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Σε μια δύσκολη ομολογουμένως για όλους μας περίοδο, στην οποία δοκιμαζόμαστε και αντιμετωπίζουμε 
ουσιαστικά προβλήματα, που δυσκολεύουν την καθημερινότητα μας, ανοίγουμε ένα «παράθυρο» να μπει το φως 
της Ονειρούπολης.
Ανανεωμένη, φιλόξενη, γιορτινή, είναι έτοιμη και φέτος να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα και όλους εσάς, όσο 
κοντά η όσο μακριά και αν βρίσκεστε.
Η Ονειρούπολη δεν έχει ηλικία και για αυτόν ακριβώς τον λόγο σας προτρέπω να γίνετε πάλι παιδιά και να 
νιώσετε όπως τότε, την μαγεία του παραμυθιού και την δύναμη που έχουν τα όνειρα όταν πιστεύουμε σε αυτά.
Τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν μόνο εδώ και η εμπειρία είναι αναμφίβολα μαγική.. Σας καλούμε να ζήσετε μαζί 
μας, το δικό σας παραμύθι.

Κυριάκος Χαρακίδης

Δήμαρχος Δράμας

www.oneiroupoli2012.gr
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

Ο αγαπημένος γέροντας των παιδιών 
και όχι μόνο, σας περιμένει στο ζεστό 
του σπιτικό, παρέα με τα ξωτικά των 
Χριστουγέννων, να του ψιθυρίσετε στο 
αυτί, την δική σας ευχή.. που ίσως φέτος 
γίνει πραγματικότητα.. για αντάλλαγμα 
θέλει το χαμόγελο και την καλή σας 
διάθεση..

ΤΟ ΣΠΊΤΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

Εκεί που οι ιστορίες παίρνουν μια άλλη 
διάσταση, φτιαγμένες από εικόνες 
και φανταστικούς ήρωες έτοιμους να 
ξεπηδήσουν, μέσα από τις σελίδες των 
βιβλίων και το κινηματογραφικό πανί. Εσείς 
δεν έχετε παρά να καθίσετε αναπαυτικά 
και να αφεθείτε στην μαγεία που μόνο το 
παραμύθι δημιουργεί..
Ο αγαπημένος γέροντας των παιδιών 
και όχι μόνο, σας περιμένει στο ζεστό 
του σπιτικό, παρέα με τα ξωτικά των 
Χριστουγέννων, να του ψιθυρίσετε στο 
αυτί, την δική σας ευχή.. που ίσως φέτος 
γίνει πραγματικότητα.. για αντάλλαγμα 
θέλει το χαμόγελο και την καλή σας 
διάθεση..
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ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

Τα οικολογικά υλικά θα συνθέσουν φέτος 
τις ιδιαίτερες κατασκευές στο μικρό μας 
εργαστήρι. Στολίδια και αναμνηστικά 
φτιαγμένα από εσάς τους ίδιους, για να 
πάρετε φεύγοντας ένα μικρό κομμάτι 
της Ονειρούπολης μαζί σας..
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Φανταστείτε το δικό σας μικρό εργαστήριο 
πειραμάτων ,όπου θα ανακαλύπτεται και 
θα εξηγείται ο τρόπος που συμβαίνουν 
διάφορα φαινόμενα με την βοήθεια της 
επιστήμης. Στην παρέα μας θα είναι 
και  οι “ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ”, μια 
ομάδα φοιτητών του ΑΠΘ που θα σας 
παρουσιάζουν εντυπωσιακά πειράματα.
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AMES room-ΔΩΜΑΤΙΟ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗΣ

Τι είναι πραγματικό και τι όχι; Στο δωμάτιο 
αυτό, που δημιουργεί ψευδαισθήσεις και 
εικόνες, καλείστε διασκεδάζοντας να 
καταλάβετε αν αυτό που συμβαίνει είναι 
αληθινό!!!
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ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η Ονειρούπολη φέτος έχει το δικό της 
μετεωρολογικό κέντρο. Θα γίνεται 
καθημερινά πρόγνωση του καιρού και 
θα γνωρίσουμε παρέα όλα τα καιρικά 
φαινόμενα και πως αυτά δημιουργούνται.
Μα όπως και αν είναι ο καιρός εμείς 
διατηρούμε την καλή μας διάθεση!!

6

www.oneiroupoli2012.gr



ΨΗΦΙΔΩΤΑ-ΕΚΘΕΣΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Στο σπιτάκι αυτό μικροί και μεγάλοι θα 
έχουν την δυνατότητα να κατασκευάσουν 
με ψηφίδες και μια ποικιλία οικολογικών 
υλικών, μικρά ψηφιδωτά αριστουργήματα.

Επίσης μια έκθεση ψηφιδωτών θα κοσμεί 
το Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας κατά την 
διάρκεια της Ονειρούπολης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Το πιο ευωδιαστό σπιτικό της 
Ονειρούπολης. Παρασκευάστε, ψήστε, 
δοκιμάστε και κεράστε την παρέα σας, 
υπέροχα κουλουράκια και γλυκίσματα! 
Το άρωμα τους είναι σίγουρο πως θα 
σκορπίσει σε ολόκληρη την πόλη!

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στην είσοδο της Ονειρούπολης οι δικοί 
μας συνεργάτες, σας περιμένουν πάντα 
πρόθυμοι, να σας ενημερώσουν για τις 
δράσεις, τα σπιτάκια, τις εκδηλώσεις και 
το πρόγραμμα της ημέρας. Σίγουρα το  
ξέρουν καλύτερα από τον καθένα!

ΑΤΕΛΙΕ ΞΩΤΙΚΩΝ-FACEPAINTING

Ίσως ένα από τα δημοφιλέστερα 
σπιτάκια, μιας και σε βάζει για τα καλά 
στο κλίμα των Χριστουγέννων, αφού 
τα ξωτικά αναλαμβάνουν δράση και σε 
μεταμορφώνουν με περίτεχνο τρόπο, 
σε ξωτικό, χιονάνθρωπο, ζαχαρωτό.. 
ζωγραφίζοντας σου απλά το πρόσωπο.. 
είναι απλά μαγικό!!
Οι μαθήτριες του 2ου ΣΕΚ και ΕΠΑΣ έχουν 
μεταμορφωθεί και αυτές σε ξωτικά!!!!!!!
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ποτέ άλλοτε μέσα στον χρόνο δεν 
γράφονται τόσα γράμματα, τα οποία 
έχουν ταυτόχρονα τον ίδιο παραλήπτη.. 
τον Αϊ Βασίλη. .εμπιστευτείτε το δικό 
μας ταχυδρομείο για τις γραπτές  
“παραγγελιές” σας και να είστε σίγουροι 
πως θα φτάσουν εγκαίρως στον 
προορισμό τους!!

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΗΛΕΚΡΤΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΖΟΥΝ ΔΕΝΤΡΑ

Το 1ο ,2ο ΣΕΚ και το 1ο ΕΠΑΛ Δράμας 
φέρνουν στην Ονειρούπολη τέσσερα 
ποδήλατα στα οποία θα ανεβαίνουν οι 
επισκέπτες και με γρήγορες πεταλιές θα 
παράγουν ενέργεια, η οποία θα φωτίζει 
τέσσερα δέντρα της Ονειρούπολης 
αντίστοιχα! Ελάτε και φωτίστε το δικό σας 
δέντρο!!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Όλοι οι κοινωνικοί φορείς της πόλης και 
όχι μόνο φιλοξενούνται στο σπιτάκι των 
κοινωνικών δομών, παρουσιάζοντας τις 
δράσεις τους και υπενθυμίζοντας μας 
πως οι μικρές ή οι μεγάλες αδυναμίες που 
μπορεί να έχουν κάποιοι συνάνθρωποι 
μας, δεν τους εμποδίζουν να έχουν το ίδιο 
δικαίωμα στην ζωή και το όνειρο!!

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δύο σταθμοί, ένας στο Εμπορικό ξενοδοχείο  
και ένας στην Πατριάρχου Διονυσίου, θα 
φιλοξενήσουν και φέτος τους επισκέπτες 
της Ονειρούπολης. Η  βόλτα με τα τρένα 
στους στολισμένους δρόμους της πόλης, θα 
σας πείσει πως  αξίζει η αναμονή μιας και 
μόνο μια φορά δεν είναι ποτέ αρκετή!

