
ΣΕΛΙΔΑ  2                                             ΔΕΥΤΕΡΑ   24   ΙΑΝ. 2022 Η χ ώ 
της Θράκης

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π.Πατρών Γερμανου 1 
ΤΚ 67131

ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Γκούλη Αικατερίνη
Υπεύθυνος Ύλης

Αλέξανδρος Παυλικιάνος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Γκούλη Αικατερίνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλέξανδρος Παυλικιάνος
Πολιτική Παραπολιτικά

Βασίλης Παυλικιάνος
Καλλιτεχνικά - Πολιτιστικά

Σχεδίαση Αλέξανδρος Παυλικιάνος
Εκτύπωση Β. Παυλικιάνος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2541 0 73116 2541 0 29027

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

2541 0 731162541 0 29027
Κιν. 6936 6464 55

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΙΔΙΩΤΩΝ.................  60.00 ΕΥΡΩ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ............100.00 ΕΥΡΩ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ.............200.00 ΕΥΡΩ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ........600.00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΩΝ.600.00 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΩΝ....................600.00 ΕΥΡΩ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ......600.00 ΕΥΡΩ

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η ανα-
παραγωγή, ολική,  μερική ή περιληπτι-
κή ή κατά παράφραση ή απόδοση του 
περιεχομένου μηχανικά ή ηλεκτρονι-
κά χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη
Νόμος 2121/93 και κανόνες Διεθνούς 
Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Ηχώ της Θράκης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Π.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1

ΞΑΝΘΗ 67 131
ΤΗΛ. 2541 0 29027
ΚΙΝ. 6936 6464 55

ΗΧΩ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
έως 20 λέξεις 1.00 ΕΥΡΩ ανά 

έκδοση
εντός πλαισίου έως 20 λέξεις 

2.00 ΕΥΡΩ ανά έκδοση

ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΙΣ 4 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η ΜΙΑ 

ΔΩΡΕΑΝ
Τηλέφωνο 25410 29027

κινητό: 6936 6464 55
eimail: info@xanthitimes.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΨΗ

ΟΙ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΗΚΑΝ. ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΕΙΡΑ;

Ο εγκαταλειμένος Α΄Παιδικός 
Σταθμός απέναντι από το 
Αμοιρίδιο;

Μπορεί η δημοτική αρχή μέσω του 
δημάρχου Μ. Τσέπελη να αποποιήθη-
κε τις ευθύνες για την πυρκαγιά στην 
ιδωτική καπναποθ΄ηκη πάλαι ποτέ 
κόσμημα της πόλης, μπορεί ο δήμαρ-
χος να έδωσε σόου μέσα στην αίθουσα 
του δημοτικού συμβουλίου μιλώντας 
στους συνδημότες μας που έπαθαν 
ζημιά από την μεγάλη πυρκαγιά στις 
καπναποθήκες λέγοντας το αμίμητο 
ότι ο δήμος θα σταθεί στο πλευρό σας 
και θα σας στηρίξει να ζητήσεται απο-
ζημίωση από τον ιδιοκτήτη του ακινή-
του που πήρε φωτιά και κόντεψε να 
τους κάψει ζωντανούς και μέσα από 
τα φιλικά του μέσα να πέφτει το «λι-
βάνισμα» του ανθρώπινου προσωπείου 
του δημάρχου όμως οι ευθύνες του 
είναι τεράστιες γιατι δεν προστατεύει 
την δημοτική περιουσία ήτοι την πε-
ριουσία των δημοτών αφου επιτρέπει 
από την εγκατάληψη ο Α΄Παιδικός 
Σταθμός απέναντι από το Αμοιρίδιο, 
που είναι κλειστός για «περίεργους 
και ανεξερεύνητους» λόγους.
Αυτη τη στιγμή όπως δείχνει το γωτο-
γραφικό ντοκουμέντο της ΗΧΩ, λίγα 
μόλις βήματα από την πυρκαγιά που 
κινδύνεψε να κάψει όλη την πόλη, 
ο Α Παιδικός Σταθμός κινδυνεύει να 

γίνει παρανάλωμα του πυρός εξ αιτίας της 
εγκληματικής αδιαφορίας της δημοτικής 
αρχής αλλά και των μελλών της αντιπο-
λίτευσης του δήμου Ξάνθης οι οποίοι και 
στην πρώτη ευκαιρία χύνουν κροκοδείλια 
δάκρυα για την δήθεν «προστασία» της 
ακίνητης περιουσίας του Ξανθιώτικου 
Λαού.
Είναι απορίας άξιο γιατι αυτό το οικόπεδο 
φιλέτο δεν αξιοποιείται;
Γιατι δεν λειτουργεί το σχολείο αφου σε 
παλαιότερα δημοσιεύματα η XanthiTimes.
gr φιλοξενεί λόγια μηχανικών της πόλης 
οι οποίοι έλεγαν ότι στόν συγκεκριμένο 
παιδικό σταθμό μπορεί με χαμηλό κόστος 
τότε, να επανέλθει η στατικότητά του. 

Γιατί λοιπόν η δημοτική αρχή δεν ξαναδί-
νει το σχολείο στην κοινωνία της Ξάνθης; 
Γιατι εξακολουθεί μετά από τόσα χρόνια 
να κρατά τον παιδικό σταθμό υποβαθμί-
ζοντας το οικόπεδο «φιλέτο»;
Γιατι οι Τεχνικές Υπηρεσίες ενώ είχαν δε-
σμευτεί ότι η μελέτη αξιοποίησης του θα 
είναι έτοιμες σε ένα χρόνο και πέρασαν 
2,5 και ούτε φωνή ούτε ακρόαση; 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΕΙ- 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ


