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Ήταν Δεκέμβριος του 2003. Η NASA, όπως κάθε χρόνο κατέγραφε το ταξίδι του Αη Βασίλη γύρω από τον κόσμο και φυσικά και στην Ελλάδα. Το έλκηθρο ακολουθούσε πάντα την ίδια διαδρομή εκτός από εκείνη τη χρονιά. Κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, ένα δυνατό σήμα, μια έντονη επιθυμία ενός παιδιού έφτανε στους αιθέρες και έκανε το έλκηθρο να σταματήσει.

Ένα παιδί έγραφε γράμμα στον Αη Βασίλη. Όταν όλα τα γράμμα-τα είχαν ήδη γραφτεί, είχαν ταχυδρομηθεί και τα δώρα είχαν πακε-ταριστεί στο σάκο για να μοιραστούν, ένα ακόμη γράμμα γραφόταν εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσαν να το αγνοήσουν, δεν μπορούσαν να αφήσουν ένα παιδί απογοητευμένο. Με έναν μικρό ανεμοστρό-βιλο οδήγησαν το γράμμα στα χέρια του Αη Βασίλη που με έκπληξη διάβασε τι ζητούσε ο μικρός του φίλος: Να ζει κάθε Χριστούγεννα μαζί με τον Αη Βασίλη, τους τάρανδους και τα ξωτικά του. Να περι-πλανιέται στο παραμύθι και τη μαγεία αυτής της γιορτής. 

Ενθουσιάστηκε κι αμέσως είχε την ιδέα. Να φτιάξει σ’ αυτό εκεί το σημείο ένα μικρό χωριό και όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή. Έτσι από την επόμενη χρονιά στο κέντρο της πόλης χτίζεται το χωριό του Αη Βασίλη η δική μας Ονειρούπολη. Ο ίδιος πά-ντα το επισκέπτεται και μόνο αυτός γνωρίζει αυτήν αλλαγή στη δια-δρομή του.

Ήρθε και πάλι η στιγμή να τον συναντήσετε και να περάσετε μαζί του τα πιο αγαπησιάρικα Χριστούγεννα, να περιπλανηθείτε στο ονειρικό χωριό του, να προσφέρετε απλόχερα την αγάπη σας, να χο-ρέψετε, να τραγουδήσετε, να κάνετε κατασκευές, να δώσετε πολλές ευχές, να γελάσετε, να συγκινηθείτε να ανακαλύψετε την μαγεία των γιορτών.

Η ιστορία της Ονειρούπολης

Μήνυμα Δημάρχου Δράμας

Μήνυμα Προέδρου Δεκποτά

Φίλες και Φίλοι

Αγαπημένα μας παιδιά

Η Χριστουγεννιάτικη πόλη των Ονείρων, η Ονειρούπολη  Δράμας ανοίγει για 
16η χρονιά τις πύλες της,  για να ζήσουμε όλοι μαζί  το μαγικό πνεύμα των Χρι-
στουγέννων  και να γίνουμε πρωταγωνιστές στο πιο αυθεντικό χριστουγεννιάτικο 
παραμύθι.

Η Δράμα ντυμένη με τη μαγική της αστερόσκονη    μέσα από παραμυθένιες δια-
δρομές  σας υποδέχεται σε ένα  ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων, του ονεί-
ρου και της φαντασίας.

Ταξιδέψτε  στη μαγεία των Χριστουγέννων  απολαμβάνοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με αγαπημένους καλλιτέ-
χνες, πολλαπλές δράσεις, διαδραστικά παιχνίδια, εργαστήρια, εκδηλώσεις, συναυλίες  και εκπλήξεις που απλώ-
νουν σε παιδιά, νέους και ενήλικες το χαμόγελο και την ευτυχία. 

Περιπλανηθείτε ανάμεσα σε ξωτικά και νεράιδες,  απολαύστε γεύσεις, μελωδίες και  ήχους, χρώματα και αφήστε 
τον εαυτό σας να παρασυρθεί σε μια γιορτινή μαγική ατμόσφαιρα, σε ένα ιδανικό καταφύγιο, όπου βασιλεύει η 
χαρά, η ελπίδα, η αγάπη, η γαλήνη, η περιπέτεια και το χαμόγελο.

Καλωσορίσατε στην απόλυτη γιορτή των Χριστουγέννων, την Ονειρούπολη!

Ζήστε το Όνειρο! Η Αγάπη όλα τα κινεί!

Χριστόδουλος Μαμσάκος 
Δήμαρχος Δράμας

16 χρόνια Ονειρούπολη. 
16 χρόνια αγάπης. 
16 χρόνια χαράς.

Περήφανος που ανέλαβα ως Πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας, την 
ευθύνη της οργάνωσης της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ, στα όμορφα χρόνια της εφηβείας 
της. Το χωριό του Αη-Βασίλη γεννήθηκε στη Δράμα και έγινε η πόλη των ονεί-
ρων για εκατομμύρια επισκέπτες της. Έδωσε χαρά και σκόρπισε χαμόγελα σε 
χιλιάδες παιδιά. Έδωσε στη Δράμα, ταυτότητα αγάπης και παραμυθιού. Ζήσε το 
παραμύθι σου στη Δράμα, όλο τον Δεκέμβριο κάθε χρόνο, γιατί η αγάπη όλα τα 
κινεί. Ο Νο1 τουριστικός προορισμός του χειμώνα.

Η ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ξεπερνά κάθε προσδοκία, γιατί εδώ ζεις το παραμύθι. Αφήνοντας χαλαρή τη σκέψη και εστι-
άζοντας το μυαλό στα χρώματα και στη μαγική διαδρομή, ταξιδεύουμε σε έναν κόσμο διαφορετικό από αυτόν της 
καθημερινότητας μας.

Περήφανος επίσης, που η ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ έγινε πρότυπο μίμησης, ώστε να γίνουν πολλά χριστουγεννιάτικα 
χωριά σε ολόκληρη την Ελλάδα.  Η οργανωτική επιτροπή, οι εθελοντές, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι 
υπάλληλοι και όλοι όσοι συνέβαλαν στην φετινή διοργάνωση σας καλωσορίζουμε στο χωριό του Αη-Βασίλη, στη 
Δράμα, στο Χριστουγεννιάτικο χωριό μας. Να περάσετε όμορφα και να γνωρίζετε πως σε όλη την διάρκεια της 
είμαστε στη διάθεση σας.

Λευτέρης Καλλινικίδης 
Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής, 

Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ)



www.oneiroupoli.gr

Το σπίτι του Αη Βασίλη 
Αν ψάχνεις μια ζεστή αγκαλιά, ένα χαμόγελο γλυκό κι 
αγάπη μέσα στην καρδιά…ήρθες στο μέρος το σωστό! 
Ο αγαπημένος μας Αη Βασίλης με τη συντροφιά των 
ξωτικών και όχι μόνο αφήνει για λίγο τις προετοιμα-
σίες για την Πρωτοχρονιά και σας καλωσορίζεις στο 
σπίτι του. Φυσικά δεν ξεχνά να μας κεράσει! Κι εσύ τι 
πρέπει να κάνεις; Σκέψου τι δώρο θα ζητήσεις ,καν του 
για λίγο συντροφιά..ευχήσου αγάπη, ειρήνη και  χαρά 
... όλα θα βγουν αληθινά! Μην ξεχάσεις να αποτυπώ-
σεις όλες τις στιγμές σε μια φωτογραφία!

Ταχυδρομείο
Ποιος είπε ότι ο Αη Βασίλης δεν παίζει την τεχνολογία 
στα δάκτυλα; Και θα το αποδείξει φέτος που θα δέχεται 
ηλεκτρονικά τις ευχές, σας,  τα μηνύματα σας, τη λίστα 
σας  και οδηγίες πλοήγησης παρακαλώ για να μην 
χαθούν οι τάρανδοι.  Δεν ξεχνάμε όμως και τον παρα-
δοσιακό τρόπο ….γιατί αλλιώς τι ταχυδρομείο θα ήμα-
σταν! Το γραμματοκιβώτιό μας σας περιμένει να ρίξετε 
τα γράμματα σας για να ταξιδέψουν με τρόπο μαγικό 
μέχρι τον Βόρειο Πόλο. Και ποιος ξέρει.. μπορεί όλες 
οι ευχές να γίνουνε πραγματικές!

Ζωγραφική Προσώπου
Χρώματα, πινέλα, κέφι και χαρά! Γίνετε 
οι πρωταγωνιστές των Χριστουγέννων 
και περιηγηθείτε στο μαγευτικό σκηνικό 
της Ονειρούπολης. Τα ξωτικά του face 

painting θα σας μεταμορφώσουν και θα χαρίσουν 
περισσότερη λάμψη στα παιδικά προσωπάκια.. Και μη 
φοβάστε όλα τα υλικά είναι οικολογικά και ακίνδυνα 
για τους μικρούς σας θησαυρούς. Λιγο νερό και ουπς.. 
εξαφανίζονται.

Radio Ονειρούπολη
Είμαστε στον αέρα! Πότε; Καθημερινά από τις 10:00 
το πρωί έως τις 10:00 το βραδύ. Που; Μα στο χωριό 
του Αη Βασίλη.. Χορεύουμε σε χριστουγεννιάτικους 
ρυθμούς και σιγοτραγουδάμε.. ας είμαστε και φάλτσοι. 
Διακοπές για διαφημίσεις δεν κάνουμε, μόνο για να  
πάρουμε συνέντευξη από τους εκλεκτούς μας καλε-
σμένους λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή. Θα μάθουμε τα 
πάντα! Και φυσικά έλα και εσύ να ζήσεις την εμπειρία 
του ραδιοφώνου.

Make a wish - live on camera
« Εύχομαι η νέα χρονιά να είναι γεμάτη υγεία, αγά-
πη, ευτυχία και δύναμη» . Ευχές… πολλές ευχές στα 
πέρατα του κόσμου για να χαρούν αυτοί που σ αγα-
πούν και είναι μακριά σου. Στείλτε το μήνυμα σας στα 
αγαπημένα σας πρόσωπα ζωντανά στην κάμερα και 
να είστε σίγουροι ότι θα το λάβουν, η Μake a wish και 
θα φροντίσει γι’αυτό. Γιατί όταν εύχεσαι ,ελπίζεις και 
όταν ελπίζεις παλεύεις και που ξέρεις τα Χριστούγεννα 
γίνονται και θαύματα! 

Το σπίτι των συναισθημάτων
Πόσα συναισθήματα χωράνε στο σάκο του Αη Βασίλη; 
Τι χρώμα και σχήμα θέλεις να τους δώσεις; Ποια τέ-
χνη θα διάλεγες να τα εκφράσεις; Απαντήσεις μπορείς 
να βρείς στο σπίτι των Συναισθημάτων . Με τη βοή-
θεια της ¨Κιβωτού του Κόσμου¨ θα γίνουμε όλοι μια 
μεγάλη οικογένεια και θα ανακαλύψουμε το βαθύτερο 
νόημα των Χριστουγέννων. 
* Ηλικίες: Από 4 ετών. Διάρκεια Εργαστηρίου:15’ 

Παραμύθια στ’αλήθεια - 
Δάσος των ευχών
Οι νεραϊδουλες το σκάσανε από τα παραμύθια και ήρ-
θαν κρυφά μέχρι εδώ μαγικά να κάνουνε στ’αλήθεια! 
Ελάτε στο παραμυθόσπιτο,  γίνετε αστεράκι μαγικό, 
ταξιδέψτε στις σελίδες των παραμυθιών της λαϊκής μας 
παράδοσης και ζωντανέψτε τους ήρωες. Ζήσε, βίωσε, 
μάθε , νιώσε! Τούτη τη μαγική χρονιά τα άψυχα γίνο-
νται αληθινά! Και μην ξεχάσετε να γεμίσετε ευχές τα 
δεντράκια του Δάσους των Ευχών. 
* Ηλικίες από 4 ετών. Διάρκεια: 15΄

Μικρά ξωτικά σε δράση 
Πάμε να παίξουμε; Τον δικό τους χώρο θα  έχουν 
οι πολύ μικροί μας επισκέπτες όπου θα μπορούν να 
απασχοληθούν δημιουργικά και να περάσουν όμορφες 
στιγμές με πολύ γέλιο και ξεγνοιασιά. Το «πολυβο-
λείο» στην Πλατεία θα ανοίξει τις πύλες του και θα 
υποδέχεται καθημερινά μικρά σκανδαλιάρικα ζουζού-
νια για να τα κάνουν όλα άνω κάτω. 
* Ηλικίες: από 6 ετών. Διάρκεια: 15΄

Δράσεις Ονειρούπολης
Ελεύθερη είσοδος σε 35 μοναδικές δράσεις

Το επιτραπέζιο παιχνίδι της 
Ονειρουπολης
Για την γοητεία που ασκούν τα επιτραπέζια παιχνίδια 
σε μικρούς και μεγάλους , τι να πούμε; Ένα παιχνί-
δι , μια παρέα, ατόφια ψυχαγωγία! Ρίχνουμε το ζάρι 
και το πιόνι σταματά στον Δημοτικό κήπο της Δράμας 
εκεί όπου η αναζήτηση συνεχίζεται. Τα πολυμήχανα 
και ακούραστα ξωτικά θα σας δώσουν οδηγίες για να 
φτιάξετε το δικό σας επιτραπέζιο για να περιηγηθείτε 
στα στενά της πόλης μας . Νικητής στο τέλος θα είναι η 
διασκέδαση! 
* Ηλικίες: από 6 ετών. Διάρκεια: 20΄

Εργαστήρι Κατασκευών 
και ανακύκλωσης
Όσο μικρός κι αν είσαι τώρα μπορείς κι εσύ τον πλα-
νήτη ΓΗ να βοηθήσεις , Ανακύκλωση να αρχίσεις! Το 
χαρτί τα πλαστικά ,τα μέταλλα και τα γυαλιά , στολίδια 
γίνονται ξανά και σκορπούν χαρά σ’ όλου του κόσμου 
τα παιδιά. Κουτάκια, μπουκάλια, χαρτιά δεν είναι 
σκουπίδια άλλα χρήσιμα υλικά που τα ξωτικά του Αη 
Βασίλη πραγματικά θα τα μεταμορφώσουν. 
* Ηλικίες: από 5 ετών. Διάρκεια: 15΄

