιριών βγαίνουν σπουδαία 
αποτελέσματα (...). Θέλουμε να 
επιστρέφουμε μέρη των κερδών 
μας στην ίδια την κοινωνία". Αξι-
οποιώντας την πείρα της η κα 
Τοπάλη, μεταφέρει το σχόλιο  "η 
ενίσχυση των κοινωνικών παντο-
πωλείων ξεκίνησε πριν από πολλά 
χρόνια και κάθε χρόνο - κάτι που 
λέω μετά λύπης μου - αυξάνονται 
οι απαιτήσεις της κοινωνίας". ∆ι-

ηγείται, μάλιστα, χαρακτηριστικά 
τα εξής: "Το 2012 εστιάζαμε στην 
Αθήνα, γιατί η κρίση χτυπάει 
πρώτα τα μεγάλα αστικά κέντρα, 

αλλά πλέον ενισχύουμε κοινωνικά 
παντοπωλεία σε όλη την Ελλάδα. 
Φέτος, εστιάσαμε στην Βόρεια 
Ελλάδα για τα Χριστούγεννα, γιατί 

κάθε χρόνο κάνουμε τουλάχιστον 
δύο παροχές. Είναι λυπηρό, αλλά 
υπάρχουν ανάγκες. Κοινωνική 
υπευθυνότητα δεν είναι για μία 
εταιρία να είναι μόνο σύννομη, 
αλλά να προσφέρει και στην 
κοινωνία στην οποία δραστηρι-
οποιείται".

Πως θα αξιοποιηθεί 
η βοήθεια

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών 
Υποθέσεων ∆ήμου Κομοτηνής 
Νίκος Σωτηρακόπουλος εξηγεί 
στον "Χ" τον τρόπο με τον οποίο 
αξιοποιείται η εν λόγω βοήθεια, 
όπως και οι πολλές ακόμη που 
προσφέρουν ιδιώτες και εταιρίες, 
στις κοινωνικές υπηρεσίας του 
∆ήμου Κομοτηνής.

"Ο ∆ήμος Κομοτηνής είναι μέσα 
στους ∆ήμους που τους βοηθά-
ει η εταιρία, μας έδωσαν γάλα 
διαρκείας και δημητριακά που 
βάζουν στο γάλα. Θα μοιραστούν 
σε οικογένειες που δεν δικαιούνται 
το ΤΕΒΑ - καθώς το χάνουν για 
λίγα κριτήρια. Αυτούς τους έχει 
αναλάβει ο ∆ήμος Κομοτηνής, σε 
συνεργασία πάντα με εθελοντές 
και δράσεις, όπως το Santa Run ή 
το Άη Βασίλης Άργησε Μια Μέρα. 
Αυτές τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
τις αγκαλιάζει ο ∆ήμος. Υπάρχει η 
αλληλεγγύη στους Κομοτηναίους", 
δηλώνει σχετικά ο αντιδήμαρχος, ο 
οποίος στο πλαίσιο της συζήτησης 
θυμίζει ότι ο ∆ήμος Κομοτηνής έχει 
εξασφαλίσει έκπτωση 400.000 
ευρώ από τις εκπτώσεις του προ-
γράμματος ΤΕΒΑ και με αυτό τον 
τρόπο συνεχίζει τις διανομές, μέχρι 
να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα.

∆ιονύσης Βοργιάς

Μετεκλογικά θα κοπεί η κορδέ-
λα εγκαινίων στην Τσανάκλειο, 
όπως δεσμεύτηκε ο δήμαρχος 
ενώπιον του ∆ημοτικού Συμ-
βουλίου, όπου έγιναν τα σχε-
τικά σχόλια περί ολοκλήρωσης 
του έργου πριν τις εκλογές με 
προφανή σκοπό. Αφορμή για 
τα παραπάνω ήταν ένα αίτη-
μα παράτασης που έθεσε ο 
ανάδοχος του έργου με τίτλο: 
"Ολοκλήρωση εργασιών αξιο-
ποίησης - ανακαίνισης κτιρίου 
Νέστορος Τσανακλή". Πρόκειται 
για το τελευταίο έργο συνολικού 
προϋπολογισμού 356.0000 
ευρώ, που έπρεπε να ολοκλη-
ρωθεί σε έξι μήνες, σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα. Το έργο 
αφορά στην ολοκλήρωση των 
εργασιών αξιοποίησης, ανακαί-
νισης του διατηρητέου κτιρίου 
Νέστορος Τσανακλή στην Κο-
μοτηνή. Συγκεκριμένα οικοδομι-
κές και ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες, εργασίες πρασίνου, 

εργασίες ολοκλήρωσης στο 
διατηρητέο κτίριο, αποκατάστα-
ση βοηθητικού κτιρίου πρώην 
υποσταθμού ∆ΕΗ, φυτοτεχνική 
διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου και προμήθεια και τοπο-
θέτηση ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού.

Ο ανάδοχος του έργου ζήτησε 
παράταση, με την Τεχνική Υπη-
ρεσία να προτείνει παράταση 
μέχρι 30/04/2019 και τον δή-
μαρχο να καταθέτει πρόταση 
παράτασης μέχρι 30/03/2019. 
Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόταση 
δημάρχου, χωρίς όμως λείψουν 
τα σχόλια περί ολοκλήρωσης 
του έργου λίγο πριν τις εκλογές 
του Μαΐου, με προφανή σκοπό 
να χρησιμοποιηθεί για προε-
κλογικούς σκοπούς. Το σχόλιο 
έκανε η Ελένη Λαφτσή, με τον 
δήμαρχο να λέει "δεσμεύομαι 
δημόσια ότι η κορδέλα θα κοπεί 
μετεκλογικά".

∆ήμητρα Συμεωνίδου 
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   ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Μετεκλογικά θα κοπεί 
η κορδέλα εγκαινίων 
στην Τσανάκλειο

Δέσμευση δημάρχου ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, 
όπου έγιναν τα σχετικά σχόλια περί ολοκλήρωσης του 
έργου πριν τις εκλογές με προφανή σκοπό

  ▶  ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ

Μία ιδιωτική εταιρία βοήθησε τις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής

Πρόκειται για την ασφαλιστική Interlife, με τον αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Ν. Σωτηρακόπουλο να εξηγεί το πώς θα διανεμηθούν τα προσφερθέντα

Ν. Σωτηρακόπουλος, αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υποθέσεων ∆ήμου Κομοτηνής

Από διάφορες δράσεις προσφοράς της Interlife


