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Ηλίας 
Μαλλιαρόζης 
«Μέσα από τη 
φωτογραφία 
εκφράζω όσα 
νιώθω»

Εμμανουήλ Βαρβούνης, Πρόεδρος ΤΙΕ 
• «Στο πρόσωπο του ακαδημαϊκού κ. Γδούτου τιμούμε την παράδοση της λογιοσύνης της 
ελληνικής επιστήμης» • «Τη μελέτη και ανάδειξη της προσφοράς της ελληνικής γλώσσας 
στην οργάνωση των φυσικών επιστημών διεθνώς» • «Την ακατάβλητη διάθεση για προβολή 
και κοινοποίηση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα όσων σπουδαίων ο Ελληνισμός έχει προσφέρει»
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Ένας εκκολαπτόμενος φωτογράφος 
απαθανατίζει κάθε γωνία της Ροδόπης 

Συμβουλές για σωστή διατροφή 
στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου 
Ροδίτη
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Πολύσημη η επιτιμοποίηση 
του Ακαδημαϊκού και Ομ. Καθηγητή Μηχανικής 
Εμμανουήλ Γδούτου από το ΤΙΕ/ΔΠΘ

Αναβολή της εφαρμογής 
της δίχρονης υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης ζητά το Δημοτικό 
Συμβούλιο Κομοτηνής

 3

Από τις Σάπες ξεκίνησε 
την περιοδεία του 
ο Δημήτρης Κουτσούμπας
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«Λαϊκή εντολή και νίκη 
από τον πρώτο γύρο»

Οντέρ Μουμίν, επικεφαλής 
της Παράταξης «Εμπρός» 
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Καταστράφηκε ολοσχερώς 
από φωτιά μονοκατοικία 
στην Κομοτηνή

Το πρωί υποψήφιος 
Περιφερειάρχης• το βράδυ 
σε ρόλο… «εκπαιδευτικού»

Ο Κερατζή Ιμπράμ Ιμπραήμ 
υποψήφιος Ευρωβουλευτής 
του ΚΚΕ από τη Ροδόπη
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Ακόμα 7 αθλητικά και 
πολιτιστικά σωματεία 
έλαβαν συνολική 
επιχορήγηση 8.700 ευρώ

MediciNet II: 150 και 
πλέον συμπολίτες μας έμαθαν 
«Πώς να σώσουν μία ζωή»
Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών 
στο Δήμο Αρριανών
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Τα ποντιακά σωματεία της 
Δράμας βραβεύουν αυτούς 
που μόχθησαν για τη 
διάσωση της ποντιακής 
διαλέκτου

Ενίσχυση της 
δραστηριότητας ελληνικών 
επιχειρήσεων στα Βαλκάνια 
και τη Ν.Α. Ευρώπη

Σε απεργία οι εργαζόμενοι 
της DIAXON
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Περισσότεροι από 150 κάτοικοι της Οργάνης, του Κέ-
χρου, της Φιλλύρας και των Αρριανών εκπαιδεύτηκαν 
σε παροχή πρώτων βοηθειών παρακολουθώντας 
τις ενημερωτικές εκδηλώσεις του έργου MediciNet 
II που διοργανώθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο 
Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» σε συνεργασία με το 
Δήμο Αρριανών. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις με 
τίτλο «Πώς να σώσεις μια ζωή» πραγματοποιήθηκαν 
στην Οργάνη, τον Κέχρο, τα Αρριανά και την Φιλλύρα 
στις 19-20 Μαρτίου 2019.

Παράλληλα, περισσότεροι από 210 μαθητές των 
μειονοτικών δημοτικών σχολείων του Δήμου Αρ-
ριανών συμμετείχαν στο πρόγραμμα Προληπτικής 
Οδοντιατρικής και Αγωγής Στοματικής Υγείας όπου 
εξετάστηκαν από οδοντίατρο και ενημερώθηκαν για 
τη σωστή φροντίδα της οδοντοστοιχίας τους. Η δράση 
υλοποιήθηκε στις σχολικές αίθουσες των μειονοτικών 
δημοτικών σχολείων Οργάνης, Κέχρου και Φιλλύρας, 
με τη συμμετοχή επιπλέον 7 δημοτικών σχολείων 
(Δρανιάς, Καρδάμου, Μυρτίσκης, Βυρσίνης, Κύμης, 
Χλόης, Κερασιάς), στις 19 αλλά και στις 20 Μαρτίου 
που αποτελεί και την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής 
Υγείας.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
έργου MediciNet II με τίτλο «Προάγοντας την υγεία σε 
επιτυχημένη βάση: Ενισχύοντας τη συνεργασία των 
νοσοκομείων σε επείγοντα περιστατικά», το οποίο 
υλοποιείται από το Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» σε 
συνεργασία με το Νοσοκομείο του Κίρτζαλι στη Βουλ-

