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 Η ακύρωση της καρναβαλικής παρέλασης  ο πολιτιστικός και οικονομικός αντί-
κτυπος στην πόλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Η. ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ: ΝΑΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΣΑΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑ 
ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ

Το θέμα της ακύρωσης ή όχι του καρναβαλιού, απασχολεί 
έντονα την κοινωνία της Ξάνθης, με δεδομένο ότι οι μισοί Ξαν-
θιώτες είναι μέλη των καρναβαλικών Συλλόγων και οι άλλοι 
μισοί είναι και μέλη αλλά και επαγγελματίες που περιμένουν 
μία οικονομική ανάσα από τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού 
που όπως δείχνει το πράγμα για μία ακόμη χρονιά – την τρίτη 
κατά σειρά- οδεύει προς μαρασμό.

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΘΙΩΤΕΣ

Το θέμα της ακύρωσης ή όχι του καρναβα-
λιού, απασχολεί έντονα την κοινωνία της Ξάν-
θης, με δεδομένο ότι οι μισοί Ξανθιώτες εί-
ναι μέλη των καρναβαλικών Συλλόγων και οι 
άλλοι μισοί είναι και μέλη αλλά και επαγγελ-
ματίες που περιμένουν μία οικονομική ανά-
σα από τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού που 
όπως δείχνει το πράγμα για μία ακόμη χρονιά 
– την τρίτη κατά σειρά- οδεύει προς μαρασμό.

Με όλα αυτά στο σκεπτικό μας, συνομιλήσα-
με με τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού της 
Ξάνθης Ηλία Ασκαρίδη, ο οποίος με δεδομέ-
νες τις υγειονομικές συνθήκες λόγω της πανδη-
μίας, βλέπει τις δυνατότητές του περιορισμένες.
Ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Ηλίας Ασκαρί-
δης, ξεκαθαρίζει ότι λόγω των υγειονομικών μέτρων 
που ισχύουν, η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση δεν 
θα γίνει και ο δήμος Ξάνθης πλέον αναζητεί εκδη-
λώσεις μέσα στα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα 
επιτρέψουν κάποιες δράσεις για τους ίδιους τους 
Ξανθιώτες. «Εμείς, σαν δήμος Ξάνθης και Κέ-
ντρο Πολιτισμού θα κάνουμε κάποιες εκδη-
λώσεις, είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση με τους 

συλλόγους, θα προσπαθήσουμε να 
κάνουμε κάποιες συναυλίες, πά-
ντοτε με το σκεπτικό ότι πρώτα 
είναι η υγεία και μετά η ψυχαγω-
γία και η διασκέδαση. Το κάψιμο 
του Τσάρου, σίγουρα θα στολιστεί 
η πόλη μας και από εκεί και πέρα 
θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγμα-
τα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα».

Ηλίας ασκαρίδης: «Θα 
δούμε. Προηγείται η 
υγεία».

Ακολούθως ο πρόεδρος του Κέντρου 
Πολιτισμού αναφέρθηκε στην μεγά-
λη πληγή για την οικονομία της Ξάν-
θης αλλά και των συλλόγων, επισημαί-
νοντας ότι στις εκδηλώσεις αυτού του 
επιπέδου, πρώτα είναι οι σύλλογοι, οι 
εθελοντές και μετά εμείς. «Η πληγή εί-

ναι μεγάλη γιατί συνεχίζεται η οικο-
νομική αιμορραγία για τρίτη χρονιά. 
Οι σύλλογοι βέβαια περνάνε πάρα 
πολύ δύσκολα. Όμως όλο αυτό που 
σκεπάζει τις δικές μας εκδηλώσεις, 
δεν είναι μόνο στην Ξάνθη αλλά εί-
ναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και 
οι σύλλογοι προσπαθούν να οργανώ-
σουν κάποιες εκθέσεις ή να δημιουρ-
γήσουν διαδικτυακές εκδηλώσεις. 
Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγμα-
τα εκείνες τις μέρες και από εκεί 
και πέρα θα πράξουμε και εμείς».

ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΞΑΝΘΙΩΤΕΣ

Θέσαμε υπόψη του προέδρου του Κέ-
ντρου Πολιτισμού την δήλωση του προ-
έδρου των Ξενοδόχων της Ξάνθης Γιάν-
νη Ιερόπουλο ο οποίος αναφέρθηκε σε 


