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Πολιτική
Η χ ώ 
της Θράκης

Θέμα που καίει τους βουλευτές του κυβερνόντος κόμ-
ματος το ΚΥΤ φυλακίου. «Μούγκα στην Στρούγκα»

Αφορμή για αυτόν τον σχολιασμό είναι που 
λάβαμε την εβδομαδιαία πολιτική δραστη-
ριότητα του κ. Δημοσχάκη και ενώ ενο-
χλεί τους υπουργούς με σημαντικά θέματα 
όπως η σιδηροδρομική σύνδεση Ορμενίου 
– Αλεξανδρούπολης όπου θέτει υπόψη του 
αρμόδιου υπουργού τις θέσεις του για το 
συγκεκριμένο ζήτημα δεν αναφέρει κου-
βέντα για όσα διαδραματίζονται στο ΚΥΤ 

φυλακίου όπου ο υπουργός 
Μηταράκης με τις ευλογίες του 
Πρωθυπουργού κάνει άνω κάτω 
την τοπική κοινωνία, δημιουρ-
γώντας ακόμη έναν θύλακα 
τζιχαντιστών στο υπογάστριο 
των δυνάμεων προστασίας της 
Ελλάδος.

Σε αυτό το κομμάτι ο πατριώτης βουλευτής 
του Έβρου και πρώην αρχηγός της αστυνομίας 
«μούγκα στην στρούγκα».

Η ερώτηση δεν μπορεί παρά να είναι ευθεία. 
«Ποια είναι η θέση σας κύριε βουλευτά για το 
Εθνικό Έγκλημα που συντελείτε αυτή τη στιγμή 
στον Έβρο» και στην εκλογική σας περιφέρεια;

Συμφωνείτε με την απόφαση του κόμματός σας 
να μετατραπεί ο Έβρος σε χώρο συγκέντρωσης 
Τζιχαντιστών;

Πιστεύεται και εσείς ότι οι φουκαράδες «πρό-
σφυγες» που θα φιλοξενηθούν στην νέα δομή δεν 
θα επηρεαστούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο 
από το καθεστώς Ερντογάν για να κινηθούν την 
κατάλληλη στιγμή κατά των Εθνικών Συμφερό-
ντων της Χώρας;

Θα είχε αξία μία ευθεία απάντηση σας κύριε 
Δημοσχάκη.

Διακόπτεται μέχρι…νεωτέρας η κυκλο-
φορία πεζών και οχημάτων, στην οδό 
Αναξάρχου

Η αστυνομία της Ξάνθης αποφασίζει τον περιορισμό – απαγόρευση 
της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και των πεζών στην οδό Αναξάρ-
χου, από τη συμβολή της με την οδό Καπνεργατών μέχρι τη συμβολή 
της με την πάροδο Αναξάρχου, παραπλεύρως του ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης 
που οδηγεί σε αυτό, για λόγους ασφαλείας εξαιτίας πιθανής ολικής ή 
μερικής κατάρρευσης των κτηρίων – καπναποθηκών.
Στο σημείο επιτρέπεται μόνο η κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης 
(ΕΛ.ΑΣ, Π.Υ., ΕΚΑΒ) ή υπαλλήλων – συνεργείων που θα εργαστούν 
προς εκτίμηση ή αποκατάσταση των ζημιών (Δήμος Ξάνθης, μηχανι-
κοί και λοιποί).
Η απαγόρευση ισχύει από την 14:00 ώρα της σήμερον 18/01/2022 
και μέχρι της οριστικής Απόφασης των αρμόδιων Υπηρεσιών περί της 

στατικότητας και περαιτέρω τύχης των οικοδομημάτων (κατεδά-
φιση, επισκευή, αποκατάσταση), όσο αφορά την ασφαλή κίνηση 
– κυκλοφορία όλων επί της οδού Αναξάρχου.
Με μέριμνα του Τ.Τ. Ξάνθης και του Δήμου Ξάνθης να τοποθε-
τηθούν σιδερένια κιγκλιδώματα, κορδέλες και σήμανση σύμφω-
να με τα ισχύοντα για την έγκαιρη ενημέρωση όλων (οδηγών και 
πεζών) για την απαγόρευση εισόδου προς αποφυγή τραυματι-
σμού – ατυχήματος.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις παρακείμε-
νες οδούς.

Και πάμε στο δια ταύτα.
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΜΝΗΜΕΙΑ;
Τις δηλώσεις του Κ. Κουρτίδη αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης στην 
«ΗΧΩ» και την XanthiTimes.gr τις διαβάσαμε και κρατάμε την 
θέληση του να πάει ένα βήμα παραπέρα σε ότι αφορά την συντή-
ρηση και την αξιοποίηση των παλιών καπναποθηκων, άσχετα αν 
δεν τον παίρνει ο χρόνος, θέλοντας, όπως είπε χαρακτηριστικά 
να βάλει ένα λιθαράκι στην προσπάθεια.
Από την πλευρά του Μ. Τσέπελη δεν ακούσαμε τίποτε εκτός από 
του επικοινωνιακού τύπου δηλώσεις ότι θα είναι στο πλάι των 
δημοτών που έπαθαν ζημιά, τις ευχαριστίες του στην πυροσβε-
στική που στην ουσία δέν μπόρεσε να κάνει κάτι το ιδιαίτερο 
λόγω της έντασης της φωτιάς και πάει λέγοντας. Βιάστηκε όμως 
να απαντήσει στον Μελισσόπουλο ενώ στον Δημαρχόπουλο δέν 
είδαμε ακόμη καμιά αράδα μέσω τον φιλικών του και ακριβο-
πληρωμένων μέσων ενημέρωσης.
Ας περιμένουμε και την προεκλογική περίοδο.