γαρία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 
Interreg V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020». 
Βασική δράση του έργου αποτέλεσε η ανακαίνιση 
και ο εκσυγχρονισμός των χειρουργείων του Γ.Ν. 
Κομοτηνής, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την απο-
τελεσματικότητα, την ακρίβεια και την ασφάλεια των 
χειρουργικών επεμβάσεων στο Νομό Ροδόπης.

Εντός του Απριλίου προγραμματίζονται οι επόμενες 
δράσεις του έργου που περιλαμβάνουν την εκπαίδευ-
ση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η πρώ-
τη εκπαίδευση αποτελείται από ένα διήμερο Master 
Class αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και 
καταστροφών απευθυνόμενο σε 20 ιατρούς των Γ.Ν. 
Κομοτηνής και Κίρτζαλι, ενώ η δεύτερη εκπαίδευση 
αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν. Κομοτη-
νής με αντικείμενο τις επείγουσες ιατρικές καταστά-
σεις (ILS).

Με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 ευρώ, 
το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και κατά 15% από την Εθνική Συμμετοχή 
της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.__

MediciNet II: 150 και πλέον συμπολίτες μας 
έμαθαν «Πώς να σώσουν μία ζωή»

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στο Δήμο Αρριανών

MediciNet II: Εκπαίδευση Πρώτων
Βοηθειών στο Δήμο Αρριανών

Περισσότεροι από 150 κάτοικοι της Οργάνης, 
του Κέχρου, της Φιλλύρας και των Αρριανών 
εκπαιδεύτηκαν σε παροχή πρώτων βοη- 
θειών παρακολουθώντας τις ενημερωτικές 
εκδηλώσεις του έργου MediciNet II που 
διοργανώθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο 
Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» σε συνεργασία 
με το Δήμο Αρριανών. Οι ενημερωτικές 
εκδηλώσεις με τίτλο «Πώς να σώσεις μια ζωή» 
πραγματοποιήθηκαν στην Οργάνη, τον Κέχρο, 
τα Αρριανά και την Φιλλύρα στις 19-20 
Μαρτίου 2019.

Παράλληλα, περισσότεροι από 210 μαθητές 
των μειονοτικών δημοτικών σχολείων του 
Δήμου Αρριανών συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
Προληπτικής Οδοντιατρικής και Αγωγής 
Στοματικής Υγείας όπου εξετάστηκαν από 
οδοντίατρο και ενημερώθηκαν για τη σωστή 
φροντίδα της οδοντοστοιχίας τους. Η δράση 
υλοποιήθηκε στις σχολικές αίθουσες των 
μειονοτικών δημοτικών σχολείων Οργάνης, 
Κέχρου και Φιλλύρας, με τη συμμετοχή 
επιπλέον 7 δημοτικών σχολείων (Δρανιάς, 
Καρδάμου, Μυρτίσκης, Βυρσίνης, Κύμης, 
Χλόης, Κερασιάς), στις 19 αλλά και στις 20 
Μαρτίου που αποτελεί και την Παγκόσμια 
Ημέρα Στοματικής Υγείας.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο του έργου MediciNet II με τίτλο 
«Προάγοντας την υγεία σε επιτυχημένη βάση: 
Ενισχύοντας τη συνεργασία των νοσοκομείων 
σε επείγοντα περιστατικά», το οποίο υλο- 
ποιείται από το Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμα- 
νόγλειο» σε συνεργασία με το Νοσοκομείο του 
Κίρτζαλι στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος  Συνεργασίας Interreg V-A 
«Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020». Βασική 
δράση του έργου αποτέλεσε η ανακαίνιση και 
ο εκσυγχρονισμός των χειρουργείων του 
Γ.Ν. Κομοτηνής, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά 
την αποτελεσματικότητα, την ακρίβεια και την 
ασφάλεια των χειρουργικών επεμβάσεων στο 
Νομό Ροδόπης.