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ(ΔΩΡΕΑΝ)

Ένας χώρος μόνο για παιχνίδι!! Παίξτε, 
κερδίστε δώρα, διασκεδάστε στο πιο 
Χριστουγεννιάτικο Λούνα Παρκ που 
έγινε ποτέ! Και με ένα μικρό έως 
ελάχιστο αντίτιμο βοηθάμε το κοινωνικό 
παντοπωλείο του Δήμου Δράμας.. έτσι και 
αλλιώς η προσφορά είναι συνώνυμη με το 
πνεύμα των Χριστουγέννων!
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ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ

Ρίχνουμε και φέτος τα κέρματα μας στο 
κεντρικό σιντριβάνι της Ονειρούπολης. 
Με αυτά τα κέρματα συγκεντρώνεται ένα 
αξιόλογο ποσό το όποιο διατίθεται για 
να καλύψει πραγματικές ανάγκες. Φέτος 
η εκπομπή Με Αγάπη που επιμελείται 
και παρουσιάζει η Μαρί Κυριακού 
και μεταδίδεται από τον ΑΝΤΕΝΝΑ, 
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να βοηθήσει 
μέσα από το συντριβάνι των ευχών, το 
Κέντρο Προστασίας Παιδιού Δράμας, ώστε 
όλοι μαζί να κάνουμε τα όνειρα αυτών των 
παιδιών πραγματικότητα.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Όλα ξεκινούν από εδώ!!!!! Τυπώστε το διαβατήριό σας για όλη την 
Ονειρούπολη. Η Panasonic – Intertech φροντίζει να πάρετε ένα 
καλαίσθητο διαβατήριο στη φετινή Ονειρούπολη.

Η Vodafone αναλαμβάνει να παντρέψει τη χριστουγεννιάτικη 
αυτή γιορτή με τη τεχνολογία.  Βάλτε σε χρήση τα κινητά σας και 
πλοηγηθείτε στο πάρκο με την 1η επίσημη Android εφαρμογή  της 
Ονειρούπολης από τη Vodafone. Στο σπιτάκι αυτό οι “γκουρού” της 
τεχνολογίας έχουν σαν κύριο μέλημα την ενημέρωση των επισκεπτών 
για ότι νεότερο υπάρχει στο internet, τα “έξυπνα” τηλέφωνα και τις 
εφαρμογές τους. 
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Στις 17:00 το απόγευμα το 
κουκλοθέατρο Λαμίας θα 
παρουσιάσει το έργο “Η ΧΙΟΝΑΤΗ” 
για όλους τους μικρούς μας φίλους 
στην μικρή σκηνή της Ονειρούπολης.

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου

Στις 17:30  στην μικρή σκηνή 
της Ονειρούπολης, το εργαστήρι 
κουκλοθέατρου ΤΙΚ-ΝΙΚ 
παρουσιάζει το έργο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ».  Ένα δυνατό 
μήνυμα στα παιδιά για να 
προστατεύουν το περιβάλλον!

Στις 19:30 στο Δημοτικό 
Ωδείο διάλεξη – παρουσίαση 
«Συμβολισμοί και Κωδικοί στη 
Μουσική  J.S. BACH” από την  
πιανίστα Γιάννα Λύκοβα.

Στην κεντρική σκηνή στις 19:30 οι 
Djs mr Mike & nico K δίνουν τον 
δικό τους ρυθμό στη νύχτα!! 

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου

Στις 12:00 το πρωί το Λύκειο 
Ελληνίδων Δράμας προσφέρει την 
παραδοσιακή “Βαρβάρα” σε όλους 
τους επισκέπτες στον όμορφο χώρο 
της Ονειρούπολης

Στην μικρή σκηνή της Ονειρούπολης, 
στη 13:00  η Χριστίνα Θωμά και οι 
ΜΟΥΣΙΚΟΜΙΚΡΟΥΛΗΔΕΣ, έρχονται 
να διασκεδάσουν τους μικρούς 
επισκέπτες με μουσικά παιχνίδια και 
πολύ πολύ κέφι.

Η θεατρική ομάδα  DUENDE μυεί τα 
παιδιά στην μαγεία του θεάτρου 
μέσα από το παιχνίδι. Στις 17:00 
στον χώρο της Ονειρούπολης

Στις 19:00 και λίγο πριν την έναρξη 
ο Μάνος  Krass μας παρουσιάζει 
τα δύο ολοκαίνουργια τραγούδια 
του στην κεντρική σκηνή της 
Ονειρούπολης.

Η τελετή έναρξης στις 19:30 
γεμάτη χορό και συναισθήματα!!! Και 
η Ονειρούπολη ανοίγει τις πύλες της 
σε όσους είναι έτοιμοι να ΖΗΣΟΥΝ ΤΟ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ. Κεντρικός παρουσιαστής 
ο ηθοποιός Ορφέας Παπαδόπουλος.

Στις 20:00 οι «Xanthis Brass Band 
Project» στην κεντρική σκηνή της 
Ονειρούπολης.. και η μέρα κλείνει 
μουσικά..

Πρόγραμμα

Στις 19:00 οι INFLUENTZA  
ανεβαίνουν στην κεντρική σκηνή 
σε ένα μοναδικό live.

www.oneiroupoli2012.gr

Στις 19:00 θα παρουσιαστεί το 
τραγούδι της Ονειρούπολης «Ζήσε 
το παραμύθι» σε στίχους Ολγας 
Βλαχοπούλου και μουσικής Τρύφωνα 
Κουτσουρέλη.



Στις 19:30 οι SESSIONS live στην 
κεντρική σκηνή.

Στις 18:00 στο Αναγνωστήριο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Χωριστής 
θα πραγματοποιηθεί συνάντηση 
για «γύρα» στα καζάνια του 
χωριού με δωρεάν τσίπουρο, κρασί 
και εδέσματα με την συνοδεία των 
«ΧΑΛΚΙΝΩΝ» της Χωριστής.

Στις 10:00 οι Παρτιζάνοι της 
Φυσικής, μια ομάδα φοιτητών του 
Α.Π.Θ  παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
πειράματα και μας καλούν να 
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από 
την φυσική.

Ο πολιτιστικός σύλλογος 
Κοκκινογείων παρουσιάζει το 
έργο «Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ» 
στην μικρή σκηνή της 
Ονειρούπολης στις 17:30.

Στην κεντρική σκηνή  στις 
12:00, Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια, ευχές και θετικές 
σκέψεις από την παιδική 
χορωδία του Μελωδείου για 
τα  παιδιά όλης της γης.
Καλλιτεχνική επιμέλεια :
Γιώργος Κυριαζής
Jasmina Perkic

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου

Στην κεντρική σκηνή στις 
18:00. Ο μορφωτικός σύλλογος 
Αργυρούπολης Δράμας «Η 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», υποδέχεται τον 
ομώνυμο την Ένωση Ποντίων 
Αργυρούπολης Αττικής  σε μια 
μουσικοχορευτική παράσταση 
γεμάτη από την Ελληνική 
παράδοση.

Η Τρίτη ηλικία γιορτάζει στην 
Ονειρούπολη. Τα ΚΑΠΗ του 
ΝΠΔ Δράμας συμμετέχουν στην 
Ονειρούπολη με τις ομάδες 
χορού, θεάτρου και χορωδίας.
Στις 18:00 στο Δημοτικό Ωδείο 
Δράμας

Στις 19:30 Ethnic με ηλεκτρική 
κιθάρα και Rock με βιολι;;;
Kazoo και καλά ξεμπερδέματα ....
ένα συγκρότημα από την Θεσ/νίκη 
με Ελληνικό ροκ, εναλλακτικό ροκ 
και έντεχνο, στην κεντρική σκηνή 
της Ονειρούπολης.

Στις 17:30 οι Παρτιζάνοι της 
Φυσικής, μια ομάδα φοιτητών του 
Α.Π.Θ  παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
πειράματα και μας καλούν να 
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από 
την φυσική.



Στις 10:00 οι Παρτιζάνοι της 
Φυσικής, μια ομάδα φοιτητών του 
Α.Π.Θ  παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
πειράματα και μας καλούν να 
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από 
την φυσική.

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου

Ο Τσαρούχας Ευάγγελος 
παρουσιάζει την νέα του 
δισκογραφική δουλειά με τίτλο
”ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ” στις 18:30 στην 
κεντρική σκηνή.

Το πρόγραμμα “ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ” χωράει ολόκληρη 
την Γερμανική γλώσσα και την 
Γερμανική κουλτούρα σε ένα 
αυτοκίνητο και φτάνει στην 
Ονειρούπολη στις 12:00.

