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Ηχώ της Θράκης

Τσέπελης, ο Δήμαρχος των έργων;   Τε-
λευταίος και καταϊδρωμένος ο Δήμος 
Ξάνθης σε ΕΡΓΑ από το ΕΣΠΑ

Τσέπελης, ο Δήμαρχος των έργων;

Τελευταίος και καταϊδρωμένος ο Δήμος Ξάνθης

σε ΕΡΓΑ από το ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Ξάνθης βρίσκεται στην τελευταία θέση του ΕΣΠΑ, 
τόσο σε αριθμό Έργων, όσο και σε ποσά χρηματοδότησης, 
είναι δηλαδή ουραγός συγκρινόμενος με τους άλλους 4 μεγά-
λους Δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ, σύγκριση η οποία προ-
καλεί τεράστια θλίψη…
   
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ    Αριθμός Έργων  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ

 1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                 17                          19.100.106
2 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   13                  18.725.341

3 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ              8                          10.326.740
4 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                   14                          10.127.870
 5 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                      4                       4.438.173
 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

 Ο Δήμος Ξάνθης στο τρέχον ΕΣΠΑ δεν  μπόρεσε να εκτελέσει ουσιαστικά 
ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, εκτός από την αποκατάσταση του Παλιού Δη-
μαρχείου, ένα έργο όμως που ξεκίνησε πριν από 8 ολόκληρα χρόνια..
Εκτός λοιπόν από το Παλιό Δημαρχείο και από το Πρόγραμμα Επισιτιστικής 
Βοήθειας (ΤΕΒΑ), τα υπόλοιπα 2 που αναφέρονται στον πίνακα ως έργα του 
Δήμου Ξάνθης, αφορούν μόνο προμήθειες υλικών και υπηρεσιών και δόθη-
καν από τα περισσευούμενα αδιάθετα κονδύλια του ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς 
μας, προφανώς σε Δήμους όπως τον δικό μας με ιδιαίτερα χαμηλή ή μηδενική 
απορροφητικότητα ….
Ο Δήμος Ξάνθης, ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ και ΚΑΤΑΙΔΡΩΜΕΝΟΣ λοιπόν στον σχετικό 
πίνακα των συγχρηματοδοτούμενων ΕΡΓΩΝ της Περιφέρειας, εισπράττει σή-
μερα τις συνέπειες της απόλυτης ανικανότητας μιας Δημοτικής Αρχής που δεν 
μπόρεσε να αξιοποιήσει Ευρωπαϊκούς πόρους, τη στιγμή μάλιστα που άλλοι 
γειτονικοί Δήμοι – και όχι μόνο – κάνουν «πάρτι», υλοποιώντας και εγκαινιά-
ζοντας νέα μεγάλα ΕΡΓΑ..
Ωραίοι οι ξεκούραστοι μονόλογοι και οι συνεντεύξεις του Δημάρχου κ. Τσέ-
πελη, καθώς και η «φιλότιμη» προσπάθεια κάποιων ΜΜΕ να μας πείσουν ότι 
γίνεται προσπάθεια και ότι … τη μία μας φταίει ο κορονοϊός … την άλλη φταί-
ει η ακρίβεια… ή μάλλον το κακό μας το ριζικό.. Όμως όχι μόνο δεν πείθουν 
κανέναν, αλλά προκαλούν άφθονο γέλιο, μαζί βέβαια με έντονη αγανάκτηση…
Η Ξάνθη σήμερα βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο. Χάνει διαρκώς μεγάλες 
ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων, με αποτέλεσμα να μένει πολλά χρόνια 
πίσω, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι όταν δεν γίνονται ΕΡΓΑ σε έναν τόπο, τότε 
δεν υπάρχει Ανάπτυξη.
 