Εντός του Απριλίου προγραμματίζονται οι 
επόμενες δράσεις του έργου που περιλαμ- 
βάνουν την εκπαίδευση ιατρικού και νοση- 
λευτικού προσωπικού. Η πρώτη εκπαί- 
δευση αποτελείται από ένα διήμερο Master 
Class αντιμετώπισης επειγόντων περιστατι- 
κών και καταστροφών απευθυνόμενο σε 20 
ιατρούς των Γ.Ν. Κομοτηνής και Κίρτζαλι, ενώ η 
δεύτερη εκπαίδευση αφορά το νοσηλευτικό 
προσωπικό του Γ.Ν. Κομοτηνής με αντικείμενο 
τις επείγουσες ιατρικές καταστάσεις (ILS).

Με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 
ευρώ, το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 
15% από την Εθνική Συμμετοχή της Ελλάδας 
και της Βουλγαρίας.

MediciNet II

οργάνωση της διεθνούς επιστημονικής 
γλώσσας».

Η συνεισφορά αυτή του κ. Γδούτου στη 
διεπιστημονική προσέγγιση ορισμένων 
πτυχών της ελληνικής γλώσσας στη δι-
αχρονία της, αλλά και στην ανάδειξή 
της ως φορέα αξιών πολιτισμού, έρχε-
ται σε πλήρη ταύτιση με τη βασική ταυ-
τότητα του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του ΔΠΘ, γεγονός που συ-
νετέλεσε και στην προσθήκη του ομότι-
μου καθηγητή και ακαδημαϊκού στα 
επίτιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότη-
τας του ΔΠΘ.

«Στο πρόσωπο του ακαδημαϊκού κ. 
Γδούτου τιμούμε την παράδοση της λογι-
οσύνης της ελληνικής επιστήμης, τη με-
λέτη και ανάδειξη της προσφοράς της 
ελληνικής γλώσσας στην οργάνωση των 
φυσικών επιστημών διεθνώς και την 
ακατάβλητη διάθεση για προβολή και 
κοινοποίηση στη διεθνή επιστημονική 
κοινότητα όσων σπουδαίων ο Ελληνι-
σμός έχει προσφέρει στην παγκόσμια πο-
λιτισμική κληρονομιά» κατέληξε ο Πρόε-
δρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολο-
γίας καλωσορίζοντας τον κ. Γδούτο στα 
επίτιμα και τετιμημένα μέλη του Τμήμα-
τος και της Σχολής Κλασικών και Ανθρω-
πιστικών Σπουδών του ΔΠΘ. 

Μαρία Δημάση
«Η διεθνής αναγνώριση 
του κ. Γδούτου τιμή 
για το ΔΠΘ» 

Ακολούθησαν οι προσφωνήσεις της κ. 
Μαρίας Τζιάτζη, Προέδρου του Τμήματος 
Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ η οποία 
στάθηκε στη συνεισφορά του τιμώμενου 
προσώπου στην ανάδειξη της ελληνικής 
γλώσσας ως αντικειμένου μελέτης και 
άλλων επιστημών πέραν των θεωρητι-
κών, καθώς και της κ. Μαρίας Δημάση, 
Προέδρου του Τμήματος Γλώσσας, Φιλο-
λογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χω-
ρών, η οποία επισήμανε πως η διεθνής 
αναγνώριση που τυγχάνει ο κ. Γδούτος 
αποτελεί τιμή τόσο για τον ίδιο, το ΔΠΘ, 
τη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών και το Τμήμα Ιστορίας και Εθνο-
λογίας ειδικότερα.

Ο κ. Εμμανουήλ Βαρβούνης ανέγνωσε 
τον έπαινο του τιμωμένου, καθώς και του 
ψηφίσματος της αναγόρευσης και του δι-
πλώματος του Τμήματος, για να ακολου-
θήσει η περιένδυση του κ. Γδούτου με 
την τήβεννο και η επίδοση των διασήμων.