Στο Δημοτικό Ωδείο στις 17:00 
συνεχίζεται το φεστιβάλ 
Γερμανόφωνου Κινηματογράφου.

Η  κ. Αννέτα Τόλιου συγγραφέας, 
μας παρουσιάζει το βιβλίο της 
«ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΒΟΗΘΟ ΤΙ ΝΑ 
ΦΟΒΗΘΩ»  στην μικρή σκηνή της 
Ονειρούπολης στις 17:30.

Στις 18:30 οι Παρτιζάνοι της 
Φυσικής, μια ομάδα φοιτητών του 
Α.Π.Θ  παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
πειράματα και μας καλούν να 
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από 
την φυσική στην μικρή σκηνή Συναυλία μουσικής δωματίου 

από το μουσικό σύνολο «Trio 
Melos» που αποτελείται από 
τους Μαρία Καρατζά (σοπράνο), 
Άγγελο Φιλίππου (βιολοντσέλο) 
και Γιάννα Λύκοβα (πιάνο) σε έργα  
Beethoven, Chopin, Donizetti, 
Masne, Schubert, Puccini.20:00 
στο Δημοτικό Οδείο

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου

Στο Δημοτικό Ωδείο στις 
11:00 θα ξεκινήσει φεστιβάλ 
Γερμανόφωνου Κινηματογράφου.

Στις 11:30 ο Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Μαυρολεύκης 
παρουσιάζει έθιμα, κάλαντα και 
χορούς από την Θράκη. Στον χώρο 
της Ονειρούπολης.

Στις 10:00 οι Παρτιζάνοι της 
Φυσικής, μια ομάδα φοιτητών του 
Α.Π.Θ  παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
πειράματα και μας καλούν να 
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από 
την φυσική.

Στις 10:00 στον προαύλιο χώρο 
της Εκκλησίας στην Χωριστή θα 
πραγματοποιηθεί έκθεση τοπικών 
προϊόντων. Θα ακολουθήσει λαϊκό 
γλέντι με δωρεάν κρασί, τσίπουρο 
και πλούσια εδέσματα.

Στις 12:15 ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Δράμας «ΟΙ ΡΙΖΕΣ 
ΜΑΣ», ο Σύλλογος Μικρασιατικών 
και Καππαδοκικών Δεσμών 
Νευροκοπίου, ο Παραδοσιακός 
Πολιτιστικός Σύλλογος Νικήσιανης 
«Ο ΑΡΑΠΗΣ» και η χορευτική ομάδα 
της κοινωφελούς επιχείρησης 
Δήμου Νέας Ζίχνης, παρουσιάζουν 
έθιμα, χορούς και κάλαντα των 
Σερρών, Παγγαίου, κεντρικής 
Μακεδονίας και Μικράς Ασίας.

Στις 13:30 στον χώρο της 
Ονειρούπολης ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αρκαδικού “ΑΓΙΟΣ 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ”, 
παρουσιάζει χορούς του Πόντου

Στις 14:00 η φιλαρμονική 
Ξηροποτάμου θα μας διασκεδάσει 
στην κεντρική σκηνή.

Στην κεντρική σκηνή στις 19:30 οι 
OKEE-DOKEE

Στις 19:30 η κεντρική σκηνή 
της Ονειρούπολης φιλοξενεί την 
μοναδική Έλενα Παπαρίζου,  τους 
Playmen, και τους Courtney & 
Risky Kidd σε ένα live που σίγουρα 
θα σας μείνει αξέχαστο.
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Στις 10:00 οι Παρτιζάνοι της 
Φυσικής, μια ομάδα φοιτητών του 
Α.Π.Θ  παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
πειράματα και μας καλούν να 
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από 
την φυσική.

Το πρόγραμμα “ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ” χωράει ολόκληρη 
την Γερμανική γλώσσα και την 
Γερμανική κουλτούρα σε ένα 
αυτοκίνητο και φτάνει στην 
Ονειρούπολη

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου

Στο Δημοτικό Ωδείο στις 10:00 
θα έχετε την δυνατότητα να 
παρακολουθήσετε το φεστιβάλ 
Γερμανόφωνου Κινηματογράφου.

Παρουσίαση του βιβλίου «Μνήμες 
του Ποντιακού Αντάρτικου, 1913-
1922» του Παντελή Αναστασιάδη 
(Παντέλ-Αγά).
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η 
εγγονή του Παντέλ-Αγά Φωτεινή 
Αναστασιάδου και ο Θεοφάνης 
Μαλκίδης  διδάκτωρ Κοινωνικών 
Επιστημών. Στο Δημοτικό Ωδείο 
Δράμας στις 19:00

Στις 19:00 οι FOLKA-FOLKA και  
οι About Eve στην κεντρική σκηνή 
της Ονειρούπολης.

Στις 10:00 οι Παρτιζάνοι της 
Φυσικής, μια ομάδα φοιτητών του 
Α.Π.Θ  παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
πειράματα και μας καλούν να 
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από 
την φυσική.

Το πρόγραμμα «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» χωράει ολόκληρη 
την Γερμανική γλώσσα και την 
Γερμανική κουλτούρα σε ένα 
αυτοκίνητο και φτάνει στην 
Ονειρούπολη που σήμερα θα 
σταθμεύσει  στο χώρο του Ωδείου 
από τις  11:45 έως τις 13:00.

Στις 17:30 στην μικρή σκηνή, η 
θεατρική ομάδα HIPPO παρουσιάζει 
την παιδική παράσταση “ΝΙΑΡΑ”. 
Την παράσταση ακολουθούν 
δραστηριότητες παιχνιδιού, 
που εισάγουν τα παιδιά 
σε ένα φανταστικό κόσμο 
εμπνευσμένο από το θέαμα που 
παρακολούθησαν

Στο Δημοτικό Ωδείο στις 19:00 
θα έχετε την δυνατότητα να 
παρακολουθήσετε το φεστιβάλ 
Γερμανόφωνου Κινηματογράφου.

Στις 19:00 Η Φιλαρμονική 
Κρηνίδων του Δήμου Φιλίππων 
θα γεμίσει με ήχους το εμπορικό 
κέντρο της Δράμας.

Στις 19:30 ο Θάνος Ζούρης σε ένα 
πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα στην 
κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης. 
Μουσική επιμέλεια Ηρακλής 
Σιδέρης.
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Στην κεντρική σκηνή στις 20:00 οι 
MUSIC NESS.

Στις 10:00 οι Παρτιζάνοι της 
Φυσικής, μια ομάδα φοιτητών του 
Α.Π.Θ  παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
πειράματα και μας καλούν να 
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από 
την φυσική.

Το πρόγραμμα «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕ 
ΚΙΝΗΣΗ» χωράει ολόκληρη την 
Γερμανική γλώσσα και την Γερμανική 
κουλτούρα σε ένα αυτοκίνητο και 
φτάνει στην Ονειρούπολη και σήμερα 
θα σταθμεύσει  στο χώρο του Ωδείου 
από τις  11:45 έως τις 13:00.

Στον χώρο εκδηλώσεων του 
Λυκείου Ελληνίδων Δράμας στις 
17:00-18:00 και 18:00-19:00 
ο αγαπημένος ήρωας μικρών 
και μεγάλων ο Καραγκιόζης 
πρωταγωνιστεί σε ένα ιδιαίτερο 
φεστιβάλ  και με τον δικό του 
μοναδικό τρόπο κλέβει την 
παράσταση.

Στις 17:30 τα μέλη του συλλόγου 
Ποντίων Δράμας «οι Κομνηνοί» 
υποδέχονται τους επισκέπτες 
τους, τον Όμιλο Λαϊκών χορών 
«Πήγασος» Λευκάδας, στα 
πλαίσια ανταλλαγής πολιτιστικών 
δρώμενων. Μαζί τους και 
τα εκπαιδευτήρια Ελληνικής 
Παράδοσης Δράμας.

Στο Δημοτικό Ωδείο στις 19:30 
«Τα Μονοπάτια της Αγάπης».
Η Σοπράνο Χαρούλα Γκλαβοπούλου 
και ο Χαράλαμπος Αγγελόπουλος 
στο πιάνο συνομιλούν μουσικά 
με τραγούδια και άριες από 
εμβληματικές όπερες (Η Δύναμη 
του Πεπρωμένου, Κάρμεν, Βαλλύ) 
και ρομαντικές «μινιατούρες» 
(Σούμπερτ, Σοπέν, Μπράμς).

