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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ωραιόκαστρο-  
Ελάτε να ξεφαντώσουμε όλοι μαζί στο 7ο Καρναβάλι με τους Vegas 

 
Για 7η συνεχή χρονιά ο δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει ημέρες καρναβαλιού 
με αποκορύφωμα τη μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση την ερχόμενη Κυριακή 
11 Φεβρουαρίου. Περισσότερες από 15 ομάδες και 1.000 καρναβαλιστές θα 
πλημμυρίσουν με ήχους και χρώματα το Ωραιόκαστρο δίνοντας τον παλμό για 
ένα ξέφρενο γλέντι.  
 
Το πρόγραμμα 
Το πρόγραμμα του τριήμερου εορτασμού του 7ου Καρναβαλιού, το οποίο 
τελεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά σε συνεργασία 
με τον δήμο Ξάνθης περιλαμβάνει παιδικά πάρτυ και στις τρεις δημοτικές 
ενότητες του δήμου, διάφορες εκδηλώσεις με αποκορύφωμα τη μεγάλη 7η 
Καρναβαλική Παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους του Ωραιοκάστρου με τη 
συμμετοχή πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, σχολείων αλλά και φορέων 
της πόλης καθώς επίσης και μιας ομάδας καρναβαλιστών από τον δήμο 
Ξάνθης.  
 
Αναλυτικά την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα θα 
διοργανωθούν παιδικά πάρτυ με ανιματέρ, ζογκλέρ και πολλές εκπλήξεις και 
στις τρεις δημοτικές ενότητες. Συγκεκριμένα στη δημοτική ενότητα 
Ωραιοκάστρου το πάρτυ θα πραγματοποιηθεί στο «Κονταξοπούλειο δημοτικό 
κλειστό γυμναστήριο», στη δημοτική ενότητα Καλλιθέας στο «Κλειστό 
γυμναστήριο Νεοχωρούδας» και στη δημοτική ενότητα Μυγδονίας στο 
«Κλειστό γυμναστήριο Δρυμού – Χρ. Νέτσικας».  
 
Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου η αφετηρία της μεγάλης Καρναβαλικής 
Παρέλασης θα είναι το δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τελικό προορισμό τον 
εξωτερικό χώρο του Κονταξοπούλειου δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου 



όπου θα στηθεί ένα μεγάλο πάρτυ μέχρι και αργά το απόγευμα με guest star 
τους Vegas. Η έναρξη της Καρναβαλικής Παρέλασης θα γίνει στις 12.00 το 
πρωί.  
 
Χορηγοί επικοινωνίας των εκδηλώσεων είναι ο Focus FM, το TV100 και o 
FM100.   
  
*Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 11.30 το 
πρωί έως τη 14.30 το μεσημέρι στο «Κονταξοπούλειο δημοτικό κλειστό 
γυμναστήριο», όπου θα πραγματοποιηθεί και η βράβευση της καλύτερης 
ομάδας καρναβαλιστών, η οποία θα ταξιδέψει στην Ξάνθη εκπροσωπώντας 
τον δήμο μας.   

 
Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας  

και δημοσίων σχέσεων 
 

 


