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Μήπως είναι ακόμη χειρότερη;

Αλήθεια ποιος νοικοκύρης νέος που 
από το σπίτι του έλαβε εικόνες σεβα-
σμού και αγάπης για κάθε τι ανθρώ-
πινο, θα συμπεριφερόταν έτσι όπως 
συμπεριφέρθηκαν στο ξωκκλήσι που 
βρίσκεται στο Μονοπάτι της Ζωής και 
ακόμη χειρότερα που έκλεψαν κά-
ποιον ελάχιστο οβολό των πιστών για 
την ενίσχυση του γηροκομείου;

Εκτιμούμε πώς ότι και αν προσθέ-
σουμε εμείς είναι λίγο, μιας και ο Γ. 
Παπαχρόνης, στην ανάρτησή του στα 
κοινωνικά μέσα δικτύωσης,  πολύ εύ-
γλωττα παρουσιάζει την κατάντια της 
νεολαίας μας.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος 
του Γηροκομείου της Ξάνθης Γ. Πα-
παχρόνης.

Μετά τους βανδαλισμούς και την 
κακοποίηση του παρεκκλησίου, με 
καταστροφές εικόνων, προσπάθειες 
εμπρησμού και αποτελέσματα γενε-
τήσιων πράξεων εντός… ήρθε και η 
ώρα του ανοίγματος του κουμπαρά 
που έβαζε ο καθένας τον οβολό του 
ανάβοντας ένα κεράκι…

Μακάρι να πληρώσετε κανένα λογα-
ριασμό ρεύματος ή να αγοράσετε τρό-
φιμα και όχι τη δόση σας…

Άντε και πάλι να ευχηθούμε…σε 
Καλή Μεριά…

Υ.Γ. Οι εικόνες δεν έχουν καμιά αξία 
πέρα από λατρευτική…παρακαλώ 
σας, μη προσπαθήσετε να τις πουλή-
σετε κάπου…λέμε τώρα…

Ναι, οδηγείς μηχανάκι με δί-
πλωμα αυτοκινήτου, αλλά ποιο;

Με τη νέα νομοθεσία, οι κάτοχοι διπλώματος αυτοκινή-
του μπορούν πλέον να οδηγούν και δίκυκλα. Δεν ισχύει 
για όλες τις κατηγορίες όμως, αλλά για μηχανές έως 125 
κυβικών και 15 ίππων, και αυτό υπό προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία που αναγράφεται 
στο ΦΕΚ 1845/Β, οι κάτοχοι διπλώματος αυτοκινήτου 
μπορούν από το Μάιο να οδηγήσουν και μοτοσικλέτες, 
με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς. Αυτό 
είναι κάτι που ισχύει εδώ και χρόνια σε Ευρωπαϊκές 
χώρες όπως Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Αυστρία, και 
αναμένεται να βελτιώσει την καθημερινότητα πολλών 
οδηγών, μειώνοντας το μποτιλιάρισμα, αλλά και τα έξο-
δα μετακίνησης και καυσίμων.

Τι μηχανάκια όμως μπορούμε πλέον να οδηγούμε νόμι-
μα, χωρίς αλλαγή στο δίπλωμα; Πού υπάρχουν περιορι-
σμοί;

Μπορείς να οδηγήσεις μηχανάκι έως 125κ.εκ με δίπλω-
μα αυτοκινήτου

Οι κατηγορίες δικύκλων που μπορεί να οδηγήσει ένας 
κάτοχος διπλώματος Β κατηγορίας (δηλαδή ΙΧ επιβα-
τικού αυτοκινήτου έως 7 θέσεων) είναι η ΑΜ και η Α1.

Στην πρώτη ανήκουν τα λεγόμενα μοτοποδήλατα, τα 
οποία έχουν κινητήρα χωρητικότητας έως 50 κυβικά 
εκατοστά. Ο νέος νόμος, επιτρέπει στους κατόχους δι-
πλώματος αυτοκινήτου να οδηγήσουν νόμιμα ένα τέ-
τοιο δίκυκλο, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 27ο έτος 
της ηλικίας τους και να έχουν άδεια οδήγησης Β κατη-
γορίας για περισσότερα από 6 χρόνια. Εν ολίγοις, για 
50αρι, δεν απαιτείται καμία άλλη προϋπόθεση.

Τα μηχανάκια της 2ης κατηγορίας, δηλαδή της Α1, ονο-
μάζονται επισήμως «ελαφρά δίκυκλα». Αυτά έχουν μέγι-
στη ισχύ 11kW, δηλαδή 15 ίππους, και αναλογία ισχύος/
βάρους μικρότερη από 0,1 kW/κιλό. Παρόλο που ένας 
κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου μπορεί να οδηγήσει 
125άρι χωρίς να εκδώσει νέο δίπλωμα, πρέπει να πληροί 
κάποιες προϋποθέσεις παραπάνω.