Εμμανουήλ Γδούτος
«Το φως είναι η ζωή, η 
δύναμη, η οδός, η αλήθεια»

Συγκινημένος ο κ. Γδούτος απηύθυνε τις 
θερμές του ευχαριστίες στο σύνολο των 
παρευρισκομένων, κάνοντας λόγο για 
την ύψιστη διάκριση του τμήματος Ιστορί-
ας και Εθνολογίας, για να ακολουθήσει 
έπειτα η ομιλία του με θέμα «Φως: πνευ-
ματικό και υλικό».

Ο ίδιος αναφέρθηκε τόσο στο υλικό ή αλ-
λιώς «χτιστό» όπως εξήγησε φως, που 
αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια, όσο και το 
«άχτιστο», πνευματικό φως που όπως 
τόνισε αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια της 
καρδιάς. Αναφερόμενος ιδιαίτερα στη 
χρήση και τους παραλληλισμούς του φω-
τός στα χριστιανικά κείμενα, καταλήγο-
ντας πως το «φως είναι η ζωή, η δύναμη, 
η οδός, η αλήθεια, η χαρά, η αδημονία και 
αυτό που οδηγεί τον άνθρωπο στην τε-
λειότητα, την αγνότητα, την αγάπη και την 
επιστημονική αναζήτηση», καθώς και 
στις «εφαρμογές» αυτού σε πλειάδα επι-
στημονικών θεωριών από αρχαιοτάτων 
χρόνων.

Η αγάπη του για την φωτογραφία υπήρχε 
σχεδόν από τα πρώτα του σχολικά βή-
ματα. Ο νεαρός Ηλίας Μαλλιαρόζης 

εξωτερικεύει μέσα από το φωτογραφικό του 
φακό όσα νιώθει μέσα του και επιθυμεί να 
αναδείξει τις ομορφιές της περιοχής μας.

Τον εντοπίσαμε να φωτογραφίζει έναν αγώνα 
παιδικού μπάσκετ, θέλοντας να προσφέρει 
χαρά στους φίλους του που αγωνίζονταν 
εντός παρκέ. Στη συνέχεια αρκετές ήταν οι 
κοινοποιήσεις του σε διαδικτυακά γκρουπ, 
μέσα από τα οποία στόχευε στην απαθανάτιση 
μίας μοναδικής για τον ίδιο στιγμή στο περι-
βάλλον της Κομοτηνής. «Η φωτογραφία είναι 
κάτι που από μικρός κέντριζε το ενδιαφέρον 
μου» εξομολογείται και συμπληρώνει πως 
του άρεσε το πώς αισθανόταν κάθε φορά που 
κρατούσε την κάμερα καθώς «βγάζοντας 
φωτογραφίες ήταν ο τρόπος μου να εκφράσω 
αυτά που ένιωθα». 

Τι ήταν αυτό όμως που τον έκανε να αγαπήσει 
τη λήψη φωτογραφιών; «Η φωτογράφηση 
έγινε πάθος κυριολεκτικά σε μια μέρα, καθώς 
σε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, έπεσα τυ-
χαία πάνω σε μια φωτογραφία . Δεν είχα δει 
ποτέ την φωτογραφία ως μορφή τέχνης πριν 
από αυτό. Γοητεύτηκα από τον τρόπο που 
μπορούσε να συλλάβει μια συγκεκριμένη 
στιγμή. Ήθελα κι εγώ να δημιουργήσω τον 
δικό μου κόσμο με τη φαντασία μου, και η 
φωτογραφία ήταν ο τρόπος για να το κάνω» 
απαντά γεμάτος ωριμότητα και αποκαλύ-
πτει πως την επόμενη κιόλας ημέρα, ξε-
κίνησε ένα σετ φωτογραφιών με θέμα τον 
«δρόμο».