Το μαραγκάδικο
Το γνωστό μας ξυλουργείο θα υποδεχθεί επίδοξους 
ξυλουργούς έτοιμους να βιώσουν τη χαρά και την ικα-
νοποίηση της δημιουργίας. Πιάστε πριόνι και κοπίδι , 
δώστε σχήμα και μορφή και κάντε την δική σας  κατα-
σκευή που θα κοσμήσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
Τα σκανδαλιάρικα αλλά εργατικά ξωτικά σας περιμέ-
νουν για να σας εκπαιδεύσουν ...καλό είναι όμως να 
σας συνοδεύουν και οι γονείς. To ξύλο αλλάζει μορφή 
στο μαραγκάδικο της Ονειρούπολης! 
* Ηλικίες: από 6 ετών. Διάρκεια: 15΄

Μαγικοί σπόροι του Πελίτη
Μια χούφτα σπόροι σου αλλάζουν τη ζωή! Κρύβουν 
μέσα στην καρδιά τους μυστικά για γεύσεις, χρώματα 
και αρώματα. Προστάτευσέ τους , μοιράσου τους, πολ-
λαπλασίασε τους για να συνεχίσουμε να απολαμβά-
νουμε την ομορφιά και την μαγεία της φύσης. Φύλαξε 
τον σπόρο, φύλαξε τη ζωή. Στο σπιτάκι του Πελίτη 
μπορείς να μάθεις τον τρόπο. 
* Ηλικίες: από 6 ετών. Διάρκεια: 30΄

Cine Ονειρούπολη
Φώτα , κάμερα, πάμε!!Στο cine Oνειρούπολη η μαγεία 
των Χριστουγέννων ξεπροβάλλει μέσα από Χριστου-
γεννιάτικες ταινίες με διαχρονική αξία. “ Ο γιός του Αη 
Βασίλη ¨ και ¨Οι Γκριντς ¨συναντούν τον ¨Κατεργάρη 
των Χριστουγέννων ¨που δεν είναι ¨Μόνος στο σπί-
τι¨και όλοι μαζί μπαίνουν στο ¨Πολικό Εξπρές¨. Άραγε 
θα συναντήσουν τον ¨Άγιο Βασίλη μου ; ¨ Κάθε από-
γευμα ραντεβού με όλους τους ήρωες των Χριστουγέν-
νων , στο τούνελ της Πλατείας 

Escapegame
Είσαι έτοιμος να μπεις στην ομάδα των Ξωτικών; 
Το παιχνίδι αρχίζει! Ακολούθησε τη διαδρομή, λύσε το 
γρίφο, φτάσε όσο πιο μακριά μπορείς. Το κλειδί είναι 
η φαντασία. Τι κι αν εμπόδια θα βρεις...Στην Ονειρού-
πολη γίνεται αληθινή κάθε επιθυμία..μην αργείς. Το 
παράσημο του Ξωτικού περιμένει να γίνει δικό σου. 
* Ηλικίες: από 6 ετών. Διάρκεια: 15΄

Ζαχαροτεχνείο
Μμμ!! Μύρισε Χριστούγενα! Άραγε τι να μαγειρεύουν 
στο Ζαχαροτεχνείο; Οι μικροί μας σεφ έπιασαν δου-
λειά και είναι έτοιμοι να ψήσουν κουλουράκια και να 
τα προσφέρουν με ζεστή σοκολάτα , τρουφάκια και 
ταρτάκια. Βάλτε ποδίτσες και καπέλα όλα φτιαγμένα 
με μεράκι ένα προς ένα. Χρώματα , γεύσεις , μυρωδιές 
ξυπνούν όλες οι αισθήσεις ...θες δε θες! 
* Ηλικίες: από 5 ετών. Διάρκεια: 20΄

Πυροσβεστικός Σταθμός
Οι γενναίοι Πυροσβέστες της πόλης μας θα σας περι-
μένουν πάνω στο πυροσβεστικό τους όχημα και θα σας 
μυήσουν σε όλα τα μυστικά του επαγγέλματος . Θέλεις 
να γίνεις ο μικρός πυροσβέστης της Ονειρούπολης; Να 
φορέσεις το κράνος , να περιεργαστείς την κατακόκκι-
νη στολή; Έλα στο σπιτάκι της πυροσβεστικής και δεν 
θα χάσεις! Σε περιμένουν μικρές εκπλήξεις. 

Αστυνομικός Σταθμός
Οι Αστυνομικοί της πόλης μας βρίσκονται σε επιφυλα-
κή ενώ παράλληλα μας ενημερώνουν για τις δράσεις 
της Ελληνικής Αστυνομίας . Θα σας εκπαιδεύσουν σε 
θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, θα συμμετέχετε σε 
διαδραστικά παιχνίδια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 
,θα ζωγραφίσετε , πάντοτε με την πολύτιμη καθοδήγη-
ση τους. Νιώστε ασφάλεια , ζητήστε τη βοήθειά τους , 
εμπιστευτείτε τους !
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Είναι ώρα να παίξεις 
PlayStation®4

Είναι επίσημο ! Η δημοφιλής 
κονσόλα PlayStation® τώρα και 

στην Ονειρούπολη! Οι μεγάλοι μας φίλοι θα έχουν 
τη δυνατότητα να παίξουν ηλεκτρονικά παιχνίδια που 
εξασκούν την προσοχή , την συγκέντρωση , τη μνήμη 
και ενεργοποιούν τη δημιουργική σκέψη. Ναι, ναι..
σωστά ακούσατε...υπάρχουν και τέτοια ηλεκτρονικά 
παιχνίδια. 
* Ηλικίες: από8 ετών. Διάρκεια:20΄

Ονειρούπολη Explorer
Άνοιξες τον υπολογιστή, συνδέθηκες στο internet. 
Θυμήθηκες να φορέσεις την πανοπλία σου για να προ-
στατευτείς από δούρειους ίππους, ιούς και κακόβουλο 
λογισμικό; Δε χρειάζεται. Η Ονειρούπολη explorer 
σε προσκαλεί να παίξεις το παιχνίδι της ασφαλούς 
πλοήγησής και να είσαι εσύ ο νικητής. Αποδέξου την 
πρόκληση και κάνε την πληροφορική διασκεδαστική. 
* Ηλικίες: από 10 ετών. Διάρκεια: 15΄

Μουσικομικρούληδες 
Ντο Ρε Μι
Με το κλειδί του Σολ χορεύουμε πάνω στο πεντάγραμ-
μο . Με καθημερινά υλικά από το σπίτι και όχι μόνο 
δημιουργούμε μελωδίες και χορεύουμε στους ρυθμούς 
της κατσαρόλα ..Θα φτιάξουμε μουσικά όργανα, θα 
παίξουμε και μουσική αλλά κυρίως θα διασκεδάσουμε 
και με μαράκες χάρτινες σε μέρη ρυθμικά θα αποδρά-
σουμε. 
* Ηλικίες: από 6 ετών. Διάρκεια: 15΄

Το ποδόσφαιρο της αγάπης
Το συναρπαστικό ποδοσφαιράκι που ενθουσιάζει 
μικρούς και μεγάλους στήθηκε στην Ονειρούπολη .Αν 
έχεις κέφι και διάθεση για παιχνίδι έλα να γίνεις μέρος 
μιας μεγάλης παρέας. Το γνωστό σε όλους μας ξύλινο 
επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι παίρνει σάρκα και οστά και 
σας καλεί να γίνεται ποδοσφαιριστές έστω για λίγο. 
Φτιάξε την ομάδα σου και προπονήσου. Μην ξεχνάς 
..θα βάλεις γκολ για καλό σκοπό! 
* Ηλικίες: από 8 ετών. Διάρκεια: 20΄

Σπήλαιο της Αλιστράτης
Γνωρίζετε τι είναι οι εκκεντρίτες ή ελικτίτες;  Γνωρίζετε 
πως δημιουργήθηκαν οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες 
; Οι ειδικοί θα σας απαντήσουν σε όλα , θα σας εκπαι-
δεύσουν και θα σας μεταφέρουν μέσα στο σπήλαιο με 
τη δύναμη της τεχνολογίας. 
* Ηλικίες: από 5 ετών. Διάρκεια: 20΄

O Τοίχος της Καλοσύνης
Αλληλεγγύη, Ανωνυμία, Ανιδιοτέλεια, Ανθρωπιά και 
όλα μαζί μια λέξη Αγάπη. Πρόσφερε , κάνε μια καλή 
πράξη, άφησε το αποτύπωμά σου με μηνύματα αγάπης. 
Με το σύνθημα ¨Εάν δε τα χρειάζεστε αφήστε τα εδώ...
Εάν τα χρειάζεστε πάρτε τα...οι τοίχοι της καλοσύνης 
είναι ανοιχτοί και είναι όλων μας.

Μαγική Διαδρομή
Πόσο καλά ξέρεις την Ονειρούπολη; Τόσα καλά κρυμ-
μένα μυστικά, μόνο ένας εξερευνητής μπορεί να τα 
ανακαλύψει. Γίνε εσύ αυτός που θα ακολουθήσει τη 
μαγική διαδρομή και θα πάρει τις σφραγίδες .Στο τέλος 
της περιπλάνησης σε περιμένει η κονκάρδα σου για 
να μπορείς να λες ¨Ήμουν κι εγώ στην Ονειρούπολη 
φέτος”

Ποιος απήγαγε τον Ρούντολφ ;
Είστε έτοιμοι να πάρετε μέρος σε ένα κυνήγι θησαυ-
ρού; Ποιος θα ανακαλύψει πρώτος που είναι κρυμ-
μένος ο Ρούντολφ ; Καλικάντζαροι και ξωτικά θα 
προσπαθήσουν να σας μπερδέψουν , ο χάρτης όμως 
κρύβει όλες τις απαντήσεις . Βρείτε τα στοιχεία και 
συνεχίστε . Λέτε να τον απήγαγε ο Αη Βασίλης ; 
* Η διάρκεια : 20΄. Συμμετέχοντες: Γονείς με παιδιά 
ηλικίας από 6 ετών

Σταθμαρχείο
Μπείτε όλοι στη σειρά! Βάλτε μπρος τις μηχανές και το 
ταξίδι ξεκινά! Το τρένο της Ονειρούπολης είναι έτοιμο 
να περιηγηθεί στους φωτισμένους δρόμους της πό-
λης. Φορέστε τα πιο ζεστά σας ρούχα . Οι επιβάτες να 
επιβιβαστούν και αν δε χωράνε ας στριμωχτούν. Κύριε 
Σταθμάρχη φύγαμε !

Κέντρο ενημέρωσης
Ποιος παίζει την Ονειρούπολη στα δάκτυλα; Μα οι 
υπεύθυνοι του κέντρου Ενημέρωσης σε συνεργασία με 
την Ένωση Ξενοδόχων Δράμας. Πάντα πρόθυμοι και 
χαμογελαστοί σας περιμένουν στην είσοδο της Ονει-
ρούπολης για να σας πληροφορήσουν για τις δράσεις, 
τις εκδηλώσεις και το ημερήσιο πρόγραμμα. Μπορείτε 
να τους ρωτήσετε τα πάντα! 

Σπιτάκι Θηλασμού
Η Ονειρούπολη έχει μεριμνήσει και για τις γλυκές 
μανούλες με τα μωράκια τους . Επειδή ο θηλασμός δεν 
υπακούει σε ωράρια, που σημαίνει ότι το μωρό μπορεί 
να θηλάσει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή και για όσο 
επιθυμεί....δημιουργήσαμε το σπιτάκι του θηλασμού. 
Οι θηλάζουσες μητέρες στον ειδικά διαμορφωμένο και 
ζεστό χώρο του σπιτιού θα μπορούν με ασφάλεια  να 
θηλάσουν το μωρό τους και να του παρέχουν οποιαδή-
ποτε φροντίδα χρειάζεται.

Το σπίτι των κοινωνικών δομών
Και φέτος η Ονειρούπολη φιλοξενεί τους κοινωνικούς 
φορείς της πόλης μας οι οποίοι με τη σειρά τους μας 
υποδέχονται στο σπίτι τους για να τους γνωρίσουμε, 
να ενημερωθούμε και να συμμετάσχουμε στις δράσεις 
τους . Γιατί δεν ξεχνάμε το σύνθημά μας ¨Η αγάπη όλα 
τα κινεί¨  και όλους μας παρακινεί να γίνουμε καλύτε-
ροι μέσα από την προσφορά.

Το χαμόγελο του παιδιού
Το πιο φωτεινό  χαμόγελο του κόσμου ¨Το χαμόγελο 
του Παιδιού¨ θα βρίσκεται για άλλη μια φορά στην 
Ονειρούπολη και θα σας περιμένει, ώστε με τη δική 
σας υποστήριξη να πραγματοποιήσουμε το όνειρο κάθε 
παιδιού! Για να μην αναβοσβήνουν τα φετινά Χριστου-
γεννιάτικα λαμπάκια πιο αργά, με φόβους και ανασφά-
λειες… Ενημερωθείτε για τις δράσεις του συλλόγου και 
ενισχύστε τις αγοράζοντας χριστουγεννιάτικα δωράκια 
από την πληθώρα που εκτίθενται στο χώρο. Ας ενώ-
σουμε τις δυνάμεις και την αγάπη μας στην υπηρεσία 
των παιδιών μας !!! 

Λέσχη Lions Δράμας
Κλειδώστε κι εσείς την αγάπη σας με μια κλειδαριά , 
γράφοντας επάνω το όνομά σας και φέτος συγκεντρώ-
νουμε παιχνίδια στο ειδικό σπιτάκι τα οποία μετά από 
διαλογή, προσφέρονται σε ιδρύματα . Συνεχίζουμε τη 
συγκέντρωση σκελετών γυαλιών τα οποία προωθούμε 
σε συνανθρώπους μας του τρίτου κόσμου.

