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Πολιτική 
Η χ ώ 
της Θράκης

το άνοιγμα της διόδου με τον Άγιο Κων-

σταντίνο και αν χρειαστεί κά-
που να βοηθήσω είμαι έτοιμος».

Εξηγώντας με απλά ανθρώπινα λόγια, ο 
δήμαρχος ανέφερε ότι η περιοχή του είναι 
απομακρυσμένη από το κέντρο και για 
τους λιγοστούς κατοίκους των οικισμών 
του σίγουρα είναι κάτι πολύ θετικό να κι-
νείται έστω και ένα όχημα. «Είναι μία 
παρηγοριά για τους λιγοστούς 
κατοίκους να βλέπουν ένα όχη-
μα, ένα φως να κινείται μπρο-
στά τους, ανεξάρτητα από το 
οικονομικό όφελος στον δήμο 
μου, το να περάσει κάποιος, να 

πατήσει μία κόρνα που λέει ο 
λόγος και αυτό είναι καλό. Άρα 
είναι θετική η κίνηση. Το είπα 
στον Αντιπεριφερειάρχη και τον 
Περιφερειάρχη. Κάποια στιγμή 
είχα βγάλει Δελτίο Τύπου τονί-
ζοντας την ανάγκη να ανοίξει η 
δίοδος του Αγίου Κωνσταντίνου  
διότι εγώ το βλέπω θετικά και 
όχι από αρνητική θέση. Πρέπει 
να υπάρχει αυτή η κίνηση είτε 
από Ξάνθη προς Βουλγαρία είτε 
από Βουλγαρία προς Ξάνθη”.

«Σπάνε» ρεκόρ οι τιμές σε 
πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα

Τα τελευταία στοιχεία δύο εβδο-
μάδες  τα οποία δημοσιεύει  το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων καταγράφουν τις τε-
ράστιες ανατιμήσεις ήδη από 
τις αρχές του 2021 και ταυτό-
χρονα είναι πολύ μεγαλύτερες 
για τους καταναλωτές που δεν 

ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της 
ηπειρωτικής Ελλάδας ενω αυξάνο-
νται οι τιμές στα πρατήρια καυσί-
μων, καθώς η αγορά των καυσίμων 
έχει αφεθεί έρμαιο των διαθέσεων 
διυλιστηρίων και χονδρεμπόρων. Το 
πλήγμα για το πορτοφόλι των νοικο-
κυριών και τα λειτουργικά κόστη των 
επιχειρήσεων είναι τεράστιο, καθώς 
οι ανατιμήσεις τροφοδοτούν τον 
πληθωρισμό αυξάνοντας στο κόστος 
στέγασης, την διανομή και εμπο-
ρία προϊόντων και την προσφορά 
υπηρεσιών, σε όλους τους κλάδους.

Ξέρατε ότι Μπορείτε να 
Νοικιάσετε!
Εργαλεία Σίγουρα πρέπει να έχετε τα απα-
ραίτητα εργαλεία κάθε σπιτιού. Χρειάζεται, 
όμως, να αγοράσετε και κάποια πιο πολύπλο-
κα εργαλεία τα οποία ίσως χρησιμοποιήσετε 
μια-δυο φορές στη ζωή σας; Η απάντηση είναι 
«όχι». 

Ηλεκτρονικά παιχνίδια Τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια για κονσόλες όπως το Playstation 4 
και το Wii είναι πολύ ακριβά αν θελήσετε να τα 
αγοράσετε. Ψάξτε στο διαδίκτυο και βρείτε το 
παιχνίδι που θέλετε μεταχειρισμένο. Διαφορετι-
κά μπορείτε να πάτε σε κάποιο video club και 
να το νοικιάσετε, 

Βιβλία Αν υπάρχει κάποιο βιβλίο που θέλετε 
να έχετε δικό σας, στο σπίτι σας, μπορείτε να 
το αγοράσετε. Αν, όμως, το μόνο που θέλετε εί-
ναι να το διαβάσετε μπορείτε να το δανειστείτε 
από τη βιβλιοθήκη της περιοχής σας 
Εξοπλισμός για κάμπινγκ Μπορεί να είναι 
ακόμα μακριά το καλοκαίρι αλλά καλό είναι 
να αρχίσετε να σκέφτεστε τι μπορείτε να κάνετε 
σε περίπτωση που φέτος θελήσετε να πάτε για 
κάμπινγκ. Εμείς είμαστε εδώ για να σας πούμε 
πως δεν χρειάζεται να ξοδευτείτε και να αγο-
ράσετε όλον τον εξοπλισμό που θα χρειαστείτε 
. Μπορείτε να τον ενοικιάσετε σε πολύ λογικές 
τιμές για το διάστημα των διακοπών - και να 
γλιτώσετε και τον χώρο αποθήκευσης τον 
χειμώνα!


