


Χρόνια πολλά Ονειρούπολη! 17 χρόνια μοιράζει 

απλόχερα το χριστουγεννιάτικο πνεύμα σε 

μικρούς και μεγάλους. Φέτος λοιπόν αυτή η 

διοργάνωση που αγαπήθηκε από πολλούς και 

πολεμήθηκε από λίγους, συμπληρώνει τα 18 

χρόνια ζωής, αλλά τα 17 χρόνια λειτουργίας της! 

Το 2020 ήταν αναμφίβολα ένα πολύ δύσκολο 

έτος για τους πολίτες αυτής της χώρας! Για αυτό 

εμείς που αγαπάμε την Ονειρούπολη, συγκε-

ντρώσαμε τις δυνάμεις μας και κάναμε το 

αδύνατο, δυνατό! Κόντρα σε όλους και όλα, αλλά 

πάντα με σεβασμό στην ανθρωπινή ζωή και στα 

μέτρα προστασίας, σας προσκαλούμε και φέτος 

να αφήσετε στο παρελθόν ό,τι σας πίκρανε και 

σας στενοχώρησε και να αγκαλιάσετε το όνειρο!

Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εμπειρία 

και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε για να κάνετε 

την ζωή όλων μας όμορφη ...όπως ακριβώς κάνει 

και η Ονειρούπολη Δράμας κάθε χρόνο!

Αγκαλιά-ζούμε και φέτος. Καλή διασκέδαση!

Λευτέρης Καλλινικίδης

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Δράμας

Σας καλωσορίζουμε στην Ονειρούπολη - «Το 

χωριό του Άη Βασίλη», που ανοίγει τις πύλες της 

έτοιμη να μας δεχθεί, να μας συναρπάσει και να 

μας χαρίσει μοναδικές στιγμές. 

Η Ονειρούπολη, είναι το μεγαλύτερο Χριστου-

γεννιάτικο γεγονός της Ελλάδας. Το ενδιαφέ-

ρον του κόσμου από την χώρα μας και το εξωτε-

ρικό την ανέδειξε ως την κορυφαία Χριστουγεν-

νιάτικη εκδήλωση. Μεγάλος αριθμός δράσεων 

και γιορτινών παραστάσεων μας μεταφέρουν 

στην παραμυθένια γιορτινή ατμόσφαιρα, σε ένα 

φανταστικό περιβάλλον για μικρούς και μεγά-

λους. 

Η φετινή διοργάνωση διοργανώνεται με την 

τήρηση αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων 

και είναι προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομέ-

να. Είμαι σίγουρος ότι και η φετινή Ονειρούπολη 

θα μείνει αξέχαστη και στην καρδιά όλων των 

επισκεπτών. 

Καλώς ήρθατε στην μοναδική Ονειρούπολη. 

Καλές Γιορτές σε όλους!

Χριστόδουλος Μαμσάκος

Δήμαρχος Δήμου Δράμας



Ήταν Δεκέμβριος του 2004. Στη καρδιά του χειμώνα…

Ένα ψυχρό πέπλο σκέπαζε κάθε γωνιά του κόσμου. Τα δέντρα είχαν χάσει τα φύλλα τους, τα 

ζωάκια είχαν κρυφτεί στις φωλιές τους και το χιόνι είχε ντύσει στα λευκά τα πάντα στο πέρα-

σμα του, όταν ο Άγιος Βασίλης πάνω στο μεγαλειώδες έλκηθρο του έκανε την βόλτα του! 

Ξαφνικά μια τεράστια χιονονιφάδα χτύπησε το έλκηθρο του Άη Βασίλη και τον ανάγκασε να 

προσγειωθεί σε ένα ερημικό αφιλόξενο πάρκο!

Όσο τα ξωτικά του, επισκεύαζαν το έλκηθρο, εκείνος προβληματισμένος με την εικόνα του 

πάρκου, οραματίστηκε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό που όμοιο του δεν υπήρχε άλλο! Στη 

μέση θα έχτιζε το εξοχικό του και θα περνούσε εκεί κάθε Χριστούγεννα!

Αμέσως ζήτησε από τα ξωτικά του να ξεκινήσουν τις απαραίτητες εργασίες! Έτσι μέρα με τη 

μέρα ,στολίδι με στολίδι, το πάρκο μεταμορφώθηκε σε ένα ονειρικό μέρος γεμάτο ζωή, μουσι-

κές, παιχνίδια και γέλια! Ο Άη Βασίλης είδε αυτό που δεν μπορούσαν να δούνε οι άλλοι! Είδε 

την ανάγκη του πάρκου να νιώσει και αυτό όμορφο, την εποχή εκείνη που ο χειμώνας έδειχνε 

το σκληρό του πρόσωπο! Όπως ένα διαμάντι, που στην αρχική του μορφή δεν σε ενθουσιάζει 

και όμως είναι κάτι τόσο πολύτιμο, έτσι και ένας απλός κήπος με δέντρα τόσο αδιάφορος με 

την πρώτη μάτια, κατάφερε να γίνει η αιτία που πολλά παιδιά αλλά και μεγάλοι διασκέδασαν, 

έπαιξαν και γέλασαν με την ψυχή τους! Αυτή είναι η Ονειρούπολη! Το διαμάντι της Δράμας! 

Φέτος λοιπόν η Ονειρούπολη θα ανοίξει τις πύλες της για 17η φορά και σας περιμένει όλους 

τηρώντας τα μέτρα και βάζοντας την υγεία των επισκεπτών της σε προτεραιότητα, να γιορτά-

σετε μαζί της τα γενέθλια της! Ετοιμαστείτε για την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία! 

Όλοι οι συντελεστές της έχουν πασχίσει για το τελικό αποτέλεσμα και σας εύχονται να ζήσετε 

άφθονες αξέχαστες στιγμές! Με οδηγό την αισιοδοξία όπως ο Άη Βασίλης με αυτήν κατάφε-

ρε να δει την ομορφιά που ήταν κρυμμένη σε κάθε μεριά του πάρκου έτσι και εμείς θα κατα-

φέρουμε να δούμε την ομορφιά της ζωής σε κάθε πτυχή της! Καλώς ήρθατε στην Ονειρούπο-

λη Δράμας, εκεί όπου Αγκαλιά-ζούμε το όνειρο!