«Το κόστος των 
φωτογραφικών μηχανών 
έχει γίνει πιο προσιτό στους 
ερασιτέχνες»

Με δεδομένο πως ο εξοπλισμός ενός φω-
τογράφου απαιτεί πολλά έξοδα, ένα φυσι-
ολογικό ερώτημα που γεννάται είναι αν 
καταφέρει να ανταποκρίνεται σε αυτό, 
καθώς αποτελεί ερασιτέχνης και όχι 
επαγγελματίας. «Η αγορά φωτογραφικού 
εξοπλισμού αποτελεί επένδυση, άλλοτε 
μεγάλη άλλοτε μικρή, οπότε καλό θα ήταν 
να προσδιορίσεις το χρηματικό ποσό που 
μπορείς να διαθέσεις για την αγορά τους» 
ανέφερε και εξήγησε πάνω σε αυτό, πως 
η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται συνε-
χώς μαζί του, στα ταξίδια, στις διακοπές, 
στις εκδρομές, στις οικογενειακές συγκε-
ντρώσεις και σε όλες τις πτυχές της κα-
θημερινότητας. Παράλληλα όμως επισή-
μανε πως το κόστος των φωτογραφικών 
μηχανών γίνεται ολοένα και πιο οικονομι-
κό, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να 
έχουν γίνει προσιτές και για τους ερασιτέ-
χνες φωτογράφους.

«Μέσα από τη φωτογραφία 
θέλω να προσφέρω 
συναισθήματα στους 
ανθρώπους»

Η λήψη φωτογραφίας αποτελεί πηγή 
έμπνευσης. Έτσι και για τον ίδιο, η διαδι-
κασία της φωτογραφίας είναι πολύ απο-
λαυστική, από τη στιγμή που πατάει το 
«κλικ» μέχρι και το τελικό αποτέλεσμα. 
Για τον λόγο αυτό, δεν περιμένει να βγά-
λει χρήματα από αυτό αλλά κυρίως τον 
γεμίζει να προσφέρει στους άλλους συ-
ναισθήματα, τα οποία πηγάζουν από τον 
ίδιο και τις φωτογραφίες. «Στόχος μου 
είναι να κάνω τους ανθρώπους να χαμο-

γελούν μέσα από τις φωτογραφίες μου ή να 
τους βάλω σε σκέψη» ήταν τα λόγια του 
νεαρού φωτογράφου.

Κάθε φωτογράφος, επαγγελματίας ή ερα-
σιτέχνης, έχει κάποιες προτιμήσεις και ορι-
σμένες πηγές έμπνευσης. Για τον νεαρό 
Ηλία αυτό που τον κάνει να εμπνέεται είναι 
τα τοπία και οι άνθρωποι της πόλης, πράγ-
ματα απλά που τον γεμίζουν ικανοποίηση.

Η αγάπη για αυτό που κάνει είναι οδηγός 
και θα παραμείνει αναλλοίωτη στη φθορά 
του χρόνου…

Ένας εκκολαπτόμενος φωτογράφος απαθανατίζει 
κάθε γωνία της Ροδόπης 

Ηλίας 
Μαλλιαρόζης 
«Μέσα από τη 
φωτογραφία 
εκφράζω όσα 
νιώθω»
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Ολοκληρώνεται το έργο MediciNet II του Γ.Ν. Κομοτηνής
Εικοσιπέντε δράσεις για την 

υγεία, μεταξύ αυτών και τα ανα-
καινισμένα κεντρικά χειρουργεία 
(4 χειρουργικές αίθουσες και βοη-
θητικοί χώροι) του Νοσοκομείου 
Κομοτηνής, υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο του έργου MediciNet II. 
Το έργο βελτιώνει σημαντικά την 
ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας εκατέρωθεν των συνό-
ρων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη 
διασυνοριακή συνεργασία και τους 
μηχανισμούς ανταπόκρισης σε 
επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Στόχος του έργου ήταν η βελ-
τίωση της δυνατότητας αντιμετώ-
πισης επειγόντων περιστατικών σε 
τοπικό επίπεδο και η μείωση των 
διακομιδών σε άλλα μεγαλύτερα 
και πιο κεντρικά νοσοκομεία. Για 
την επίτευξή του, το Γενικό Νοσο-
κομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» 
συνεργάστηκε ως επικεφαλής 
εταίρος με το Γενικό Νοσοκομείο 
του Κίρτζαλι της Βουλγαρίας «Δρ. 
Ατανάς Νταφόβσκι» στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Συνεργασίας 
Interreg V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 
2014-2020». 

Οι δράσεις του έργου εκτός 
από την πολύ σημαντική παρέμβα-
ση της ριζικής ανακαίνισης των 
χειρουργείων του Γ.Ν. Κομοτηνής, 
συμπεριελάμβαναν εξειδικευ-
μένες εκπαιδεύσεις ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού και 
ανοικτές δράσεις ενημέρωσης. 

