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Αξιότιμε  κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε,    

 

Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών μας επιστολών, αναγκαζόμαστε για άλλη μια 
φορά να επανέλθουμε, μαζί με τον Δήμο Δελφών, ζητώντας για ύστατη φορά την οριστική 
επίλυση του μείζονος προβλήματος, το οποίο αφορά την διεξαγωγή των δρομολογίων 1520 
και 1521, σε καθημερινή επιτέλους συχνότητα. 

Σας είχε αναφερθεί λεπτομερώς στην τελευταία επιστολή μας, πως τα μόλις τέσσερα 
δρομολόγια που διεξάγονται εβδομαδιαίως από τα αντίστοιχα δεκαέξι που ίσχυαν μέχρι τα 
μέσα το 2020, δεν ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες χιλιάδων δημοτών μας.  

Ειδικότερα, ακόμα και σήμερα όπως αποτυπώνεται στο πρόγραμμα δρομολογίων 
της εταιρίας σας, προκύπτει ότι υφίστανται μόνο δύο εβδομαδιαία δρομολόγια από την 
Αθήνα προς την Αμφίκλεια, τη Λιλαία και τον Μπράλο –ένα την Παρασκευή κι ένα την 
Κυριακή- και δύο αντίστοιχα προς την Αθήνα- ένα το Σάββατο κι ένα τη Δευτέρα. Συνεπώς, 
από τα δεκαέξι εβδομαδιαία δρομολόγια που υπήρχαν συνολικά το 2020, όλως 
αδικαιολογήτως πλέον καταλήξαμε στα τέσσερα. 

Είναι συνεπώς κατά τα ανωτέρω ευλόγως αντιληπτό, ότι η συγκεκριμένη συχνότητα 
των υφιστάμενων δρομολογίων καθώς επίσης και οι ημέρες κατά τις οποίες αυτά έχουν 
δρομολογηθεί, δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να καλύψουν τις ανάγκες 20.000 κατοίκων 
των Δήμων μας καθώς επίσης και τους επισκέπτες αυτών. Ενδεικτικά, δεν παρέχεται πλέον η 
δυνατότητα στους δημότες μας να μπορούν να μεταβούν στην πρωτεύουσα και να 
επιστρέψουν αυθημερόν, όπως υπήρχε μέχρι το 2020. 

Έχει καταστεί σαφές επίσης το γεγονός ότι η ανωτέρω συρρίκνωση των δρομολογίων 
αυτών σε συνδυασμό με την αδυναμία της εταιρίας σας εύρεσης λύσης, έχει υποβαθμίσει 
δύο ολόκληρους Δήμους και τους 20.000 δημότες του.  

Θα πρέπει η εταιρία σας να λάβει υπόψη της και να αξιολογήσει ορθά την ομόφωνη 
δυσαρέσκεια η οποία έχει αποτυπωθεί σε  σχετικά ψηφίσματα διαμαρτυρίας, τα οποία 
συνυπογράφονται από δεκάδες συλλόγους και τοπικούς φορείς των Δήμων Αμφίκλειας 
Ελάτειας και Δελφών, με σκοπό να ικανοποιήσει το εύλογο και δίκαιο αίτημά όλων μας για 
την επαναφορά της εκτέλεσης των δρομολογίων με αρ. 1520 και 1521. 

Για το λόγο αυτό, έχει ήδη προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο 
16 Απριλίου 2022 στο σιδηροδρομικό σταθμό της Τιθορέας με τη συμμετοχή του Δήμου 
Αμφίκλειας Ελάτειας , του Δήμου Δελφών και τους τοπικούς φορείς αυτών, με αυτονόητο 
αίτημα τη διεκδίκηση της καθημερινής λειτουργίας της τοπικής γραμμής η οποία εξυπηρετεί 
τους δημότες δύο Δήμων, οι οποίοι σημειωτέον παρουσιάζουν ιδιαίτερη κίνηση τόσο τη 
χειμερινή όσο και την καλοκαιρινή περίοδο. 



Ευελπιστώντας επιτέλους στην κατανόηση της έκδηλης ανησυχίας όλων των 
κατοίκων, τριών Νομών που εξυπηρετούνται από τα συγκεκριμένα δρομολόγια, σας καλούμε 
το συντομότερο δυνατόν όπως προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, που σκοπό θα έχει 
την επανεκτέλεση σε καθημερινή συχνότητα των δρομολογίων με αριθμ. 1520 και 1521, που 
εξαιτίας των ενεργειών σας στερείτε από τους δημότες και τους επισκέπτες μας. 

 

 

 

 

       Η Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας                      Ο Δήμαρχος Δελφών 

 

 

           Αθανασία Πλ. Στιβακτή                                Παναγιώτης Αγ. Ταγκαλής 
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