Οι Δράσεις της Ονειρούπολης

Σπιτάκι των Ονείρων

Ο Ταρανδούλης, η Χιονούλα, 

ο Ονειρούλης και όλα τα ξωτικά 

του Άη Βασίλη σας περιμένουν 

και φέτος σ’ ένα παραμυθένιο 

σπιτάκι γεμάτο από τη μαγεία 

της Ονειρούπολης, για να βγείτε 

φωτογραφίες, να παίξετε, να 

γελάσετε, να κάνετε πολλές 

σφιχτές αγκαλιές και να σας 

παρασύρουν στο δικό τους 

ονειρικό κόσμο που είναι 

φτιαγμένος με πολλή πολλή 

μαγική σκόνη …όμορφες μελωδίες 

…άλλά το πιο σημαντικό, άρωμα 

Χριστουγέννων! 

Ποιος είναι άραγε αυτός ο Άη Βασίλης; 

Μήπως είναι ο μάγος που φέρνει πολλά δώρα 

σε μικρούς και μεγάλους; Πόσα ξωτικά έχει άραγε στο 

εργοστάσιο του; Και από πόσο μακριά μας έρχεται; 

Έχει, μάθαμε, ένα μεγάλο εργοστάσιο που κατασκευάζει μέσα 

όλων των ειδών τα δώρα για τα καλά και τα κακά παιδάκια! 

Το δικό μου δώρο άραγε φέτος θα μου το φέρει; Αλλά μας 

είπαν πως κάθε χρόνο έρχεται στη Δράμα! Στην Ονειρούπολη! 

Βγαίνει από το σπιτάκι του με ένα μεγάλο κουδούνι και φωνάζει 

ΧΟ-ΧΟ-ΧΟ πριν μας μοιράσει δωράκια! 

Μακάρι να μου φέρει αυτό που του ζήτησα! 

Σπίτι του Άη Βασίλη 

Ποιος παίζει την Ονειρούπολη 

στα δάχτυλα; Οι υπεύθυνοι του κέντρου 

ενημέρωσης! Με χαμόγελο και καλή διάθεση σάς 

περιμένουν στην είσοδο της Ονειρούπολης για να σας 

πληροφορήσουν για τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και το 

ημερήσιο πρόγραμμα! Μπορείτε να τους ρωτήσετε τα 

πάντα! Οι μαμάδες θα βρείτε εκεί και το κλειδί 

για το σπιτάκι θηλασμού. 

Κέντρο Ενημέρωσης 

Σε περιμένουμε να γράψεις 

το γραμματάκι σου, όπως κάθε 

χρόνο, στο ταχυδρομείο του 

Άη Βασίλη που είναι γεμάτο με 

τη μαγεία των Χριστουγέννων και 

της Ονειρούπολης… με μια 

Μαγική Χρυσόσκονη που θα σου 

δώσουν τα Ξωτικά του, για να 

αρχίζει το γραμματάκι σου πάντα 

με την φράση… «Αγαπημένε μου 

Άη Βασίλη…».  Ελάτε να γράψετε 

το πιο ωραίο γράμμα στον 

Άη Βασίλη! Τα ξωτικά σας 

περιμένουν, για να το πάνε 

κατευθείαν στο εργαστήρι 

του στο Βόρειο Πόλο!

Ταχυδρομείο 

του Άη Βασίλη

Το γνωστό μας ξυλουργείο θα υποδεχθεί 

επίδοξους ξυλουργούς έτοιμους να βιώσουν τη χαρά 

της δημιουργίας. Πιάστε πριόνι και κοπίδι, δώστε σχήμα 

και μορφή και κάντε τη δική σας κατασκευή που θα 

κοσμήσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα 

σκανδαλιάρικα αλλά εργατικά ξωτικά σας περιμένουν 

για να σας εκπαιδεύσουν, με τη συνοδεία των γονιών 

φυσικά. Το ξύλο αλλάζει μορφή στην Ονειρούπολη!

Το ξυλουργείο

του Άη Βασίλη



Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις Δράσεις

«Μια φορά κι έναν καιρό…» 

- Σπιτάκι του παραμυθιού

«Μια φορά κι έναν καιρό, μέσα από τα λαμπερά 

αστεράκια και το χαμογελαστό φεγγάρι εμφανίστηκε 

το “βασίλειο” της Ονειρούπολης… ». Ένα ακόμη μαγικό 

χριστουγεννιάτικο ταξίδι ξεκινάει στον κόσμο του 

παραμυθιού. Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί, στην 

πιο ονειρεμένη πόλη, στο μεγαλύτερο 

χριστουγεννιάτικο πάρκο της Ελλάδος!

Ο Πύργος του Πάγου ανοίγει τις πύλες του 

στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο χωριό, για να ζεστάνει τις 

καρδιές όλων των παιδιών. Στο παραμυθένιο κάστρο του πάγου, 

που το φυλάνε μέρα νύχτα οι περίφημοι Ιππότες της Τιμής, η 

Βασίλισσα του Πάγου φυλάει τον χειμώνα, για να γίνουν φέτος 

τα πιο λαμπερά Χριστούγεννα στην Ονειρούπολη Δράμας. Ένα 

μαγικό ταξίδι για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους μας, 

γεμάτο συναρπαστικές εμπειρίες μέσα σε ένα ονειρεμένο τοπίο, 

που συνδυάζει τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία, καθώς και 

την ενημέρωση για την προστασία του περιβάλλοντος και 

την κλιματική αλλαγή.