Για πρώτη φορά πραγματοποι-

ήθηκε κοινό ιατρικό σεμινάριο 
μεταξύ των δύο νοσοκομείων 
σχετικά με την ιατρική των κατα-

στροφών όπως μεγάλες πυρκα-
γιές, σεισμοί και άλλες καταστρο-
φές. Παράλληλα υλοποιήθηκε 

ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σε 
επείγουσες ιατρικές καταστάσεις 
(ILS) σύμφωνα με τα πρότυπα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωο-
γόνησης (ERC), με τη συμμετοχή 
50 νοσηλευτών και νοσηλευτριών 
των τμημάτων του Γ.Ν. Κομοτη-
νής.

Ακόμα, έλαβαν χώρα δράσεις 
ενημέρωσης που αφορούσαν την 
εκπαίδευση σε παροχή πρώτων 
βοηθειών για 150 κάτοικους της 
Οργάνης, του Κέχρου, της Φιλλύ-
ρας και των Αρριανών, αλλά και 
την Προληπτική Οδοντιατρική και 
Αγωγής Στοματικής Υγείας 210 
μαθητών μειονοτικών δημοτικών 
σχολείων του Δήμου Αρριανών.

Αντίστοιχα το Γ.Ν. του Κίρτζαλι, 
απέκτησε νέο υπερσύγχρονο 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για 
τη βελτίωση της διαγνωστικής 
και θεραπευτικής παρέμβασης 
στα επείγοντα περιστατικά και 
ανέπτυξε μία σειρά εργαλείων 
πληροφορικής για τη διαχείριση 
του φακέλου των ασθενών.

Θα συνεχιστούν για ακόμα μια 
χρονιά τα θαλάσσια μπάνια 
στις παραλίες του Φαναρίου, 

που οργανώνονται κάθε χρόνο εδώ 
και δεκαετίες από τα ΚΑΠΗ Κομοτη-
νής, δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη 
τους να έρθουν πιο κοντά στη θά-
λασσα και να κάνουν το μπάνιο 
τους.

Τα μέλη έχουν αγκαλιάσει αυτή την 
προσπάθεια, που γίνεται για πάνω 
από 30 χρόνια, σημείωσε η υπεύθυ-
νη του Β΄ ΚΑΠΗ κ. Ντίνα Ευσταθί-
ου, που έχει την αρμοδιότητα για 
την οργάνωση τους, και η οποία 
πέρυσι εξυπηρέτησε σχεδόν 200 
μέλη των ΚΑΠΗ.

Δρομολόγια πρωί 
και απόγευμα

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει για 
τα μέλη του Α και του Β ΚΑΠΗ Κο-
μοτηνής. Τα δρομολόγια θα ξεκινή-
σουν στις 8 Ιουλίου, και θα διαρκέ-
σουν μέχρι τις 19 Ιουλίου, καθημε-
ρινά εκτός Σαββατοκύριακου, με 
λεωφορεία δύο φορές την ημέρα, το 
πρωί τις ώρες 9.00-13.00 και το 
απόγευμα 16:00 με 20:00, στα οποία 
θα συμμετέχουν τα μέλη των ομά-
δων των οικισμών Νέου Σιδηροχω-
ρίου και Αγίων Θεοδώρων.

Κατόπιν από τις 22 Ιουλίου ως τις 2 
Αυγούστου θα ξεκινήσουν τα μπά-
νια για τις ομάδες των ΚΑΠΗ που 

βρίσκονται στους υπόλοιπους οικι-
σμούς, όπως του Ροδίτη, του Θρυ-
λορίου, της Αιγείρου και της Γρατι-
νής.

Το ΚΕΜΕΑ συνεχίζει να συμμετέχει 
οικονομικά ώστε να κρατήσει χαμη-
λά το κόστος, δίνοντας τη δυνατότη-
τα σε περισσότερους να συμμετά-
σχουν και να απολαμβάνουν τα οφέ-
λη του θαλασσινού νερού.