Πάρκο του Handball
Έλα στην παρέα του Handball για να εκπαιδευτείς από 
τους καλύτερους. Να μάθεις πως δίνονται οι πάσες , 
τι είναι το μαρκάρισμα, πότε παίρνεις δίλεπτη ποινή, 
τι σημαίνει κάνω βήματα, τι είναι τα κύματα. Γίνε κι 
εσύ μέλος της ομάδας και ανακάλυψε την μαγεία που 
κρύβει και ο αθλητισμός

Σπιτάκι Ένωσης Κυριών
Η Ένωση Κυριών Δράμας - Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας 
συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά δυναμικά την παρου-
σία της στην Ονειρούπολη Δράμας. Με το σπιτάκι που 
διαθέτει σε κεντρικό σημείο του χριστουγεννιάτικου 
χωριού προβάλλει τις πολλαπλές δράσεις του φορέα. 
Εξέχουσα θέση , ωστόσο , κατέχει το MobileSchool , 
η τροχήλατη αυτή κατασκευή που ταξιδεύει ανά τον 
κόσμο και βοηθάει τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση 
στο σχολείο να διδαχθούν βασικές σχολικές και μη 
αρχές.

Κιβωτός του Κόσμου
Mε εφόδια την αγάπη του για τα παιδιά και την ανιδι-
οτελή προσφορά προς το συνάνθρωπο που βρίσκεται 
σε ανάγκη ο ιερέας πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου 
ίδρυσε την Κιβωτό του Κόσμου. .Δραστηριοποιείται 
και απευθύνεται στις μητέρες και στα μικρά απροστά-
τευτα παιδιά, τα περισσότερα από μονογονεϊκές και 
άπορες οικογένειες. Αυτά τα Χριστούγεννα θα φιλοξε-
νηθεί στην δική μας Ονειρούπολη ,στο Σπίτι των Συ-
ναισθημάτων και οφείλουμε όλοι να σταθούμε αρωγοί 
στο μεγάλο κοινωνικό τους έργο.

Make a wish
ToΜake a wish (Κάνε μια ευχή Ελλάδος) εκπληρώ-
νει ευχές που έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν 
τις ζωές παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες. Αυτά 
τα Χριστούγεννα θα στολίσουμε μαζί το ¨Δέντρο των 
Ευχών ¨ με τα μπλε ¨Αστέρια Ευχής ¨, συμβάλλοντας 
έτσι στο έργο του Οργανισμού. Η Ονειρούπολη και 
όλοι εμείς ανοίγουμε μια ζεστή αγκαλιά και ευχόμαστε 
οι ευχές όλων των παιδιών να πραγματοποιηθούν

Δράσεις Ονειρούπολης
Ελεύθερη είσοδος σε 35 μοναδικές δράσεις
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Κυριακή
1 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Πλατεία Δράμας 17:00-
17:30 Μικροί και μεγάλοι προετοι-
μάζονται να ζήσουν τη μαγεία των 
Χριστουγέννων στην Ονειρούπολη 
που ανοίγει τις πόρτες της σήμερα! 
Τα ξωτικά είναι έτοιμα για την επέ-
λαση τους στο μεγαλύτερο χριστου-
γεννιάτικο χωριό της χώρας! Όλοι 
περιμένουν να δοθεί το σύνθημα 
για να ξεκινήσει η παρέλαση.

17:30-18:00 Και ναι ...το σύνθημα 
δίνεται ! Ξεκινά η μεγαλειώδης 
παρέλαση της Φιλαρμονικής του 
Δήμου Δράμας, των ξωτικών, των 
εθελοντών και όλων των συντελε-
στών, παρέα πάντα με τον Αη Βασί-
λη με προορισμό την Κεντρική 
Σκηνή της Ονειρούπολης.

Κεντρική Σκηνή

18:00-19:00 Τελετή Έναρξης . 

19:00-20:30 Ένα ξέφρενο πάρτι 
θα στηθεί στην Κεντρική Σκηνή 
της Ονειρούπολης. Οι XANAZOO 
ανεβαίνουν στο μαγικό χαλί του 
XANA ZOO και ταξιδεύουν σε 
όλη την Χοραλία. Πρώτος σταθμός 
η Ινδία για να συναντήσουν την 
Τίγρη , επόμενος σταθμός η Αφρι-
κή με την αγαπημένη τους Καμήλα 
και το ταξίδι δεν έχει τελειωμό! 

Την ίδια μέρα το πρωί

Παλιό Δημαρχείο 

11:00- 13:00 Σας περιμένουμε για 
να φτιάξουμε στο Παλιό Δημαρχείο 

Δράμας το δικό μας καραβάκι με 
ανακυκλώσιμα υλικά, τηρώντας το 
έθιμο της Αγίας Βαρβάρας. Γρά-
φουμε τις δικές μας ευχές αισιο-
δοξώντας να πραγματοποιηθούν. 
Φέρτε μαζί σας, εκτός από χαμό-
γελο και την καλή διάθεση, δυο 
μπουκάλια νερού άδεια 1,5 λίτρου 
. Θα έχετε τους καλύτερους βοη-
θούς, τον Κώστα Ζαμπίδη και τη 
Ράνια Ορφανίδου.

Δευτέρα
2 Δεκεμβρίου 2019

Σπίτι των Συναισθημάτων.

10:30-13:00 Διονύση Λεϊμονή, 
«Τα τίμια δώρα» (πρωτοχρονιάτικο 
παραμύθι (δημιουργική γραφή για 
παιδιά)

Τρίτη
3 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

19:00-19:30 Η Χορωδία του 
ΚΑΠΗ ΝιγρίταςΔήμου Βισαλτίας 
«Η Γερακίνα» υπό την διεύθυνση 
του καθηγητή μουσικής και μαέ-
στρου Τζένου Δημήτριου. 

19:30 Οι Χαλκιμιστές με βαλκα-
νικά ακούσματα και χορευτικούς 
ρυθμούς Μακεδονικών παραδοσι-
ακών χορών μας ξεσηκώνουν για 
τα καλά!! 

Παράλληλη Εκδήλωση

Ισόγειο Δημαρχείου Δράμας

09:00-15:00 Τα παιδιά του Κέ-
ντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Αναπηρίες Δήμου 
Δράμας ‘Το Χαμόγελό μας’, στο 
πλαίσιο του Εορτασμού της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Ατόμων με 
Αναπηρίες, σας προσκαλούν στο 
Χριστουγεννιάτικο παζάρι.  

Κεντρικοί δρόμοι 

16:00 Λιτανεία της Ιεράς Εικόνας 
της Αγίας Βαρβάρας σε κεντρικούς 
δρόμους της πόλης.

Πηγές Αγίας Βαρβάρας, τηρούμε το 
έθιμο με τα καραβάκια των ευχών.

Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας Ένω-
σης Κυριών Δράμας

 Διανομή πατροπαράδοτης βαρ-
βάρας στους χώρους του Σπιτιού 
Ανοιχτής Φιλοξενίας μετά το πέρας 
της λιτανείας.

Τετάρτη
4 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

11:00 Το Λύκειο Ελληνίδων 
προσφέρει το παραδοσιακό έδεσμα 
¨Βαρβάρα¨ σε όλους τους επισκέ-
πτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ.

12:00-13:00 Κλοουνμπαλοπαιχνι-
δίσματα: Δύο αστεία ζαβολιάρικα 
κλοουνοξωτικά του Αη Βασίλη 
από την ομάδα ¨Πολυθέαμα Κρό-
κος και Λίνο¨ παίζουν με τεράστια 
μπαλόνια , παρασύρουν μικρούς 
και μεγάλους στον τρελό χορό τους 
και μοιράζουν πολύχρωμες μπαλο-
νοκατασκευές.

Δημοτικός Κήπος

18:30-19:00 Τα ξωτικά μας κάτι 
ετοιμάζουν. Μαζί με τον Αη Βασί-
λη ,την Φιλαρμονική του Δήμου 
Δράμας και την παιδική χορωδία 
του Ωδείου Δράμας παρελαύνουν 
ξεκινώντας από τις οδούς Εθνικής 
Επαναστάσεως και Ηπείρου έως το 
άγαλμα το Θ. Αθανασιάδη. Φοράμε 
όλοι κόκκινα σκουφάκια με λα-

Πρόγραμμα
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 - Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

μπάκια. 

19:00-19:30 Ανάβουμε το Χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο στο άγαλμα 
του Θ. Αθανασιάδη παρουσία της 
Προέδρου της Κοινότητας Δρά-
μας, του Δημάρχου Δράμας και του 
Προέδρου της ΔΕΚΠΟΤΑ. 

Πλατεία

19:30-21:00 Αμέσως μετά την 
τελετή στο άναμμα του δέντρου 
πάμε όλοι Πλατεία. Μας περιμένει 
το μουσικό συγκρότημα «Δραμά-
δοντες» του Παναγιώτη Χρόνη. 
Μαζί του ο Βασίλης Τσουράκας 
ακορντεόν - τραγούδι, ο Γιάννης 
Νικολαίδης μπαγλαμάς -τραγού-
δι και η Αναστασία Βασιλειάδου 
τραγούδι.

Παράλληλη Εκδήλωση

Δημοτικό Ωδείο Δράμας

19:00-21:00 Η θεατρική ομάδα 
Μεσόβουνου «ΚΡΕΜΙΤΣΑ» θα πα-
ρουσιάσει την πετυχημένη πλέον 
παράσταση για τα 100 χρόνια από 
την γενοκτονία των ποντίων «ΔΕ 
ΛΗΣΜΟΝΩ ΠΑΤΡΊΔΑ ΜΟΥ» που 
διοργανώνουν οι Ποντιακοί Σύλ-
λογοι Νομού Δράμας.

Πέμπτη
5 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

19:30-21:30 Οι #Funky_Notes_
Band, παρουσιάζουν ένα μεγάλο 
εύρος μουσικών διασκευών που 
ξεκινάει από την soul-funk και 
φτάνει μέχρι την σύγχρονη pop-
rock χορευτική μουσική.

Παράλληλη Εκδήλωση

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
Δήμου Δράμας, ώρα 18:00

Ομιλία με θέμα: «Γιατί η Ευρώπη 
υποχρεωτικά ανθελληνική» 

Ομιλητής : Χρήστος Γιανναράς 
συγγραφέας, Καθηγητής και διδά-
κτωρ φιλοσοφίας.

Παρασκευή
6 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

19:30-21:00 «Οι Τρεις Ασματο-
φύλακες» ο Αποστόλης, η Έφη 
και ο Νίκος, θα σας ταξιδέψουν με 
σύγχρονες και παλιές επιτυχίες με 
λαϊκές, έντεχνες και ρετρό πινελιές.

Σάββατο
7 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

11:30-12:00 Ο Μορφωτικός Εκ-
πολιτιστικός Σύλλογος “ Ποντιακά 
Νιάτα “ άνω Ζεβροχωρίου Νάου-
σας θα παρουσιάσουν ποντιακούς 
χορούς.

17:00-18:00 Βράβευση παιδιών 
του αθλητικού συλλόγου ΑμΕΑ 
«Αγωνιστές» 

18:00-20:00 Μπροστά από στη 
σκηνή οι συμμετέχοντες αθλητές 
στον αγώνα ¨Βαλδίρκεια 2019¨ θα 
παραλαμβάνουν τα νούμερά τους 
από τον σύλλογο δρομέων υγείας 
“DramaRunners’’

20:00-20:30 Βράβευση των αθλη-
τών Πέτρου Γιάγκου για την 
συμμετοχή και τον τερματισμό στο 
Σπάρταθλον 2019 και Νικόλαου 
Μαυρίδη για την συμμετοχή του 

στους χειμερινούς αγώνες νέων 
2016

20:30 – 22:00 PASTA PARTY 
για τους αθλητές και τους παρευ-
ρισκόμενους με την χορηγία του 
Ορειβατικού Συλλόγου Δράμας. 
Το ρυθμό θα δίνουν οι γνωστοί σε 
όλους μας Χαλκοmaniacs.

Πλατεία

17:30-18:00 Η Χορωδία Σουρω-
τής θα τραγουδήσει ελληνικά έντε-
χνα και λαϊκά τραγούδια με πυξίδα 
τον άρτιο στίχο και την όμορφη 
μουσική επένδυση, βασισμένα 
στην αισθητική της μουσικής 

18:00-18:30 Η μικτή χορωδία 
ενηλίκων της ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Ν.ΣΕΡΡΩΝ θα παρουσιάσει κά-
λαντα Χριστουγέννων και Πρωτο-
χρονιάς από διάφορες περιοχές της 
Θράκης.

Παράλληλη Εκδήλωση

Κλειστό Κολυμβητήριο Δράμας

Ο Κολυμβητικός Όμιλος Δράμας, 
διοργανώνει τους «22ους Κολυμ-
βητικούς Αγώνες Αγίας Βαρβά-
ρας», με τη συμμετοχή αθλητών 
ηλικίας 9-12 ετών από την Ελλάδα 
και τη Βουλγαρία.

Kεντρικοί δρόμοι 
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12:00-13:00 Οι Αγιοβασιλίνες της 
ιδιωτικής σχολής χορού Έλενας 
Αγγέλοβα- Καλφοπούλου και Λα-
μπρινής Καλφοπούλου χορεύουν 
και παρελαύνουν από κεντρικούς 
δρόμους της πόλης με τη συνο-
δεία της Φιλαρμονικής του Δήμου 
Δράμας.