Στις 19:30 ο Γεωργοπέτρης 
Χρήστος και οι μουσικοί του 
Δρόμου στην κεντρική σκηνή της 
Ονειρούπολης.

Στο Δημοτικό Ωδείο στις 10:00 
θα έχετε την δυνατότητα να 
παρακολουθήσετε το φεστιβάλ 
Γερμανόφωνου Κινηματογράφου.

Στις 10:00 οι Παρτιζάνοι της 
Φυσικής, μια ομάδα φοιτητών του 
Α.Π.Θ  παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
πειράματα και μας καλούν να 
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από 
την φυσική.

Το πρόγραμμα «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» χωράει ολόκληρη 
την Γερμανική γλώσσα και την 
Γερμανική κουλτούρα σε ένα 
αυτοκίνητο και φτάνει στην 
Ονειρούπολη.

Στον χώρο εκδηλώσεων του 
Λυκείου Ελληνίδων Δράμας στις 
17:00-18:00 και 18:00-19:00, 
ο αγαπημένος ήρωας μικρών 
και μεγάλων ο Καραγκιόζης 
πρωταγωνιστεί σε ένα ιδιαίτερο 
φεστιβάλ  και με τον δικό του 
μοναδικό τρόπο κλέβει την 
παράσταση.

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου

Στις 20:00 μια σύμπραξη 
χορωδιών μαθητών Α/θμιας 
εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Α/
θμιας εκπαίδευσης, μαθητών Α’ 
Γυμνασίου Μουσικού Σχολείου 
Δράμας. Στο Μουσικό Σχολείο 
Δράμας
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Στις 13:00 στην κεντρική σκηνή ο 
Norme Beat Bang με ήχους HIP HOP.

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στην 
Χωριστή με την Φιλαρμονική 
Χωριστής. Στις 19:00

Στην κεντρική σκηνή στις 11:30, 
ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής 
Γλώσσας παρουσιάζει το έργο «Ο 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ»

Στις 12:30 στην κεντρική σκηνή 
η σχολή της Έλενας Αγγέλοβα 
- Καλφοπούλου, παρουσιάζει 
αποσπάσματα από την 
Χριστουγεννιάτική παράσταση 
της σχολής «Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ 
ΧΙΟΝΙΟΥ».

Στις 11:00 Χορωδία των 
μαθητών του μουσικού σχολείου 
θα παρουσιάσει εορταστικό 
πρόγραμμα στα Γαλλικά.

Στις 11:00 οι 
«ΜΟΥΣΙΚΟΜΙΚΡΟΥΛΗΔΕΣ» 
επισκέπτονται την Χωριστή. 
Παιχνίδια μουσικοκινητικής αγωγής 
για τους μικρούς μας φίλους.

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου

Στις 14:00 Η τέχνη της 
Ελληνορωμαϊκής πάλης από την 
αρχαία Ελλάδα παρουσιάζεται στην 
Ονειρούπολη από την Αθλητική 
Ακαδημία Πάλης Δράμας.

Τα κέντρα μπαλέτου Pirouette 
της Έλενας και Κωνσταντίνας 
Νότα κλείνοντας 31 χρόνια 
παρουσίας στο χώρο παρουσιάζουν 
τμήματα της σχολής σε ένα 
εορταστικό πρόγραμμα. Στις 18:30 
στην κεντρική σκηνή.

«Φωτεινές φιγούρες»
Μαύρο θέατρο, παράξενα μαγικά, 
ζωντανά αγάλματα, βροχή από 
μικρά και τεράστια μπαλόνια από 
την ομάδα «Πολυθέαμα Κρόκο & 
Λίνο» στις 17:30 στην κεντρική 
σκηνή.

Στο ειδικά διαμορφωμένο 
σπιτάκι του παραμυθιού, στις 
16:00 τα παιδιά θα έχουν την 
δυνατότητα να ακούσουν όμορφα 
Γαλλικά παραμύθια από τους 
εκπαιδευτικούς της Γαλλικής 
Γλώσσας και ταυτόχρονα στην 
μικρή σκηνή θα βοηθούν τους 
επισκέπτες της Ονειρούπολης σε 
κατασκευές με Γαλλικό άρωμα. 
Με την υποστήριξη του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και του 
Γενικού Προξενείου της Γαλλίας

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

Λίγο μακριά από την Ονειρούπολη 
θα εξελιχθεί ένα άλλο παραμύθι. 
Αποκεντρωμένη εκδήλωση στη 
Χωριστή. Παράσταση καραγκιόζη 
στην αίθουσα του συλλόγου από 
τον Κωνσταντίνο Κουγιουμτζή στις 
11:30. Ε ρε γλέντια !!!

Στις 12:00 ο ΚΡΟΚΟ και ο ΛΙΝΟ και 
η μεγάλη παρέα τους παρελαύνουν  
στην αγορά της Δράμας. Γίνετε 
όλοι μέρος αυτής της ιδιαίτερης 
παρέας!

Hip Hop σημαίνει 1) ραπ ο στίχος 
2) Μπρέικ Ντανς (ο χορός) 3) DJ 
(η μουσική) 4) Γκράφιτι (η εικόνα).. 
τα τέσσερα αυτά στοιχεία βρίσκουν 
τους εκφραστές τους μέσα από το 
Festival Graffiti και το φεστιβάλ 
Hip Hop στον κεντρικό χώρο της 
Ονειρούπολης. Από τις 11:30
Συμμετέχουν οι σχολές:
Let’s Dance από την Κομοτηνή
FOUETTE DANCE από τις Σέρρες
You can Dance από την Θεσσαλονίκη
Dance Academy από την Καβάλα
Σχολή Βίκυς Ακασιάδου
Κυριακής Ιωαννίδου
Legentary Crew
Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος 
Δόξα Βώλακα. Τμήμα σύγχρονου και 
μοντέρνου χορού.
Καθώς και τα μουσικά σχήματα
4HE Csoul
Δακρυσμένοι Ριμοδότες
Ατρόμητοι Νικητές 
Μάτια του Δρόμου
Kali

Στην κεντρική σκηνή της 
Ονειρούπολης  στις 19:30

Afro, Latin & Jazz in the House
Μουσική   :dj Tsalikee
Kρουστά   : Tourbis
Σαξόφωνο  :F-sax
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Στις 17:00 το απόγευμα στον 
χώρο του Ωδείου οι καθηγητές 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΕΤΕΡΙΝΑ στο πιάνο, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΣ κλαρινέτο 
και ο Διευθυντής του Ωδείου 
Δράμας ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ τσέλο 
παρουσιάζουν τα κάλαντα του 
κόσμου.

Στις 18:00 στην κεντρική σκηνή 
η Μικτή Χορωδία Δήμου Δράμας 
υποδέχεται την Μικτή Χορωδία 
του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αγίου Ματθαίου Κέρκυρας και 
μας χαρίζουν ύμνους και κάλαντα 
Χριστουγέννων.

Στο Δημοτικό Ωδείο στις 19:00 
ο Σύλλογος Καυκασίων Καλαμα 
ριάς «Ο Προμηθέας» και το 
καλλιτεχνικό τμήμα θεάτρου του 
συλλόγου σας προσκαλούν στη 
θεατρική παράσταση «Γαμπρέ 
φούστουρον τρως;» του Λάζου 
Τερζά σε σκηνοθεσία του Γιάννη 
Γεωργιάδη

Στην κεντρική σκηνή οι UNDER 
HILL-WEST στις 19:30 ένα classic 
rock και  rock n’ roll συγκρότημα.

Οι ΚΥΜΑ The band γεμάτοι 
ενέργεια στην κεντρική σκηνή της 
Ονειρούπολης στις 19:30.

Το Λύκειο Ελληνίδων παρουσιάζει 
τραγούδια και χορούς, 
Σαρακατσάνων και Βλάχων, στην 
κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης 
στις 18:00

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου Τρίτη 18 Δεκεμβρίου

Στις 18:30 Πολιτιστικός 
Μορφωτικός  Σύλλογος  RITMO 
DE ARTE από την Αλεξανδρούπολη 
μας χορεύει σε Latin ρυθμούς

Οι VEGAS στην κεντρική μουσική 
σκηνή, στις 20:00, υπόσχονται να 
σας ανεβάσουν «πιο ψηλά»!

Στις 19:00 στο Δημοτικό 
Ωδείου έρχεται ο «ΑΡΤΑΒΑΝ, 
Ο δ’ ΜΑΓΟΣ». Ένα λαϊκό 
Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο 
που παίζεται με επιτυχία από το 
1990, αφήνοντας μια τεράστια 
πνευματική και συγκινησιακή γεύση 
του θείου θαύματος στο κοινό.