Υ.Γ:  Αλήθεια, οι μηχανικοί και οι επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλά-
δου της περιοχής μας, ως φορείς γνώσης και  εμπειρίας σε όλο το φάσμα της 
παραγωγής ενός έργου, είναι πράγματι ευχαριστημένοι από την εικόνα που 
παρουσιάζει ο Δήμος μας και από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα ΔΕΝ έχει 
πραγματοποιηθεί ούτε ένα σοβαρό ΕΡΓΟ στην Ξάνθη; 
 Σάββας Μελισσόπουλος

Γιατί το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης δεν αξιοποιεί τις εγκαταλελειμμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις προκειμένου να στεγάσει τις οικογέ-
νειες των στρατιωτικών και αν δεν μπορεί λόγω κόστος επισκευής  να επιδοτεί το ενοίκιο των σπιτιών.
ΝΙΟΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΑ

Το αιώνιο πρόβλημα της στέγασης των 
Αξιωματικών και Υπαξιωματικών στην 
επικράτεια της ΑΜΘ προβάλλει με ανα-
φορά της κατόπιν του εγγράφου της 
Ένωσης των Στρατιωτικών στην Δρά-
μα και σε όλη την περιφέρεια η βουλευ-
τής Χαρά Κεφαλίδου προς τον Υπουργό 
Εθνικής Αμύνης Καβαλιώτη Ν. Πανα-
γιωτόπουλο που δεν δικαιολογείται να 

μην γνωρίζει το οξύ πρόβλημα στέγα-
σης των στελεχών των ενόπλων δυνά-
μεων που υπηρετούν στην Θράκη και 
τα νησιά.

Το δυστύχημα για τις οικογένειες των αξιωμα-
τικών είναι ότι ό υπουργός Εθνικής Αμύνης Ν. 
Παναγιωτόπουλος, παρόλο που η καταγωγή του 
είναι από την Καβάλα και πιστεύουμε γνωρίζει 
από πρώτο χέρι το οξύ και διαχρονικό πρόβλημα 
στέγασης των στελεχών του στρατού που μετακι-
νούνται εννοείται μαζί με τις οικογένειες τους, 
παρόλα αυτά το Υπουργείο του, ενώ υπάρχουν 
εγκαταλελειμμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
διάσπαρτες στην επικράτεια της περιφέρειας δεν 
τις αξιοποιεί σε αυτήν την κατεύθυνση.

Είναι λυπηρό στον 21ο αιώνα να δίνεις εντολή 
μετακίνησης του Στρατιωτικού για υπηρεσιακές 
ανάγκες και ορθά, αλλά  να μην λαμβάνεις υπόψη 
της ανάγκες της οικογένειάς του.

Με επιστολή της η Ένωση Στρατιωτικών Περιφε-

ρειακής Ενότητας Δράμας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.), από τις 11 
Μαΐου 2022, τονίζει το θέμα της στέγασής τους, ένα 
σημαντικό και διαχρονικό πρόβλημα που απασχο-
λεί τους στρατιωτικούς, οι οποίοι υπηρετούν στις 
Μονάδες που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών 
ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, αλλά 
και εν γένει τους Έλληνες στρατιωτικούς.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, στα κριτή-
ρια και τις προϋποθέσεις που μνημονεύονται 
στον «Κανονισμό Στρατιωτικών Οικημάτων 
Αξιωματικών-Υπαξιωματικών (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ), 
Φ.910/6/129344/2005 Απόφαση ΥΕΘΑ – ΦΕΚ Β΄ 
519», ), δε λαμβάνεται, επί της ουσίας, υπόψη το οι-
κογενειακό εισόδημα.
Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ., αφού έλαβε και επεξεργάστηκε μια 
σειρά από προτάσεις των μελών της και με γνώμο-
να πάντα το συμφέρον του συνόλου του προσωπι-
κού, καθώς και την ανακούφιση των οικονομικά 
ασθενέστερων, τις καταθέτει μέσω της επιστολής 
της, προκειμένου να συμβάλει από την εφαρμογή 
τους, όπως υποστηρίζει, στη δικαιότερη κατανο-
μή των υπαρχόντων στρατιωτικών οικημάτων.