Δημοτικό Ωδείο Δράμας

19:30-21:30 4η Χορωδιακή συνά-
ντηση Παραδοσιακής και έντεχνης 
μουσικής του Ποντιακού Πολι-
τιστικού Συλλόγου Μαυροβάτου 
¨ΤΟ ΚΑΡΣ ¨

Εκδήλωση αφιερωμένη στα 100 
χρόνια της Γενοκτονίας του Ποντι-
ακού Ελληνισμού. Συμμετέχουν: 
Παραδοσιακή χορωδία Ιερού 
Ναού Αγ. Αποστόλων Πεύκων 
Θεσσαλονίκης, το Εργαστήρι Πα-
ραδοσιακού Τραγουδιού του ΜΕΣ 
Αβέρωφ ¨ο Θετταλός ¨- Πολιστικό 
Κέντρο ΔΕΗ Λάρισας , Εργαστή-
ρι Παραδοσιακού Τραγουδιού 
Σαμοθράκης και η χορωδία του 
Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου 
Μαυροβάτου ¨ΤΟ ΚΑΡΣ ¨

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Νίκος 
Γιαμαλής

Κυριακή
8 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

11:30-12:00 Ο Πολιτιστικός Μορ-
φωτικός Σύλλογος «Άγιος Κοσμάς 
ο Αιτωλός» θα παρουσιάσει χορούς 
από την Ήπειρο. Χοροδιδάσκαλος 
ο Ταυλαρίδης Άκης 

13:00-13:30 Ο Μουσικός & Καλ-
λιτεχνικός Σύλλογος Εύοσμου 
«Φιλομήλα» θα μας ταξιδέψει με 
μελωδίες που αγγίζουν τη ψυχή 
μας.

17:00-17:30 Ο Σύλλογός «Ένωση 
Ποντίων Ωραιοκάστρου & Φίλων» 
θα χορέψει Ποντιακούς και Παρα-
δοσιακούς χορούς . Χοροδιδάσκα-
λος Δημήτρης Ζερζελίδης

20:00 Συναυλία με τον Mad Clip. 
Γεννήθηκε στην Αμερική και ζει 
μόνιμα στην Ελλάδα από το 2016. 
Τα τραγούδια του έχουν μεγάλη 
απήχηση κυρίως στους νέους αφού 
γίνονται νούμερο ένα στα trends, 
ενώ στο ενεργητικό του διαθέτει 
και αρκετές συνεργασίες με άλλους 
καλλιτέχνες, με πιο γνωστή τη 
συνεργασία του με το Sin Boy και 
άλλους καλλιτέχνες για το τραγού-
δι Mama. 

Πλατεία

18:00-19:00 Ποντιακά κάλαντα 
και ποντιακοί χοροί από τον Μορ-
φωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο 
Μικροχωρίου Δράμας ¨Παναγία 
Σουμελά ¨

Παράλληλη Εκδήλωση

20:00 Άγαλμα Νίκης. Η ΕΑΣ 
ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ σε συνεργασία με 
τους αθλητικούς συλλόγους κλα-
σικού αθλητισμού της πόλης μας, 
ΣΚΑ Δράμας, Πολυνίκη Δράμας 
και Α.Ο. Δράμας και την υποστήρι-
ξη του συλλόγου δρομέων υγείας 
“DramaRunners’’, της ΔΕΚΠΟΤΑ 
Δράμας και του Δήμου Δράμας, 
προκηρύσσουν τον 13 ο Αγώνα 
Δρόμου 10.000μ : «Βαλδιρκεια 

2019». με παράλληλους αγώνες 
δρόμου 5.000 μ, μαθητών Δημο-
τικών σχολείων 1.000μ & 300 μ 
ΑΜΕΑ

Δημοτικό Ωδείο Δράμας

17:00-21:00 Kids save lives

Η Δράμα Σώζει Ζωές!!! Έλα και 
εσύ να εκπαιδευτείς και μάθε πως 
να κρατήσεις στη ζωή έναν άνθρω-
πο που η καρδιά του έχει σταμα-
τήσει, να βοηθήσεις κάποιον που 
πνίγεται από ξένο σώμα και πολλά 
ακόμη ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα 
χρήσιμα πράγματα. 

Δευτέρα
9 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

17:30-19:00 Η παιδική Σκηνή του 
Φώτη Σπύρου παρουσιάζει την 
θεατρική παράσταση « Οδυσσεβάχ» 
της Ξένιας Καλογεροπούλου σε 
μουσική Διονύση Σαββόπουλου. 
Ο Οδυσσεβάχ από την Ιθαγδάτη 
ταξιδεύει ψάχνοντας το κυκλολω-
τογοργοκιρκιλάριζο. Μια παράστα-
ση με χιούμορ, δράση, φαντασία 
και συναίσθημα. Πρωταγωνιστούν 
: Φώτης Σπύρου, Ορφέας Παπαδό-
πουλος, Νίκος Χρηστίδης. 

Τρίτη
10 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

10:00-12:00 Lets do it Greece. 
Ο Νίκος Κιούσης, εθελοντής και 
εμπνευστής της πανελλαδικής 
εθελοντικής εκστρατείας Let΄s do 
it Greece, έβαλε στόχο να ταξιδέψει 

εθελοντικά σε όλη την Ελλάδα δια-
δίδοντας την ανάγκη να ενωθούμε 
σαν μια γροθιά για την προστασία 
του περιβάλλοντος . Με κεντρικό 
σύνθημα ¨Ρίζες που μας Ενώνουν¨ 
ξεκίνησε ένα μεγάλο εθελοντικό 
ταξίδι σε όλη τη χώρα. Ένας σταθ-
μός αυτού του ταξιδιού αποτελεί 
και η Δράμα όπου θα οργανωθούν 
δράσεις και συναντήσεις ενώ θα 
φυτέψουμε όλοι μαζί μια ελιά , 
συμβολίζοντας όλα όσα μας ενώ-
νουν και μας δίνουν δύναμη να 
προσπαθούμε καθημερινά για έναν 
καλύτερο κόσμο.

17:30-19:00 Η παιδική Σκηνή του 
Φώτη Σπύρου παρουσιάζει την 
θεατρική παράσταση «Τα Χριστού-
γεννα του Καρυοθραύστη». Το 
απόλυτο έργο των γιορτών που κα-
τέχει την δική του ξεχωριστή θέση 
στην καρδιά των παιδιών και των 
μεγάλων , αυτά τα Χριστούγεννα 
θα παρουσιαστεί στην μαγική θεα-
τρική του εκδοχή, με τη συνοδεία 
της υπέροχης μουσικής του Π.Ι. 
Τσαϊκόφσκι.

Τετάρτη
11 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

18:00-19:00 Στη μουσική παρά-
σταση της ομάδας κουκλοθέατρου 
ΤΙΚ-ΝΙΚ “Τα Μαγικά Χριστού-
γεννα” τα παιδιά θα δουν Χρι-
στουγεννιάτικα παραμύθια και 

σκετσάκια, που παρουσιάζονται με 
μεγάλες κούκλες Μάππετ. 

19:30 O Χρήστος Παγώνης αν και 
μας θέλει κοντά του στην σκηνή 
τραγουδά ¨Μακριά και Αγαπη-
μένα¨ καθώς και άλλες επιτυχίες 
Ελλήνων καλλιτεχνών.

Παράλληλη Εκδήλωση

Παλιό Δημαρχείο

9:30-12:30 Το Κέντρο Πρόληψης 
Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυ-
χοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Δράμας 
«ΔΡΑΣΗ» σε συνεργασία με το 
Τμήμα Παιδείας, δια Βίου Μά-
θησης και Πολιτισμού του Δή-
μου Δράμας θα πραγματοποιήσει 
βιωματικά εργαστήρια με τίτλο: 
« Ονείρου- Πόλις» , σε μαθητές 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, σε χαρούμενο και 
εορταστικό κλίμα! Τα σχολεία που 
συμμετέχουν είναι: 13ο Νηπιαγω-
γείο Δράμας, 4ο Δημοτικό Σχολείο 
Δράμας , 1ο Γυμνάσιο Δράμας, 3ο 
ΓΕΛ Δράμας. Τα εργαστήρια θα 
υλοποιηθούν στο χώρο του Παλιού 
Δημαρχείου στον 2ο όροφο στις 
11,12,16,17 Δεκεμβρίου.

Πέμπτη
12 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

18:00-20:00 Και επειδή μια φορά 
δεν φτάνει... οι Δραμάδοντες του 
Παναγιώτη Χρόνη ξανά στην σκη-
νή της Ονειρούπολης για να στρώ-
σουν ένα μουσικό χαλί με τραγού-
δια έντεχνα λαϊκά και ρεμπέτικα. 
20

20:30 Συναυλία αυτή τη φορά με 
μια νέα συνύπαρξη που είναι αυτή 
των 1550 και του Δημήτρη Σταρό-
βα.

Μια καινούργια πρόταση στα 
μουσικά δρώμενα που έχει πάρει 
για τα καλά τον δρόμο της ,αφού 
η αθηναϊκή Ροκ μπάντα και ο 
πολυτάλαντος καλλιτέχνης από 
την Θεσσαλονίκη έχουν ¨δέσει το 
γλυκό¨ και έχουν φτάσει μέχρι την 

Ονειρούπολη. Μαζί τους η Καλένα 
μια νέα καλλιτέχνης με εξαιρετική 
φωνή και σκηνική παρουσία.

Παρασκευή
13 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

17:30-18:00 Τα παιδικά τμήματα 
του εξωραϊστικού πολιτιστικού 
συλλόγου Πανοράματος Δράμας, 
θα χορέψουν παραδοσιακούς και 
σύγχρονούς χορούς, θα τραγου-
δήσουν παραδοσιακά τραγούδια, 
κάλαντα και θα μας ευχηθούν με το 
κέφι και την αθωότητα που διακρί-
νει τα παιδιά. 

18:00-19:00 Ο Σύλλογος Γονέων 
Κηδεμόνων και Φίλων του αθλη-
τικού Συλλόγου ΑμΕΑ Αγωνιστές 
και ο αθλητικός Σύλλογος ΑμΕΑ 
Αγωνιστές παρουσιάζουν την θε-
ατρική παράσταση « Οι πλανήτες 
των αισθήσεων»

20:00-21:00 Συναυλία «Από 
το ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ μέχρι τον 
…..ΜΙΚΗ»

Ένα μουσικό πρόγραμμα με την 
συμμετοχή χορωδιών και τραγου-
διστών με μουσική από την εποχή 
του Ρεμπέτικου μέχρι και την επο-
χή του λεγόμενου «Έντεχνου Τρα-
γουδιού» με την συνοδεία του μου-
σικού σχήματος οι thekleigenians. 
Συμμετέχουν η Μικτή Χορωδία 
Μουσικής Σχολής Δήμου Βόλβης, 
η Παιδική Νεανική Χορωδία Δή-
μου Βόλβης και η Μικτή Χορωδία 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ιερισσού 
«Ο Κλειγένης». Καλλιτεχνική 
επιμέλεια- διεύθυνση : Καραμάνης 
Σταύρος.

Πλατεία

Πρόγραμμα
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 - Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
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19:00-20:00 Από την παγωνιά του 
Γερμανικού νότου ως την Ελλά-
δα και τις καταγάλανες θάλασσες, 
ο Aveiro, υπότροφος του Μίμη 
Πλέσσα και ταγμένος στον ηλε-
κτρονικό ήχο, δημιουργεί, συνθέτει 
και παρουσιάζει ένα μουσικό ταξίδι 
με προορισμό τις καρδιές μας. Μαζί 
του ο μουσικός και τραγουδιστής, 
Liam Zeno.

Παράλληλη Εκδήλωση

Δημοτικός Κήπος

17:00-18:00 Η περιπέτεια ξεκινά, 
ζήσε συναρπαστικά. Οι Πρόσκοποι 
προσκαλούν σε ένα μεγάλο παι-
χνίδι γεμάτο περιπέτεια, πολλές 
εκπλήξεις και μοναδικά προσκο-
πικά παιχνίδια που θα μαγέψουν 
μικρούς και μεγάλους. Ελάτε να 
παίξουμε παρέα. 

Σάββατο
14 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

11:30-12:00 Οι χορευτικές ομάδες 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρά-
μας «Οι Ρίζες μας» θα παρουσιά-
σουν χορούς από την Κύπρο και 
από τα Νησιά του Αιγαίου. 

12:00-12:30 Ο Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Μαυρολεύκης Δράμας 
«Ο Άγιος Παντελεήμων» θα πα-
ρουσιάσει χορούς και τραγούδια 
από την ευρύτερη περιοχή της 
Θράκης 

13:00-13:30 Η ιδιωτική σχολή 
χορού της Ναταλί Θεοδωρίδου θα 
παρουσιάσει χορογραφίες σύγχρο-

νου χορού. 

13:30-14:00 Ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Καστοριάς «Αθανάσιος 
Χριστόπουλος» συμμετέχει με το 
χορευτικό τμήμα του Συλλόγου 
συνοδευόμενο από την παραδοσι-
ακή χορωδία και θα παρουσιάσουν 
παραδοσιακούς χορούς και τρα-
γούδια από την αστική παράδοση 
της πόλης της Καστοριάς.

14:00-14:30 Το χορευτικό τμήμα 
Κ.Ε.Π.Α.Π. Ασβεστοχωρίου που 
ανήκει στην «Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτισμού Αθλητισμού» του Δή-
μου Πυλαίας-Χορτιάτη θα χορέψει 
χορούς της Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας .Χοροδιδάσκαλος η 
Μαρία Σιββά. 

17:00-18:00 Τα χορευτικά τμή-
ματα ενηλίκων του εξωραϊστικού 
πολιτιστικού συλλόγου Πανορά-
ματος Δράμας θα μας παρουσιά-
σουν χορούς από τον Πόντο και 
την Θράκη. Θα τους συνοδεύει η 
χορωδία του συλλόγου με κάλαντα 
από διάφορες περιοχές της χώρας. 
Μαζί τους θα εμφανιστεί ο Μορ-
φωτικός και Εκπολιτιστικός σύλ-
λογος Βαθέος Αιγίνης ,οι οποίοι θα 
μας παρουσιάσουν χορούς από την 
Ικαρία 

18:30-19:30 H Lady Delwynne 
και ο George Palousis παρουσι-
άζουν την μουσική παράσταση 
Myths and Fairytales. 

20:00-22:00 Ποντιακό γλέντι. Ο 
Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης θα πα-
ρουσιάσει ένα πρόγραμμα άκρως 
παραδοσιακό με τραγούδια και 
σκοπούς από τον Πόντο, παραδο-
μένα από την πρώτη γενιά Ποντί-
ων προγόνων.

