
ΣΕΛΙΔΑ       12                                      ΔΕΥΤΕΡΑ   24  ΙΑΝ. 2022 Η χ ώ 
της ΘράκηςΚοινωνία

Φωτιά στις καπναποθήκες.

Το γεγονός της καταστροφής των κα-
πναποθηκών από την σε μεγάλη έντα-
ση πυρκαγιά την Τρίτη που έθεσε σε 
κίνδυνο ζωές και περιουσίες των Ξαν-
θιωτών, λίγο πολύ, μέσο των κοινωνι-
κών δικτύων και των δημοσιευμάτων 
μέσα από τον τοπικό τύπο, είναι γνω-
στό σε όλους τους Ξανθιώτες αλλά και 
στο Πανελλήνιο, αφού τα δελτία ει-
δήσεων ασχολήθηκαν με το γεγονός.

Οι απόψεις των επώνυμων και ανώνυ-
μων συμπολιτών μας ακούστηκαν και κα-
ταγράφηκαν μέσα από τα άρθρα των τοπι-
κών μέσων ενημέρωσης και των social media.

Η ζημιά στην ιστορία της πόλης έγι-
νε και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

Ευθύνες στην πολιτεία και την το-
πική αυτοδιοίκηση υπάρχουν.

Ευθύνη των πολιτών που επιλέγουν 
αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι 
αδιαφορούν για την ακίνητη περι-
ουσία των πολιτών, σαφέστατα και 
υπάρχει και οι ίδιοι οι πολίτες, που 
τώρα επικρίνουν την πολιτεία, το νο-
μικό πλαίσιο που διέπει τα προστα-
τευμένα ακίνητα λόγω του ιστορικού 
τους, καθώς και την τοπική αυτοδι-
οίκηση, στις επόμενες εκλογές, οι 
ίδιοι οι πολίτες που καυτηριάζουν 
αυτές τις πολιτικές, θα τρέξουν να 
ψηφίσουν πάλι τους ίδιους πολιτι-
κούς  που επιτρέπουν στην Εθνική 
μας κληρονομιά να χάνεται να γί-
νεται στάχτη να μένει αναξιοποίητη 
για να ξαναγίνει στάχτη και να συ-
νεχίσει να μένει αναξιοποίητη παρό-
λα τα μεγάλα λόγια των πολιτικών.

Άρα, στην ουσία, κανένας στο πλαί-
σιο αυτού του περίεργου δούνε και 
λαβείν μεταξύ των πολιτών και πο-
λιτικών, δεν θα αναζητήσει ευθύ-
νες από τον ιδιώτη που δεν καθά-

ρισε το οικόπεδο του, δεν το περίφραξε για να 
μην μπαίνουν μέσα λαθρομετανάστες και άστε-
γοι οι οποίοι στην προσπάθειά τους να προφυ-
λαχθούν από το κρύο και τα μάτια του νόμου, 
αναζητούν προστασία και πάνω στην προσπά-
θεια της αυτοπροστασίας τους, βάζουν φωτιές 
για να ζεσταθούν με τα τραγικά όπως όλοι κα-
ταγράψαμε αποτελέσματα. Είναι όμως έτσι;

Άραγε αυτή είναι η αλήθεια;

Από το πρωί, βοά στην πόλη, ότι πίσω από την 
πυρκαγιά που παραλίγο να κοστίσει ζωές και 
περιουσίες, κρύβονται και ονόματα με πλού-
σιο πολιτικό παρελθών τα οποία και θα βόλευε 
η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, κάτι 
δηλαδή σαν τις δασικές περιοχές που καίγονται 
και αντί να αναδασωθούν, φυτρώνουν οικοδο-
μήματα και σίγουρα δεν φταίει ο πολίτης που 
θέλει να αξιοποιήσει το ακίνητό του αλλά καμ-
μιά φορά οι συγκυρίες, βοηθούν να ξεπερνιού-
νται προβλήματα στην παράλογη λογική της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς διατηρητέων ακινήτων.

Διότι καλό είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να χα-
ρακτηρίζουν ένα ακίνητο διατηρητέο, αλλά 
να δίνεται και η δυνατότητα στην νομαρχία ή 
τον ιδιοκτήτη να αξιοποιήσει την περιουσία 
του χωρίς να αγκυλώνεται η προσπάθεια στα 
σκουριασμένα γρανάζια της γραφειοκρατίας.