Πρέπει να κάνεις 5 πρακτικά μαθήματα αλλιώς είσαι πα-
ράνομος

Προκειμένου να μπορέσει κανείς να οδηγήσει νόμιμα δί-
κυκλο της κατηγορίας Α1, πρέπει να είναι τουλάχιστον 
27 ετών, να έχει δίπλωμα αυτοκινήτου για πάνω από 6 
χρόνια, καθώς και να έχει κάνει πρακτική εκπαίδευση 
διάρκειας τουλάχιστον 5 μαθημάτων.

Στην περίπτωση που κάποιος είναι κάτοχος διπλώματος 
Β κατηγορίας για τουλάχιστον 4 έτη, και διπλώματος 
μοτοποδηλάτου (ΑΜ) επίσης για τουλάχιστον 4 έτη, και 
έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του, τότε δεν 
χρειάζονται επιπλέον μαθήματα, και μπορεί να οδηγή-
σει μηχανάκι κατηγορίας Α1 νόμιμα.

Σημειώνουμε πως η οδήγηση μοτοσικλέτας που ανή-
κει στην κατηγορία Α1 με δίπλωμα αυτοκινήτου με τις 
παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει νόμιμα μόνο 
εντός της ελληνικής επικράτειας.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΑΒΑΝ ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Σε Ξάνθη και Έβρο ιαΓια μια ακόμη χρο-
νιά έλαβε χώρα η τελετή απονομής των 
Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας για το 
2022 από το Αθηνόραμα, που ξεχωρίζει 
και αναδεικνύει τα καλύτερα εστιατόρια 
της χώρας που υπηρετούν την ελληνική 
γαστρονομία. Ανάμεσα στις βραβεύσεις, 
από την ΑΜΘ ξεχωρίζει η παραδοσιακή 
ταβέρνα «Κοττάνη» στο ομώνυμο ορεινό 
χωριό της Ξάνθης, το Almira Fish & Meat 
Τavern και η Ταβέρνα του Άη Γιώργη στην 
Αλεξανδρούπολη, που είναι νέες προσθή-
κες στη λίστα, και οι «Καρυδιές» στη Σα-
μοθράκη. Η Κοττάνη ως new entry απέ-
σπασε βαθμολογία 14/20 για την ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα, ομοίως και οι δύο 
επιχειρήσεις εστίασης της Αλεξανδρούπο-
λης. Η ταβέρνα Κοττάνη βρίσκεται σε ένα 
πετρόχτιστο χάνι 100 ετών, «στη μέση του 
πουθενά» όπως αναφέρει το Αθηνόραμα, 
στην περιοχή των Πομάκων (κοντά στα 
σύνορα με τη Βουλγαρία). «Ζεστή η ατμό-
σφαιρα στη σάλα με το τζάκι, τα κιλίμια 
και τα τετζερέδια, ενώ στην πλακόστρω-
τη, λουλουδάτη αυλή υπάρχει νερόμυλος. 
Στην ανοιχτή κουζίνα, ο ιδιοκτήτης Τζε-
μίλ Χαλίλογλου και η γυναίκα του μαγει-
ρεύουν πεντανόστιμα πιάτα από την πο-
μάκικη κουζίνα: πατατόπιτα με ρύζι και 
σπιτικό φύλλο, κατσαμάκι (τυρί, βούτυρο 
και τριμμένο κρεμμύδι), καυτερή φασολά-
δα, αλλά και μια ποικιλία από κεμπάπ, κι-
οφτέ και παϊδάκια» τονίζει το περιοδικό. 
Έξω από την Αλεξανδρούπολη, στον Άγιο 
Γεώργιο Μάκρης, βρίσκεται η «Ταβέρνα 
του Αϊ-Γιώργη». Πρόκειται για ένα χώρο 
με ζεστή ατμόσφαιρα και υπέροχη θέα. 
Το μενού κινείται στην ελληνική κλασική 
κουζίνα με νόστιμα μαγειρευτά και πιάτα 
εποχής. Το Almira Fish and Meat Tavern 
είναι ατμοσφαιρικό εστιατόριο δίπλα 
στη θάλασσα, με καταπράσινο εξωτερικό 
χώρο, μακριά από το θόρυβο της πόλης. 
Το μενού κινείται στην ελληνική κλασική 
κουζίνα, περιλαμβάνοντας φρέσκα ψά-
ρια, τοπικά κρέατα και νόστιμα μαγειρευ-
τά.


