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της ΘράκηςΠολιτική

Η Αναξαγόρα μετά την πυρκαγιά έκλεισε και μετά τι;

ΤΟ ΚΟΥΦΑΡΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΜΕΜΟ ΑΛΛΑ ΟΡΘΙΟ, ΓΙΑ ΝΑ 
ΘΥΜΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΞΑΝΘΙΩΤΕΣ,  ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΤΗΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ;
Γκρεμίστε το και μετά χτίστε ότι θέλετε αλλά μην το εγκαταλείπετε έτσι

Η Αστυνομία έκλεισε την οδό Αναξαγό-
ρα απαγορεύοντας τους πεζούς και τα 
αυτοκίνητα να πλησιάσουν στο ΚΤΕΛ 
υποχρεώνοντάς τους να κάνουν ολό-
κληρο γύρω ενώ παράλληλα χάθηκαν 
πολύτιμες θέσεις πάρκινγκ που εξυπη-
ρετούσαν τους Ξανθιώτες πηγαίνοντας 
στο ΚΤΕΛ.
Ορθά η Αστυνομία έκλεισε το δρόμο 
για να μην θρηνήσουμε θύματα.
Όμως, πλέον το θέμα είναι αν τα κα-
μένα ντουβάρια της καπναποθήκης θα 
μείνουν καμένα ντουβάρια ή θα γίνει 
κάποια παρέμβαση από την πολιτεία 
υποχρεώνοντας ίσως τον ιδιώτη να τα 

γκρεμίσει μη πέσουν σε κανενός το 
κεφάλι.
Αλήθεια, τι λένε οι υπεύθυνοι των 
νεότερων μνημείων που τόσα δεινά 
προκαλούν με την ασαφή τους θέση 
πέρα από την «προστασία» των  μνη-
μείων;
Μήπως ο δαίδαλος που είναι κρυμ-
μένος μέσα στους νόμους και που 
βολεύει την κρατική μηχανή για να 
μην δουλεύει σκέφτονται να ξανα-
στήσουν το κτίριο όπως ήταν;
Διόλου απίθανο.
Με λίγα λόγια, αυτή η ασχήμια που 
προήλθε από ένα ατυχές συμβάν θα 

μείνει να θυμίζει την ανικανότητα της κρατικής μηχα-
νής;
Δηλαδή αυτή η ασχήμια που προέκυψε από ένα τυ-
χαίο γεγονός θα μείνει έτσι; 
Θα κρατήσει νεκρό τον δρόμο;
Θα περιμένουμε πότε να πέσει από μόνη της; (η 
ασχήμια)
Τι λέει η υπηρεσία νεότερων μνημείων;
Τι λέει το κράτος;
Τι λέει ο δήμος Ξάνθης; 
Η αντιπεριφέρεια;

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Μετά και από αυτό το ατυχές ή όχι συμβάν, εκτιμούμε πώς ήρθε 
η ώρα να ξεκινήσει η συζήτηση των πολιτικών δυνάμεων της 
Ξάνθης, μακρυά από γραφειοκράτες υψηλόβαθμους δημοσίους 
υπαλλήλους.
Είναι η ώρα, το πολιτικό προσωπικό της Ξάνθης να καθίσει 
γύρω από ένα τραπέζι και να μιλήσει με ανοιχτά χαρτιά χωρίς 
πολιτική σκοπιμότητα κεκλεισμένων των θυρών και φυσικά 
μακρυά από τους πολιτικούς της Αθήνας που δεν διστάζουν να 
θυσιάσουν ιστορία και παράδοση για να μένουν αυτοί στους 
θώκους της εξουσίας.
Αυτό που θα βγει να κατέβει στην Αθήνα και να ταρακουνήσει 
τους καρεκλοκένταυρος και στυγερούς δολοφόνους της συνεί-
δησης του Ξανθιώτη.
Ενός Ξανθιώτη που όταν είναι μονοιασμένος κάνει θαύματα.
Ας καθίσει λοιπόν το πολιτικό προσωπικό της Ξάνθης, να τα 
βάλλει κάτω και στους ενταύθα καρεκλοκένταυρος της δημό-
σιας εξουσίας, απλά, να έρθει η εντολή από την Αθήνα και ή να 
γκρεμιστούν όλα τα «μνημεία» που στέκουν βουβά και άχρηστα 
ή να αξιοποιηθούν.
Δεν μπορεί η Ξάνθη να είναι αιχμάλωτη του δασαρχείου, των 
νεοτέρων μνημείων και της τεμπέλας Πολεοδομίας.
Φτάνει πια και οι πολιτικοί της Ξάνθης, δήμαρχοι, αντιπερι-
φερειάρχες, βουλευτές, να βάλουν κάτω τα κεφάλια και  να 
τοποθετήσουν πάνω από τα δικά τους κεφάλια την Ξάνθη.
Δεν είναι δυνατόν κάποιοι παρατρεχάμενοι των τοπικών 
πολιτικών κατασκευασμάτων να λυμαίνονται το δημοτικό και 
δημόσιο χρήμα που θα μπορούσε να αναστηλώσει ένα μνημείο 
που θα είναι χρήσιμο στην κοινωνία της Ξάνθης και που θα 
φέρει επισκέπτες και οι επισκέπτες ζεστό χρήμα στις τσέπες 
των Ξανθιωτών.
Ιδού κυρίες και κύριοι η Ρόδος.
Έχετε τα κότσια να βάλετε πάνω από το ατομικό σας συμφέρων 
την Ξάνθη;
Θέλετε;
Μπορείτε;
Ιδού λοιπόν η ευκαιρία και κάντε να ξαναγεννηθεί η Ξάνθη 
μέσα από τις στάχτες αυτού του κτιρίου που κάηκε και οι 
στάχτες του ας γίνουν φάρος για μια καλύτερη πόλη, για ένα 
καλύτερο αύριο των Ξανθιωτών. ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ.


