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Πολιτική
Η χ ώ 
της Θράκης

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
«Σημαδιακό» ή μήπως «αρπακολατζιδι-

κη δουλειά για την φωτογραφία;

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συ-
νειρμούς μπορεί να κάνει ο μέσος 
Ξανθιώτης ή τα παιδιά όταν αντικρί-
ζουν αυτήν την εικόνα με το γερμένο 
αστέρι πάνω στην κορυφή,  στο χρι-
στουγεννιάτικο δένδρο που βρίσκεται 

στην κεντρική πλατεία. 
Αλλά σίγουρα είναι «σημα-
διακό» όπως έλεγαν οι πα-
λιοί. Την φωτογραφία την 
δανειστήκαμε από το δια-
δύκτιο και την συνδυάσα-
με με το φρεάτιο που την 
παραμονή των Χριστου-
γένων κάποιοι έκλεψαν 
την μεταλλική σκάρα για 
να την πουλήσουν και να 
πάρουν δύο ευρώ το πολύ 
και είναι ακόμη ανοιχτή 
με κίνδυνο να πέσει κά-
ποιο αυτοκίνητο ή κάποιο 
παιδάκι με το ποδήλατο 
του με ότι κακό συνεπάγε-
ται αυτό. Η διοίκηση του 
δήμου αν και πέρασαν 
από τότε δύο εβδομάδες 

περιορίστηκε να βάλει στο 
επικίνδυνο σημείο δύο κώ-
νους που και εκείνους τους 
πήρε ο αέρας ή τους έκλε-
ψαν κάποιοι περαστικοί.
Με αυτό το σκεπτικό θέ-
λουμε να πούμε ότι τελικά 
το άστρο της Ξάνθης έπε-
σε; Έσβησε; Είναι κάποιο 
μήνυμα προς τους Ξαν-
θιώτες ότι το λιγότερο που 
έχουν να κάνουν είναι να 
αλλάξουν δημοτική αρχή;
Διότι αν αυτή η εικόνα κα-
ταγράφεται μπροστά στο 
δημαρχείο όπου κατοικο-
εδρεύουν οι άνθρωποι της 
εξουσίας και δεν το βλέπουν, 
αλήθεια πώς θα δουν τι γίνε-
ται στις γειτονιές της Ξάνθης;
Τις λακκούβες, που σα-
κατεύουν αυτοκίνητα, τα 
πεζοδρόμια που έσπασαν, 
πινακίδες που δεν δεί-
χνουν τους δρόμους και ένα 
απέραντο σκουπιδομάνι.

Τι συμβαίνει με τις το-
πικές κομματικές ηγε-
σίες της ΝΔ και του 
ΣΥΡΙΖΑ στην Ξάνθη;
Διότι καλή είναι η μετα-
ξύ τους δημόσια αλληλογρα-
φία για το καλό των Ξανθιω-
τών αλλά καλό δεν βλέπουμε.
Με λίγα λόγια μήπως, είναι και-
ρός να πάψουν να αλληλογραφούν 
δημόσια ο Αλέξανδρος Νταμπου-
ρατζής και ο Γιώργος Χατζηθεο-
δώρου  και να κάνουν εισηγήσεις 
στις κεφαλές των κομμάτων τους 
για να βγει και κάτι καλό για την 
Ξάνθη γιατί αν συνεχίσουν αυτό 
το «βιολί», στο τέλος η Ξάνθη θα 
εξαφανισθεί από τον χάρτη και αυ-
τοί ακόμη θα μαλώνουν ποιος τα 
γράφει καλύτερα και ποιος όχι.
Στο κάτω κάτω, στις άλλες εκλο-
γές θα είναι συγκυβέρνηση 
πώς θα προχωρήσουν αντάμα;

Νατάσσα Γκαρά: Να μην μετατραπεί ο Έβρος σε αποθήκη ψυχών

 ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΔ ΕΒΡΟΥ;

Κάθετα αντίθετη η βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έβρου 
Ν. Γκαρά για την δημι-
ουργία χώρου φιλοξενίας 
λαθρομεταναστών στο 
Φυλάκιο Έβρου. Κάτι που 
βρίσκει αντίθετους τους 
πολίτες ολοκλήρου της 
Θράκης.