Το fitness club «Move it» μας 
καλεί να γυμναστούμε χορεύοντας 
κάτι διαφορετικό. Its fun, it’s 
move it, it’s  Zumba !!!! στις 
18:00.
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Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου

Το θεατρικό εργαστήρι της 
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 
παρουσιάζει το θεατρικό έργο 
«ΤΥΜΠΑΝΟ,ΤΡΟΜΠΕΤΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ 
ΚΟΥΦΕΤΑ» του Γιάννη Ξανθούλη. 
Στις 18:00 στο Ωδείο Δράμας.

Το θεατρικό εργαστήρι της 
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 
παρουσιάζει το θεατρικό έργο 
«ΤΥΜΠΑΝΟ,ΤΡΟΜΠΕΤΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ 
ΚΟΥΦΕΤΑ» του Γιάννη Ξανθούλη. 
Στις 18:00 στο Ωδείο Δράμας.

Στις 17:00 το απόγευμα, ο 
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 
Ξηροποτάμου, σας καλεί στην 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή του. Οι 
μουσικομικρούληδες θα είναι εκεί 
για παιχνίδι και διασκεδαστικές 
δραστηριότητες με την συνοδεία 
μουσικής.

Στις 18:00 στην κεντρική σκηνή, 
ο Σύλλογος Μικρασιατών Νομού 
Καβάλας «Μνήμη Μ. Ασίας» μας 
παρουσιάζει χορούς και δρώμενα 
ενώ παράλληλα την εκδήλωση 
θα πλαισιώσει και η χορωδία του 
Συλλόγου.

Στις 20:30 Γιώργος Γελαράκης & 
Stage Band.

Στις 19:30 στο μουσικό σχολείο 
Δράμας θα πραγματοποιηθεί 
μεγάλη συναυλία με 
Χριστουγεννιάτικες μουσικές και 
τραγούδια από τους μαθητές και 
τους καθηγητές του σχολείου.

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου

Στις 10:00 οι Παρτιζάνοι της 
Φυσικής, μια ομάδα φοιτητών του 
Α.Π.Θ  παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
πειράματα και μας καλούν να 
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από 
την φυσική.

Στις 19:30 στην κεντρική σκηνή 
της Ονειρούπολης μουσικό σχήμα 
7/8 από την Δράμα, με πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα 
ικανοποιήσει τους φίλους της 
μουσικής.

Στις 20:00 μεγάλη 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή με τα 
Μουσικά Σύνολα του Μουσικού 
Σχολείου στο αμφιθέατρο του 
Μουσικού Σχολείου.

Η κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης 
θα γεμίσει στις 17:00, από τα 
χαρούμενα προσωπάκια των 
παιδιών του 2ου παιδικού 
σταθμού του Δήμου Δράμας.

Belomazof Family and Friends.

Μουσικό ταξίδι για Φλάουτα, Βιολιά 
και όχι μόνο … από Δράμα.. Καβάλα 
..Θεσ/νίκη. Στο Μουσικό ωδείο στις 
20:00
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Στις 11:00 η Κοινωνική Υπηρεσία 
συναντά το μουσικό σχολείο 
Δράμας και μαζί, σε μια βόλτα στην 
αγορά της Δράμας τραγουδούν τα 
Κάλαντα...

Στις 17:30 συναυλία από την 
Φιλαρμονική Κρηνίδων του Δήμου 
Φιλίππων στην κεντρική σκηνή.

Στις 19:00 στο Δημοτικό Ωδείο η Μεγάλη 
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία των μαθητών 
του Ωδείου. Συμμετέχουν οι Χορωδίες τους 
Ωδείου, η Ορχήστρα Κιθάρων και η Ορχήστρα 
«ΣΥΜΦΩΝΙΕΤΤΑ»

Λίγο μακριά από τα σύνορα της Ονειρούπολης 
στον Ξηροπόταμο, παράσταση θεάτρου Σκιών 
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου από 
τον καραγκιοζοπαίκτη Κωνσταντίνο Κουγιουμτζή. 
Στις17:00.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Αμισού 
παρουσιάζει θεατρικά δρώμενα, χορούς και 
τραγούδια από την χορωδία του Συλλόγου. Στις 
18:00 στον χώρο της Ονειρούπολης.

Στις 18:00 η κουκλοθεατρική ομάδα του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Δράμας, στο 
αμφιθέατρο του Διοικητηρίου θα ανεβάσει ένα πιο τα 
κλασσικότερα παγκοσμίως έργα, το «Μάγο του Οζ» 
του Φρανκ Μπάουμ. 
Τα παιδιά, μέσω των ηρώων, έχουν την ευκαιρία να 
αντιληφθούν την έννοια της μοναξιάς, αλλά και της 
φιλίας και της αποφασιστικότητας.

Στις 20:00 ο DJ Κώστας 
Πουρνάρας μας ταξιδεύει με τους 
ήχους του στις δεκαετίες 60’ και 
70’ στην κεντρική σκηνή.

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου

Στις 10:00 οι Παρτιζάνοι της 
Φυσικής, μια ομάδα φοιτητών του 
Α.Π.Θ  παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
πειράματα και μας καλούν να 
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από 
την φυσική.

Στις 10:30 στο Δημοτικό Ωδείο 
Δράμας θα γίνει η προβολή της 
Γαλλόφωνης ταινίας «Η ΠΙΟ ΜΙΚΡΗ 
ΜΕΡΑ».

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Διποτάμων Δράμας «Άγιος 
Νικόλαος», παρουσιάζει 
τραγούδια και χορούς από τον 
Πόντο. Στις 18:30 στον χώρο της 
Ονειρούπολης.

Η φιλαρμονική του Δήμου 
Χορτιάτη-Πυλαίας μας 
επισκέπτεται και ερμηνεύει 
τραγούδια και κάλαντα στην 
κεντρική σκηνή. Στις 13:00.

Ο Σύλλογος Εβριτών Δράμας  θα 
παρουσιάσει Εβρίτικα Μασάλια, 
κάλαντα από τους Ρουγκατσάδες 
καθώς και χορούς και τραγούδια 
της Θράκης. Στις 14:00 στον χώρο 
της Ονειρούπολης.

Το Θεατρικό Εργαστήρι της 
Έφης Παστιάδου ανεβάζει την 
μουσική παράσταση η  «ΑΓΕΛΑΣΤΗ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ» με τους μαθητές της 
Ε’ τάξης του 15ου Δημοτικού 
Σχολείου Δράμας με την 
υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων 
Κηδεμόνων, στις 17:30 στην 
κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης.

Στο ειδικά διαμορφωμένο σπιτάκι του παραμυθιού, στις 
16:00 τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να ακούσουν 
όμορφα Γαλλικά παραμύθια από τον Σύλλογο Καθηγητών 
Γαλλικής Γλώσσας και ταυτόχρονα στην μικρή σκηνή θα 
βοηθούν τους επισκέπτες της Ονειρούπολης σε κατασκευές 
με Γαλλικό άρωμα. 
Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης και του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας

Στις 19:00 στην κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης 
η Θρακική Εστία Δράμας σε συνεργασία με τους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους «ΑΠΟΛΛΩΝ» Καλού Αγρού, 
Θρακική Εστία Καβάλας, Άνω Οινόη Ορεστιάδας 
«Το Κρασοχώρι», παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό 
πρόγραμμα αφιερωμένο στην Θράκη με δρώμενα, 
έθιμα, κάλαντα και χορούς του δωδεκαημέρου. Θα 
ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με γκάιντες. 

Στην κεντρικη σκηνή στις 11:30, 
ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής 
Γλώσσας παρουσιάζει το έργο «Ο 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ».

Στις 11:15 Χορωδία των μαθητών 
του μουσικού σχολείου  θα 
παρουσιάσει εορταστικό πρόγραμμα 
στα Γαλλικά στη κεντρικη σκηνή

«Ένα μικρό κρεμμύδι γκέο-
βαγκέο». Ξεχασμένα, άλλα 
αγαπημένα παραδοσιακά παιχνίδια 
από τα μικρά τμήματα του Λυκείου 
Ελληνίδων Δράμας. Στις 12:30 στον 
χώρο της Ονειρούπολης.
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Στις 10:00 οι Παρτιζάνοι της 
Φυσικής, μια ομάδα φοιτητών του 
Α.Π.Θ  παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
πειράματα και μας καλούν να 
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από 
την φυσική.

