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ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  

«Η ΕΛΠΙΔΑ» 

 
______________________________________________________________ 

 

 
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 748 

17 Ιουλίου 2020 

 

ΠΡΟΣ 

Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

κ. Ιωάννη Σαρμά 

 

Κοινοποίηση: 

Συνήγορο του Πολίτη  

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,  

 

Συνοδευτικά με το αίτημα μας, με αρ. πρωτ. 747 / 17.7.2020, σας παραδίδουμε και το 

παρόν έγγραφο, όπου θα βρείτε τα πιο σημαντικά αιτήματα που έχει στείλει ο 

Σύλλογος μας από το 2006 ως και σήμερα, προς κάθε Αρμόδια Αρχή σχετικά με την 

εκπαίδευση.    

 

Εκπαίδευση – Εξερχόμενα  

1. Αρ. πρωτ. 50 / 10.4.2007 – ενημερωτική επιστολή προς το Συνήγορο του 

Πολίτη, μετά τη συνάντηση με την επιτροπή του ΣτΠ για τα δικαιώματα του 

παιδιού,  για τα προβλήματα της εκπαίδευσης και πρόταση για ανέγερση νέου 

σχολείου.   

 

2. Αρ. πρωτ. 51 / 13.4.2007 – επιστολή προς τον κ. Μίτση, μετά την επίσκεψη 

του στον οικισμό μας, για παραχώρηση δύο αιθουσών – προκάτ για το χώρο 

του σχολείου.  

 

3. Αρ. πρωτ. 62 / 29.6.2007 – επιστολή προς κ. Μόσχο (από τον Συνήγορο του 

Πολίτη ) στον οποίο κοινοποιούμε τις εξελίξεις της σχολικής πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα ποσοστά σχολικής διαρροής για τον 

οικισμό μας καθώς και για τους οικισμούς Αλάν Κουγιού, Ανάχωμα, 

Ήφαιστος (Κομοτηνής) και Άβαντος (Αλεξ/πολης).  

 

4. Αρ. Πρωτ. 63 / 11.6.2007 προς τον Υπερνομάρχη Ξάνθης – ενημέρωση για 

την κατάσταση των σχολείων του οικισμού. Με το αίτημα, ζητήσαμε 

ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει για την ανέγερση νέου σχολείου 

και σχετικά με την τοποθέτηση αιθουσών – προκάτ στο σχολείο μας ως 

προσωρινή λύση για την στέγαση των μαθητών.  
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5. Αρ. Πρωτ. 64 / 11.6.2007 προς Δήμαρχο Ξάνθης και Δημοτικό Συμβούλιο – 

ενημέρωση για την κατάσταση των σχολείων του οικισμού. Με το αίτημα, 

ζητήσαμε ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει για την ανέγερση νέου 

σχολείου και σχετικά με την τοποθέτηση αιθουσών – προκάτ στο σχολείο μας 

ως προσωρινή λύση για την στέγαση των μαθητών. 

 

6. Αρ. πρωτ. 65 / 12.6.2007 στάλθηκε επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας με 

θέμα την ενημέρωση για την κατάσταση της εκπαίδευσης στον οικισμό, με 

κύριο αίτημα την δημιουργία νέου σχολείου.  

 

7. Αρ. πρωτ. 79 / 28.7.2008 προς Συνήγορο του Πολίτη – σχετικά με την 

αναφορά με αρ. πρωτ. 4639 – για την ανάγκη κατασκευής νέων σχολικών 

κτηρίων.  

 

8. Αρ. Πρωτ. 237 / 16.7.2013 προς Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ( 

υπόψιν κ. Αρβανιτόπουλου), κοινοποιημένο προς τον Συνήγορο του Πολίτη 

με θέμα «Δημόσια σχολεία και εκπαίδευση». 

 

9. Αρ. πρωτ. 240 / 16.7.2013 προς Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας – κοινοποιημένο προς Συνήγορο του Πολίτη και προς Ειδική 

Γραμματεία Θρησκευμάτων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Αίτημα με τις 

υπογραφές των κατοίκων για τα προβλήματα του οικισμού. Πρώτο από όλα τα 

προβλήματα, το εκπαιδευτικό.  

 

10. Αρ. πρωτ. 241 / 17.7.2013 προς την Ειδική Γραμματεία Θρησκευμάτων και 

Πολιτισμικής Εκπαίδευσης, υπόψιν κ. Λινού – κοινοποιημένο προς τον 

Συνήγορο του Πολίτη – με θέμα «Δημόσια σχολεία και εκπαίδευση».  

