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Ιερόπουλος | “Πληγή” για ξενοδοχεία 
της Ξάνθης η ακύρωση -ξανά- του 
Καρναβαλιού

Άραγε  σε αυτόν τον οικονομικό κατήφορο που έχει πάρει η Ξάνθη λόγω 
της πανδημίας και της ανικανότητας των διαχειριστών της, με άμεσο αντί-
κτυπο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, υπάρχει εναλλακτική;
Αυτοί που στην θεωρεία τουλάχιστον κρατούν το τιμόνι του πολιτισμού 
στην Ξάνθη, έχουν να προτείνουν εναλλακτικές προτάσεις για να μην 
μηδενιστούν ο αγώνας και οι αγωνίες των επιχειρηματιών του κλάδου 
των ξενοδόχων που επένδυσαν και αυτοί με τον τρόπο τους στην ανάδει-
ξη του τόπου;
Άραγε οι μπροστάρηδες του δήμου Ξάνθης, έχουν να προτείνουν κάτι 
άλλο προκειμένου να ενισχυθούν οι κατ εξοχήν επαγγελματίες του του-
ρισμού;

Σε δηλώσεις του στο 
enanews.gr ο πρόεδρος 
του Συλλόγου των ξενο-
δόχων Ξάνθης  Γιάννης 
Ιερόπουλος, περιγρά-
φει την κατάσταση των 
επαγγελματιών της Ξάν-
θης, μετά και την ακύρω-
ση του καρναβαλιού με 
τα μελανότερα χρώματα.
Στον αντίποδα οι φορείς 
πολιτισμού δεν έχουν σχε-
διάσει εναλλακτικές δρά-
σεις όπου τηρώντας τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα 

θα έδιναν μία νότα αισιοδοξίας και 
την ελπίδα ότι δεν χάθηκαν όλα 
στους επαγγελματίες του κλάδου. 
Το καρναβάλι στην Ξάνθη δεν θα 
διεξαχθεί για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά λόγω του κορονοϊού ενώ 
θα επιτραπούν μόνο ορισμένα 
αποκριάτικα δρώμενα και τηρώ-
ντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

100.000 επισκέπτες χαμένοι

Το Καρναβάλι στην Ξάνθη απο-
τελεί θεσμό πλέον τόσο για τη 
Βόρεια Ελλάδα όσο και για την 

Ξάνθη με το οικονομικό πλήγμα 
να είναι τεράστιο για την πόλη. 
Προ κορονοϊού, κάθε χρόνο, επι-
σκέπτονταν την πόλη πάνω από 
100.000 πολίτες από Ελλάδα και 
εξωτερικό, κυρίως το τριήμερο της 
Αποκριάς για τη βραδινή και την 
Κυριακάτικη παρέλαση. Χιλιάδες 
άτομα συμμετείχαν, παράλληλα, 
στην παρέλαση με συμμετοχές από 
Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Καβάλα, 
Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.

Στο…μηδέν η πληρό-
τητα στα ξενοδοχεία

Σε δηλώσεις στο enanews.
gr προχώρησε ο πρόεδρος 
των ξενοδόχων Ξάνθης Γιάν-
νης Ιερόπουλος σχολιάζο-
ντας την ακύρωση και φέτος 
του Καρναβαλιού της Ξάνθης.

«Την αντίστοιχη περσινή χρο-
νιά οι κρατήσεις άγγιξαν το 
20-30%. Είναι τραγική η κα-
τάσταση που βιώνουν οι επαγ-
γελματίες του κλάδου. Προ παν-
δημίας η πληρότητα έφτανε το 
100%. Ωστόσο, αυτό το νούμερο 
έχει χαθεί πλέον. Ελπίζουμε και 
φέτος να έχουμε έστω ένα ποσο-
στό κρατήσεων, υπάρχει ένα εν-
διαφέρον αλλά είναι μικρό και 
μιλάμε μόνο για διανυκτερεύ-
σεις», σχολίασε με δυσαρέσκεια.

100.000 επισκέπτες έκαναν «φτερά» από την Ξάνθη

Τριπλασιασμός των τελών ελλιμενισμού στα καταφύγια και 
τα μικρά λιμάνια που έχει στην ευθύνη του το Λιμενικό Τα-
μείο Λάγους

Το χέρι βαθιά στην τσέπη θα κληθούν να βάλλουν 
οι ψαράδες επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαρά-
δες που ελλιμενίζουν τα σκάφη τους στα Άβδηρα, 
στο Πόρτο Λάγος και στα καταφύγια και λιμάνια 
που έχει την ευθύνη το Λιμενικό Ταμείο του Πόρτο 

Λάγος, αφού με απόφαση 
της κυβέρνησης τριπλασι-
άστηκε από το καλοκαίρι 
του 2021 το τέλος ελλιμε-
νισμού όπου ένας ιδιοκτή-
της μικρού σκάφους εκεί 
που πλήρωνε 30 ευρώ τον 
χρόνο με την νέα αύξηση 
θα αγγίζει τα 100 ευρώ. 

ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ
 ΧΡΗΜΑΤΑ;

Λογικά στην συντήρηση 
των εγκαταστάσεων στο 
λιμάνι όπως φως νερό 
τηλέφωνο καθαριότητα. 
Δυστυχώς για τους αν-
θρώπους της θάλασσας, 
μία χώρα όπως η Ελλά-

δα κατ εξοχήν θαλασσινή, η λογική των πολιτικών τα-
γών την αντιμετωπίζει ως αγελάδα προς άρμεγμα χωρίς 
όμως εννοείται, αυτά τα τέλη ελλιμενισμού πολλές φο-
ρές να μην επιστρέφουν στους χρήστες του λιμανιού.
Και σίγουρα δεν διαθέτουν όλοι σκάφη αναψυχής, αλλά 
σκάφη που συμπληρώνουν το μεροκάματο της οικογένειας.


