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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε
ο «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης» του δήμου Ωραιοκάστρου
Με 12 σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλο τον διευρυμένο δήμο και με
μεγάλη προσέλευση θεατών, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο
«Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2017» που διοργάνωσε ο δήμος Ωραιοκάστρου
και η αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Νέας
Γενιάς.
Με είσοδο ελεύθερη για όλες τις ημέρες, χωρίς κανένα αντίτιμο, οι δημότες
μας αλλά και επισκέπτες του δήμου μας απόλαυσαν θεατρικές παραστάσεις,
συναυλίες και ένα μεγάλο αφιέρωμα στους παραδοσιακούς χορούς καθ’ όλη τη
διάρκεια του Σεπτεμβρίου.
Ο «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης» έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου με
τη θεατρική παράσταση «Μήδεια, μια παρωδία» στο θέατρο «Τσούκες» στον
Δρυμό. Ακολούθησε την επόμενη ημέρα στον ίδιο χώρο η θεατρική
παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι» και ο «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης»
συνεχίστηκε με μια μουσική βραδιά από το μουσικό σχήμα «Πατήρ, υιός και
δίχως πνεύμα» στην περιοχή της λίμνης του Ωραιοκάστρου «Παναγιώτης
Ισχνόπουλος». Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης
Μάνος Πυροβολάκης μας χάρισε μια φανταστική βραδιά στον αύλειο χώρο του
Κονταξοπουλείου αθλητικού κέντρου. Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου ο
«Πολιτιστικός Σεπτέμβρης» μετακόμισε στο Μελισσοχώρι και συγκεκριμένα
στις Κατασκηνώσεις Μελισσοχωρίου όπου οι «Χίλιες Φωνές» με τη Νατάσσα
Καραγιάννη και τον Γιάννη Παπαευαγγέλου μας ταξίδεψαν μουσικά. Τη
σκυτάλη πήρε την επόμενη ημέρα το Μεσαίο όπου διασκεδάσαμε υπό τη
μουσική του Τάσου Αδαμόπουλου. Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου η θεατρική
παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι» παρουσιάστηκε στο δημοτικό σχολείο
Πενταλόφου ενώ το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Γεωργιλάς και η

μπάντα του μας χάρισαν μια πολύ όμορφη βραδιά στον αύλειο χώρο του 3ου
γυμνασίου Ωραιοκάστρου.
Η αυλαία του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» έπεσε την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου
με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στον αύλειο χώρο του Κονταξοπούλειου
αθλητικού κέντρου όπου συμμετείχαν πολιτιστικοί σύλλογοι του δήμου μας,
καθώς οι πολιτιστικοί σύλλογοι αποτελούν στηρίγματα της παράδοσης μας και
διατηρούν και προβάλλουν τον πολιτισμό μας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο δήμος Ωραιοκάστρου και η αντιδημαρχία
Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς τίμησαν τόσο τον δήμαρχο
Ξάνθης Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, όσο και τον πρόεδρο του Κέντρου
Πολιτισμού Ξάνθης Πασχάλη Λύρατζη για τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με
τον δήμο στον τομέα του πολιτισμού.
Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας
και δημοσίων σχέσεων