Πλατεία

17:30-18:00Ο Μορφωτικός Πολι-
τιστικός Σύλλογος «Λέσχη Ποντί-
ων Δράμας « με χορούς από διά-
φορες περιοχές του Πόντου. 

18:00-19:00 Ο Σύλλογος Κρητι-
κών Ν. Δράμας «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗ-
ΣΟΣ» θα μας μεταφέρει άρωμα 
από την λεβεντομάνα Κρήτη με τη 
μουσική και τους χορούς. 

19:30-20:00 Ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Λιβαδερού ¨Ρωμανία ¨ θα 
χορέψει χορούς του τόπου μας.

Παράλληλη Εκδήλωση

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
Δήμου Δράμας

11:00-12:00 Εκδήλωση για τα 
¨50 χρόνια από την ίδρυση του 
Πανδραμαϊκού ¨ στα πλαίσια της 
οποίας , θα τιμηθούν όλοι οι ποδο-
σφαιριστές που αγωνίστηκαν στον 
Πανδραμαϊκό, από την ίδρυσή του. 
Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση 
του βιβλίου - λευκώματος εκδόσε-
ως ΔΕΚΠΟΤΑ, για την ιστορία του 
Πανδραμαϊκού. 

Σπίτι των συναισθημάτων

12:00-13:00 Η Δήμητρα Στεφανί-
δου θα παρουσιάσει το βιβλίο της 
“Τα Χριστούγεννα της καφέ αρ-
κούδας” . 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
Δήμου Δράμας

18:00-20:00 Ο σύλλογος Παρα-
πληγικών Δράμας και η παιδαγω-
γική-καλλιτεχνική ομάδα « Παρα-
μυθοτρέχαλοι» , παρουσιάζουν την 
Παιδική Παράσταση « Η χελώνα 
και ο λαγός αλλιώς» όπου βασί-
ζεται στο ομώνυμο παιδικό βιβλίο 
της Βούλας Γιαγκάζογλου- Παπού-
δα από τις εκδόσεις Ελληνοτεχνι-
κή.

Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων.

19:00 Το Παράρτημα Χρονίων 
Παθήσεων συνδιοργανώνει με το 
Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 
ΑμεΑ του Θεραπευτηρίου μουσικό 
φιλανθρωπικό γκαλά με τιμή ει-

σόδου 3 ευρώ. Τα έσοδα θα διατε-
θούν για ψυχαγωγικές και αθλητι-
κές ανάγκες των ατόμων ΑμεΑ του 
παραρτήματος.

Δημοτικό σχολείο Χωριστής - 
14/12/2019 και 15/12/2019

Ο Μουσικοδραματικός Σύλλογος 
Χωριστής στις θα πραγματοποιήσει 
το 1ο σεμινάριο παραδοσιακών 
χορών περιοχών Αριδαίας - Καπ-
παδοκίας- Κρήτης- Χωριστής. 

Κυριακή
15 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

10:30-11:30 «Όταν η παράδοση 
συναντάει τον λαϊκό πολιτισμό και 
τους Ραγκουτσάρηδες του Έβρου”. 
Ένα μουσικό-χορευτικό ταξίδι στην 
παράδοση της Θράκης και της 
Μακεδονίας μέσα από τα παιδικά 
χορευτικά τμήματα του Συλλόγου 
Εβριτών Ν. Δράμας «Ο Έβρος». 
Κάλαντα, παραμύθια, ιστορίες, ήθη, 
έθιμα, χορός και μουσική πλέκουν 
το νήμα των Χριστουγέννων.

11:30-12:00 Ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Λημνιών Ν. Καβάλας θα σας 
ταξιδέψει με νησιωτικούς χορούς 
από Λήμνο και Βόρειο Αιγαίο.

12:00-12:30 Το τμήμα Παραδοσι-
ακών χορών νέων και εφήβων του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Λαγυνών 
θα παρουσιάσει χορούς από την 
Μακεδονία ενώ στη συνέχεια το 
παιδικό τμήμα και το τμήμα ενη-
λίκων του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Χρυσαυγής θα παρουσιάσει χορούς 
από τη Θράκη. Χοροδιδάσκαλοι 
Καραγιάννη Αγλαία - Πελιτάρης 
Πέτρος.

12:30-13:30 O Λαογραφικός 
Σύλλογος Θρακιωτών Νεροφράκτη 
Δράμας «Ο ΑγιοςΜώκιος» με χο-
ρούς από την περιοχή της Ανατολι-
κής Θράκης και τα Αρβανιτόφωνα 
χωριά της Θράκης. 

Στα πλαίσια της συνεργασίας με 
τον Μορφωτικό Σύλλογο νέων 
Κορινού Πιερίας , φιλοξενούμε το 

παιδικό τμήμα τους με χορούς από 
την Μαύρη Θάλασσα.

13:30-14:30 Ο Μουσικοδραμα-
τικός Σύλλογος Χωριστής και οι 
προσκεκλημένοι του σύλλογοι» 
Οι Φίλοι της Παράδοσης» και το 
«Χορευτικό συγκρότημα δήμου 
Νεάπολης Συκεών» θα παρουσι-
άσουν χορούς από Μακεδονία και 
Θεσσαλονίκη .

14:30-15:00 Το Ωδείο « Θρακία 
Μούσα» Διδυμοτείχου συναντά το 
Άστρο των Χριστουγέννων. Έντε-
χνα και παραδοσιακά τραγούδια 
του Δωδεκαημέρου με τη Δίφωνη 
Παιδική Χορωδία του Ωδείου. 
Διεύθυνση: Γιώργος Μανάκας-Κα-
ρίνε Μικογιάν 

15:00-15:30 Η χορευτική ομάδα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Τραγι-
λιωτών Θεσσαλονίκης ¨ Ορφέας ¨ 
θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμ-
μα με Μακεδονικούς και Θρακιώ-
τικους χορούς. Χοροδιδάσκαλος : 
Ανδρέας Μπακιρτζής 

17:30-18:30 Το Σύνολο Παραδο-
σιακής Μουσικής «Εμμέλεια» της 
Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρου-
πόλεως θα παρουσιάσει ένα γιορτι-
νό αφιέρωμα με τίτλο «Παραδοσι-
ακά κάλαντα του Δωδεκαημέρου» 
με κάλαντα από όλη την Ελλάδα 
και τις αλησμόνητες πατρίδες του 
Ελληνισμού 

18:30-19:30 Το move it fitness 
club Drama και η πιο διασκεδαστι-
κή ομάδα του σας περιμένουμε να 
γυμναστούμε, να χορέψουμε και 
να διασκεδάσουμε με το πιο hot 
fitness program! 

20:00 Ο δραμινός τραγουδιστής 
Στέλιος Πετρίδης θα μας τραγου-
δήσει δικά του τραγούδια όπως 

το ¨Είμαι Ευτυχισμένος¨ και ¨Δεν 
θέλω να σε ξαναδώ¨ καθώς και 
άλλες γνωστές λαϊκές επιτυχίες του 
ελληνικού πενταγράμμου.

Πλατεία

11:00-11:30 Οι χορευτικές ομάδες 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρά-
μας «Οι Ρίζες μας « θα παρουσιά-
σουν χορούς από την Κύπρο και 
από τα Νησιά του Αιγαίου.

11:30-12:30 ‘’ Το Τρεχαντηράκι ‘’, 
οι παιδικές χορευτικές ομάδες των 
Εκπαιδευτηρίων Ελληνικής Πα-
ράδοσης θα παρουσιάσουν χορούς 
και τραγούδια από την ευρύτερη 
περιοχή της Μικράς Ασίας .

12:30:13:30 Το Λύκειο των Ελ-
ληνίδων Δράμας θα παρουσιάσει 
έθιμα και χορούς του Δωδεκαημέ-
ρου από την περιοχή της Θράκης 
και των ντόπιων χωριών του Ν.. 
Δράμας.

13:30-14:00 Ο Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Μαυρολεύκης Δράμας 
θα παρουσιάσει χορούς και τρα-
γούδια από την ευρύτερη περιοχή 
της Θράκης

14:00-14:30 Ο Μορφωτικός Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Αδριανής 
Δράμας παρουσιάζει «Χορούς της 
Πατρίδας μας»

19:00-20:00 Ο Ποντιακός Πολι-
τιστικός Σύλλογος Μαυροβάτου ¨ 
ΤΟ ΚΑΡΣ ¨ με τους μικρούς και 
μεγάλους χορευτές του μας μετα-
φέρουν με τους ποντιακούς χορούς 
σε περιοχές του αλησμόνητου 
Πόντου υπό την καθοδήγηση της 
κ. Σαλώμης Μιχαηλίδου.

Παράλληλη Εκδήλωση

Γήπεδο Κραχτίδη

Πρόγραμμα
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 - Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019
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11:00- 16:00 Μεγάλο Χριστουγεν-
νιάτικο Τουρνουά Μίνι Βόλεϊ από 
τον Α.Σ. Γαία Δράμας.

Κεντρικοί δρόμοι

12:00-13:00 Οι Fasarioso έτοιμοι 
και πάλι να κλέψουν την παράστα-
ση και να ξεσηκώσουν τα πλήθη 
κάνοντας μια βόλτα σε κεντρικούς 
δρόμους της Δράμας παρέα με τα 
ξωτικά.

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
Δήμου Δράμας

18:00-20:00 Ο σύλλογος Παρα-
πληγικών Δράμας και η παιδαγω-
γική-καλλιτεχνική ομάδα « Παρα-
μυθοτρέχαλοι» ,παρουσιάζουν την 
Παιδική Διαδραστική Παράσταση « 
Η χαμένη χαρά της Θυμιώς» όπου 
βασιζεται στο ομώνυμο βιβλίο της 
Βούλας Γιαγκάζογλου- Παπούδα 
από τις εκδόσεις Ελληνοτεχνική.

Αμφιθέατρο Μουσικού Σχολείου 
Δράμας

18:30 Μουσικοχορευτική εκδή-
λωση με θέμα ¨Χριστούγεννα στη 
Μικρά Ασία¨ που συνδιοργανώ-
νουν το Μουσικό Σχολείο Δράμας 
με τον Παμμικρασιατικό Σύλλογο 
Δράμας. 

Δημοτικό σχολείο Χωριστής - 
14/12/2019 και 15/12/2019

Ο Μουσικοδραματικός Σύλλογος 
Χωριστής πραγματοποιεί το 1ο 
σεμινάριο παραδοσιακών χορών 
περιοχών Αριδαίας - Καππαδοκί-
ας- Κρήτης- Χωριστής.

Δευτέρα
16 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

18:00-18:30 Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια από την χορωδία του 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δράμας .

18:30-19:00 Μουσικοχορευτική 
παράσταση με τη συμμετοχή πο-
ντίων καλλιτεχνών και των χορευ-

τικών τμημάτων του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ποντίων ¨Ακρίτες Νέας 
Κρωμνης¨

20:00 Οι Δραμινοί καλλιτέχνες 
Κώστας Τότσιος και Ελευθερία 
Λάσκαρη θα μας παρουσιάσουν 
ένα λαϊκό – ποπ πρόγραμμα υπό 
την μουσική επιμέλεια του Ηρακλή 
Σιδέρη.

Τρίτη
17 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

11:30-12:30 Τα ΚΑΠΗ και 
ΚΗΦΗ από το τμήμα ανοικτής φι-
λοξενίας του Νομικού Προσώπου 
του Δήμου Δράμας παρουσιάζουν 
τη δική τους Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση.

19:30-20:00 Το Πάρτι ξεκινά! 
Έχουμε γενέθλια. Η Ονειρούπολη 
συμπληρώνει 16 χρόνια παρουσί-
ας και θέλει να το γιορτάσει. Στην 
Κεντρική Σκηνή τα ξωτικά θα 
σβήσουν 16 κεριά λίγο πριν την 
μεγάλη συναυλία!

20:00 Μεγάλη συναυλία. Από 
τους πολυσύχναστους δρόμους της 
Κωνσταντινούπολης στα ονειρικά 
σοκάκια του Παρισιού και από εκεί 
σε μια φεγγαρόλουστη βραδιά στην 
έρημο. Η καταξιωμένη συνθέτης 
Ευανθία Ρεμπούτσικα κάνει μια 
στάση από το μουσικό της ταξίδι, 
στην Ονειρούπολη και μας υπό-
σχεται να γευτούμε την ¨Πολίτικη 
Κουζίνα ¨και να ονειρευτούμε 
ακούγοντας μελωδίες από το 
...¨Αστέρι και η Ευχή¨. Μια παρά-

σταση ...μια μοναδική εμπειρία.

Πλατεία

16:30-17:30 H Μικτή χορωδία 
Οφρυνίου Χορωδία πολιτιστικού 
συλλόγου Δραβήσκου ή Δράβη-
σκος και χορωδία Μικρασιατικού 
συλλόγου Μαυρολόφου Ακύλας 
και Πρίσκιλλα καθώς και η Χορω-
δία πολιτιστικού και ορειβατικού 
συλλόγου Μικρού Σουλίου Σερ-
ρών θα παρουσιάσει κάλαντα από 
διάφορες περιοχές της Ελλάδος 
υπό την διεύθυνση του μαέστρου 
Διονύση Βαφειάδη

18:00-19:00 Οι Χορωδίες των 
γυναικών Φωτολίβους και Εβρι-
τών Ν. Δράμας θα τραγουδήσουν 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια υπό 
τη διεύθυνση της μαέστρου Νόπης 
Παχατουριδου. 

Τετάρτη
18 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

10:00-14:00 Η Ελληνική Εται-
ρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ( 
ΕΕΑΑ) με χαρά σας προσκαλεί στο 
¨Λούνα Πάρκ ¨της Ανακύκλωσης 
που οργανώνει σε συνεργασία με 
το Δήμο Δράμας. Μια ψυχαγωγι-
κή αλλά παράλληλα ενημερωτική 
δράση για τους μικρούς μας φίλους 
με γνωστά παιχνίδια που έχουν 
προσαρμοστεί κατάλληλα με μηνύ-
ματα Ανακύκλωσης ώστε τα παιδιά 
ενώ διασκεδάζουν, παράλληλα να 
εκπαιδεύονται στα υλικά που ανα-
κυκλώνονται.

