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Ξάνθη το μεγαλείο σου
ΣΟΚ

 – Τριτοκοσμικές 
καταστάσεις στα 
χωριά του Δήμου 

Σταυρούπολης 
– Μετακινούνται 
από και προς την 
Ξάνθη μόνο δύο 

φορές την 
εβδομάδα.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
Τα θολά μάτια, στυλωμένα στ’ άπειρο

–πνιγμένα στη σιωπή-
Γυρεύουν απελπισμένα λίγο φως

ή ένα σινιάλο,…
Ένα ελάχιστο στίγμα ελπίδας ή προσμονής…

Μα που χάθηκαν οι παλιοί μας φίλοι;
Ποια καράβια ταξιδεύουν τη ζωή τους

Σε αρμυρές θάλασσες;...
(από το βραβευμένο ποίημα του Γ. Μπίμη)

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

-ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΟΙΩΣ ΕΡΗΜΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΔΡΟΜΟΥΣ –  ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 
–  ΧΩΡΙΣ ΑΤΜ – ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗ-
ΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Ξάνθη το μεγαλείο σου
Οι κάτοικοι της ορεινής Σταυρούπολης εξυπηρετούνται για την 
μεταφορά τους 2 φορές την εβδομάδα με ευθύνη του δημάρ-
χου Ξάνθης Μ. Τσέπελη, ο οποίος παρά τις συχνές αναφορές 
από το ΚΤΕΛ Ξάνθης – στο άρθρο μας φιλοξενήσαμε τον πρό-
εδρο Θέμη Γεωργιάδη, για υπογραφή σύμβασης μεταφορικού 
έργου, για το χρονικό διάστημα που είναι κλειστά τα σχολεία, 
κάτι που ο δήμαρχος και οι στενοί του συνεργάτες δεν έλαβαν 
υπόψη με αποτέλεσμα υπέργηροι κάτοικοι της ορεινής Σταυ-
ρούπολης να μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς μόνο 
δύο φορές την εβδομάδα.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι συνεργαζόμενες παρατάξεις 
ζητούν άμεση συζήτηση του όλου θέματος στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο.

    Ένα καίριο και ζωτικής σημασίας θέμα ανοίγουν οι συνερ-
γαζόμενες παρατάξεις του δήμου Ξάνθης για ένα θέμα που 
αναδείξαμε και εμείς μέσα από την «ΗΧΩ» και αφορά το συ-
γκοινωνιακό έργο στους οικισμούς της ορεινής περιοχής όπου 
και μετά την λήξη των σχολείων, οι κάτοικοι  εξυπηρετούνται 
μόνο δύο φορές  – άκουσον – άκουσον- δύο φορές την εβδο-
μάδα με ευθύνη αποκλειστικά του δήμου Ξάνθης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Όπως όλοι γνωρίζουμε σήμερα στην ευρύ-
τερη περιοχή της Σταυρούπολης του Δήμου 
Ξάνθης όπου υπάρχουν επτά (7) Τοπικές 
Κοινότητες, υπάρχει έντονη ανάγκη αύξη-
σης των δρομολογίων για τους κατοίκους 
και τους επισκέπτες – κυρίως κατά την κα-
λοκαιρινή περίοδο – όταν σταματούν τα κα-
θημερινά σχολικά δρομολόγια.

Η συγκοινωνιακή κάλυψη με την Ξάνθη, 
ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο είναι 
ελάχιστη με δύο (2) μόνο δρομολόγια την 
εβδομάδα, αριθμός που δεν εξυπηρετεί 
ούτε κατ΄ ελάχιστο τόσο τους μόνιμους κα-
τοίκους αυτών των περιοχών για τους οποί-
ους όλοι υποτίθεται ότι νοιαζόμαστε, όσο 
και τους επισκέπτες που είναι πολλοί αυτή 
την περίοδο.

Το θέμα το είχαμε ξαναθέσει  υπόψη 
του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμ-
βουλίου στις  24-3-2021 – ένα χρόνο 
δηλαδή πριν – και λάβαμε τότε την 
απάντηση από τον ίδιο ότι θα δρομολο-
γηθεί η επίλυσή του, πράγμα που δεν 
έγινε ποτέ…

 

Σήμερα, έχοντας υπόψη:

Α) Τις αυξημένες συγκοινωνιακές ανά-
γκες της περιοχής της Σταυρούπολης ,

Β)  Τη νομοθεσία που διέπει την παρο-
χή του συγκοινωνιακού έργου η οποία 
είναι:

Ο Νόμος 2963/2001 (ΦΕΚ 
268/Α/2001) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία των δημόσιων επιβατικών μεταφο-
ρών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος 