Τα θαλασσινά μπάνια αποτελούμ ένα 
πρόγραμμα που το αγαπούν πολύ τα 
άτομα της τρίτης ηλικίας, για αυτό 
και πραγματοποιείται ανελλιπώς 
από το 1985, σημείωσε η κ. Ευστα-
θίου, τονίζοντας πως αρκετοί από 

αυτούς που έχουν παθήσεις τους 
βοηθά τόσο να μπουν στη θάλασσα 
ή και μόνο να βρεθούν στην παρα-
λία, καθώς πηγαίνουν στη θάλασσα 
με την παρέα τους.

Τόσο τα ΚΑΠΗ όσο και το ΚΕΜΕΑ 
μεριμνούν για την ασφάλεια των με-
λών τους, για αυτό και επικοινω-
νούν με το αρμόδιο τμήμα του Δή-
μου Κομοτηνής, που τους ενημε-
ρώνει για την παρουσία των ναυα-
γοσωστών, ώστε να ξέρουν πως οι 
ηλικιωμένοι έχουν κάποιον να 
απευθυνθούν αν νοιώσουν κάποια 
αδιαθεσία, αλλά και οι ναυαγοσώ-
στες να ξέρουν για την παρουσία 
των μελών στην παραλία.

Παράλληλα τους ενημερώνουν για 
το τι χρειάζεται, και τους ζητούν να 
συμβουλευτούν τον καρδιολόγο 
τους, αν μπορούν να κάνουν μπάνιο.

Επίσης πάντα επικοινωνούν και με 
το ΕΚΑΒ, ώστε να συνδράμει, αν 
χρειαστεί, με γνώμονα τα μέλη τους 
να έχουν μια επιπλέον αίσθηση 
ασφάλειας. 

Μεγάλο το ενδιαφέρον 
και για τις 
κατασκηνώσεις

Τα μπάνια μπορεί να τελειώνουν τον 
Αύγουστο, όμως τη σκυτάλη παίρ-
νουν οι κατασκηνώσεις, το οποίο 
επίσης έχουν αγκαλιάσει τα μέλη 
του ΚΑΠΗ.

Φέτος έχουν ήδη ξεκινήσει οι αιτή-
σεις για την περίοδο 3-13 Σεπτεμ-
βρίου για τις κατασκηνώσεις της 
Περάμου στην Καβάλα, με το κό-
στος της οικονομικής συμμετοχής 
να ανέρχεται στα 30 ευρώ, ενώ θα 
υπάρχει η δυνατότητα για να επι-
σκεφτούν τις κατασκηνώσεις του 
Σταυρού στη Βόλβη, με το ίδιο 
ποσό.

Και αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ 
δημοφιλές, με τη συμμετοχή των 
μελών του ΚΑΠΗ να είναι πάντα 
υψηλή.

Κανείς δεν χαλάει τα μπάνια των ΚΑΠΗ Κομοτηνής
200 άτομα συμμετείχαν στο πρόγραμμα πέρυσι, απολαμβάνοντας τη χαρά της θάλασσας και της παραλίας

Το ΚΕΜΕΑ 
συνεχίζει να συμμετέχει 
οικονομικά ώστε να 
κρατήσει χαμηλά το κόστος, 
δίνοντας τη δυνατότητα σε 
περισσότερους να 
συμμετάσχουν και να 
απολαμβάνουν τα οφέλη 
του θαλασσινού νερού

Με συνολικό προϋπολο-
γισμό 1.336.407,94 ευρώ, το 
έργο συγχρηματοδοτείται κατά 
85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και κατά 15% από την 
Εθνική Συμμετοχή της Ελλάδας 
και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Συνεργασίας 
Interreg V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 
2014-2020».

Στις 31 Μαΐου 2019 το έργο 
MediciNet ΙΙ επιλέχθηκε μεταξύ 
των 8 καλύτερων διασυνορια-
κών έργων της Ευρώπης για να 
συμμετάσχει στον τελικό του 
διαγωνισμού “Interreg Project 
Slam 2019”. Το Γ.Ν. Κομοτηνής 
θα παρουσιάσει τα αποτελέ-
σματα του έργου τον Οκτώβριο 
στις Βρυξέλλες κατά τη διάρ-
κεια της Ευρωπαϊκής Εβδομά-
δας των Περιφερειών και των 
Πόλεων, διεκδικώντας την 
πρωτιά και την ανάδειξή του σε 
έργο βέλτιστης πρακτικής.
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