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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο δήμος Ωραιοκάστρου και η αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς ανοίγουν την «αυλαία» του Φθινοπώρου με τον 
Πολιτιστικό Σεπτέμβρη.  

Από τις 8 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου όλη η πόλη γίνεται μια μεγάλη παρέα και δίνει 
ραντεβού στο Ωραιοκάστρο. 

Πρόκειται για έναν θεσμό με πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων, που όλες έχουν 
κοινό σημείο αναφοράς την ποιότητα. 

Οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη  2018 θα ανοίξουν μ΄ένα ξεχωριστό 
αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή  από την ορχήστρα των «Νέων με Όραμα», στο 
ανοιχτό θέατρο του Δρυμού (Τσούκες). 

Θα ακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις στον διευρυμένο δήμο Ωραιοκάστρου, ενώ 
το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου η Φωτεινή Βελεσιώτου, με την υπέροχη φωνή της θα 
μας ταξιδέψει στις μεγάλες επιτυχίες της. 

Στις 22 Σεπτεμβρίου ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης θα ανταμώσει την παράδοση, σ΄ένα 
μοναδικό αφιέρωμα, το δεύτερο, από χορευτικά συγκροτήματα συλλόγων του δήμου 
Ωραιοκάστρου. 

Η αυλαία των εκδηλώσεων θα πέσει στις 26 Σεπτεμβρίου με μια μουσική εκδήλωση 
από την ορχήστρα «ΔΙΟΝ» και τη συμμετοχή του Λεωνίδα Μπαλάφα. 

«Πρόκειται για έναν θεσμό με πολιτιστικές εκδηλώσεις,  που με χαρά βλέπω ότι ο 
κόσμος έχει αγαπήσει. Αυτός είναι και ο στόχος μας! Να προσφέρουμε στους δημότες 
μας χαμόγελα και διέξοδο στην δύσκολη καθημερινότητά τους με θεατρικές και 
χορευτικές παραστάσεις, αφιερώματα και υπέροχες μουσικές βραδιές. Κάθε 



Σεπτέμβρη γινόμαστε όλοι μια παρέα, μακριά από σκέψεις και προβλήματα», δήλωσε 
ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης.  

 

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, Πέτρος Αταμιάν, 
από την πλευρά του τόνισε ότι: «Και φέτος ο Δήμος Ωραιοκάστρου καταθέτει την 
δική του πολιτιστική πρόταση, επιλέγοντας τον πολιτισμό ως μια αισιόδοξη πτυχή 
στην καθημερινότητά μας. Δράσεις, εκδηλώσεις, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις 
θα συντροφεύουν και φέτος τον «Πολιτιστικό Σεπτέμβρη», δίνοντας την ευκαιρία 
στους συμπολίτες μας, αλλά και στους επισκέπτες του Δήμου μας να 
παρακολουθήσουν ποιοτικές καλλιτεχνικές προτάσεις. Σε αυτό τον καλλιτεχνικό 
θεσμό, που έχει καθιερωθεί στον ευρύτερο Δήμο μας και παρέχεται εντελώς δωρεάν, 
θα απολαύσουμε καταξιωμένους καλλιτέχνες, δημιουργούς και μουσικά σχήματα και 
για αυτό το λόγο καλώ και προσκαλώ όλους τους κατοίκους να ενισχύσουν με την 
παρουσία τους το σύνολο των δράσεων αυτών». 