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου



Κυριακή 23 Δεκεμβρίου

Στις 10:00 οι Παρτιζάνοι της 
Φυσικής, μια ομάδα φοιτητών του 
Α.Π.Θ  παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
πειράματα και μας καλούν να 
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από 
την φυσική

Στις 12:00 ο ΚΡΟΚΟ και ο ΛΙΝΟ και 
η μεγάλη παρέα τους παρελαύνουν  
στην αγορά της Δράμας. Γίνετε 
όλοι μέρος αυτής της ιδιαίτερης 
παρέας!

Το θέατρο DOUENDE παρουσιάζει 
ένα μουσικό παραμύθι για μικρούς 
και … έξυπνους μεγάλους «ΤΑ 
ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ», με συνοδεία 
ζωντανής μουσικής. 17:00 στην 
κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης.

Ο σύλλογος της ένωσης χορευτών 
Ν. Δράμας ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ στην 
κεντρική σκηνή στις 12:30, με 
χορούς από τον Πόντο.

Στις 11:00 ο σύλλογος 
Πολυτέκνων Άγιος Στυλιανός σε 
συνεργασία με το 
www.66100.gr θα
μοιράσουν δώρα στους μικρούς 
επισκέπτες της Ονειρούπολης.

O αθλητικός σύλλογος  ZEN σε μία 
επίδειξη δεξιότητας της τεχνικής 
TAE KWON- DO. Στις 13:00 στον 
χώρο της Ονειρούπολης

Η φιλαρμονική Καλού Αγρού σε 
μια Χριστουγεννιάτικη συναυλία 
στην κεντρική σκηνή της 
Ονειρούπολης στις 14:30.

Η νεαρή και πολλά υποσχόμενη, 
γνωστή από την συμμετοχή της 
στο Xfactor Ήβη Αδάμου, σε ένα 
live, στην κεντρική σκηνή στις 
19:30.

Η Ονειρούπολη φιλοξενεί την 
Φιλαρμονική της Νέας Τρίγλιας 
του Δήμου Νέας Προποντίδας στις 
15:30 στην κεντρική σκηνή.

Κάλαντα από την φιλαρμονική 
Καλού Αγρού στην αγορά της 
πόλης στις 11:30.

17:30 Παρουσίαση του βιβλίου «Ο 
καθρέφτης του φεγγαριού» της 
δημοσιογράφου- συγγραφέως  
Αντιγόνης Πόμμερ στη δεύτερη 
σκηνή.

12:30 Το θέατρο DOUENDE στην 
εμπορική αγορά. Ψάξτε τους.  

Στις 19:30 οι MISSING-PULS στην 
κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης.

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου

Τα όνειρα σας, απαιτούν ένα γερό 
χάρτινο καραβάκι. Μην αφήσετε 
κανένα να σας το τσαλακώσει 
«Εργαστήρι δημιουργικής γραφής 
TABULA RASA»  στο σπιτάκι του 
Παραμυθιού από τις 12:00.
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Ζωγραφική με παιδιά από τον 
Κώστα Ζαμπίδη στην μικρή σκηνή 
στη 13:00.

Τα όνειρα σας, απαιτούν ένα γερό 
χάρτινο καραβάκι. Μην αφήσετε 
κανένα να σας το τσαλακώσει 
«Εργαστήρι δημιουργικής γραφής 
TABULA RASA» στο σπιτάκι του 
Παραμυθιού από τις 12:00.

Στις 11:00 στην μικρή σκηνή της 
Ονειρούπολης η Ράνια Ορφανίδου 
σε ψυχαγωγικά-παιδαγωγικά 
και θεατρικά παιχνίδια με τα 
μικρά παιδιά.. ώρα για γνώση και 
δημιουργία.

Στις 12:00 στην κεντρική σκηνή 
ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι στην 
Παράδοση από την Πανηπειρωτική 
ένωση Νομού Δράμας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Ξηροχωρίου Θεσσαλονίκης 
παρουσιάζει χορούς και τραγούδια 
από την δική τους πατρογονική 
Εστία το Μιστί Καππαδοκίας. Στον 
χώρο της Ονειρούπολης στη 13:30.

Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου

Στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, 
μουσική δωματίου (βιολοντσέλο 
και πιάνο) με τις μουσικούς 
Αμπατζίδου Αθηνά και Lidija 
Pavlović. Στις 20:00.

Ένα απόγευμα γεμάτο συναυλίες 
από τα νεανικά συγκροτήματα της 
σχολής  MODERN MUSIC ACADEMY 
στην κεντρική σκηνή στις 17:00.

Την βραδιά θα κλείσει το γνωστό 
Δραμινό συγκρότημα  
AIR ASTRONS στην κεντρική σκηνή 
της Ονειρούπολης στις 20:00

Τα όνειρα σας, απαιτούν ένα γερό 
χάρτινο καραβάκι. Μην αφήσετε 
κανένα να σας το τσαλακώσει 
«Εργαστήρι δημιουργικής γραφής 
TABULA RASA» στο σπιτάκι του 
Παραμυθιού από τις 12:00.

Στην μικρή σκηνή της 
Ονειρούπολης, στη 12:00  
η Χριστίνα Θωμά και οι 
ΜΟΥΣΙΚΟΜΙΚΡΟΥΛΗΔΕΣ, έρχονται 
να διασκεδάσουν τους μικρούς 
επισκέπτες με μουσικά παιχνίδια 
και πολύ-πολύ κέφι.

Οι Φανφαρόνοι από την 
Χωριστή στην κεντρική σκηνή της 
Ονειρούπολης με Βαλκανικούς 
ήχους με τα χάλκινά τους, στις 
13:00. 

Ένα απόγευμα γεμάτο συναυλίες 
από τα νεανικά συγκροτήματα της 
σχολής  MODERN MUSIC ACADEMY 
στην κεντρική σκηνή στις 17:00.

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου
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Τα όνειρα σας, απαιτούν ένα γερό 
χάρτινο καραβάκι. Μην αφήσετε 
κανένα να σας το τσαλακώσει 
«Εργαστήρι δημιουργικής γραφής 
TABULA RASA» στο σπιτάκι του 
Παραμυθιού από τις 12:00. 

Τα όνειρα σας, απαιτούν ένα γερό 
χάρτινο καραβάκι. Μην αφήσετε 
κανένα να σας το τσαλακώσει 
«Εργαστήρι δημιουργικής γραφής 
TABULA RASA» στο σπιτάκι του 
Παραμυθιού από τις 12:00.

Στις 11:00 στην μικρή σκηνή της 
Ονειρούπολης η Ράνια Ορφανίδου 
σε ψυχαγωγικά-παιδαγωγικά 
και θεατρικά παιχνίδια με τα 
μικρά παιδιά..ώρα για γνώση και 
δημιουργία.

Στις 11:00 στην μικρή σκηνή της 
Ονειρούπολης η Ράνια Ορφανίδου 
σε ψυχαγωγικά-παιδαγωγικά 
και θεατρικά παιχνίδια με τα 
μικρά παιδιά..ώρα για γνώση και 
δημιουργία.

Στις 12:00 ο ΚΡΟΚΟ και ο ΛΙΝΟ και 
η μεγάλη παρέα τους παρελαύνουν  
στην αγορά της Δράμας. Γίνετε 
όλοι μέρος αυτής της ιδιαίτερης 
παρέας!
Η χορωδία του Δημοτικού σχολείου 
Δοξάτου παρουσιάζει κάλαντα και 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια στην 
κεντρική σκηνή στις 12:30.

 Στις 17:30  Το θέατρο κούκλας 
Artoo Paspartoo τρύπωσε στο 
εργαστήρι του Αϊ Βασίλη, λίγο 
πριν εκείνος ξεκινήσει το μεγάλο 
ταξίδι του στη Γη και απαντά στα 
ερωτήματα των παιδιών με μια 
γιορταστική, μουσική παράσταση 
γεμάτη εκπλήξεις, ανατροπές 
και ... πολλές ευχές για μια Καλή 
Χρονιά! Στην μικρή σκηνή της 
Ονειρούπολης

Η παιδική χορωδία της μουσικής 
σχολής του κ. Αλεξίου από 
την Προσοτσάνη παρουσιάζει 
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον 
χώρο της Ονειρούπολης στις 
18:00.