Ποιο συγκεκριμένα η 
βουλευτής αναφέρει στο 
σχόλιό της:

Ο εμπαιγμός των Εβρι-
τών από τη ΝΔ συνεχίζε-
ται. Με βία, αυταρχισμό, 
ψέματα και χωρίς καμία 
διαβούλευση, η κυβέρνη-
ση προχωρά στην αύξηση 
της χωρητικότητας και 
την επέκταση των εγκατα-
στάσεων στο ΚΥΤ – ΠΡΟ.

ΚΕ.ΚΑ. Φυλακίου.

Επιλέγουν να τσαλα-
πατήσουν την εκπε-
φρασμένη αντίθεση 
σύσσωμης της τοπικής 
κοινωνίας για αυτές τις 
εξελίξεις.

Όλο το προηγούμενο 
διάστημα προχώρησα 
σε συγκεκριμένες πα-
ρεμβάσεις στη Βουλή, 
επιχειρώντας να απο-
τρέψω όσα συμβαίνουν 
αυτές τις μέρες, επιση-
μαίνοντας την υποκρι-
σία της κυβέρνησης.

Αλήθεια, ποιά είναι η 
θέση των βουλευτών 
της ΝΔ; Επιλέγουν για 
μία ακόμη φορά να 

κρυφτούν πίσω από μια ένοχη σιωπή.

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση μας 

στο σχέδιο της κυβέρνησης μετατρο-
πής τους Έβρου σε φυλακή και απο-
θήκη ψυχών!

Τι λένε οι βουλευτές της ΝΔ του Έβρου; Είναι 
ικανοποιημένοι με τις κεντρικές αποφάσεις; 
Αποδέχονται την φιλοξενεία των λαθρομετανα-
στών στο υπογάστριο της Εθνικής Άμυνας απέ-
ναντι σε έναν ορκισμένο εχθρό;
Ειλικρινά είναι να απορεί κα-
νείς με την επιμονή της Αθήνας 
να εγκαταστήσει, στην κυρι-
ολεξία στο υπογάστριο των 
αμυντικών δυνάμεων της Χώ-
ρας παράνομους μετανάστες.
Πραγματικά είναι να απορεί 
κανείς γιατί ο κ. Μηταράκης 
προχώρησε στην υλοποίηση 
αυτής της απόφασης την στιγμή 
που σύσσωμη η τοπική κοινω-
νία έχει εκφράσει μέσω των 
οργάνων της την αντίρρηση της 
για την εγκατάσταση 15.000 
λαθρομεταναστών στον Έβρο.
Γιατί το κάνει;
Δεν αντιλαμβάνεται ο κ. Μητα-
ράκης, ακόμη και ο Πρωθυπουρ-
γός το έγκλημα που συντελείτε 
αυτή τη στιγμή σε βάρος των 
Εθνικών θεμάτων της Χώρας;

Δεν αντιλαμβάνεται 
η Αθήνα ότι σφάλει; 
Δεν λαμβάνει υπό-
ψη την αντίρρηση των 
Εβριτών και όχι μόνο;
 Φυσικά το καυτό ερώ-
τημα απευθύνεται 
στους βουλευτές του 
κυβερνώντος κόμμα-
τος οι οποίοι υποτίθε-
ται συνομιλούν με τον 
αρμόδιο υπουργό και  

τον Πρωθυπουργό
Να υποθέσει κανείς 
ότι οι βουλευτές της 
Θράκης είναι απλά δι-
ακοσμητικά στοιχεία; 
Να υποθέσει κανείς 
ότι το πολιτικό σύ-
στημα χρειάζεται 
τους βουλευτές για 
να εξυπηρετήσει τα 
συμφέροντά του;