Πύργος του Πάγου

Έλα στο Θεματικό Πάρκο του Παραμυθιού και γίνε ο ήρωας της 

αγαπημένης σου ιστορίας powered by myikona.gr. Σε αυτό το 

φανταστικό ταξίδι, ελάτε να ταξιδέψουμε στο Παγωμένο Παλάτι, με την 

θαρραλέα πριγκίπισσα Άννα και τη Βασίλισσα Έλσα. Θα διαβάσουμε 

προσωποποιημένα παραμύθια και θα στολίζουμε όλοι μαζί τα Χριστουγεννιάτικα 

Δέντρα των Ευχών, για να χαρίσουμε 1.000 ευχές στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Στο Θεματικό Πάρκο του Myikona.gr, θα μας κρατήσουν συντροφιά και άλλοι προσωποποιημένοι ήρωες 

βγαλμένοι από τα πιο ωραία παραμύθια. Ο Κεραυνός Μακουίν, ο Μπάρμπας και η υπόλοιπη παρέα των  

Cars, ο Μίκυ, ο Winnie το αρκουδάκι, οι πριγκίπισσες Άριελ, Ραπουνζέλ, Μουλάν και η μία και μοναδική 

Barbie. Μικροί και μεγάλοι θα μπούν στην κλήρωση για ένα μοναδικό ταξίδι στο πιο ευτυχισμένο μέρος 

του πλανήτη, την Disneyland. Πολλές εκπλήξεις έρχονται, παιχνίδια φαντασίας 

και συναρπαστικές ιστορίες στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Σας περιμένουμε όλους! 

Ταξιδεύουμε στην Disneyland 

powered by Myikona.gr



Οι Δράσεις της Ονειρούπολης

Πυροσβεστικός Σταθμός 

Οι γενναίοι Πυροσβέστες της πόλης μας 

θα σας περιμένουν 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 κόκκινη στολή; Έλα 

στο σπιτάκι της πυροσβεστικής για πολλές 

εκπλήξεις!

Ιατρείο Ονειρούπολης 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας σε 

συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, 

παράρτημα Δράμας, και τον Σύλλογο 

Καρκινοπαθών θα αναλάβει τη 

λειτουργία του Ιατρείου – Κέντρου 

Ενημέρωσης. Σκοπός τους είναι να 

ενημερωθούν, τόσο οι συμπολίτες 

μας, όσο και οι επισκέπτες της 

Ονειρούπολης, για τα οφέλη των 

εμβολιασμών και την αναγκαιότητα 

των εμβολίων. Σύνθημά τους: 

«Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. 

Νίκησε τους φόβους σου. 

Ενημερώσου – Εμβολιάσου». 

Μπες στον κόσμο 

του Gaming

Φέτος τα Χριστούγεννα το Σπιτάκι του Παιχνιδιού θα πάρει 

τη μορφή Gaming Room και θα φιλοξενήσει τις δημοφιλείς 

κονσόλες Play Station από τον Κωτσόβολο. Για έναν μήνα 

οι μικροί και μεγάλοι μας φίλοι θα μπορούν να παίξουν 

δωρεάν τα αγαπημένα τους διαδραστικά παιχνίδια παρέα 

με φίλους. Δώρα εκπλήξεις, διασκέδαση, εκπαίδευση, 

δημιουργική σκέψη και φαντασία με την καθοδήγηση 

των game experts του Seven Box Δράμας. 

Ηλικίες από 10 ετών. Διάρκεια: 30’

Μαγική Σκηνή

Στον υποβλητικό χώρο 

της Μαγικής Σκηνής το ξωτικό–μάγος, 

θα σας ταξιδέψει σ΄ έναν θαυμαστό κόσμο, 

αυτόν των ταχυδακτυλουργικών! Αφού σας 

πασπαλίσει με τη μαγική του σκόνη, θα βρεθείτε 

χωρίς να το καταλάβετε να απολαμβάνετε τα 

μαγικά του κόλπα!

Εργαστήρι Πειραμάτων 

Ο χαμογελαστός, ευγενικός 

επιστήμονας της Ονειρούπολης θα σας 

υποδεχτεί στο εντυπωσιακό εργαστήρι του! 

Οι νόμοι της φυσικής και της χημείας θα σας 

οδηγήσουν να ανακαλύψετε μέσα από μια σειρά 

πειραμάτων με φυσικά υλικά γνώσεις κι 

επιτεύγματα που θα σας ξαφνιάσουν!



Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις Δράσεις

Τα παιδιά των κατηχητικών 

της «Λυδία» (ΓΕΧΑ) σας καλωσορίζουν 

στο σπιτάκι τους, για να γνωρίσετε τις 

εκδόσεις ορθόδοξων χριστιανικών 

βιβλίων και να βοηθήσετε στο 

ιεραποστολικό τους έργο. 

Γονέων Ένωση 

Χριστιανική Αγωγή

Ο κ. Δημήτρης Μεσσίνης 

καταγράφει φωτογραφικά τα ιστορικά κτίρια και 

σπίτια της Δράμας. Μέσα από τις εικόνες του, μας 

παρουσιάζει την τωρινή τους κατάσταση, που δεν 

θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν της ακμάζουσας 

πόλης μας. Η έκθεση περιλαμβάνει 200 εικόνες 

που θα προβάλλονται σε ψηφιακή οθόνη. 

«Σκιές της Παλιάς Δράμας»

Στο σπιτάκι της Εφορείας Αρχαιοτήτων θα 

φτιάξουμε με πηλό αγγεία της Νεολιθικής Εποχής, 

κοσμήματα από τη Βιομηχανική Ζώνη Δράμας της 

Εποχής του Χαλκού, θα χρωματίσουμε τον Διόνυσο 

και τα τείχη της Δράμας και θα αντιγράψουμε 

Αρχαιότητες του νομού Δράμας! Ακόμη, θα 

αποτυπώσουμε σε χαρτί ιστοριούλες που έχουν σχέση 

με τους μύθους και τους θεούς της Δράμας για πιο 

μεγάλα παιδιά!

