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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

«Η ΕΛΠΙΔΑ» 

 

______________________________________________________________ 

 

 

                                                                      Αριθ. 

Πρωτοκόλλου: 849 

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 

ΠΡΟΣ:  

α) Γραφείο Δημάρχου Ξάνθης, 

κ. Τσέπελη Εμμανουήλ 

β) Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης 

 

Θέμα: Επιστολή σχετικά με τα προβλήματα του Δροσερού Ξάνθης 

 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 

Αξιότιμοι κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

ο σκοπός της επιστολής μας είναι να κοινοποιηθούν σε όλο το δημοτικό συμβούλιο τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι Ρομά στο Δροσερό Ξάνθης. 

 

Αρχικά, στις 15 Ιανουαρίου 2020 έγινε μία πρώτη προσπάθεια να κοινοποιήσουμε 

στον δήμαρχο Ξάνθης, κ. Τσέπελη Εμμανουήλ, τα προβλήματα του οικισμού, με μία 

συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν θέματα, όπως η μη ένταξη του οικισμού μας στο 

σχέδιο πόλης της Ξάνθης, η κοινωνική ένταξη των παιδιών μας ,η έλλειψη βασικών 

έργων υποδομής, η έλλειψη αστικής συγκοινωνίας και η σχεδόν καθολική ανεργία των 

κατοίκων του οικισμού. Μέσα σε αυτό το διάστημα αποστάλθηκαν πολλά αιτήματα 

μας στον Δήμαρχο χωρίς καμία απάντηση. 

 

Μία δεύτερη προσπάθεια έγινε, τον Νοέμβρη του 2020, μέσω του Δημοτικού 

Συμβούλου, κ. Ιωάννη Παπαχρόνη, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας 

προσέγγισε στην προσπάθεια του να ενημερωθεί για τα προβλήματα του Δροσερού. 

Λίγο αργότερα κατέθεσε ο ίδιος πρόταση στον Δήμαρχο Ξάνθης μέσω του 
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συνδυασμού «Αγάπη για την Ξάνθη», σχετικά με το μείζον ζήτημα της ένταξης του 

οικισμού στο σχέδιο πόλης της Ξάνθης.  

 

Ωστόσο, θα μπορούσαμε να θέσουμε κάποια εύλογα ερωτήματα: 

Υπάρχει μέριμνα για τον απομονωμένο οικισμό του Δήμου Ξάνθης, που ζει στο 

περιθώριο εδώ και 100 χρόνια; 

Υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα του οικισμού;  

Είναι το δημοτικό συμβούλιο διαθέσιμο να υποστηρίξει τις προσπάθειες μας  και να 

αναλάβει την ευθύνη της ένταξης του οικισμού, με τους σχεδόν 10 χιλιάδες κατοίκους, 

στο σχέδιο πόλης; 

Στηρίζουν την προσπάθεια για λεωφορειακή σύνδεση του οικισμού με την πόλη 

καθώς και την ασφαλή ηλεκτροδότηση των κατοικιών; 

Η μη ένταξη στο σχέδιο πόλης κάνει την ζωή μας παράνομη καθώς υπάρχει αυθαίρετη 

δόμηση και κατάτμηση γης. Οι πολεοδομικοί νόμοι δεν καλύπτουν πλέον το 

ιδιόμορφο καθεστώς που υπάρχει στο Δροσερό, έτσι είναι αδύνατη η νομιμοποίηση 

των κατοικιών. Επομένως, υπάρχει πρόθεση ανάληψης ευθύνης για νέα πολεοδομική 

μελέτη; 

Αν υλοποιηθεί αυτό, θα διευκολυνθεί η επίλυση και άλλων σημαντικών προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι Ρομά στο Δροσερό, όπως η επιβολή προστίμων, η 

αυθαίρετη δόμηση, η  ηλεκτροδότηση, το αποχετευτικό δίκτυο. Για τα θέματα αυτά, 

είναι ενήμεροι, ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Άκης Σκέρτσος και η 

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας , κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου.   

Είναι αναγκαίο να εξαλειφθεί η υφιστάμενη χωρική και κοινωνική περιθωριοποίηση, 

να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση και η πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες 

αξιοπρεπούς διαβίωσης.  

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων! 

Ιούνιος 2021 

Με  εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού 

Συλλόγου Γυναικών Δροσερού Ξάνθης  

«Η ΕΛΠΙΔΑ» 
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                                                                                                          Σουλεϊμάν Σαμπιχά 

 