19:30 Ο Δημήτρης Ιωαννίδης με 
το προσωπικό μουσικό του σχήμα 
E.S.A.N.S. ( ΈΣΑΝΣ) θα παρου-

σιάσει ένα πρόγραμμα πειραματι-
κής ενορχήστρωσης στη μοντέρνα 
ηλεκτρική κιθάρα. 

Παράλληλη Εκδήλωση

Δημοτικό Ωδείο Δράμας

18:30-20:00 Το ερευνητικό Κέ-
ντρο Θράκης «Με τα ελευθέρια 
Φτερά της Νίκης» παρουσιάζει το 
φωτογραφικό λεύκωμα της μονα-
δικής και πρωτοποριακής Μουσει-
ακής Συλλογής που καταγράφει 
τη σύγχρονη ιστορία του εμβλη-
ματικού αγάλματος της Νίκης της 
Σαμοθράκης. 

Πέμπτη
19 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

11:00-12:00 Ο Σύλλογος Διαβητι-
κών Ν.Δράμας θα πραγματοποιή-
σει μια δράση με τίτλο « Ζωγραφί-
ζω την Πόλη μου» με ζωγράφο την 
Πρόεδρο του συλλόγου κ. Πόλυ 
Τορούνογλου που θα ζωγραφίσει 
παρέα με τα παιδιά.

17:30-18:00 Το Κέντρο Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης Παιδιών με 
Αναπηρίες Δ.Δράμας «Το Χαμό-
γελό μας», που υλοποιείται από 
την Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α Δήμου Δράμας, 
χορεύει και σας προσκαλεί. Χορευ-
τικό: «Let it snow’, Χορογράφος: 
Λίνα Παπούδα-Τσακιρίδου. 

20:00 Στη σκηνή θα ανέβουν και 
θα μας διασκεδάσουν με jazz ρυθ-
μούς οι MiLaRe «V-Yes» 

Πλατεία

12:00-12:30 Η Ενοριακή Χορωδία 
Ευαγγελίστριας Δράμας «Αγιος 
Παϊσιος», παρουσιάζει παραδο-
σιακά τραγούδια υπό την καλλι-

τεχνική διεύθυνση του Λευτέρη 
Καλλινικίδη και στη συνέχεια θα 
ψάλει χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
σε εμπορικούς δρόμους της πόλης.

18:00-19:00 Ο Μουσικοδραματι-
κός Σύλλογος ΑΠΟΛΛΩΝ Καλού 
Αγρού με τα παιδικά τμήματα και 
τα τμήματα ενηλίκων παρουσιάζει 
παραδοσιακούς χορούς του τόπου 
μας.

19:00-20:00 « Οι ευχές ταξιδεύ-
ουν» .Ο Σύλλογος Παραπληγικών 
μαζί με τα δύο ξωτικά των Χρι-
στουγέννων της ομάδας «Πολυ-
θέαμα Κρόκο και Λίνο», βοηθούν 
μικρούς και μεγάλους να πουν τις 
ευχές τους και να τις αφήσουν να 
ταξιδέψουν ψηλά στον ουρανό... με 
αιωρούμενα φανάρια! 

Παράλληλη Εκδήλωση

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
Δήμου Δράμας

18:00-20:00 Ενημερωτική εκδή-
λωση για την ασφαλή πλοήγηση 
στο διαδύκτιο του CSI Institute σε 
συνεργασία με τον Δήμο Δράμας. Ο 
Αντιστράτηγος ε.α Ειδικός Ερευ-
νητής , Αναλυτής Ηλεκτρονικών 
Εγκλημάτων καθώς και ιδρυτής 
και Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστι-
τούτου Κυβερνοασφάλειας (CSI 
Institute ) κ. Εμμανουήλ Σφακια-
νάκης και όλη η ομάδα του , θα 
μας ενημερώσει γύρω από θέματα 
ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδί-
κτυο.

Παρασκευή
20 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

16:30-17:00 Ο Γυμναστικός και 
Προοδευτικός Σύλλογος νέων 
Αλιστράτης θα σας παρουσιάσει 4 
χριστουγεννιάτικες χορογραφίες 
Ρυθμικής γυμναστικής και χορού 
με στεφάνια και κορδέλες. 

17:30-19:00 Όπως κάθε χρο-
νιά έτσι και φέτος ο Σύλλογος 
ΖΕΝ παρουσιάζει μια επίδειξη 
taekwondo από τους μικρούς αλλά 
και μεγάλους αθλητές του ,με 
υπεύθυνο τον κ. Νεμψίδη Γεώργιο.

19:30-20:30 ¨Τα Χριστούγεννα 
του Καραγκιόζη¨ μια παράσταση 
του Θεάτρου Σκιών του Οδυσσέα 
Κανλή για τους μικρούς μας φί-
λους.

Παράλληλη Εκδήλωση

Σπίτι των Κοινωνικών Δο-
μών-Χαμόγελο του παιδιού

11:00 Ο Αη Βασίλης , οι Μασκότ 
και τα Ξωτικά της Ονειρούπολης 
θα παραδώσουν στους εκπροσώ-
πους του Χαμόγελου του Παιδιού 
τα τρόφιμα και είδη πρώτης ανά-
γκης που συγκεντρώθηκαν από 
την εκπαιδευτική κοινότητα του 
1ου ΕΠΑ.Λ.

Σπίτι των Συναισθημάτων

18:30-20:30 Ο Συγγραφέας Κων-
σταντίνος Βλαστάρης διαβάζει 
αποσπάσματα από το βιβλίο του 
¨Ο τρελός ¨ ενώ ακολουθεί παι-
χνίδι παντομίμας με τον ήρωα 
του βιβλίου. Επίσης τα παιδιά θα 
ζωγραφίσουν και θα γράψουν δικά 
τους κείμενα. Η δράση θα πραγ-
ματοποιηθεί σε συνεργασία με τον 
φιλόλογο Χαρακόπουλο Νίκο.

Αμφιθέατρο Μουσικού Σχολείου 
Δράμας

18:30 Χριστουγεννιάτικη συναυλία 
του Μουσικού Σχολείου Δράμας.

Σάββατο

Πρόγραμμα
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 - Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019
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21 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

10:30-11:30 Η Μικτή Χορωδία 
του Δήμου Δράμας θα τραγουδή-
σει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
υπό την διεύθυνση της μαέστρου 
Νόπης Παχατουρίδου.

11:30-13:00 Τα ιδιωτικά κέντρα 
μπαλέτου pirouette της Έλενας και 
Κωνσταντίνας Νότα για μια ακόμη 
χρονιά σας παρουσιάζουν χριστου-
γεννιάτικες χορογραφίες. 

13:00-14:30 Το ιδιωτικό ΚΔΑΠ 
After School παρουσιάζει την 
παιδική παράσταση <<Χριστουγεν-
νιάτικοι μπελάδες>>. Ελάτε όλοι 
οι μικροί και μεγάλοι φίλοι μας να 
παρακολουθήσετε μια παράσταση 
βασισμένη στο παραμύθι του Ευ-
γένιου Τριβιζά «Ο Αϊ Βασίλης στη 
φυλακή με τους 83 αρουραίους» 
και να διασκεδάσουμε με τις περι-
πέτειες του αγαπημένου μας Αγίου! 

16:30-17:00 Ο Χορωδιακός Σύλ-
λογος ¨ΣΑΠΦΩ ¨Δοξάτου θα σας 
ταξιδέψει με Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια.

17:00-17:30 Ο Πολιτιστικός και 
λαογραφικός σύλλογος Νέας Φω-
καίας θα σας παρουσιάσει δυο κό-
σμους τελείως διαφορετικούς .Μια 
μάχη μοναδική . <<Hip_Hopvs 
σύγχρονο >>

17:30-18:00 Ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Αγίου Αθανασίου Δράμας « 
Η Βοϊράνη» θα παρουσιάσει χο-
ρούς από τη Βόρεια Θράκη. 

19:00-20:00 Ποντιακά Κάλαντα 
και Τραγούδια από την 17μελή 

Ομάδα Παραστάσεων της Σχολής 
Εκμάθησης Ποντιακής Λύρας του 
Νίκου Κοτταρίδη από την Κοζάνη. 
Στο Τραγούδι ο Στέργιος Ζημπι-
λιάδης. 

Πλατεία

11:00-12:00 Η Παραδοσιακή 
χορωδία της Ένωσης Κυρίων με 
κάλαντα των Χριστουγέννων πε-
ριμετρικά της Κεντρικής Πλατείας 
και επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 
και Αγίας Σοφίας.

Παράλληλη Εκδήλωση

Κεντρικοί δρόμοι

12:00-13:00 Μουσικοχορευτι-
κή παρέλαση στους δρόμους της 
Δράμας από το σύλλογο Ονειρο-
ντίσνευ!!Ο Μίκυ και η παρέα του 
θα χορεύουν, υπό τους ήχους της 
Φιλαρμονικής του Δήμου Δράμας 
παρέα με τον Ταρανδούλη , την 
Χιονούλα, και όλη την τρελή πα-
ρέα τους!! 

Σπίτι των Συναισθημάτων

18:00-20:00 Ο Σύλλογος Αλκυόνη 
Νομού Δράμας διαβάζει μύθους 
του Αισώπου και μιλάει για την 
διαφορετικότητα. Θα καταφέρει να 
νικήσει το Φόβο με τη δύναμη της 
Αλήθειας και τη μαγεία της φωτο-
τράπεζας; (θα υπάρχει ζωγραφική 
προσώπου και μια μικρή χειροτε-
χνία για τα παιδιά) 

Αμφιθέατρο Μουσικού Σχολείου 
Δράμας

19:00-20:30 Οι ιδιωτικές σχολές 
χορού της Έλενας Αγγέλοβα και 
Λαμπρινής Καλφοπούλου παρου-
σιάζουν το έργο: «Ο Καρυοθραύ-
στης και τα τέσσερα βασίλεια» . 
Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Δε-
κεμβρίου, ώρα 7μ.μ. στο Μουσικό 
σχολείο Δράμας. Είσοδος ελεύθε-
ρη.

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
Δήμου Δράμας

19:00 Επετειακή εκδήλωση. Ο 
Δήμος Δράμας και η ΔΕΚΠΟΤΑ 
σας προσκαλούν στην επετειακή 
εκδήλωση με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 10 ετών από την ίδρυσή του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Δραμινών 
και Φίλων Νομού Θεσσαλονίκης 
«ΥΔΡΑΜΑ» με την συμμετοχή φο-
ρέων πολιτισμού της πόλης μας.

Κυριακή
22 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

11:30-13:00 Ελάτε να φτιάξουμε 
το αστέρι των Χριστουγέννων που 
θα φωτίσει και θα γεμίσει με αγάπη 
τις καρδιές όλων μας. Συντονισμός 
Ζαμπίδης Κώστας και Ορφανίδου 
Ράνια.

13:30-14:30 ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΣ 
ΚΑΙ STROLLING TABLE: Μια 
Αγιοβασιλίνα από την ομάδα 
«Πολυθέαμα Κρόκο και Λίνο» 
καταλήγει να γίνεται ένα κινούμε-
νο γιορτινό τραπέζι με κεράσματα. 
Δίπλα της ο εντυπωσιακός χριστου-
γεννιάτικος ξυλοπόδαρος μαγεύει 
τους επισκέπτες.

14:30-17:30 Ο Σύλλογος Επίτευξη 
Στόχου ή αλλιώς «Ram the Spot» 
θα διοργανώσει για άλλη μια 
χρονιά το Street Dance Festival με 
σχολές χορού από Δράμα και άλλες 
περιοχές. Το Festival θα περιέχει 
Διαγωνισμούς χορού (Battles), 
Special shows και πολλές άλλες 
εκπλήξεις.

18:00-19:00 Τα τμήματα χορού 
και η διαγωνιστική ομάδα «central 
stage dance crew», του Αθλητικού 
σύλλογο Δοξάτου ¨Οι Φίλιπποι ¨, 
με υπεύθυνη την κ. Μιρέλλα Νότα 
Παπακώστα, θα παρουσιάσουν χο-
ρογραφίες σύγχρονου /κλασικού 
/μοντέρνου/latin/bollywood και 
jazz, πάντα με αγαπημένα χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια!!! 

19:30-20:00 H ¨Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών Διδυμοτείχου ¨ θα 
παρουσιάσει τη ¨Νύχτα Θαυμά-
των ¨ , ένα πρόγραμμα με έντεχνη 
μουσική και τραγούδια , βασισμένα 
στην ομώνυμη Χριστουγεννιάτικη 
παιδική συλλογή του αείμνηστου 
θρακιώτη ποιητή Τίτου Μανάκα σε 
μουσική Γιώργου Μανάκα.

20:30-21:30 Η Φιλαρμονικής 
Δήμου Δράμας σε μια μοναδική 
συναυλία στο πνεύμα των Χριστου-
γέννων.

Πλατεία

11:30-12:30 Ο Πολιτιστικός -Μορ-
φωτικός Σύλλογος Καλλιφύτου, 
που φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια 
λειτουργίας, παρουσιάζει αρχικά 
χορούς από την ευρύτερη περι-
οχή του Πόντου με τα χορευτικά 
τμήματά του. Στη συνέχεια με το 
τμήμα «ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ» αναβιώνει 
ένα πανάρχαιο και ποντιακό έθιμο 
αποτελούμενο από θεατρικό και 
χορευτικό μέρος.

13:00-13:30 Η ένωση χορευτών 
Δράμας «ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ» θα παρου-
σιάσει χορούς από τον Πόντο.

18:00-18:30 Ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Αγίου Αθανασίου Δράμας 
¨Η Βοϊράνη ¨θα παρουσιάσει 

χορούς από τον Πόντο.

