
ΣΕΛΙΔΑ       18                                    ΔΕΥΤΕΡΑ   24  ΙΑΝ. 2022 Η χ ώ 
της ΘράκηςΠολιτική

ΚΚΕ ΞΑΝΘΗΣ: Για την μεγάλη πυρκαγιά στις κα-
πναποθήκες στο κέντρο της Ξάνθης

Η πυρκαγιά που κατέστρεψε 
την Τρίτη μια από τις μεγαλύτε-
ρες εγκαταλελειμμένες καπνα-
ποθήκες της χώρας φέρνει στην 
επιφάνεια μια σειρά ζητήματα:

Γιατί τόσα χρόνια δεν αξιοποιούνται με κρατική ευ-
θύνη οι καπναποθήκες και άλλα παλιά και ιστορι-
κά κτίσματα της πόλης μας, που τυπικά θεωρούνται 
διατηρητέα, ως ελεύθεροι  χώροι για τον Ξανθιώτι-
κο λαό και τη νεολαία; Δεν θα μπορούσε για πα-
ράδειγμα να αξιοποιηθούν αυτά τα κτίρια για την 
διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. 
στο ΔΠΘ) ή να αξιοποιηθεί για την στέγαση των 

δραστηριοτήτων των πολιτιστι-
κών συλλόγων της πόλης; Ακό-
μα και από τις εμβληματικές 
εγκαταστάσεις της καπναποθή-
κης «Π» αξιοποιείται ένα πολύ 
μικρό τμήμα τους, αφήνοντας 
το υπόλοιπο κτίριο να ρημάζει.

Η κουβέντα που εξελίσσεται 
αυτές τις μέρες τόσο στα τοπι-
κά, όσο και στα μέσα πανελλα-
δικής εμβέλειας, γύρω από τα 
ζητήματα αξιοποίησης τέτοιων 
ιστορικών εγκαταστάσεων, οι 
«μεγάλες δυσκολίες» για να αξι-
οποιηθούν από το κράτος και 
τα «πλεονεκτήματα» του να αξι-
οποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ, γίνεται 
εκ του πονηρού. Το ιδιοκτησι-
ακό (και για το συγκεκριμένο 
κτίριο και για άλλα) και άλλα 
νομικά θέματα θα μπορούσαν 
να έχουν λυθεί εδώ και δεκα-
ετίες. Μάλιστα, την ίδια ώρα 
το κράτος αποδεικνύεται πολύ 
αποτελεσματικό όταν πρόκειται 
να λύσει ζητήματα ιδιοκτησίας 
και χρήσης γης όταν πρόκειται 
να δοθούν άδειες για να χτι-
στούν γιγάντιες ανεμογεννήτρι-

ες μέσα σε δάση και πε-
ριοχές ιδιαίτερου φυσικού 
κάλους. Είναι ολοφάνερο 
πως κριτήριο στις εφαρ-
μοζόμενες πολιτικές όλων 
των κυβερνήσεων και των 
τοπικών διοικήσεων δεν 
είναι η ικανοποίηση της 
ανάγκης του λαού να έχει 
πρόσβαση σε διάφορες πο-
λιτιστικές δραστηριότητες 
και  να έρχεται σε επαφή 
με την ιστορία της πόλης 
του, αλλά το κέρδος των 
επιχειρηματικών ομίλων.

Παράλληλα πρέπει να 
απασχολήσει το τι σχέ-
διο πολιτικής προστασίας 
υπάρχει για την προφύλα-
ξη της υγείας, της ζωής και 
της περιουσίας των κατοί-
κων σε τέτοιες περιπτώσεις 
μεγάλων πυρκαγιών μέσα 
στον αστικό ιστό. Για πα-
ράδειγμα σε ακτίνα 300 
μέτρων από την πυρκαγιά 
υπάρχουν πολλές σχολι-
κές μονάδες (3ο Νηπιαγω-
γείο-6ο Νηπιαγωγείο- 18ο 

Νηπιαγωγείο- 3ο Δημο-
τικό- 6ο Δημοτικό-13ο 
Δημοτικό-14ο Δημο-
τικό-2ο Γυμνάσιο-3ο 
Γυμνάσιο-7ο Γυμνάσι-
ο-2ο ΕΠΑΛ-1ο Εσπε-
ρινό ΕΠΑΛ), πάρθηκαν 
έγκαιρα μέτρα εκκένω-
σης των σχολείων; Δό-
θηκαν με κάθε πρόσφο-
ρο τρόπο οδηγίες στους 
κατοίκους για προστα-
σία από τις καύτρες και 
τους καπνούς; Τι υλικά 
και με τι επικινδυνότη-
τα για την υγεία, ήταν 
αυτά που καίγονταν;

Τέλος, χρειάζεται άμε-
σα να διαλευκανθούν 
τα αίτια της πυρκαγιάς 
και με ευθύνη του κρά-
τους να αποζημιωθούν 
άμεσα οι κάτοικοι της 
γύρω περιοχής για τις 
ζημιές που υπέστησαν.

Τομεακή Επιτροπή

ΚΚΕ Ξάνθης  

Αντιδρούν οι Μητροπολίτες Θράκης στην επέκταση του 
Φυλακίου

Την έντονη αντίδρα-
σή τους στο ενδεχό-
μενος επέκτασης του 
Φυλακίου επισημαί-
νουν σε κοινή δήλω-
σή του οι Μητροπολί-
τες της Θράκης.
Αναλυτικά αναφέ-

ρουν: 

Οι Μητροπολίτες των Ιερών Μη-
τροπόλεων τής Θράκης, έχοντας 
την συναίσθηση των ποιμαντικών 
θεμάτων των Εκκλησιαστικών 
Επαρχιών μας, τα οποία συμπλέ-
κονται άρρηκτα με την εθνικώς 
ευαίσθητη περιοχή τής πατρίδας 
μας, εκφράζουμε σταθερή από 
ετών άποψη για την θέση τής Θρά-

κης σέ ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής.

Κατά το παρελθόν έτος, σέ τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό 
Μετανάστευσης και Άσυλου κ. Νότη Μηταράκη, εκφράσαμε 
την ξεκάθαρη αντίθεσή μας στην πρόθεση τής Κυβερνήσεως 
για επέκταση και ενίσχυση των Περιφερειακών Υπηρεσιών τής 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υ.Π.Υ.Τ.) στο Δ.Δ. Φυ-
λακίου Ν. Έβρου, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή τής 
Θράκης, για ευνόητους εθνικούς λόγους.

Την ίδια άποψη εκφράζουμε αμετακίνητα και σήμερα, εφιστώ 
ντας την προσοχή όλων των κρατικών φορέων και του λαού 
στην ανάγκη διατήρησης τού διαλόγου και στην οικοδόμηση 
κλίματος ομονοίας και ομοφροσύνης. Ας μην ξεχνούμε ότι η 
σύμπραξη τού λαού, τού Κλήρου και του επίσημου κράτους 
απέτρεψε την αθρόα εισβολή και ανέδειξε διεθνώς την μεθό-
δευση τής γείτονας γειά την χρησιμοποίηση των δυστυχών 
αυτών συνανθρώπων μας ως εργαλείο αποσταθεροποίησης.
Η διαφύλαξη τής πατρίδας μας απαιτεί ομοφροσύνη. 

Ο Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός
Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων

Ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος
Ο Μαρωνείας καΙ ΚομοτηνΉς Παντελεήμων