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας 

Στα πλαίσια της συνεργασίας 

της Δημοτικής Επιχείρησης Σπηλαίου Αλιστράτης 

και του Δήμου Δράμας, οι επισκέπτες της Ονειρούπολης 

θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να περιηγηθούν στο 

Σπήλαιο μέσω εικονικής πραγματικότητας. Με τα ειδικά 

γυαλιά virtual reality και οδηγό το ρομπότ - ξεναγό, η 

καινοτόμα αυτή δωρεάν δράση θα σας γεμίσει γνώσεις 

και θα σας αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις!

Σπήλαιο Αλιστράτης



Οι Δράσεις της Ονειρούπολης

Σπιτάκι Ένωσης Κυριών

Η Ένωση Κυριών Δράμας - Σπίτι Ανοιχτής 

Φιλοξενίας συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά δυναμικά 

την παρουσία της στην Ονειρούπολη Δράμας. 

Με το σπιτάκι που διαθέτει στο χριστουγεννιάτικο χωριό 

προβάλλει τις πολλαπλές δράσεις του φορέα. Εξέχουσα θέση, 

ωστόσο, κατέχει το MobileSchool, το κινητό σχολείο, όπου 

οι μικροί μας φίλοι θα παίζουν μαθαίνοντας. Στο σπιτάκι 

θα συστεγαστεί η Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 

Αλεξιάδου  Αγγελική, με την οποία θα παίξουν 

εκπαιδευτικά παιχνίδια για την υγιεινή 

διατροφή. 

Ο Σύλλογος «Φίλοι των Ζώων» 

Δράμας σας προσκαλεί να ενημερωθείτε 

σε θέματα φιλοζωίας, παρέα με τα 

σκυλάκια που φιλοξενεί. Διαθέτει, 

επίσης, κουμπαρά για την ενίσχυσή του 

έργου του στον καθημερινό δύσκολο 

αγώνα φροντίδας των αδέσποτων του 

Δήμου μας.

Φίλοι των Ζώων Δράμας

Οι δομές Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. Δράμας και το Οικοτροφείο 

«Πηγή» συστεγάζονται με στόχο την ενημέρωση 

και την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών της 

Ονειρούπολης αναφορικά με την ψυχική 

ασθένεια. Θα παρουσιαστούν οι δράσεις των 

μονάδων, καθώς και καλλιτεχνικά έργα των 

ωφελουμένων.

(06 έως 10 Δεκεμβρίου 2021)

Σπιτάκι Ψυχικής Υγείας 

Για μια ακόμη χρονιά, η Λέσχη Lions 

Δράμας συμμετέχει στην Ονειρούπολη 

με δικό της περίπτερο. Εκεί θα διατίθενται διάφορα 

χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Επίσης θα διατίθενται 

κλειδαριές, με τις οποίες θα δίνεται η δυνατότητα σε όλους 

τους επισκέπτες να κλειδώνουν την αγάπη τους σε ειδικά 

διαμορφωμένες καρδιές και παράλληλα να ξεκλειδώσουν 

την αγάπη τους για προσφορά στο συνάνθρωπο. Τα έσοδα 

από τον κουμπαρά της αγάπης θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου 

στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Δράμας, 

καθαρά για φιλανθρωπικό σκοπό. 

Λέσχη Lions Δράμας 

Στο περίπτερο του Συλλόγου θα διανέμονται 

ενημερωτικά έντυπα για τη δράση του και θα 

γίνεται ενημέρωση για το έργο του. Επίσης, θα 

υπάρχει κουμπαράς και με την οικονομική 

ενίσχυση με κάποιο ποσό θα προσφέρονται ως 

δώρα διάφορα μικρά χειροποίητα προϊόντα, τα 

Σύλλογος Παραπληγικών Ν. Δράμας

οποία έχουν προσφερθεί δωρεάν 

στον σύλλογο με σκοπό την 

οικονομική ενίσχυσή του. 



Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις Δράσεις

Σε όλη τη διάρκεια της Ονειρούπολης θα 

λειτουργούν περίπτερα της ΔΟΞΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 

και του ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΥ με αναμνηστικά 

προϊόντα των δύο μεγάλων ομάδων της πόλης μας. 

Το ΚΕΘΕΑ, με ολοκληρωμένο δίκτυο 

υπηρεσιών, βοηθάει ενήλικες με διαφορετικές μορφές 

εξάρτησης, από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά 

παιχνίδια και το διαδίκτυο, καθώς και τις οικογένειές 

τους. Η παρουσία τους στην Ονειρούπολη έχει στόχο 

την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των 

ενδιαφερόμενων πολιτών και επισκεπτών.

(21-23-28-30 Δεκεμβρίου 2021)

ΚΕΘΕΑ – ΚΙΒΩΤΟΣ 

Το παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Δράμας είναι 

μονάδα κοινωνικής φροντίδας, όπου γίνονται 

δεκτά άτομα άνω των 18 ετών με κινητικές 

αναπηρίες, νοητική στέρηση και άλλες 

διαταραχές. Στο σπιτάκι τους μπορείτε 

να βρείτε τα χειροτεχνήματα τους, 

για να στηρίξετε το έργο τους. 

(10 έως 15 Δεκεμβρίου 2021)

Παράρτημα 

Χρόνιων Παθήσεων

(15 έως 24 Δεκεμβρίου 2021)

Το Ειδικό Φιλανθρωπικό Σωματείο 

«Λάνασσα» υπέρ παιδιών με καρκίνο έρχεται στην 

Ονειρούπολη από το 2015. Στο σπιτάκι τους θα σας 

ενημερώσουν για τον μυελό των οστών και τον παιδικό 

καρκίνο, θα σας παρουσιάσουν τη δράση τους και 

μπορείτε να βοηθήσετε συνεισφέροντας στον κουμπαρά 

τους. Η επίσκεψη θα σας μείνει αξέχαστη, καθώς θα 

χαρίσουν σε όλους τα χειροποίητα δωράκια τους!