18:30-19:00 Ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Σκαλωτής θα παρουσιάσει 
χορούς του τόπου μας.

19:00-21:00 Η Θρακική Εστία 
Δράμας παρουσιάζει χορούς και 
τραγούδια από την περιοχή της 
Βόρειας Θράκης 

Παράλληλη Εκδήλωση

Κεντρικοί δρόμοι 

11:00-12:00 Η Θρακική Εστία θα 
ψάλλει κάλαντα μέσα στην αγορά 
της πόλης διασχίζοντας τις οδούς 
Βίτση , Θεοτοκοπούλου και Καρα-
ϊσκάκη

12:30-13:30 Οι ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ του 
Πολιτιστικού -Μορφωτικού Συλ-
λόγου Καλλιφύτου θα περιπλανη-
θούν στους δρόμους της Δράμας 
χορεύοντας και συμμετέχοντας με 
τον κόσμο για το καλό της νέας 
χρονιάς.

Σπίτι των Συναισθημάτων

18:00-20:00 Ο Σύλλογος Αλκυόνη 
Νομού Δράμας διαβάζει μύθους 
του Αισώπου και μιλάει για την 
διαφορετικότητα. Θα καταφέρει να 
νικήσει το Φόβο με τη δύναμη της 
Αλήθειας και τη μαγεία της φωτο-
τράπεζας; (θα υπάρχει ζωγραφική 
προσώπου και μια μικρή χειροτε-
χνία για τα παιδιά)

Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων 
Δήμου Δράμας

19:00 Χριστουγεννιάτικη συναυλία 
με την χορωδία της Ένωσης Κυρι-
ών Δράμας-Σ.Α.Φ, υπό την καλλι-
τεχνική διεύθυνση του κ. Λευτέρη 
Καλλινικίδη. Τιμώμενο πρόσωπο 
ο πατέρας Αθηναγόρας, ιδρυτής 
του «Φάρου του Κόσμου».

Δευτέρα
23 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

10:00-11:00 Τα παιδιά του Β΄ 
Παιδικού Σταθμού Δράμας θα σας 
μεταφέρουν στα ¨Παραμυθένια 
Χριστούγεννα¨ με ευχούλες , τα-
ράνδους και ξωτικά.

11:30-12:30 Χριστουγεννιάτικη 
συναυλία από το Μουσικό Σχολείο 
Δράμας.

20:00 Συναυλία με τον Δήμο Ανα-
στασιάδη, που ξεφεύγει από τις 
δεσμεύσεις και μας χαρίζει μονα-
δικές ερμηνείες!. Η μοναδική του 
ενέργεια διαπερνά όλη τη σκηνή 
και κυρίως όλο το κοινό. Αυτο-
σχεδιάζει, χορεύει, εξομολογείται, 
ερωτεύεται . Μας ρωτάει «Αν μ’ 
αγαπάς» και μας παίρνει από το 
χέρι για να μας βάλει στην δική 
του μαγική «Αντίθετη τροχιά» 219 

Πλατεία

18:00-18:30 Ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Φτελιάς Δράμας θα μας τα-
ξιδέψει με χορούς από την Θράκη 
και τον Πόντο με τα δυο χορευτικά 
του τμήματα (παιδικό και εφηβι-
κό-ενηλίκων). Χοροδιδάσκαλος 
Τσαλίδου Δέσποινα

19:00-19:30 Ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Κουδουνιών θα παρουσιά-
σει χορούς από διάφορες περιοχές 
του Πόντου.

Παράλληλη Εκδήλωση

Κεντρικοί δρόμοι

11:00-12:00 Έφτασε και η σειρά 

Πρόγραμμα
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 - Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
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της Χορωδίας Χωριστής να περι-
πλανηθεί στους δρόμους της πόλης 
περνώντας από τις οδούς Αγίας 
Σοφίας , 14ης Μαΐου και Μεγάλου 
Αλεξάνδρου με κάλαντα και τρα-
γούδια.

12:00-13:00 Οι #Funky_Notes_
Band σας ξεσηκώσουν σε ρυθμούς 
soul-funk και pop-rock.

12:30-13:00 Η Χορωδία Ήφαιστος 
θα ψάλει τα κάλαντα αφού περι-
πλανηθεί στις γειτονιές στην περιο-
χή του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Τρίτη
24 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

12:00-13:00 Παραμονή Χριστου-
γέννων και ο Δήμαρχος Δράμας 
μοιράζει δώρα στα παιδιά.

17:30-18:30 Μιούζικαλ. «Η Μαδα-
γασκάρη ταξιδεύει στην Ονειρού-
πολη Δράμας». H παιδική σκηνή 
του θεάτρου Αριστοτέλειον παρου-
σιάζει ένα μοναδικό υπερθέαμα, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Το 
κοινό της Ονειρούπολης θα έχει 
τη δυνατότητα να δει από κοντά το 
βασιλιά της Νέας Υόρκης Άλεξ το 
λιοντάρι και να ξεσηκωθεί στους 
ρυθμούς του «Γουστάρω να Χο-
ρεύω!!» Ελάτε να αφεθούμε στη 
μαγεία της ζούγκλας και τα Χρι-
στούγεννα!!!

20:00 George Caney & Diana 
Lilium live: Μια σύντομη αναδρο-
μή σε παλιές επιτυχίες μέχρι τα τε-
λευταία hits του 2019 υπόσχονται 
να σας κρατήσουν συντροφιά μια 

μέρα πριν τη μεγάλη γιορτή.

Πλατεία

19:00-20:00 Ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Αρκαδικού «Άγιος Ευγένιος 
ο Τραπεζούντιος» με την χορωδία 
του συλλόγου και κάλαντα από την 
Ελλάδα και στη συνέχεια το τμήμα 
παραστάσεων ποντιακών χορών 
του συλλόγου με χορούς του Πό-
ντου.

Παράλληλη Εκδήλωση

Κεντρικοί δρόμοι

11:30-12:30 Η Φιλαρμονική του 
Μουσικοδραματικού Συλλόγου 
ΑΠΟΛΛΩΝ του Καλού Αγρού θα 
παίξει χριστουγεννιάτικα κάλα-
ντα και τραγούδια διασχίζοντας 
τις οδούς Σκρα, Προποντίδος και 
Βεργίνας.

13:00-14:00 STREET MAGIC 
SHOW: Τα ξωτικά της ομάδας 
«Πολυθέαμα Κρόκο και Λίνο» 
βάζουν τα δυνατά τους και με τα 
μαγικά τους κόλπα και τη βοήθεια 
των παιδιών διώχνουν τις κακές 
μάγισσες από την Ονειρούπολη...

Τετάρτη
25 Δεκεμβρίου 2019

Χριστός ετέχθη! Χρόνια πολλά, με 
υγεία, αγάπη και χαρά για όλον 
τον κόσμο!

Η γέννηση του Χριστού ας είναι 
το προμήνυμα για μια ειρηνική 
, ελπιδοφόρα και δημιουργική 
χρονιά, γεμάτη αισιοδοξία !!

Καλά Χριστούγεννα.

Πέμπτη
26 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

12:00-12:30 Το τμήμα ενηλίκων 
της Πανηπειρωτικής Ένωσης Δρά-
μας με χορούς από την Ήπειρο.

17:30-18:00 Ο Σύλλογος Χορού 
και Αθλητισμού «Dance & Fitness 
« σε ένα εξαιρετικό χορευτικό 
show.

18:00-18:30 Το γυμναστήριο Elite 
Health House θα παρουσιάσει ένα 
μεικτό πρόγραμμα που θα αποτε-
λείται από τρία μέρη. Το πρώτο 
μέρος περιλαμβάνει προπόνηση 
με ράβδο ταλάντωσης, το δεύτερο 
μέρος περιλαμβάνει προπόνηση με 
Kettlebells και το τρίτο μέρος και 
τελευταίο αποτελείται από προπό-
νηση στο bosu. 

18:30-19:00 Η Μικτή Χορωδία 
Αγίου Αθανασίου ¨Η Βοϊράνη ¨ 
Δήμου Δοξάτου θα τραγουδήσει 
κάλαντα Ικαρίας και άλλα τραγού-
δια υπό την διεύθυνση του χοράρ-
χη Παναγιώτη Τσενεκίδη.84

20:00 Μετά το the Voice of 
Greece, o Chris Hawks ή αλ-
λιώς Χρήστος Γερακάκης, επι-
στρέφει στην Δράμα μαζί με τους 

Something LikeThat, σε ένα ταξίδι 
pop μουσικής με ελληνικές και 
ξένες επιτυχίες. 

Παράλληλη Εκδήλωση

Κεντρικοί δρόμοι

12:30-13:00 Η Πανηπειρωτική 
Ένωση Δράμας θα βρεθεί στις γει-
τονιές της Δράμας με ηπειρώτικα 
κάλαντα.

Κοινότητα Νεροφράχτη

11:00-12:00 Στην Θράκη η «μπά-
μπω» ήταν το παραδοσιακό φαγητό 
των Χριστουγέννων, συνεχίζοντας 
την παράδοση ο Λαογραφικός
Σύλλογος Θρακιωτών Νεροφράκτη 
μαγειρεύει και προσφέρει
δωρεάν το παραδοσιακό θρακιώτι-
κο έδεσμα με ένα ποτήρι γλυκό
κρασί την 2η μέρα των Χριστου-
γέννων στον Νεροφράκτη για 
υγεία και καλοχρονιά.

Παρασκευή
27 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

11:00-13:00 Πολλά υπέροχα πα-
τουσάκια και λέξεις Αγάπης για τα 
ζώα σε ένα μεγάλο συλλογικό παζλ 
φτιαγμένο από εμάς τα παιδιά... για 
να μαθαίνουν οι μεγάλοι από τον 
Φιλοζωικό Σύλλογο Δράμας ¨Φί-
λοι των ζώων ¨

 

17:30-18:30 Στη παράσταση “Χει-
μερινά Παραμύθια” της ομάδας 
κουκλοθέατρου ΤΙΚ-ΝΙΚ με με-
γάλες κούκλες Μάππετ, τα παιδιά 
θα συναντήσουν τον Χιονάνθρωπο 
που έψαχνε τον Ήλιο, για να καθυ-
στερήσει την άνοιξη. .

20:00 Συναυλία. Οι Les Au Revoir 
είναι η τελευταία κλεφτή ματιά 
μετά από ένα αποχαιρετισμό και 
έρχονται να ντύσουν με μελωδί-
ες όλα αυτά τα συναισθήματα, τις 
σκέψεις και καταστάσεις που πάντα 
θα στοιχειώνουν το μυαλό μας. 
Με ρετρό διάθεση μας τραγουδούν 
“Άσε με να Φύγω” αλλά.... «Θα 
Ξανάρθεις»

Πλατεία

16:30-17:30 Συναυλία με το συ-
γκρότημα του «Φάρος του Κό-
σμου» 

17:30-18:00 Ο Ποντιακός πολιτι-
στικός σύλλογος Τεμένους- Παρα-
νεστίου «ο Προφήτης Ηλίας» με 

σεβασμό στην ποντιακή παράδοση 
θα παρουσιάσει χορούς από διά-
φορες περιοχές του Πόντου με το 
παιδικό τμήμα και το τμήμα νέων 
χορευτών του συλλόγου.

18:30-20:30 «Οι Τρεις Ασματοφύ-
λακες» σε μια ακόμη εμφάνιση θα 
σας ταξιδέψουν με σύγχρονες και 
παλιές επιτυχίες με λαϊκές, έντε-
χνες και ρετρό πινελιές. 

Παράλληλη Εκδήλωση

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
Δήμου Δράμας

19:00 Ακρίτες Νέας Κρώμνης Θε-
ατρική Παράσταση (μονόπρακτο ) 
στην ποντιακή διάλεκτο από την κ. 
Γιούλη Γεωργιάδου

Σάββατο
28 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

12:00-14:00 Βιωματική δραστηρι-
ότητα με αφορμή το παραμύθι με 
τίτλο «Ο Παρφές», της συγγραφέα 
Σοφιάννας Παϊδούση, με θέμα τη 
διαφορετικότητα και τον σχολικό 
εκφοβισμό. Θεατρικό παιχνίδι & 
αφήγηση παραμυθιού, με μου-
σικοχορευτικές πινελιές και χρι-
στουγεννιάτικα χρώματα, από τον 
Βόρειο Πόλο... μέχρι τη Δράμα, με 
συνοδοιπόρο του Παρφέ, τον Άγιο 
Βασίλη με τα δώρα του!

14:00-16:00 Τα όνειρα είναι για 
να τα ζούμε... Ένα τέτοιο όνειρο ξε-
τυλίγεται στην Κεντρική Σκήνη της 
Ονειρούπολης από όλη τη ζουζου-
νοπαρέα της Ονειροντίσνευ...Σας 
περιμένουμε να το ζήσουμε όλοι 
μαζί...θα σας μείνει αξέχαστο.

17:30-18:00 Οι μικρές πριγκίπισ-
σες του Πολιτιστικού συλλόγου 
Γεωργιανής θα σας εντυπωσιάσουν 
με τις χορευτικές τους ικανότητες 
σε ρυθμούς Ανατολής.

18:00-19:30 Όπως κάθε χρονιά 
έτσι και φέτος ο σύλλογος ΖΕΝ θα 
βρίσκεται επάνω στη σκηνή της 
Ονειρούπολης Δράμας, για να πα-

Πρόγραμμα
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 - Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019
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ρουσιάσει μια επίδειξη Tae Kwon 
Do από τους μικρούς αλλά και με-
γάλους αθλητές του ,με υπεύθυνο 
τον κ. Νεμψιδη Γεώργιο . 

20:30-21:30 Η Καλλιόπη Στασι-
νού, όντας γνωστή στον επαγγελ-
ματικό χώρο ως Kaly Stasinou, 
χοροδιδάσκαλος στην Δημοτική 
Σχολή Χορού Καβάλας, σας προ-
σκαλεί με ιδιαίτερη χαρά και τιμή 
στην μαγευτική Ονειρούπολη 
Δράμας για να κάνουμε ένα μαγικό 
ταξίδι στη χώρα της Ινδίας.