11. Αρ. πρωτ. 246 / 13.8.2013 προς την Βουλή των Ελλήνων – ενημερωτικό για 

όλα τα προβλήματα του οικισμού συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης.  

 

12. Αρ. πρωτ. 384 / 9.2.2017 προς Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Παιδείας 

και Υπουργείο Υγείας – με θέμα τις βρύσες και η σίτιση στο 15ο & 20ο 

Δημοτικό Σχολείο του Δροσερού. Διαμαρτυρία για την έλλειψη πόσιμου 

νερού στα δημοτικά σχολεία του οικισμού. 

 

13. Αρ. πρωτ. 418 / 13.3.2017 προς Ειδική Γραμματεία Θρησκευμάτων και 

Πολιτισμικής Εκπαίδευσης, υπόψιν κ. Λινού – κοινοποιημένο προς τον 

Συνήγορο του Πολίτη – με θέμα «Δημόσια σχολεία και εκπαίδευση». Αίτημα 

υπογεγραμμένο από τους κατοίκους  με το οποίο αιτηθήκαμε κατάλληλες 

εγκαταστάσεις όπου θα στεγάζονται τα σχολεία, την δημιουργία καινούριου 

Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου καθώς και δημόσιου παιδικού σταθμού που 

θα ανταποκρίνεται και θα σέβεται τις γλωσσικές και πολιτιστικές μας 

ανάγκες. 

 

14. Αρ. πρωτ. 466 / 21.8.2017 προς το Υπουργείο Παιδείας, Δήμαρχο Ξάνθης - 

αίτημα για δημόσια σχολεία και ενημέρωση για την κατάσταση στο Δροσερό. 

Στο αίτημα ζητούσαμε ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων Ρομά, 
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ενισχυτική διδασκαλία στους Ρομά μαθητές Γυμνασίου, επιδοτούμενα 

σεμινάρια γλώσσας, τεχνών, επιτηδευμάτων. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

που να ανταποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες του πολιτισμού και της 

κουλτούρας μας, που θα βοηθήσει την εξέλιξη των μικρών παιδιών, την άρση 

των προλήψεων αλλά και την ανάδειξη των ενήλικων Ρομά ως ισότιμα και 

ενεργά μέλη της κοινωνίας μας. 

 

15. Αρ. πρωτ. 494 / 26.6.2018 προς τη Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας Ξάνθης – 

αίτημα διευκρινιστικό στο δικό τους Υπ αριθμ.3169Α έγγραφο, σχετικά με 

τον αριθμό των σχολικών μονάδων που υπάρχουν στην Ξάνθη ( νηπιαγωγεία 

και δημοτικά) και τον αριθμό των μαθητών σε αυτά.  

 

16. Αρ. πρωτ. 503 / 3.9.2018 – Προς κάθε αρμόδιο για την εκπαίδευση ( 

κ.Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ.Πρωθυπουργό, κ.Πρόεδρο της 

Βουλής των Ελλήνων, κ.Υπουργό Παιδείας, Γραφείο Ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, Συνήγορος του πολίτη, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ξάνθης)  

Ζητάμε όσον αφορά στα θέματα της εκπαίδευσης: 

 Δημιουργία τουλάχιστον δεύτερου νηπιαγωγείου στον οικισμό, για να 

καλυφθεί ο αριθμός των παιδιών αυτής της ηλικίας 

 Παροχή πόρων, προκειμένου να κτιστεί σχολικό κτήριο για το 

γυμνάσιο, σε σχετικό οικόπεδο που υπάρχει στον οικισμό. 

 Διευκόλυνση εγγραφής παιδιών σε σχολεία της Ξάνθης 

 Λειτουργία ενισχυτικής διδασκαλίας και στο δημοτικό και στο 

γυμνάσιο του οικισμού 

 Λήξη της επιβολής προστίμων στους γονείς που δεν φοιτούν τα παιδιά 

στο γυμνάσιο 

 Τέλος θα ήταν αναγκαίο να υπάρχει κοινωνική λειτουργός στα 

σχολεία που εδρεύουν στον οικισμό, για να βοηθούν σε θέματα 

οικογενειακά και θέματα πρόνοιας, καθώς πολλές οικογένειες 

αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα και επιδρούν στην 

ψυχολογία και στην σχολική φοίτηση των παιδιών. 

 

17. Αρ. πρωτ. 503 / 18.9.2018 προς Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, 

κ. Αγγελόπουλου Γεώργιου. Κοινοποίηση προς Συνήγορο του Πολίτη. 

