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Κοινωνία
Η χ ώ 
της Θράκης

Ένα έγκλημα που αναζητά τον 
ένοχο ή κρυμμένα ένοχα 
μυστικά μέσα στις στάχτες;

Μόλις προχθές ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Κουρτίδης στην 
συνέντευξη που παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρω-
σης μίλησε για αξιοποίηση των καπναποθηκών όταν ξε-
περαστούν τα όποια νομοθετικά εμπόδια, προκειμένου 
αυτές να μετατραπούν σε μουσεία και η απορία του μέ-
σου πολίτη. Μα καλά πόσο δύσκολο είναι η αντιπεριφέ-
ρεια, (πολιτεία) εξ αιτίας του μη ξεκάθαρου νομοθετικού 
πεδίου βαλμένο από την ίδια την πολιτεία, να μην μπο-
ρεί να αξιοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο του πολίτη;

Όταν η εφορία νεότερων μνημείων ή η οποιαδή-
ποτε υπηρεσία του πολιτισμού χαρακτηρίζει κά-
ποιο κτίριο διατηρητέο αυτό σημαίνει αυτόμα-
τα ότι υπογράφει την θανατική του καταδίκη;

Δεν θα έπρεπε να ληφθεί μέριμνα να αξιοποιηθεί από τον 
φορέα που έχει το ακίνητο ή από τον ιδιώτη να διατηρη-
θεί «ζωντανό»; Ή η κάθε υπηρεσία πολιτισμού υπογρά-

φει να μείνει διατηρητέο 
χωρίς συντήρηση ή αξι-
οποίηση και άρα υπο-
γράφει με ελαφρά την 
καρδία την καταδίκη του 
ακινήτου στην φθορά και 
στο γκρέμισμα ή κάψιμο 
στο πέρασμα των χρόνων;

Μπορεί εις αεί ένα ακί-
νητο να είναι απλά χαρα-
κτηρισμένο ως διατηρητέο 
και αν λάβει υπόψη κα-
νείς την παλιά πόλη και 
τις καπναποθήκες ρη-
μαγμένο; Αυτά τα πράγ-
ματα δεν πρέπει να κα-
θορίζονται και να είναι 
ξεκάθαρα; Όπως π.χ. η 
«χ»  υπηρεσία του υπουρ-
γείου πολιτισμού να χα-
ρακτηρίζει διατηρητέο ένα 
ακίνητο για μία 5ετία ή 
δεκαετία, άλλως να μπο-
ρεί ο φορέας που έχει το 
ακίνητο ή ο ιδιώτης να το 
αξιοποιήσει σε περίπτωση 
που το υπουργείο πολιτι-
σμού δεν έχει κονδύλια 
για να το συντηρήσει. Δια-
φορετικά ποιος θα συντη-
ρήσει ένα μνημείο; Μή-
πως ο παπάς της ενορίας;

Μήπως είναι η ευκαιρία 
της πόλης;

Με αφορμή αυτό το δυσάρεστο και επικίνδυνο γεγο-
νός που τύλιξε στις φλόγες οικήματα των πάλαι ποτέ 
καπναποθηκών, μήπως τελικά, μέσα από τις στάχτες 
και τα αποκαΐδια μπορεί να ξεπεταχτεί η ελπίδα ότι θα 
είμαστε όλοι μας, πολίτες και πολιτεία, πιο  συνετοί και 
θα στεκόμαστε με περισσότερο σεβασμό απέναντι στην 
ιστορία μας;
Στην ιστορία μιας  πόλης που είναι δεμένη, ζυμωμένη,  
με την δουλειά, την αξιοσύνη και την προκοπή;
Μήπως ήρθε η ώρα να σταθούμε απέναντι από την 
κληρονομιά μας με ταπεινότητα και να της δώσουμε την 
αξία που της πρέπει;
Μήπως είναι καιρός οι εκφραστές της άμεσης δημο-
κρατίας να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και αφού 
καταγράψουν την κληρονομιά των δημοτών και των 
πολιτών αυτού του νομού, να ψάξουν τρόπο να αξιοποιή-
σουν την περιουσία που δεν μετριέται με χρήματα αλλά 

με φλόγες που δείχνουν τον δρόμο του καλού και της 
αρετής;
Η κληρονομιά της Ξάνθης είναι ανυπολόγιστη, όπως 
επίσης είναι ανυπολόγιστη η αδιαφορία των τοπικών 
διοικήσεων.
Ιδού λοιπόν η Ρόδος και οι τοπικοί άρχοντες με καλύτε-
ρο τον αντιπεριφερειάρχη Κ. Κουρτίδη και τους δημάρ-
χους μαζί με τους επιστήμονες και τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες να καθίσουν, να αξιολογήσουν, να βάλουν 
κάτω τον κουμπαρά τους, να ζητήσουν βοήθεια από τα 
υπουργεία, την Ε.Ε. και να κρατήσουν όρθια την ελπίδα 
ότι οι νέοι μας θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους 
και θα σεβαστούν την κληρονομιά που τους αφέθηκε 
και έγινε από άξιους ανθρώπους, μήπως και βρουν 
μιμητές και γίνουν αξιότεροι των προκατόχων τους.
Ναι λοιπόν, ίσως αυτή η πυρκαγιά που τραυμάτισε την 
πόλη να γίνει ο φάρος της για συνετές αποφάσεις και 
δράσεις που θα έχουν σαν γνώμονα το καλό των Ξανθι-
ωτών και των επόμενων γενεών.
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