Ένωση Εικαστικών υπέρ 

Καρκινοπαθών «Λάνασσα» 

(Εξωτερικός χώρος ξενοδοχείου Hydrama)

Το κέντρο Ευεξίας & Εναλλακτικών Θεραπειών του 

ξενοδοχείου Hydrama Grand Hotel συμμετέχει με 

φιλανθρωπική κι ενημερωτική δράση. Στην κεντρική 

είσοδο του ξενοδοχείου, οι επισκέπτες της Ονειρούπολης 

θα ενημερωθούν για θέματα ευεξίας και υγείας και θα 

βοηθήσουν συγκεντρώνοντας χρήματα για την ενίσχυση 

του φιλανθρωπικού συλλόγου do Terra Healing Hands. 

Hydra Spa



Πρόγραμμα Ονειρούπολης 2021-2022

5 Δεκεμβρίου - 2 Ιανουαρίου

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου

 

17:30-18:00 Πλατεία «Ελευθερίας». Αγκα-

λιά-ζούμε το όνειρο! Μικροί και μεγάλοι 

ανυπόμονοι στην αναμονή της έναρξης, της 

πιο μεγάλης Χριστουγεννιάτικης διοργάνω-

σης της χώρας μας! Τα Ξωτικά και οι Μασκότ 

είναι σε ετοιμότητα! Μόλις δοθεί το σύνθημα, 

η παρέλαση αρχίζει και το παραμύθι ξεκινά!

18:00-18:30 Πλατεία «Ελευθερίας». Το σύνθη-

μα που όλοι περιμένουν δίνεται! Η μεγαλειώ-

δης παρέλαση αρχίζει με τις νότες της Φιλαρ-

μονικής του Δήμου μας! Ο Άη Βασίλης, συνο-

δευόμενος από τα πιστά και πολύτιμα ξωτικά 

του, καθώς και τους εθελοντές, συντελεστές 

και πλήθος κόσμου ξεκινά για τον προορισμό 

του, που δεν είναι άλλος από την Ονειρούπο-

λη, το χωριό του Άη Βασίλη! Και ναι, επίσημα 

πλέον ...καλώς ήρθατε στο όνειρο!

18:30-19:30 Κεντρική Σκηνή. Τελετή Έναρξης. 

Ο κ. Δήμαρχος Δράμας παραδίδει το κλειδί 

στον Άη Βασίλη! Του το φύλασσε μέχρι να 

επιστρέψει ξανά στην πολυαγαπημένη κατοι-

κία του, την  Ονειρούπολη …που όχι μόνο ο Άη 

Βασίλης αλλά και όλοι εμείς λατρέψαμε.

19:30-21:00 Κεντρική Σκηνή. Ο ανερχόμενος 

ράπερ Ivan Greko, που έχει προκαλέσει 

αίσθηση τον τελευταίο καιρό με τις κυκλοφο-

ρίες του «Don't 

Play», «Pyrex», 

«Overdose», «Gucci 

Cartier» εμφανίζεται 

στην σκηνή της 

Ονειρούπολης για να μας ξεσηκώσει με τα 

τραγούδια του σε ένα live perfomance! Στα 

decks η Χριστίνα Τσιλβίδου.

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

18:00 Σπιτάκι «Πορτρέτα Ηρώων του 1821». Ο 

Ιωάννης Δειρμεντζόγλου μας προσκαλεί στα 

εγκαίνια της έκθεσής του, όπου θα μπορέσου-

με να θαυμάσουμε τα πορτρέτα των Ηρώων 

του 1821.

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 

18:00-20:00 Κεντρική Σκηνή. Το παραδοσιακό 

μουσικό σχήμα «Λυρίδες» δημιουργήθηκε το 

2019 από τους μουσικούς και λυράρηδες 

Γιώργο Μαυρίδη και Χαράλαμπο Πορφυρί-

δη. Η μουσική βάση του σχήματος είναι οι 

τρίχορδες αχλαδόσχημες λύρες. Αυτή του 

χωριού Κωστίτης της Βόρειας Θράκης, 

γνωστή ως Θρακιώτικη λύρα, και η ντόπια 



Μακεδονική λύρα, όπως παίζεται στα χωριά της 

Δράμας. Με την συνοδεία των παραδοσιακών 

κρουστών, του νταχαρέ και του νταουλιού, παρουσι-

άζουν λαϊκές παραδοσιακές μουσικές της Θράκης 

και της Δράμας μέσα από το ηχόχρωμα των παραδο-

σιακών δωρικών ζυγιών.

Τέταρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

 

19:00-19:30 Πλατεία «Ελευθερίας». Δίνουμε ραντε-

βού στην πλατεία για το καθιερωμένο άναμμα του 

Χριστουγεννιάτικου δέντρου με την παρουσία του 

Δημάρχου Δράμας, Χριστόδουλου Μαμσάκου, και 

του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Δράμας, Λευτέρη 

Καλλινικίδη.

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

18:00-19:00 Κεντρική Σκηνή. «Αρ’ έρθεν ο χειμω-

γκόν, ας κάθουμες παρακαθεύομε. Οσήμερον θα 

λέγω σας εείνο τη μεσελέν …σα πρώτα τα ζαμάνα και 

σ’ αργυρά τα χρόνα…». Αφήγηση Ποντιακού Παρα-

μυθιού, Ευδοξία Καλπατσινίδου.

20:00-21:00 Κεντρική σκηνή. Η 

Χριστίνα Καμπερίδου, μια τολμη-

ρή καλλιτέχνιδα από την πόλη της 

Δράμας, μας διασκεδάζει σε μια 

έντεχνη και λαϊκή βραδιά. Μας 

παρουσιάζει το καινούργιο της 

τραγούδι «Γύρνα κοντά μου», το 

οποίο υπογράφει σε στίχο και μουσική. 

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

17:00-18:00 Κεντρική Σκηνή. Κόκκινη κλωστή δεμένη 

στην ανέμη τυλιγμένη …καλησπέρα του παραμυ-

θιού, καλησπέρα στσ’ αφεντιές μας. Δράκοι, στοιχειά, 

μάγισσες, βασιλόπουλα και βασιλοπούλες, άγρια 

δάση, πανέμορφα περιβόλια, χρυσά μήλα, έξυπνα 

αινίγματα… Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών από τη 

Μικρά Ασία, Βασίλης Γιορανίδης.