Η σχολή μπουζουκιού του κ. 
Αραμπατζίδη Γιώργου σε ένα 
μοναδικό ρεσιτάλ αφιερωμένο σε 
Έλληνες συνθέτες, στην κεντρική 
σκηνή της Ονειρούπολης στις 
19:30.

Στις 18:00 η κουκλοθεατρική  
ομάδα του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 
Ν. Δράμας, στο αμφιθέατρο του 
Διοικητηρίου θα ανεβάσει ένα πιο 
τα κλασσικότερα παγκοσμίως 
έργα, το «Μάγο του Οζ» του 
Φρανκ Μπάουμ. Τα παιδιά, μέσω 
των ηρώων, έχουν την ευκαιρία 
να αντιληφθούν την έννοια της 
μοναξιάς, αλλά και της φιλίας και 
της αποφασιστικότητας.

Τα όνειρα σας, απαιτούν ένα γερό 
χάρτινο καραβάκι. Μην αφήσετε 
κανένα να σας το τσαλακώσει 
«Εργαστήρι δημιουργικής γραφής 
TABULA RASA» στο σπιτάκι του 
Παραμυθιού από τις 12:00.

Το Θεατρικό Εργαστήρι της Έφης 
Παστιάδου, με την στήριξη του 
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
του 3ου Λυκείου Δράμας, 
παρουσιάζει το έργο του Ευγένιου 
Τριβιζά «Ο ΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 
ΜΕ ΤΟΥΣ 83 ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ» σε δύο 
παραστάσεις στις 17:30 και 18:00 
στην μικρή σκηνή.

Στις 11:00 στην μικρή σκηνή της 
Ονειρούπολης η Ράνια Ορφανίδου 
σε ψυχαγωγικά-παιδαγωγικά 
και θεατρικά παιχνίδια με τα 
μικρά παιδιά..ώρα για γνώση και 
δημιουργία

Λίγο μακριά από την Ονειρούπολη θα εξελιχθεί ένα 
άλλο παραμύθι. Αποκεντρωμένη εκδήλωση στην 
Καλλίφυτο. Στις 16:00 οι Μουσικομικρούληδες 
διασκεδάζουν τους μικρούς επισκέπτες με μουσικά 
παιχνίδια και πολύ πολύ κέφι.Μαζί τους και ο και ο 
Κωνσταντίνος Κουγιουμτζής με το θέατρο σκιών και 
τον αγαπημένο Καραγκιόζη.

Στις 19:30 οι MASTER TEMPO στην 
κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης.

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου Παρασκευή 28Δεκεμβρίου

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 
Ξηροποτάμου με δασκάλα 
χορού την Κιόρβαντση Σοφία 
διοργανώνει παράσταση στην 
κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης 
στις 13:00.
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Η θεατρική ομάδα HIPPO 
παρουσιάζει την παιδική 
παράσταση «ΝΙΑΡΑ». Την 
παράσταση ακολουθούν 
δραστηριότητες παιχνιδιού, 
που εισάγουν τα παιδιά 
σε ένα φανταστικό κόσμο 
εμπνευσμένο από το θέαμα που 
παρακολούθησαν. Στις 17:30 στην 
μικρή σκηνή.

Το θεατρικό εργαστήρι της 
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 
παρουσιάζει το θεατρικό έργο 
«Η Αυλή των Θαυμάτων» του 
Ιάκωβου Καμπανέλη. Στις 19:00 
στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας.

Οι κρητικοί στην κεντρική σκηνή 
με χορούς, τραγούδια και γνήσιο 
Κρητικό γλέντι στις 19:30 στην 
κεντρική σκηνή.

Η λαμπερή Κατερίνα Στικούδη 
ζωντανεύει με την παρουσία 
της την κεντρική σκηνή της 
Ονειρούπολης στις 19:30.

Το θεατρικό εργαστήρι της 
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 
παρουσιάζει το θεατρικό έργο 
«Η Αυλή των Θαυμάτων» του 
Ιάκωβου Καμπανέλη. Στις 19:00 
στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας.

Στις 11:30 η Φιλαρμονική του 
Δήμου Δράμας παρελαύνει στους 
δρόμους της πόλης.

O αθλητικός σύλλογος  ZEN σε μία 
επίδειξη δεξιότητας της τεχνικής 
TAE KWON- DO. Στις 13:00 στον 
χώρο της Ονειρούπολης

Στις 12:00 στην κεντρική σκηνή 
«Μουσικές παραφωνίες».
Φάρσες και σκανταλιές, 
ξεκαρδιστικές παντομίμες από 
τους κλόουν Κρόκο &  Λίνο

Ο εξωραϊστικός Σύλλογος 
Πανοράματος μας παρουσιάζει 
χορούς από την Μακεδονία 
στις 11:30 στον χώρο της 
Ονειρούπολης.

Λίγο μακριά από τα σύνορα της 
Ονειρούπολης στον Καλό Αγρό, 
παράσταση θεάτρου Σκιών 
στην αίθουσα του Συλλόγου, 
και μουσικά παιχνίδια με τους 
Μουσικομικρούλιδες στις 11:30.

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου

Η θεατρική ομάδα  του 
εργαστηρίου δημιουργικής γραφής  
TABULA RASA του Παναγιώτη 
Καποδίστρια, παρουσιάζει 
μονόπρακτα γραμμένα ειδικά για 
την Ονειρούπολη στις 18:30 στην 
κεντρική σκηνή.

Στις 15:00, οι “SAX NOUVEAU” 
προτείνουν μία Χριστουγεννιάτικη 
συναυλία με τίτλο ”CHRISTMAS SAX  
AROUND” με δημοφιλή μουσική των 
Χριστουγέννων πλαισιωμένη με το 
γιορτινό χαρακτήρα από γνωστά 
κομμάτια  jazz, blues, funky, spiri-
tuals και γνωστά κινηματογραφικά 
τραγούδια.

Μια μοναδική εικαστική παράσταση 
με σκιές, ζωγραφική, αφήγηση και 
ζωντανή μουσική. «ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ 
ΠΟΥ ΕΔΙΝΕ» σε σκηνοθεσία 
και εικαστική αφήγηση του 
Κωνσταντίνου Κουγιούμτζη. Στις 
17:30 στην μικρή σκηνή.

Στις 14:00 η σχολή χορού της Βίκυς 
Ακασιάδου παρουσιάζει τμήματα 
κλασικού και μοντέρνου χορού στην 
κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης.

www.oneiroupoli2012.gr

Ο Σύλλογος Γυναικών Περαίας 
«Η Αγάπη» μας επισκέπτεται 
με το χορευτικό τμήμα, με την 
χορωδία τους και μας αφιερώνει 
παραδοσιακούς χορούς και 
τραγούδια  στις 14:00.



Τρίτη 1 Ιανουαρίου

Στις 12:30  στην μικρή σκηνή 
της Ονειρούπολης, το εργαστήρι 
κουκλοθεάτρου ΤΙΚ-ΝΙΚ  μας 
ταξιδεύει στον κόσμο με την 
παράσταση  «Κοσμοϊστορίες».

Στις 17:00 Η φιλαρμονική του 
Δήμου Δοξάτου στην κεντρική 
σκηνή.

Επίδειξη τεχνικής από αθλητές 
πολεμικών τεχνών του 
Γυμναστηρίου Άδωνης στις 13:30 
στην κεντρική σκηνή

Η  Αννέτα Τόλιου μας παρουσιάζει το 
βιβλίο της “ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΒΟΗΘΟ 
ΤΙ ΝΑ ΦΟΒΗΘΩ”  στην μικρή σκηνή 
της Ονειρούπολης στις 18:00.

Οι DISPLAYED στην κεντρική σκηνή 
της Ονειρούπολης στις 19:30.

Ο Αϊ Βασίλης πιστός στο ραντεβού 
του, συναντά τους μικρούς του 
φίλους και μοιράζει δώρα στον 
σιδηροδρομικό σταθμό Δράμας (ΟΣΕ) 
στις 12:00 το μεσημέρι.

Οι Φανφαρόνοι από την Χωριστή 
βόλτα στην αγορά και αμέσως 
μετά  στην κεντρική σκηνή της 
Ονειρούπολης ερμηνεύουν ήχους από 
την Μακεδονία με τα χαλκινά τους. 
Στις 13:00.

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου

Στις 14:00 στην κεντρική σκηνή 
ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός 
Σύλλογος Μικροχωρίου Παναγία 
Σουμελά παρουσιάζουν κάλαντα και 
χορούς από τον Πόντο.