Πλατεία

12:00-13:00 Ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Νέας Αμισού συμμετέχει 
με τη χορωδία και το χορευτικό 
τμήμα παραστάσεων με χορούς του 
Πόντου.

19:00-21:00 Τελευταία εμφάνιση 
για τον Χρόνη Παναγιώτη , λίγες 
μέρες πριν αλλάξει ο χρόνος, μας 
ξεσηκώνει και μας υπόσχεται ένα 
γλέντι με καλή ελληνική μουσική.

Παράλληλη Εκδήλωση

Κεντρικοί δρόμοι

12:00-13:00 Η χορωδία της Νέας 
Αμισού θα ακολουθήσει την δική 
της διαδρομή και θα γεμίσει μελω-
δίες τους δρόμους επί της Λα-
μπριανίδου , Όθωνος και Άρμεν.

12:00-13:00 Οι Fasarioso σας 
υπόσχονται μια βόλτα έκπληξη στις 
γειτονιές της Δράμας !! 

Γήπεδο Κραχτίδη

18:00 Οι ¨Βετεράνοι Χειροσφαίρι-
σης Δράμας ¨ διοργανώνουν Φι-
λανθρωπικό αγώνας παλαιμάχων 
μεταξύ των ομάδων Γ.Σ Δράμας 
- Α.Ο Δράμας.

Σπίτι των Συναισθημάτων

18:00-20:00 Βιωματική δραστηρι-
ότητα με αφορμή το παραμύθι με 
τίτλο «Ο Παρφές», της συγγραφέα 
Σοφιάννας Παϊδούση

Κυριακή
29 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

12:00-13:00 Μελωδίας Γέφυρες. 
Η Χορωδία <<ΙΩΝΙΑ>> στήνει 
μελωδικές γέφυρες μεταξύ του χτες 
και του σήμερα, παρουσιάζοντας 
αγαπημένα τραγούδια της ελλη-
νικής παράδοσης και τραγούδια 
σπουδαίων Ελλήνων συνθετών. 
Διδασκαλία - διεύθυνση χορωδίας 
Κορνηλία Φραγκογιάννη. Στο πιά-
νο συνοδεύει η Κασσιανή Αμυγδα-
λίτση.

13:00-14:00 Ο Πολιτιστικός σύλ-
λογος Κουφαλίων « Η ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΊΑ» και ο Μορφωτικός σύλλογος 
Ελεούσας Θεσσαλονίκης « ΜΈΓΑΣ 
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ» θα παρουσιάσει 
χορούς της Μακεδονίας . Χοροδι-
δάσκαλος :Χιονούλα Μαυρογιάν-
νη.

16:00-17:00 Σάλσα ,ρουέδα , 
belly dance και τάνγκο από τον 
Σύλλογο Προστασίας και Προώ-
θησης της Πολιτιστικής Έκφρασης 
¨Chorodrama¨

17:30-21:00 Η Modern Music 
Academy στην Ονειρούπολη 2019-
2020. Όπως κάθε χρονιά, έτσι και 
φέτος, η σχολή μας είναι προσκε-
κλημένη στην γιορτινή εκδήλωση 
του νομού για να γεμίσει την πόλη 
με όμορφες μελωδίες. Όλοι οι μα-

θητές μας θα έχουν τη δυνατότητα 
να εμφανιστούν live και να πα-
ρουσιάσουν την μουσική τους στις 
μπάντες. Επιπλέον, θα ακούσετε τα 
τμήματα φωνητικής και τη γνω-
στή ομάδα των MMA drummers 
Junior!.

Πλατεία

11:30- 13:30 Οι Χαλκιμιστές με 
βαλκανικά ακούσματα και χορευτι-
κούς ρυθμούς Μακεδονικών παρα-
δοσιακών χορών μας ξεσηκώνουν 
ξανά για τα καλά!!

17:00-17:30 Παραδοσιακούς χο-
ρούς από την χορευτική ομάδα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου «Ορφέας» 
Αγίας Παρασκευής Δήμου Δοξάτου

18:00-19:00 Η ομάδα κουκλοθέ-
ατρου ΤΙΚ-ΝΙΚ παρουσιάζει την 
παράσταση “Χριστουγεννιάτικη 
Ιστορία” με παραμύθια από διάφο-
ρες χώρες του κόσμου βασισμένη 
στο κλασικό δημιούργημα του 
Ντίκενς. Ιστορίες με καλικάντζα-
ρους , εμπνευσμένες από τα λαϊκά 
παραμύθια.

Παράλληλη Εκδήλωση

Κεντρικοί δρόμοι

12:00-13:00 Τη διαδρομή Γ. 
Παπανδρέου , Κάσσου , Σκρά και 
Βεργίνας θα ακολουθήσει η Χο-
ρωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αρκαδικού , στέλνοντας τις δικές 
της ευχές.

Σπιτάκι της Ένωσης Κυριών Δρά-
μας-Σ.Α.Φ.  

18:00 Γιορτή προς τιμή των εθελο-

ντών της Ένωσης Κυριών Δρά-
μας-Σ.Α.Φ. με την συμβολή της 
χορωδίας του φορέα.  

Δευτέρα
30 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

12:00-13:00 SURVIVOR 
CHRISTMAS GAME: Οι Κόκκινοι 
Κουραμπιέδες και τα Μπλε Με-
λομακάρονα συμμετέχουν σ’ ένα 
χριστουγεννιάτικο παιχνίδι επι-
βίωσης με δύσκολες, παγωμένες, 
αστείες διαδρομές... Πρωταγωνι-
στές τα ξωτικά της ομάδας «Πολυ-
θέαμα Κρόκο και Λίνο»! Παίκτες 
οι μικροί τους φίλοι...Ποιος θα τα 
καταφέρει;

19:30 Συναυλία με τις Stringless. 
Καθείς και το τραγούδι του! Τα 
Χριστούγεννα της μπάμπως και του 
τσέλιγκα. Τα Χριστούγεννα της Λο-
λίτας . Του Γιάννη και της Μαίρης. 
Τα Χριστούγεννα στην Ισπανία 
και την Αγγλία, τον Καύκασο , την 
Θράκη και την Ικαρία. Μια πρω-
τότυπη μουσική πρόταση από 6 
κορίτσια, 6 γυναίκες , 6 Stringless. 
Ελάτε να σας τα ψάλουν! 

Πλατεία

18:00-18:30 Καλαντάρτς και νέον 
έτος, Ονειρούπολη και οφέτος, 
χορεύνετεμά τα παιδία, Ύειαν, 

ευλοΐαν και καλοχρονίαν, από τον 
Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλ-
λογο Διποτάμων « Ο Άγιος Νικό-
λαος»

Τρίτη
31 Δεκεμβρίου 2019

Κεντρική Σκηνή

12:00-13:00 Ο Δήμαρχος Δράμας 
θα ανέβει στην Κεντρική Σκηνή 
και θα μοιράσει δώρα λίγες ώρες 
πριν υποδεχτούμε τον καινούργιο 
χρόνο.

17:30-18:30 Η ομάδα κουκλοθέ-
ατρου ΤΙΚ-ΝΙΚ παρουσιάζει τα 
“Χοροπαραμύθια” , μια διαδραστι-
κή παράσταση με μεγάλες κούκλες 
Μάππετ, γεμάτη τραγούδια, χορούς 
και αστεία!

22:30 - 01:00 σας περιμένουμε 
όλους να υποδεχτούμε μαζί το 
Νέο έτος, με χορό, τραγούδι και 
πολλά, πολλά ακόμη σε μια βρα-
δυά μόνο με εκπλήξεις. Μην την 
χάσεις.

Παράλληλη Εκδήλωση

Κεντρικοί δρόμοι

11:30-12:30 Η Φιλαρμονική Καλ-
λιφύτου ξεσηκώνει με τις μελωδίες 
της καθώς διασχίζει τις οδούς Βερ-
γίνας , Δραγούμη και Σμύρνης.

12:30-13:30 Οι Χαλκιμιστές με 
τρομπέτες και κλαρίνα δημιουρ-
γούν ένα γιορτινό και άκρως ξεση-
κωτικό κλίμα επί της οδού Ζερβού 
και μας προετοιμάζουν να υποδε-
χθούμε τον καινούργιο χρόνο!!

Τετάρτη
1 Ιανουαρίου 2020

Ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία, 
αγάπη και ευτυχία!

Κεντρικη Σκηνή

18:00-18:30 Το γυμναστήριο Εlite 
Ηealth Ηouse θα παρουσιάσει μια 
διαλλειματική προπόνηση υψηλής 
έντασης(ΗΙΙΤ)! 

 

Πέμπτη 
2 Ιανουαρίου 2020

Κεντρική Σκηνή

18:00-21:00 The Drum Kicks 
Band Junior-35 Drummers με 
15μελη μπάντα, ηλικίας 8 με 12 
ετών, για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα σε ένα μοναδικό show.

21:00-22:00 To γυμναστήριο 
Intesio και οι έμπειροι γυμναστές 
του θα παρουσιάσει ένα δυναμικό 
πρόγραμμα εκγύμνασης για όλο το 
σώμα. 

Παράλληλη Εκδήλωση

Δημοτικό Ωδείο Δράμας

19:00-20:30 Η θεατρική ομάδα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκα-
δικού θα παρουσιάσει το θεατρικό 
έργο με τίτλο ¨Γουρούνι στο σακί ¨ 
του Ζώρζ Φευντώ 
 
Παρασκευή 
3 Ιανουαρίου 2020

Κεντρική Σκηνή

17:30-19:30 «Οι Τρεις Ασματο-
φύλακες» σε μια ακόμη εμφάνιση 
διασκέδασης για όλους.

20:00 Το παραδοσιακό μουσικό 
σχήμα “Λυρίδες” που δημιουργή-
θηκε το 2019 από τους μουσικούς 
και λυράρηδες Γιώργο Μαυρίδη 
και Χαράλαμπο Πορφυρίδη, θα 
παρουσιάσει λαϊκές παραδοσιακές 
μουσικές της Θράκης και της Δρά-
μας, μέσα από το ηχόχρωμα των 
παραδοσιακών δωρικών ζυγιών.

 

Πρόγραμμα
Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019 - Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020



www.oneiroupoli.gr

Σάββατο 
4 Ιανουαρίου 2020

Κεντρική Σκηνή

13:30-14:30 Ο Πολιτιστικός όμι-
λος Λιτοχώρου θα παρουσιάσει 
χορούς και έθιμα του Λιτοχώρου. 
Αμέσως μετά οι ΒΡΑΚΑΔΕΣ θα μας 
παρουσιάσουν χορούς της Μικράς 
Ασίας.

16:00 Πάρτι Λήξης με Ονειροντί-
σνευ...Ένα τρελό πάρτι μασκότ για 
όλους εσάς και μια γλυκιά προσμο-
νή για την επόμενη Ονειρούπολη!!! 
Ο Μίκυ, η Μίνη , ο Ταρανδούλης 
και όλα τα ξωτικά της Ονειρού-
πολης σας αποχαιρετούν με πολύ 
χορό , πολλές εκπλήξεις στην Κε-
ντρική Σκηνή !!! Ελάτε να διασκε-
δάσουμε όλοι μαζί!!! 

Πλατεία

18:30 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 4-5-
6/1/2020..... Το Λύκειο των 
Ελληνίδων Δράμας, διοργανώνει 
για τρίτη χρονιά, ένα τριήμερο 
παράδοσης και πολιτισμού με τίτλο 
«Άρωμα Ελλάδας» στις 4-5 και 6 
Ιανουαρίου 2020, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων της αναβίωσης των 
αρχέγονων δρώμενων του νομού 
μας, ένα παραμύθι αιώνων με στά-
χτες και κουδούνια, χορούς και ευ-
χές, στοχεύοντας στην καλοκαρπία 
των χωραφιών και στο ξόρκισμα 
του κακού. Συμμετέχουν Λύκεια 
των Ελληνίδων και πολιτιστικοί 

σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.

Παράλληλη Εκδήλωση

Κεντρικοί δρόμοι

11:30-12:30 Η Φιλαρμονική 
Χωριστής θα σημάνει το τέλος της 
Ονειρούπολης σκορπίζοντας μελω-
δίες στην πόλη.

Αίθουσα Τέχνης “ Ελευθερία” - 
6/12/2019 έως 15/12/2019

Έκθεση ζωγραφικής και εικαστι-
κού κοσμήματος Δημιουργίες και 
συνδημιουργίες των Αστέρη Γκέκα 
και Λίνας Παπαδοπούλου με τίτλο: 
Υπακοή στην παντοδυναμία του 
χρώματος . Με την υποστήριξη της 
Μέριμνας Κυριών Ποντίων Δρά-
μας.



www.oneiroupoli.gr

Οι καθηγητές και οι μαθητές του 2oυ ΕΠΑΛ Δράμας των ειδικοτήτων Βρεφονηπιοκομίας, Αισθητικής 
και Κομμωτικής, συμμετέχουν ενεργά στην Ονειρούπολη προσφέροντας τη γνώση και τη στήριξή του 
στις δράσεις μας.

Θερμές Ευχαριστίες στην Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική, τον Ερυθρό Σταυρό τμήμα Δράμας, 
την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Δράμας, τον Εμπορικό Σύλλογο και την Ομοσπονδία επαγγελματιών-βιο-
τεχνών, τα ΚΤΕΛ Δράμας, το σύλλογο αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ, το Δασαρχείο Δράμας και άλλους φορείς 
που βοήθησαν ποικιλοτρόπως.

Στον χώρο της Ονειρούπολης υπάρχουν τέσσερις τουαλέτες ΑΜεΑ.

Ελεύθερη πρόσβαση στο Internet για όλους. Free wifi.

Και μην ξεχνάτε, γαντάκια, σκουφάκια, κασκόλ και το πιο ζεστό σας χαμόγελο και να θυμάστε μια φορά 
δεν είναι αρκετή. Η Ονειρούπολη θα σας υποδέχεται ξανά και ξανά, πάντα με τον ενθουσιασμό της 
πρώτης φοράς!