18:00-18:30 Κεντρική Σκηνή. Η σχολή χορού 

«Dancemania» από το Ποδοχώρι Καβάλας, παρου-

σιάζει την χορευτική της παράσταση με τίτλο «H 

διάσωση των Χριστουγέννων». Μας προσκαλούν να 

παρακολουθήσουμε χορογραφίες από μικρούς και 

μεγάλους μαθητές της σχολής σε διάφορα είδη 

χορού, όπως μπαλέτο, μοντέρνο, σύγχρονο, musical.

19:00 Δημοτικό Ωδείο 

Δράμας. «Ο Έλληνας της 

Διασποράς». Συναυλία υπό 

την αιγίδα του Υπουργείου 

Πολιτισμού. Το Δημοτικό 

Ωδείο Δράμας και ο 

Όμιλος Φίλων Νίκου 

Αστρινίδη τιμούν την 

επέτειο των 100 χρόνων 

από την γέννηση του 

Νίκου Αστρινίδη, παρουσιάζοντας έργα μουσικής 

δωματίου του εμβληματικού συνθέτη, 

αρχιμουσικού, πιανίστα και παιδαγωγού. Μουσική 

Διεύθυνση: Καμπάνης Σαμαράς, Καλλιτεχνικός 

Διευθυντής ΔΩΔ.

19:00-20:30 

Κεντρική Σκηνή. 

Οι «Δραμάδο-

ντες» σε ένα 

ποικίλο Μουσικό 

Πρόγραμμα από 

όλο το φάσμα 

του Ελληνικού τραγουδιού.



Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

11:00-13:00 Κεντρική Σκηνή. Τα ιδιωτικά κέντρα 

μπαλέτου Pirouette της Έλενας και Κωνσταντίνας 

Νότα παρουσιάζουν ένα ποικίλο χορευτικό 

πρόγραμμα κλασσικού μπαλέτου και σύγχρονου 

χορού με χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα.

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

12:00-12:30 Πλατεία «Ελευθερίας». Η Θρακική Εστία 

Δράμας ξεκινά μια μελωδική διαδρομή με κάλαντα 

από την ξακουστή Θράκη, με αφετηρία την πλατεία 

«Ελευθερίας» και προορισμό την κεντρική σκηνή 

της Ονειρούπολης!

12:30-14:00 Κεντρική Σκηνή. Η μελωδική διαδρομή 

με τα κάλαντα της Θράκης ολοκληρώνεται στην 

κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης, όπου η Θρακική 

Εστία παρουσιάζει ένα χορευτικό πρόγραμμα με 

…αέρα Θράκης.

17:00-17:30 Κεντρική Σκηνή. Ο Πολιτιστικός Σύλλο-

γος Λαγυνών ιδρύθηκε το 1982 από κατοίκους των 

Λαγυνών με σκοπό την αναβίωση και διατήρηση 

των ηθών και εθίμων του χωριού, για να θυμούνται οι 

παλιοί και να γνωρίζουν οι νεότεροι. Στα πλαίσια της 

διατήρησης της παράδοσης λειτουργούν τα τμήματα 

παραδοσιακών χορών που στόχος τους είναι να 

αναδείξουν τους χορούς της περιοχής Λαγυνών 

χωρίς βέβαια να παραμένουν στα στενά αυτά όρια. 

Στα τμήματα διδάσκονται όλοι οι ελληνικοί χοροί 

από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Δυο από τα 

τμήματα του Συλλόγου παρουσιάζουν χορούς από 

την ηπειρωτική και νησιώτικη Ελλάδα.

18:00-19:00 Κεντρική 

Σκηνή. Hair Fashion 

Show. Ο Σύλλογος 

Κομμωτών Δράμας 

ανεβαίνει στην σκηνή 

της Ονειρούπολης και 

δίνει μια παραμυθένια 

νότα, παρουσιάζοντας ονειρεμένα βραδινά και 

νυφικά χτενίσματα!

19:00-20:00 Κεντρική Σκηνή. Ο Αφεντούλης Νίκος 

με την ορχήστρα του παρουσιάζει στην σκηνή της 

Ονειρούπολης ένα ποντιακό πρόγραμμα με λύρα και 

νταούλι. 

Δευτέρα 13 Δεκέμβριου 2021

18:00-19:00 Κεντρική 

Σκηνή. Παιδική Παράστα-

ση. Είναι Χριστούγεννα. Η 

Ελπίδα είναι ένα κοριτσά-

κι που αγαπάει πολύ τον 

παππού και την γιαγιά της. 

Όμως ο κύριος Κορονοϊός 

δεν της επιτρέπει φέτος 

να στολίσει μαζί τους το 

Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο, δεν μπορεί να 

φτιάξει μελομακάρονα και κουραμπιέδες με τη 

γιαγιά της. Δεν μπορεί να τους δει. Είναι θυμωμένη. 

Νιώθει φυλακισμένη.Παρέα έχει μόνο τις κούκλες 

της. Σκαρφίζεται λοιπόν να κάνει την άρρωστη  και 

να τους πάρει τηλέφωνο, γιατί είναι σίγουρη πως 

θα την λυπηθούν και θα πάνε σπίτι να την δουν, να 

την φροντίσουν, μιας και η μαμά και ο μπαμπάς 

λείπουν στη δουλειά. Όμως τα πράγματα άλλαξαν. 

Δεν είναι όπως παλιά. Θα καταφέρει η μικρή μας να 

καταλάβει γιατί πρέπει να μείνει μακριά τους; Θα 

καταλάβει πώς μπορεί να νικήσει τον ιό; Βάλτε τις 

μάσκες σας και ελάτε να ταξιδέψουμε στον μαγικό 

κόσμο του θεάτρου. Ένα έργο που μαθαίνει στα 

παιδιά τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, με 

την επιστημονική συμβολή του Ιατρού Βιοπαθολό-

γου Μάριου Φλέσσα.



Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

20:00-21:00 Κεντρική Σκηνή. Live Performance με 

τους «Piano Forte», μία τετραμελή μουσική μπάντα 

από την Καβάλα, που ιδρύθηκε το 2001. Παίζει από 

τότε σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση ως επί το πλεί-

στον σε bars, ξενοδοχεία, εστιατόρια, δεξιώσεις, 

γάμους και business diners σε όλη τη χώρα. Τα 

μουσικά στιλ που ακολουθούνται είναι η Jazz, Pop, 

Latins και ελληνικά τραγούδια του Ελληνικού  Κινη-

ματογράφου, Ρετρό και σύγχρονα ποιοτικά. Αποτε-

λείται από τους Λάκη Λεοντιάδη και Μάρθα Συκα-

λιά στην φωνή, Τάσο Καλαφάτη στο πιάνο και Κων-

σταντίνο Κατσαρό στην τρομπέτα και στα κρουστά.

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

19:00-20:00 Κεντρική 

Σκηνή. Οι «Εντέχνως» 

δημιουργήθηκαν τον 

Μάρτιο του 2016 στην 

Αλεξανδρούπολη. Με 

τον πρωτότυπο ήχο και 

τις ξεχωριστές ενορχη-

στρώσεις τους καταθέ-

τουν τη δική τους 

πρόταση στο χώρο της 

έντεχνης ελληνικής 

μουσικής σκηνής. Το ιδιαίτερο ηχόχρωμά τους 

βασίζεται στη μίξη ήχων που προέρχονται τόσο από 

όργανα της κλασσικής λόγιας μουσικής όσο και της 

παραδοσιακής, αλλά και της ηλεκτρικής μουσικής. 

Οι «Εντέχνως» αποτελούνται από τους: Μιχάλη 

Κιομουρτζή (τραγούδι), Βίκη Μαματσοπούλου 

(τραγούδι), Κυριάκο Μπουλούμπαση (ηλεκτρική 

κιθάρα), Γιάννη Κώστογλου (ηλεκτρικό μπάσο), 

Βασίλη Γρένδα (πιάνο). Δισκογραφία: «Εντέχνως, 

Εντέχνως» 2018 (ανεξάρτητη παραγωγή), «Ζήσε το 

όνειρο» 2020 (FM Records).

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

12:00-13:00 Κεντρική Σκηνή. «Το δέντρο που μιλάει». 

Αν μπορούσε να ζωντανέψει το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο, τι θα μας ζητούσε άραγε; Ε λοιπόν, μας περι-

μένει ολοζώντανο μπροστά στην κεντρική σκηνή της 

Ονειρούπολης! Εκεί θα βρίσκεται και το παιχνιδιάρι-

κο ξωτικό της ομάδας «Κρόκο και Λίνο», για να μας 

βοηθήσει να το στολίσουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο!

18:00-19:00  Κεντρική Σκηνή. Οι καταρτιζόμενοι του 

Α΄ Εξαμήνου του τμήματος «Τεχνικός Τουριστικών 

Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του Δημο-

σίου ΙΕΚ Δράμας παρουσιάζουν τις ομορφιές του 

Νομού της Δράμας και τις εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού που μπορούμε να συναντήσουμε σε 

αυτόν!

19:00-19:30 Κεντρική Σκηνή. Η Χορωδία του Μ. Ε. Α. 

Σ. «Ήφαιστος»  Σιδηροδρομικών & Φίλων Σιδηρο-

δρόμου Δράμας μας ταξιδεύει με το μελωδικό της 

τραίνο σε όμορφες εποχές με χοράρχη τον Λευτέρη 

Καλλινικίδη. Η χορωδία δημιουργήθηκε με σκοπό 

την αποτύπωση του εκπολιτιστικού χαρακτήρα του 

Συλλόγου και ήδη διανύει το τρίτο έτος λειτουργίας 

της.

19:30-20:30  Κεντρική Σκηνή. Το «Elegeia Project» 

δημιουργήθηκε το 2019 ως αποτέλεσμα της ανάγκης 

για έκφραση συναισθημάτων και εμπειριών της 

καθημερινότητας. Μέσα από το πρίσμα της παρα-

δοσιακής και μοντέρνας τζαζ επιχειρεί να συνδέσει 

τον ακροατή με το παρόν, αφήνοντας τον να ταξιδέ-

ψει σε γνώριμα αλλά και άγνωστα ακουστικά τοπία. 

Το κουιντέτο αποτελείται από τους: Τάσο Συμεωνίδη 

(κιθάρα), Άγγελο Καλοτραπέζη (τρομπέτα, φιλικόρ-

νο), Βασίλη Κλουντζό – Χρυσίδη (τύμπανα) και 

Βασίλη Τριανταφυλλόπουλο (πιάνο).

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 

17:00:18:00 Κεντρική Σκηνή. Οι χορευτικές ομάδες 

«House of Vogue» και «DWYH» του Πολιτιστικού 

και Λαογραφικού Συλλόγου Νέας Φώκαιας για 

δεύτερη χρόνια θα βρίσκονται πάνω στην σκηνή της 

Ονειρούπολης Δράμας, για να μας εκπλήξουν για 

ακόμα μια φορά.

18:30-19:00  Κεντρική Σκηνή. Η Ονειρούπολη σας 

προσκαλεί στο πάρτι γενεθλίων της! Φέτος συμπλη-

ρώνει τα 18 της χρόνια! Ελάτε να σβήσουμε παρέα 



τα κεράκια και να κάνουμε μια ευχή: «Να έχουμε 

υγεία και αγάπη, για να μπορούμε κάθε χρόνο να 

αγκαλιά-ζούμε το όνειρο».

19:00-20:00  Κεντρική Σκηνή. 

Η Σίλια Κατραλή και οι «Τρία 

κόμμα δεκατέσσερα» έρχονται 

ζωντανά στη σκηνή της Ονει-

ρούπολης και μας ταξιδεύουν 

σε εναλλακτικούς τζαζ 

ρυθμούς, με ένα άρωμα από 

«Ελεύθερο κάμπινγκ» με 

ιδιαίτερες αναφορές σε σκηνές, 

αμμουδιές και καλοκαίρια που πέρασαν μα και θα 

έρθουν ξανά.

