
 

 

ΟΥΤΕ Η ΒΡΟΧΗ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ  

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
 

Το μεσημέρι της Κυριακής 22 
Φεβρουαρίου 2015 κορυφώθηκαν οι 
10ήμερες αποκριάτικες εκδηλώσεις στο 
Δήμο Ορχομενού. Ο καιρός, όπως και σε 
όλη την Ελλάδα, δεν ήταν σύμμαχος στις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις. Στον Ορχομενό 
παρά το ψιλόβρεχο και τη χαμηλή 
θερμοκρασία, οι υπεύθυνοι του 
καρναβαλιού δεν σκέφτηκαν ούτε στιγμή 
να μην παρελάσουν τα άρματα που 
ετοίμαζαν για μήνες, όπως και τα 
πολυπληθή πληρώματα και οι ομάδες 
μεταμφιεσμένων. 

Ίδια ήταν και η αντίδραση του κόσμου που 
κρατώντας ομπρέλες, παρακολούθησαν 
την μεγάλη παρέλαση του καλύτερου 
καρναβαλιού της Στερεάς Ελλάδας. Έτσι 
στις 4 το μεσημέρι ο κεντρικός δρόμος του 
Ορχομενού ήταν γεμάτος από χιλιάδες 
κόσμου.  

Οι καρναβαλιστές, με το γενικό 
πρόσταγμα του Παραδοσιακού και 
Πολιτιστικού Συλλόγου που από το 2010 



ετοιμάζει το καρναβάλι, πάντοτε βέβαια με την υποστήριξη του Δήμου Ορχομενού, ξεκίνησαν 
στην ώρα τους και με αστείρευτο κέφι και ζωντάνια έφεραν το χαμόγελο και την ξενοιασιά, έστω 
και για μερικές ώρες, στα πρόσωπα των θεατών. 

Μεταξύ των θεατών βρισκόταν φυσικά και ο Δήμαρχος Ορχομενού και πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, κ. Λουκάς Υπερήφανος με την σύζυγό του. 

Μαζί τους και ο βουλευτής 
Βοιωτίας κ. Ευάγγελος 
Μπασιάκος καθώς και οι 
Αντιδήμαρχοι,  Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, πρόεδροι και 
σύμβουλοι τοπικών 
συμβουλίων. 

Μπορεί το καρναβάλι 
Ορχομενού να μην 
παρουσιάζει την 
φαντασμαγορία άλλων 
καρναβαλιών μεγάλων 
πόλεων αλλά συνεχίζει να 
διατηρεί το ύφος που είχε 
όταν πρωτοξεκίνησε, πριν 
από 56 χρόνια. Γεμάτο 

εμπνευσμένη σάτυρα της 
καθημερινότητας αλλά και της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης.  

«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους πάσχισαν για την πραγματοποίησή του. Τους 
εθελοντές, τα μέλη του ΔΣ, τους υποστηρικτές και χορηγούς μας, που ήταν για πολλούς μήνες 
μαζί μας και το πολύ καλό αποτέλεσμα μας δικαιώνει όλους. Ακόμη ευχαριστώ τα ΜΜΕ για την 
υποστήριξή τους και τους χορηγούς επικοινωνίας του Καρναβαλιού 2015» δήλωσε σχετικά ο 
πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιάννης Κιαλιός.  
 
 Ενθουσιασμένος από το 
αποτέλεσμα και 
ικανοποιημένος από την 
μεγάλη προσέλευση του 
κόσμου στην πόλη του 
Ορχομενού παρά τον 
βροχερό καιρό, ο 
Δήμαρχος Ορχομενού κ. 
Λουκάς Υπερήφανος 
δήλωσε: «Είμαι 
χαρούμενος που όλα 
πήγαν όπως είχαν 
σχεδιαστεί παρά τις 
δύσκολες καιρικές 
συνθήκες. Θέλω να 
συγχαρώ τον Πολιτιστικό 
και Παραδοσιακό Σύλλογο 
για την πολύμηνη εργασία 
του, για το μεράκι τους και 
για την προσφορά τους 
στον τόπο μας. Θέλω 
ακόμη να στείλω 



ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές και τα πληρώματα των αρμάτων. Εμείς είμαστε αυτοί 
που δίνουν ζωή στο Καρναβάλι μας και κάθε χρόνο πρέπει να το αποδεικνύουμε με την ακόμη 
πιο ενεργή μας συμμετοχή. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους». 
 

Η παρέλαση ξεκίνησε με τα μπαλέτα της τοπικής σχολής χορού. Στην παρέλαση συμμετείχαν 
12 άρματα από τα οποία 8 είχαν κατασκευαστεί από τους εθελοντές του Παραδοσιακού 
Συλλόγου, ο μικρός Καρνάβαλος από μικρούς Ορχομένιους 8-15 ετών, «ο Τσιγγάνικος Γάμος», 
«Πακ-Μαν» και «Κουκούγεροι» από άλλες ομάδες εθελοντών. «Ελλάδα-Γερμανία», «ο Κρητικός 
κροκόδειλος Σήφης», «κομμώσεις Ξηρός - φυλακές Καλαμών», «η βασίλισσα του 
Καρναβαλιού», «το χρυσόμαλλο κριάρι και οι τρεις χάριτες», «Πυροσβεστική», «το τρενάκι των 
παιδιών», «οι άρχοντες των δαχτυλιδιών» τα υπόλοιπα άρματα της παρέλασης. Αξίζει να 
σημειωθεί πως ο αριθμός των μεταμφιεσμένων που συμμετείχαν οργανωμένα στο καρναβάλι 
πλησίασε τους 1.000. 

Μετά την μεγάλη παρέλαση ο 
κόσμος μεταφέρθηκε στο χώρο 
μπροστά από το αρχαίο θέατρο 
όπου ένα φλεγόμενο αεροπλανάκι 
έβαλε φωτιά στον βασιλιά 
Καρνάβαλο που κάηκε μαζί με τον 
μικρό των παιδιών, με ταυτόχρονη 
πανδαισία πυροτεχνημάτων και 
χορό γύρω από τη φωτιά. 

Και φυσικά όλες αυτές τις ώρες με 
τη συντροφιά του ταλαντούχου 
Βοιωτού τραγουδιστή και ηθοποιού 
Κωνσταντίνου Κωτσαδάμ που 
παρουσίασε το καρναβάλι 

Ορχομενού, με απίστευτο κέφι και 
ενέργεια. Χόρεψε, τραγούδησε και μετέφερε την αύρα του σε θεατές, πληρώματα και 
επισήμους. Έδωσε πραγματικά μια άλλη χαρούμενη διάσταση! 

Πολλά συγχαρητήρια στον Παραδοσιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο, σε όλους τους εθελοντές που 
κατασκεύασαν τα άρματα, στους μεταμφιεσμένους και τα πληρώματα αλλά και στους… 
γενναίους θεατές που αψήφησαν την βροχή και το κρύο και με την παρουσία και το 
χειροκρότημά τους επιβράβευσαν τις προσπάθειες όλων. Το τέλος του Καρναβαλιού 2015 ήταν 
ταυτόχρονα και η έναρξη του επόμενου. Ραντεβού το 2016! 

Και για όσους δεν είχαν την τύχη να είναι παρόντες ακολουθούν μερικές ενδεικτικές 
φωτογραφίες. 

Βίντεο μπορείτε να δείτε από το STAR Κεντρικής Ελλάδας εδώ: 
http://www.dailymotion.com/video/x2hvnba_καρναβάλι_ορχομενού- 2015_lifestyle?start=13 

ή από το esterea εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=OpmNVKeMFcA 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 