Αίτημα, μετά την επίσκεψη του κ. Αγγελόπουλου στον οικισμό και στον 

Σύλλογο μας, με το οποίο ζητούσαμε τις ενέργειες του ώστε τα παιδιά που δεν 

«χωράνε» στα σχολεία του οικισμού μας να ενταχθούν το συντομότερο μέσα 

στην πόλη της Ξάνθης και να μην χάσουν άλλη μία σχολική χρονιά.  

 

18. Αρ. πρωτ. 507 / 9.9.2018 - Αίτημα με καταλόγους παιδιών για την εκπαίδευση 

προς Υπουργείο Παιδείας (γραφείο κ.Υπουργού), Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.Γεώργιο Αγγελόπουλο, 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ξάνθης, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Ξάνθης. ΚΟΙΝ: Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης 
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Αίτημα με τους καταλόγους παιδιών τους οποίους συγκέντρωσε ο Σύλλογος 

μας κατά τη διαδικασία της απογραφής του πληθυσμού του οικισμού. 

Αιτούμασταν τις απαραίτητες ενέργειες για να ενταχθούν τα παιδιά στα 

δημόσια σχολεία. Για το αν έχουν λάβει υπόψιν τις ανάγκες των παιδιών τα 

οποία είναι δίγλωσσα και πολλές φορές και τρίγλωσσα. Και ζητούσαμε να μας 

γνωστοποιηθεί πως ερμηνεύουν τους λόγους της καθολικής, σχεδόν, 

ελλείψεως προόδου των μαθητών του οικισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και πως προτίθενται να αντιμετωπίσουν το γεγονός αυτό. 

 

19. Αρ. πρωτ. 510 / 10.9.2018 Αίτημα για αριθμό εγγραφών σε δημοτικά και 

νηπιαγωγείο του οικισμού και εκπρόθεσμων εγγραφών προς τις διευθύντριες 

των σχολείων του οικισμού, στην διεύθυνση ΠΕ Ξάνθης και κοινοποιημένο 

προς τον Εισαγγελέα Ξάνθης. 

 

20. Αρ. πρωτ. 513 / 13.9.2018  προς Δήμο Ξάνθης και Περιφέρεια ΑΜΘ για 

συγκοινωνία και την μετακίνηση των παιδιών που φοιτούν σε σχολεία εκτός 

οικισμού.  

 

21. Αρ. πρωτ. 515 / 15.9.2018 Αίτημα προς δήμαρχο Ξάνθης για τον αριθμό των 

παιδιών που υπάρχουν στον οικισμό που είναι σε ηλικία για Παιδικό Σταθμό 

και σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε να μπορέσουν να φοιτήσουν, από 

την στιγμή που δεν υπάρχει στον οικισμό Παιδικός Σταθμός.  

 

22. Αρ. πρωτ. 521 / 2.11.2018 Αίτημα προς Περιφερειάρχη ΑΜΘ για 

Μετακίνηση Μαθητών Λυκείου, εξηγώντας πως η έλλειψη λεωφορείου 

στέκεται εμπόδιο και αποθαρρύνει τα παιδιά να συνεχίσουν τη φοίτηση τους 

στο Λύκειο. Αιτούμαστε την δωρεάν μετακίνηση των 17 παιδιών, που 

κατάφεραν να φτάσουν στο Λύκειο αλλά πρέπει να περπατούν καθημερινά 4 

χλμ για να φτάσουν στο σχολείο τους, με τους όποιος κινδύνους επιφυλάσσει 

αυτό. 

 

23. Αρ. πρωτ. 522 / 8.11.2018 αίτημα προς γραφείο πρωθυπουργού 

(Θεσσαλονίκης) για συγκοινωνία και ενδεικτικά δρομολόγια – και τη 

χρησιμότητα της συγκοινωνίας για παιδιά του Γυμνασίου και Λυκείου, που 

φοιτούν σε σχολεία εκτός οικισμού.  

 

24. Αρ. πρωτ. 541 / 7.12.2018 αίτημα προς Διεθνή Αμνηστία, για το δικαίωμα 

των παιδιών μας στην εκπαίδευση + τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

Ρομά στον οικισμό μας και πανελλαδικά.  

 

25. Αρ. πρωτ. 542 / 7.12.2018 προς Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα  του 

Ανθρώπου τα αποτελέσματα – συμπεράσματα της απογραφής του πληθυσμού 

του οικισμού μας. Στην έκθεση συμπεριλαμβάνεται το εκπαιδευτικό 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι γονείς του οικισμού μας.  

