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Θέμα: Ζήτημα με τα απορριμματοφόρα στον οικισμό του Δροσερού Ξάνθης 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Ο οικισμός Δροσερού Ξάνθης είναι 100 χρονών, ένας από τους λίγους 

πανελλαδικά με μόνιμους κατοίκους, όχι μετακινούμενους και απέχει 1,5 χιλιόμετρο 

από την πόλη της Ξάνθης. Παραμένει τόσο χρόνια εκτός σχεδίου πόλεως, χωρίς να 

υπάρχουν βασικές υποδομές. Ανάμεσα στα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στον 

οικισμό του Δροσερού, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, που σχετίζεται με τα 

απορριμματοφόρα και τους κάδους απορριμμάτων. 

Ο σύλλογός μας από το 2006 προσπαθεί μεταξύ άλλων, να λύσει και αυτό το 

ζήτημα. Το ζήτημα είναι καθημερινό, καθώς τα απορριμματοφόρα που περνούν από 

τον οικισμό είναι πολύ παλιά, τρύπια και διασπείρουν δύσοσμα υγρά και φυσικά και 

μικρόβια. Έτσι τα επικίνδυνα λήμματα και όλα τα ζουμιά που παράγονται από τα 
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απορρίμματα πέφτουν στους δρόμους του οικισμού και παραμένουν εκεί, 

δημιουργώντας ζήτημα για την υγεία του οικισμού. 
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Πάνω από μια δεκαετία στέλνουμε αιτήματα στις τοπικές αρχές, για να λύσουν αυτό 

το σοβαρό θέμα, αλλά δεν έχει βρεθεί λύση. 

 

Θερμά παρακαλούμε αυτή τη φορά να ληφθεί σοβαρά υπόψιν το ζήτημα αυτό που 

σχετίζεται με την δημόσια υγεία και να βρεθεί μια λύση, όπως και να ψεκαστούν οι κάδοι με 

κάποιο απολυμαντικό υγρό.  

Γιατροί που πραγματοποιούν εμβολιασμούς στο οικισμό και αναφέρουν ότι υπάρχει 

θέμα στον οικισμό με την ηπατίτιδα Α και άλλες παθήσεις, που δεν σχετίζεται με τον 

εμβολιασμό μόνο, αλλά και με το πόσιμο νερό, που μολύνεται και λόγω των ελλείψεων 

υποδομών και των βόθρων που υπάρχουν, λόγω έλλειψης γενικού δικτύου αποχέτευσης και 

λημμάτων ομβρίων, αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετά παιδιά και ενήλικες να αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα υγείας και δερματολογικά θέματα. 

Προσπαθώντας να λύσουν το θέμα, αναγκάζονται οι γυναίκες να πλένουν τον δρόμο 

μετά το απορριμματοφόρο, καθώς φοβούνται ασθένειες και μικρόβια, όπως φαίνεται από τις 

παρακάτω φωτογραφίες. 
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Το ζήτημα είναι σοβαρό, αλλά δυστυχώς ελπίζουμε ότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν 

λύνεται το ζήτημα πλένοντας τους δρόμους, για την σωστότερη αντιμετώπιση του θέματος, 

παρακαλούμε να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα από το Δήμο Ξάνθης και την υπηρεσία 

καθαριότητας. Μετά από πολλά αιτήματα, αν δεν δραστηριοποιηθεί ο δήμος Ξάνθης, η μόνη 

λύση φαίνεται να είναι να ζητήσουμε ακρόαση από τον εισαγγελέα Ξάνθης και να γίνει 

καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού 

Συλλόγου Γυναικών Δροσερού Ξάνθης  

«Η ΕΛΠΙΔΑ» 

 

  

 

    

                                                                                                            

 Σουλεϊμάν Σαμπιχά 
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