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Πολιτική - Πολιτισμός
Η χ ώ 
της Θράκης

Καρναβάλι Ξάνθης τέλος

Κάποιες συναυλίες ίσως γίνουν στο Αμοιρίδιο  
«Προέχει η υγεία» λέει σε τοπικό μέσο ενημέ-
ρωσης ο πρόεδρος του κέντρου πολιτισμού Η. 
Ασκαρίδης.

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 
ΜΟΝΟ ΚΩΡΟΝΟΙΟΥ

Και να λοιπόν που φτάσαμε ή φτάνουμε 
στο τέλος του καρναβαλιού, μετά από 
πολλές δεκαετίες ζωής.
Αν και αυτό σβηστεί από τον χάρτη των 
πολιτιστικών της Ξάνθης, άραγε τι έμει-
νε να θυμίζει το παρελθών;
Η Ξάνθη ήταν δεμένη με αυτόν τον 
θεσμό όπου έδωσε την δυνατότητα 
σε κάθε φιλική παρέα, γειτονιά και 
επαγγελματική συντεχνία να δημιουρ-
γήσει συλλόγους, να γίνουν ομάδα με 
κοινό σκοπό το κέφι, την διασκέδαση, 
να δώσουν ζωή στον τόπο και να ενι-
σχύσουν την τοπική οικονομία και εδώ 
πλέον μπαίνει το θέμα, άραγε η τοπική 
ηγεσία έχει έτοιμη εναλλακτική όταν ο 
κωρονοιός φύγει και αφήσει πίσω του 
τον θεσμό του καρναβαλιού όχι απλά 
τραυματισμένο αλλά μισοπεθαμένο  και 
μάλλον θα ταίριαζε στην Εντατική αν και 
από αυτό δεν διαθέτει η Ξάνθη.

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΟ ΚΑΡΝΒΑ-
ΛΙ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ 
ΤΟ ΚΕΦΙ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΡΑΓΕ ΝΑ ΚΑ-
ΝΕΙ ΚΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ;

Εύλογα τα βλέμματα όλων στρέφονται 
στην δημοτική αρχή αφού ο δήμαρχος 
Μ. Τσέπελης ήταν στο πλευρό αυτού που 
γέννησε τον θεσμό.
Ήταν δίπλα στον δήμαρχο Φ. Αμοιρίδη 
που γέννησε, δημιούργησε και στήριξε 
όλο το εγχείρημα και ελπίδα όλων 
είναι ο σημερινός δήμαρχος, δεξί χέρι 
του τότε δημάρχου, να έχει διδαχθεί, 
να έχει μάθει από τα βήματα και την 
οργάνωση του εκλιπόντος. Με αυτό το 
σκεπτικό περιμένει η Ξάνθη από τον 
τότε μαθητευόμενο πολιτικό άνδρα Μ. 
Τσέπελη να γεννήσει παρόμοια ιδέα, να 
την οργανώσει και να  παράδοση στην 
κοινωνία της Ξάνθης το τελικό πολιτι-
στικό  «προϊόν».
Και τίθεται και πάλι το ερώτημα.
Ο σημερινός δήμαρχος έμαθε κάτι όλα 

τα χρόνια που ήταν δίπλα στον αείμνη-
στο;
Μπορεί από τις στάχτες να συνθέσει το 
ίδιο το καρναβάλι ή κάτι παρόμοιο αλλά 
με τα ίδια θετικά αποτελέσματα αν όχι 
καλύτερα;
Θα μπορούσε άραγε, έστω και για την 
υστεροφημία του, να δημιουργήσει έναν 
αντίστοιχο θεσμό; 
Θέλλει;
Μπορεί;
Δυστυχώς για την Ξάνθη οι μέχρι τώρα 
Ειδικοί σύμβουλοι που προσέλαβε 
έχουν αποδείξει ότι ο μόνος σκοπός της 
παρουσίας τους δίπλα στον δήμαρχο ήταν 
καθαρά, εκ του αποτελέσματος, «εξό-
φληση γραμματίων» και τίποτε άλλο.
Παρά την στρατιά των ειδικών συμβού-
λων στο πλευρό του δημάρχου το απο-
τέλεσμα για την Ξάνθη ήταν ένα μεγάλο 
μηδενικό.
Θα μπορούσε άραγε αυτή η στρατιά των 
έμμισθων συμβούλων   έστω και την 
τελευταία στιγμή να δικαιολογήσουν το 
μεροκάματό τους; 
Θα μπορούσαν να συμβουλεύσουν τον 
δήμαρχο να κάνει κάτι αντίστοιχο με το 
καρναβάλι, έστω και για να δικαιολο-
γήσουν το μεροκάματο που τους δίνει ο 
Ξανθιώτικος Λαός;

ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑΝΑ 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΘΥ Ο Η. ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στον τρίτο χρόνο πλέον η Ξάν-
θη που αντί για την μάσκα του 
καρναβαλιού θα φορέσει και 
πάλι την μάσκα του κωρονοιού.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο, θα στολι-
στεί αποκριάτικα η πόλη  –  Δεν θα 
γίνουν οι παρελάσεις ούτε η βρα-
διά Λαογραφίας στο Αμοιρίδειο – 
«Προέχει η δημόσια υγεία», λέει ο 
πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού 
Η. Ασκαρίδης. Τα επιδημιολογικά 
δεδομένα  δεν επιτρέπουν εκδηλώ-
σεις με ανεξέλεγκτη προσέλευση 

κόσμου και ως εκ τούτου και φέ-
τος παρελάσεις και το καρναβάλι 
όπως το γνωρίζαμε δεν θα γίνει.
Με το μότο «προέχει η δημοσία 
υγεία», ο πρόεδρος του Κέντρου 
Πολιτισμού Ξάνθης κ. Ηλίας 
Ασκαρίδης εκφράζει την απογο-
ήτευσή του που για τρίτη χρονιά 
φέτος δεν θα γίνει η διοργάνω-
ση του κορυφαίου θεσμού της 
πόλης. Των Θρακικών Λαογρα-
φικών Γιορτών και του Ξανθιώ-
τικου Καρναβαλιού. Να σημει-
ώσουμε ότι ο κορωνοϊός πέτυχε 
την δημοτική αρχή στην αρχή 
της θητεία της και τόσο ο δή-
μαρχος Μ. Τσέπελης όσο και ο 
κ. Ηλίας Ασκαρίδης, ως πρόε-
δρος του Κέντρου Πολιτισμού δεν 
ευτύχησαν να διοργανώσουν το 
καρναβάλι. Υπενθυμίζουμε ότι 
το 2020 κι ενώ ήταν όλα έτοιμα 
για την έναρξη των γιορτών μέσα 
Φεβρουαρίου αναβλήθηκαν με 
το ξέσπασμα της πανδημίας και 
μετά την Καθαρά Δευτέρα είχα-
με το πρώτο καθολικό lockdown.
Ίσως γίνουν κάποιες συ-
ναυλίες στο Αμοιρίδειο
Μιλώντας στο «Ε» ο κ. Ασκαρίδης 
ανέφερε πως σχεδιάζονται κάποιες 
εκδηλώσεις μέσα στο πλαίσιο των 
μέτρων και με την επιφύλαξη πά-
ντα των επιδημιολογικών δεδομέ-
νων της συγκυρίας: «Προγραμ-
ματίζουμε κάποιες συναυλίες στο 
κλειστό «Φ. Αμοιρίδης». Είμαστε 
σε συνεννόηση με κάποιους καλ-
λιτέχνες ωστόσο δεν έχει οριστικο-
ποιηθεί ακόμη τίποτε. Την επομέ-
νη εβδομάδα θα ξέρουμε. Και οι 
καλλιτέχνες είναι επιφυλακτικοί 
και δύσκολα μπαίνουν στην δι-
αδικασία καθώς τα δεδομένα αλ-
λάζουν και δεν μπορεί κανείς να 
προγραμματίσει.. Σε περίπτωση 
πάντως που πραγματοποιηθούν 
θα τηρηθούν όλα τα προβλεπό-
μενα υγειονομικά πρωτόκολλα».

Στο πρόγραμμα του Κέ-
ντρου είναι και κάποιες 
εκθέσεις καλλιτεχνών ενώ 
την επόμενη εβδομάδα θα 
αξιολογηθούν οι προτά-
σεις που κατέθεσαν όσοι 
σύλλογο ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα του Κέντρου.

Στολισμός ναι – Παρε-
λάσεις όχι.
Γιατί άραγε;

Κατηγορηματικά αρνητι-
κός ήταν ο κ. Ασκαρίδης 
σ’ ότι αφορά τις παρελά-
σεις αλλά και την γιορτή 
Λαογραφίας και Γευσι-
γνωσίας που διοργανώνο-
νταν στο Αμοιρίδειο για 
ευνόητους λόγους. Ανα-
φορικά με τον στολισμό 
της πόλης: «Θα στολί-
σουμε με τα αποκριάτικα 
την πόλη μας για να δώ-
σουμε χαρά στον κόσμο. 
Δυστυχώς και φέτος δεν 
μπορέσαμε να διοργανώ-
σουμε όπως θέλουμε το 
Καρναβάλι μας κι αυτό 
είχε αρνητικές επιπτώσεις 
στην διάθεση του κόσμου 
, στους συλλόγους και 
στις επιχειρήσεις. Έχει 
επιπτώσεις στην τοπική 
οικονομία αλλά δεν γίνε-
ται διαφορετικά. Επικοι-
νωνούμε με την Πάτρα, 
με το Ρέθυμνο το Μοσχά-
το κι όπου διοργανώνεται 
καρναβάλι. Πουθενά δεν 
θα γίνει τίποτε παρά μόνο 
κάποιες αποσπασματικές 
εκδηλώσεις όπως σχε-
διάζουμε κι εμείς», κα-
ταλήγει ο κ. Ασκαρίδης.