 

26. Αρ. πρωτ. 563 + 564 / 20.12.18 προς Lavinia Banu (European Commission) 

ενημερωτικό για προβλήματα και κατάσταση οικισμού + το εκπαιδευτικό.  
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27. Αρ. πρωτ. 582  / 12.2.2019 προς Υπουργείο Παιδείας, υπόψιν κας. 

Αλεξάνδρας Μαρίνη, για τα παιδιά του Λυκείου και την ανάγκη 

δρομολόγησης λεωφορείου.  

 

28. Αρ. πρωτ. 583 / 15.2.2019 προς κα. Νικολού (Υπεύθυνη μεταφορών – 

μεταγραφών της Πρωτοβάθμιας Ξάνθης) – αίτημα με το οποίο ζητούσαμε 

πληροφορίες για την μετακίνηση 27 παιδιών ηλικίας δημοτικού σε σχολεία 

μέσα στην πόλη της Ξάνθης.  

 

29. Αρ. πρωτ. 589 / 19.03.2019 προς Διεύθυνση Π.Ε Ξάνθης για τα παιδιά ηλικίας 

4 -6 ετών. Αιτούμασταν τις ενέργειες που σκόπευε να κάνει η Πρωτοβάθμια 

Διεύθυνση Ξάνθης, για την ένταξη των παιδιών που φιλοξενούσε ο Σύλλογος 

στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και τα προετοίμασε για τα δημόσια 

νηπιαγωγεία εκτός οικισμού.  

 

30. Αρ. πρωτ. 590 / 26.3.2019 προς Υπουργείο Παιδείας, υπόψιν κ. Αϊδίνη – 

ενημέρωση για τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους γονείς παιδιών 

γυμνασίου που δε φοιτούν χωρίς να γίνει καμία κοινωνική έρευνα για τους 

λόγους που απέχει το παιδί (πχ μετακόμιση στο εξωτερικό της οικογένειας για 

εργασία). 

 

31. Αρ. Πρωτ. 607 / 14.05.2019 προς Διεύθυνση ΠΕ Ξάνθης, υπόψιν κας. 

Ντομπρίκη, για εγγραφές στα δημόσια σχολεία μέσα στην πόλη της Ξάνθης. 

Μαζί με το αίτημα επισυνάψαμε και τις λίστες των παιδιών που οι γονείς τους 

επιθυμούσαν να φοιτήσουν σε σχολεία εκτός οικισμού. 

 

«Ο Σύλλογος μας, περιμένει από την πλευρά σας να ενημερωθεί για το σύνολο 

των γονιών, σε ποια σχολεία μέσα στη Ξάνθη θα φοιτήσουν τα παιδιά τους, 

συγκεκριμένες ημερομηνίες μετακίνησης τους και σχετικά με τα σχολικά 

λεωφορεία, από ποιο μέρος του οικισμού θα παραλάβουν τα 206 παιδιά. Ως 

προς ενημέρωση σας, ο Σύλλογος θα συνεχίσει τις ενέργειες ώστε όλα τα παιδιά 

να είναι έτοιμα να φοιτήσουν στα δημόσια σχολεία της Ξάνθης.» 

 

32. Αρ. πρωτ. 642 / 12.8.2019 προς Δήμαρχο Ξάνθης ζητώντας περισσότερες για 

Παιδικούς σταθμούς που είναι κοντά στον οικισμό και θα μπορούσαν να 

φιλοξενήσουν τα μικρά παιδιά του οικισμού μας.  

 

33. Αρ. πρωτ. 650 / 3.09.2019 προς διεύθυνση ΠΕ Ξάνθης με το οποίο ζητούσαμε 

στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας που έγινε από όλες τις μεριές, να 

ενημερωθούμε:  

 Σε ποια ακριβώς νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Ξάνθης θα 

κατανεμηθούν τα παιδιά του οικισμού μας και πόσα ακριβώς στο καθένα.  

 Σύμφωνα με τις λίστες παιδιών που σας είχαμε παραδώσει, και με τις οποίες 

οι γονείς επιθυμούσαν να τα μεταγράψουν σε σχολεία εκτός οικισμού, 

γνωρίζουμε ότι ακόμα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παιδιών ( περίπου 90 

– 100) τα οποία δε πρόλαβαν να κάνουν εγγραφή, λόγω απουσίας για τις 
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εποχιακές δουλείες. Θα ήταν σημαντικό να μας γνωρίσετε τον χρόνο κατά 

τον οποίο θα υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και μεταγραφής. 

