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Πολιτική
Η χ ώ 
της Θράκης

Δήμαρχος Ξάνθης: Είμαστε στο πλάι των συμπολιτών μας που 
επλήγησαν για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων από τους 
ιδιοκτήτες των Καπναποθηκών

Η Ξάνθη βίωσε, χθες, μια από τις πιο δύσκο-
λες ημέρες της, εξαιτίας της μεγάλης πυρ-
καγιάς που προκλήθηκε στην περιοχή των 
Καπναποθηκών και η οποία θα μπορούσε να επι-
φέρει πιο δύσκολες έως και τραγικές συνέπειες.

Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος Ξάνθης βρέθηκε 
στο σημείο της πυρκαγιάς παρακολουθώντας την 
εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσής της και πα-
ρέχοντας τη συνδρομή του, όπου του ζητήθηκε.

Είναι δικαιολογημένη η αγωνία, η ένταση ακό-
μα και η οργή που εκφράστηκε από μερίδα των 
συμπολιτών μας -ιδίως όσων επλήγησαν από τη 
φωτιά- η οποία, εξαιτίας των συνθηκών, στρά-

φηκε και εναντίον του Δήμου.

Η δημοτική αρχή θα ήθελε να 
ενημερώσει τους συνδημότες 
μας ότι το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς που διέπει τις Καπναπο-
θήκες, που βρίσκονται εντός 
των ορίων του Δήμου, απαγο-
ρεύει κάθε παρέμβαση από 
πλευράς των υπηρεσιών του.

Την ευθύνη για τα κτίρια, τα 
οποία έχουν χαρακτηριστεί ως 
διατηρητέα και αποτελούν μέρος 
της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς βαρύνει εξ ολοκλήρου τους 
ιδιοκτήτες τους, στους οποίους, 
οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσί-
ες απευθύνονται για την επίλυση 
προβλημάτων που προκαλούνται.

«Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα 
στους συμπολίτες μας που επλή-
γησαν από τη χθεσινή πυρκαγιά 
να διεκδικήσουν αποζημιώσεις 
από τους ιδιοκτήτες των κα-
πναποθηκών. Εμείς θα είμαστε 
δίπλα τους, για να τους παρέ-

χουμε οποιαδήποτε βο-
ήθεια προς αυτήν την 
κατεύθυνση», διεμήνυ-
σε ο Δήμαρχος Ξάνθης 
Μανώλης Τσέπελης.

Για το λόγο αυτό, συ-
γκάλεσε σήμερα το με-
σημέρι σύσκεψη με τη 
συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, 
ώστε να ληφθούν μέτρα 
για την αποκατάσταση 
των ζημιών και την ανα-
κούφιση των πληγέντων.

Στη συνεδρίαση έγι-
νε γνωστό ότι η Υπηρε-
σία Νεωτέρων Μνημεί-
ων ζήτησε, ήδη, από το 
Υπουργείο Πολιτισμού 
τη σύσταση επιτροπής, 
βάσει του άρθρου 41 του 
Αρχαιολογικού Νόμου, 
για την έκδοση Πορίσμα-
τος Καταλληλότητας των 
Καπναποθηκών, ώστε να 
ακολουθήσει η Υπουργική 

Απόφαση του Πορίσματος.