17:30. Disco Party !!!! θα παίξουν 
όλοι οι παλιοί DJ της Δράμας.
Να θυμηθούν οι μεγάλοι και να 
γνωρίσουν οι νέοι. Διοργάνωση 
www.66100.gr  και ο Semiramis.

Στις 19:30 στην κεντρική σκηνή ήχοι 
Hip – Hop από τους ΧΡΙΣΜΑ-Johny 
Wild.

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου

Στις 19:00 ο σύλλογος Ακρίτες 
Νέας Κρώμνης σε ποντιακούς 
χορούς και έθιμα. Θα ακολουθήσει 
ένα ποντιακό γλέντι, με ποντιακές 
λύρες, που δεν πρέπει να χάσει 
κανείς. Στην κεντρική σκηνή της 
Ονειρούπολης, ο Κογκαλίδης 
Παναγιώτης στη λύρα και ο 
Αφεντούλης Νικόλαος στο τραγούδι.

Στις 18:00 στην κεντρική σκηνή το 
Λύκειο Ελληνίδων Σερρών και ο 
Μουσικοχορευτικός Μορφωτικός 
Σύλλογος Αμυγδαλεώνα του Δήμου 
Καβάλας, δίνουν ραντεβού στην 
Ονειρούπολη.
Οι γείτονες μας από τον 
Αμυγδαλεώνα θα μας παρουσιάσουν 
χορούς από την Θεσσαλία ενώ οι 
γείτονες από τις Σέρρες, χορούς 
από την περιοχή της Ορεινής και 
του Ξηροτόπου Σερρών.

«Ζωγραφίζω την σκιά μου» με τον 
Κώστα Ζαμπίδη στην κεντρική σκηνή 
της Ονειρούπολης στις 17:30.

Ρεσιταλ κιθάρας στο Δημοτικό 
Ωδείο Δράμας στις 20:00 από τον 
Αμαξόπουλο Κωνσταντίνο.

Στις 12:00 ο ΚΡΟΚΟ και ο ΛΙΝΟ και 
η μεγάλη παρέα τους παρελαύνουν  
στην αγορά της Δράμας. Γίνετε όλοι 
μέρος αυτής της ιδιαίτερης παρέας!

www.oneiroupoli2012.gr



Πέμπτη 3 Ιανουαρίου

Η πολιτιστική Εστία Κ. 
Νευροκοπίου σας παρουσιάζει 
μέρος των σύγχρονων χορευτικών 
της τμημάτων με θέμα τις γιορτές. 
Στην κεντρική σκηνή στις 17:30.

Στις 19:30 μουσικό πρόγραμμα με  
τον DJ  Andreadis στην κεντρική 
σκηνή.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Η γιορτή τελειώνει εδώ ο Αι Βασίλης 
αποχαιρετά την Ονειρούπολη 
και στις 20:00 οι RADIAL CREW 
στην κεντρική σκηνή κλείνουν τις 
εκδηλώσεις της Ονειρούπολης.

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου

Στις 19:30 οι ΔΕΙΓΜΑ ΔΩΡΕΑΝ 
live στην κεντρική σκηνή της 
Ονειρούπολης

Φωνή Ελληνίδας
Μουσική παράσταση αφιέρωμα στη 
μεγάλη καλλιτέχνιδα, στην μεγάλη 
Ελληνίδα, Σοφία Βέμπο.
Ερμηνεύτριες της παράστασης 
ΦΩΝΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ είναι η ηθοποιός 
Μελίνα Μποτέλλη και η πιανίστα 
Γιάννα Λύκοβα.
Στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου  
Δράμας στις 20:00.

Σάββατο 5 Ιανουαρίου

Στην κεντρική σκηνή θα 
πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο πάρτι 
Δραμινών συγκροτημάτων στις 
17:00, εμφανίζονται οι Air Aistrons, 
7th frequency, οι Red Ace άλλα 
Δραμινά συγκροτήματα.

www.oneiroupoli2012.grwww.oneiroupoli2012.gr
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φωτογραφία Βασίλης Κοβλακάς (korbee.gr)

www.oneiroupoli2012.gr



ω

Έκθεση έργων Ζωγραφικής του Κατσαρού Στέφανου και Χειροτεχνημάτων της 

Σταυρούλας Κατσαρού, Κατερίνας Πιστοφίδου και Θωμαής Τερζή στην αίθουσα 

τέχνης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Διάρκεια έκθεσης: 15 – 22 Δεκεμβρίου 2012

Ώρες λειτουργίας Ονειρούπολης

Έκθεση φωτογραφίας του Κώστα Βιδάκη στην αίθουσα τέχνης Ελευθερία.

Διάρκεια έκθεσης: 7 – 14 Δεκεμβρίου 2012

Ώρες λειτουργίας Ονειρούπολης

Χειροποίητης κούκλας στο φουαγιέ του Δημαρχείου Δράμας της Αναστασίας 

Ξηρομερίτου από το κουκλοθέατρο Λαμίας.

Διάρκεια έκθεσης: 4 -15 Δεκεμβρίου 2012

Ώρες λειτουργίας Ονειρούπολης

Αναδρομική παρουσίαση του έργου της ζωγράφου Μαριάννας Παυλίδου ειδικής 

καθηγήτριας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, στο φουαγιέ του Δημαρχείου Δράμας.

Διάρκεια έκθεσης: 17 -31 Δεκεμβρίου 2012

Ώρες λειτουργίας Ονειρούπολης

Μουσείο των Τρένων στον Χώρο του ΟΣΕ

Έκθεση Ψηφιδωτών Δραμινών  καλλιτεχνών στο Αρχαιολογικού Μουσείο Δράμας

Διάρκεια έκθεσης: 4 Δεκεμβρίου 2012- 5 Ιανουαρίου 2013

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας

Εκθέσεις

www.oneiroupoli2012.gr

 Η Ονειρούπολη είναι και θα παραμείνει η μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη γιορτή σε όλη την Ελλάδα με τις περισσότερες δωρεάν παροχές σε δράσεις και ψυχαγωγία.



Η εκπομπή ΜΕ ΑΓΑΠΗ που επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρί Κυριακού, 
μεταδίδεται από τον ΑΝΤΕΝΝΑ τα τελευταία εξι χρόνια.

Πρόκειται για μια εκπομπή κοινωνικής προσφοράς, που προβάλει, 
αναδεικνύει και βοηθά οργανώσεις, σωματεία,  Ιδρύματα από όλη την

Ελλάδα καθώς και μεμονωμένες περιπτώσεις που έχουν ανάγκη.
Μέσα από την τηλεφωνική ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ, πού έχει δημιουργήσει 

συγκεντρώνει χρήματα για την οικονομική ενίσχυση Ιδρυμάτων
στα οποία διαβιούν παιδιά και κινδυνεύουν να κλείσουν.

Ηδη έχουν λάβει οικονομική βοήθεια περισσότερα από 20 Ιδρύματα.
Φέτος η εκπομπή Με Αγάπη ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να βοηθήσει 

μέσα από το συντριβάνι των ευχών την οικονομική στήριξη του Κέντρου
Προστασίας Παιδιού Δράμας , ώστε όλοι μαζί να κάνουμε τα όνειρα 

αυτών των παιδιών πραγματικότητα.

χορηγοί:

χορηγοί επικοινωνίας:

Καθημερ
ινά 10:00 – 14:00 και 17

:30-21:00

Σάββατο Κυριακή κ
αι στις

24/12, 25/12, 26/12

31/12
, 1/1

, 5/1

από 10:00 – 21:00

Ώρες λ
ειτο

υργίας Ονειρ
ούπολης

Πληροφορίες:  Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Δήμου Δράμας Τηλ.  2521350624, 2521350725
e-mail: oneiroupoli@dimosdramas.gr
Ιστοσελίδα: www.oneiroupoli2012.gr

μικρές σ
υμβουλές γ

ια τους Ο
νειρ

οπολίτες:

Η είσοδος στην 
Ονειρ

ούπολη είν
αι ελεύθερη, εκ

τός 

αν ξε
χάσετε 

στο σπίτι σ
ας το

 χαμόγελο και το 

κέφι σας!

 
Μην ξ

εχάσετε 
γαντάκια – σκουφάκια – 

κασκολάκια για τις 
«δροσερές» νύχτ

ες τ
ης 

Ονειρ
ούπολης.

 
Φωτογράφος θα υπάρχει…

 αλλά καλό είνα
ι οι 

γονείς 
να μην

 ξεχά
σουν τ

ην φ
ωτογραφική τους 

μηχα
νή.