 Παρακαλούμε επίσης να μας γνωρίσετε τις ενέργειες που έχουν γίνει για την 

δρομολόγηση λεωφορείου από και προς τον οικισμό μας. Ποιες θα είναι οι 

στάσεις και οι ώρες των δρομολογίων;  

 

34. Αρ. πρωτ. 651 / 5.9.2019 συνοδευτική επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας 

και Θρησκευμάτων – με την οποία αιτούμαστε την παρέμβαση της για να μη 

«χαθεί» και άλλη μία σχολική χρονιά για τα παιδιά του οικισμού μας.  

 

35. Αρ. πρωτ. 657 / 13.9.2019 προς διευθύντριες σχολείων ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15ου 

ΚΑΙ 20ου δημοτικού. Ο Σύλλογος έχοντας αποφασίσει να συμβάλλει στην 

υποστήριξη της φοίτησης των παιδιών και να βοηθήσει στην αγορά των 

σχολικών ειδών και στον πρώτο απαραίτητο ρουχισμό ζήτησε τη λίστα των 

παιδιών που είναι να φοιτήσουν σε σχολεία εκτός οικισμού, ώστε να μπορέσει 

να έρθει σε επικοινωνία με τους γονείς για να δει τις ανάγκες των παιδιών και 

το νούμερο ρουχισμού. 

 

36. Αρ. πρωτ. 669 / 23.10.2019 προς κα. Μαριάννα Βαρδινογιάννη - στήριξη 

σχολικού λεωφορείου. 

 

37. Αρ. πρωτ. 673 / 19.11.2019 προς Γ.Γ. γραμματεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας (Υπουργείο Παιδείας). Αίτημα για την κατάσταση του 

εκπαιδευτικού ζητήματος στο Δροσερό με το οποίο ζητούσαμε: 

 Ένταξη των παιδιών μας στη δημόσια σχολεία της πόλης. Όχι άλλα 

γκέτο σχολεία. 

 Κοινωνικούς λειτουργούς, ώστε να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η 

σχολική διαρροή. 

 Δρομολόγηση λεωφορείων για την μετακίνηση των μαθητών στα 

σχολεία τους. 

 Επιμελητή Ανηλικών. 

 Αστική συγκοινωνία, για τα παιδιά του Γυμνασίου – Λυκείου και τις 

μαμάδες.  

 

38. Αρ. πρωτ. 676 / 2.12.2019 προς Υπουργό Παιδείας, αίτημα συνάντησης 

θεωρώντας πως το πρόβλημα της εκπαίδευσης στον οικισμό έχει φτάσει σε 

αδιέξοδο.  

 

39. Αρ. πρωτ. 685 / 2.1.2020 προς κα. Γκίκα, ΓΓ ΠΕ και ΔΕ, Υπουργείο Παιδείας 

– επανάληψη του αιτήματος 673 το οποίο δεν απαντήθηκε.  

 

40. Αρ. πρωτ. 686 / 3.1.2020 προς Lavinia Banu (European Commission) 

ενημέρωση σχετική με τα σχολεία.  

 



Τηλ επικοινωνίας: 6988536677. 

e-mail:sullogoselpida@gmail.com 

www.drosero.eu 

 

41. Αρ. πρωτ. 688 / 8.1.2020 προς Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης – αιτούμαστε 

εκτίμησης της ένταξης των 100 παιδιών από τον οικισμό μας στα δημόσια 

σχολεία μέσα στην πόλη της Ξάνθης.  

 

42. Αρ. πρωτ. 710 / 3.3.2020 προς κα. Γκίκα Γ.Γ ΠΕ και ΔΕ, Υπουργείο Παιδείας 

– προώθηση ξανά  του αιτήματος 673 και 685.  

 

43. Αρ. πρωτ. 730 / 28.5.2020 προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας – 

επιστολή η οποία παραδόθηκε αυτοπροσώπως από την Πρόεδρο του 

Συλλόγους μας στην ΠτΔ, κα. Κατερίνας Σακελλαροπούλου  με τα πιο 

σημαντικά προβλήματα του οικισμού, συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαίδευσης.  

 

44. Αρ. πρωτ. 739 / 7.7.2020 προς Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

καταπολέμησης της φτώχειας, κ. Γεώργιο Σταμάτη σχετικά με τη η σύνδεση 

του επιδόματος «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – ΚΕΑ» με την 

φοίτηση των παιδιών, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί θέσεις στα σχολεία για 

όλα τα παιδιά. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού 

Συλλόγου Γυναικών Δροσερού Ξάνθης  

«Η ΕΛΠΙΔΑ» 

  

 

    

                                                                                                            

 Σουλεϊμάν Σαμπιχά 
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