Ταυτόχρονα, αποφασίστη-
κε η λήψη άμεσων μέτρων 
για την ασφάλεια των πολι-
τών -και ιδιαίτερα των πε-
ριοίκων- την απαγόρευση 
της εισόδου των συνδημο-
τών στα πληγέντα κτίρια, 
καθώς και η επαφή με τους 
ιδιοκτήτες των Καπναπο-
θηκών, για τις περαιτέρω 
ενέργειες που απαιτούνται.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρ-
χος, μετά την επιστροφή 
του από την Αθήνα, όπου 
είχε μεταβεί για ζητήματα 
του Δήμου, επισκέφθηκε 
με τον Μητροπολίτη Ξάν-
θης και Περιθεωρίου κκ 
Παντελεήμονα, τον χώρο 
σήμερα το πρωί, διαπίστω-
σε ιδίοις όμμασι την έκτα-
ση των ζημιών και συνομί-
λησε με τους συνδημότες 
μας που έχουν πληγεί.
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Η αρχή του τέλους για την αντι-
λαϊκή κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει 
ήδη ξεκινήσει! Ο Έβρος έδωσε 
ηχηρό χαστούκι πριν δυο χρόνια 
στον Τούρκο Σουλτάνο, ο Έβρος 
σήμερα αποκαθηλώνει τον αυταρ-
χικό “Καίσαρα” της Πατρίδας μας! 
Ανατρέποντας τα αντεθνικά σχέδια 
του Υπουργού Μετανάστευσης και 
Ασύλου Νότη Μηταράκη, ο οποί-
ος στην γενέτειρά του και εκλο-
γική περιφέρειά του Χίο, είναι 
ήδη “persona non grata”! Από τη 
στιγμή, που η κυβερνητική προ-
σπάθεια άλωσης του Έβρου με 
χιλιάδες παράνομους μετανάστες 
απέτυχε, όπως λίγες ημέρες πριν 
είχε αποτύχει στα ακριτικά νησιά 

μας (Χίος, Μυτιλήνη)!

Οι ακρίτες μας στον Έβρο “επαναστάτη-
σαν” κατά της κυβερνητικής προσπάθει-
ας εξυπηρέτησης των Αμερικανικών σχε-
δίων στην υπερευαίσθητη περιοχή τους!

Σε αυτόν τον ξεσηκωμό πρωτοστάτησε ο Πρόε-
δρος του Αγροτικού – Κτηνοτροφικού Κόμματος 
Ελλάδος (ΑΚΚΕΛ) Βάκης Τσιομπανίδης και ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Χρήστος Τυρμπάκης!

Τα συλλαλητήρια της Κυριακής και της Τρί-
της ανάγκασαν την εταιρεία που είχε αναλάβει 
την επέκταση της δομής του ΚΥΤ Φυλακίου να 
σταματήσουν, να παραιτηθούν των εργασιών!

Άκρως αποκαλυπτικό το Δελτίο Τύπου 
που εξέδωσε το ΑΚΚΕΛ την Τετάρτη 19 Ια-
νουαρίου 2022 και έχει ως παρακάτω:

«Σταμάτησαν τα έργα επέκτασης του ΚΥΤ 
Φυλακίου, η οργή του λαού και η μήνυση 
του προέδρου του ΑΚΚΕΛ “παραίτησαν” τον 
υπεργολάβο της ΤΕΡΝΑ! Το ΑΚΚΕΛ εκφράζει 
τη χαρά και ικανοποίησή του με την απόφα-
ση του υπεργολάβου της ΤΕΡΝΑ να παραι-
τηθεί από το έργο επέκτασης του ΚΥΤ-ΠΡΟ-
ΚΕΚΑ στο Φυλάκιο Έβρου και να αποσύρει 
τα μηχανήματα που είχαν ξεκινήσει εργα-

σίες επέκτασης και προ-
κάλεσαν τεράστιες αντι-
δράσεις, μοναδικές στην 
ιστορία της περιοχής.

Η σθεναρή Αντίσταση του 
ΑΚΚΕΛ και του προέ-
δρου Βάκη Τσιομπανίδη 
(ο οποίος υπέβαλε μήνυ-
ση κατά του εργολάβου 
της ΤΕΡΝΑ, διότι δέχτηκε 
από αυτόν επίθεση και ξυ-
λοδαρμό), είναι αποδεκτό 
από όλους ότι έπαιξε κα-
θοριστικό ρόλο στη σωστή 
απόφαση του εργολάβου 
να αποσυρθεί, να σταμα-

τήσει τις εργασίες και να 
μαζέψει τα μηχανήμα-
τα από τον χώρο γύρω 
από το ΚΥΤ Φυλακίου.

Το ΑΚΚΕΛ παρακολου-
θεί την κατάσταση και 
είναι πάντα σε ετοιμό-
τητα για να αντιμετω-
πίσει κάθε μεθόδευση, 
δολιότητα, πονηριά και 
κάθε αλητεία από το 
καθεστώς του Μητσο-
τάκη και του Μηταρά-
κη. Θα μας ξαναβρεί-
τε μπροστά σας, εμείς 
δεν εφησυχάζουμε.»!