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

12:00-13:00 Σπιτάκι Παραμυθιού. Ο Γιώργος Λυμπέ-

ρης, θεατρολόγος και συγγραφέας, παρουσιάζει το 

παιδικό  βιβλίο του, «Βεν, Οι περιπέτειες μιας θαρρα-

λέας πάπιας» από τις εκδόσεις IWrite με μια διαδρα-

στική βιβλιοπαρουσίαση.

12:00 Κεντρική Σκηνή. Ο Δήμαρχος Δράμας κ. 

Χριστόδουλος Μαμσάκος βραβεύει τις αθλήτριες 

της Ρυθμικής Γυμναστικής του ΣΕΡΓ Δράμας, που 

παρά την αποχή τους εδώ και ενάμιση χρόνο από 

τους αθλητικούς χώρους, κατάφεραν όχι μόνο να 

αγωνιστούν, αλλά και να διακριθούν σε όλες τις 

κατηγορίες.

12:30-13:00 Κεντρική Σκηνή. Η Μεικτή Χορωδία του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Επανομής, η οποία ιδρύθη-

κε το 1982 και αριθμεί περίπου 40 μέλη τα οποία 

ενώνει η αγάπη τους για το χορωδιακό τραγούδι, 

βρίσκεται στην Ονειρούπολη. Σκοπός της χορωδίας 

είναι η καλλιέργεια της μουσικής έκφρασης των 

μελών της, καθώς και η διατήρηση και προβολή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Το ρεπερ-

τόριό της περιλαμβάνει πολυφωνικά έργα κυρίως 

έντεχνης και παραδοσιακής ελληνικής μουσικής. 

Έχει δώσει συναυλίες τόσο στην πόλη της Θεσσαλο-

νίκης όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του 

εξωτερικού, έχει συνεργαστεί με τη Συμφωνική 

Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και την παγκο-

σμίου φήμης Σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, έχει 

ερμηνεύσει έργα μεγάλων συνθετών σε συνεργασία 

με καταξιωμένους μουσικούς και ερμηνευτές. Τη 

Χορωδία διευθύνει η Ευτυχία Βογιατζή.

14:00-17:00 Κεντρική Σκηνή. Street Dance Festival 

2021. Street Dance είναι μια οικογένεια χορών οι 

οποίοι έχουν δημιουργηθεί στον δρόμο, σε πάρτι και 

σε οποιονδήποτε διαθέσιμο ανοιχτό χώρο. Συχνά 

είναι αυτοσχεδιαστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, 

ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση και την επικοι-

νωνία με τους θεατές και άλλους χορευτές. Κάποιοι 

από αυτούς τους χορούς είναι: hiphop, breaking, 

popping, locking, house & krump. Για ακόμη μια 

χρονιά το αθλητικό σωματείο «Επίτευξη Στόχου» 

(Ram the Spot) διοργανώνει ένα τρίωρο πρόγραμμα 

με χορευτικά show, χορευτικές μάχες (Dance 

Battles) και πολλά άλλα σε συνεργασία με διάφορες 

σχολές χορού από Δράμα, Καβάλα και Αλεξανδρού-

πολη.

17:00-18:00 Κεντρική Σκηνή. «Arte del Ballo Dance 

School». Η σχολή υπηρετεί την τέχνη του χορού από 

το 2007. Με αγάπη και επαγγελματισμό μεταδίδουν 

τις γνώσεις τους σε μικρούς και μεγαλύτερους 

μαθητές δημιουργώντας χορευτική παιδεία με 

ακαδημαϊκό χαρακτήρα σε διάφορα είδη χορού! 

Έχοντας δυναμική παρουσία σε παραστάσεις, 

διαγωνισμούς και καλλιτεχνικά δρώμενα παρουσιά-

ζουν ένα φανταστικό χορευτικό show!

18:30-19:30 Κεντρική Σκηνή. Η ανανεωμένη ομάδα 

του «Move it fitness club Drama» μας προσκαλεί να 

διασκεδάσουμε σε ρυθμούς Latin, Hip Hop με Ζ

umba και Zumba kids, αλλά και με ένα πολύ δυναμι-

κό πρόγραμμα, το Tabata.

20:00-20:30 Κεντρική Σκηνή. Η 

Αντιπεριφερειάρχης Μητρο-

πολιτικής Ενότητας Θεσσαλο-

νίκης και πρώτη γυναίκα 



Ελληνίδα Χρυσή Ολυμπιονίκης, Βούλα Πατουλί-

δου, παρουσιάζει το πρώτο παιδικό της παραμύθι με 

τίτλο «Για την Ελλάδα...», όπου αφηγείται τη διαδρο-

μή της ίδιας μέσα από τα μάτια μιας... ελαφίνας.

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021

12:00 Πλατεία «Ελευθερίας». Η Σχολή Μπαλέτου 

της Κωνσταντίνας Μεσονύχτη από την Καβάλα 

μαζί με τον Σύλλογο «Ονειροντίσνεϋ» ξεκινούν μια 

μουσικοχορευτική παρέλαση, με τη συνοδεία της 

Φιλαρμονικής Δράμας, από την πλατεία «Ελευθερί-

ας» με προορισμό την κεντρική σκηνή της Ονειρού-

πολης!

12:30-13:00 Κεντρική Σκηνή. Η παρέλαση έχει 

ολοκληρωθεί και οι μπαλαρίνες της Σχολής Χορού 

Κωνσταντίνας Μεσονύχτη ανεβαίνουν στη σκηνή, 

για να μοιραστούν μαζί μας το χορευτικό πρόγραμ-

μα που έχουν ετοιμάσει ειδικά για την περίσταση!

13:00-14:00  Κεντρική Σκηνή. H Ένωση Κυριών 

Δράμας – ΣΑΦ σε μια παράσταση από την παιδική 

όπερα που διαθέτει μέσω του προγράμματος 

«Carmen4all», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία 

με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου. Στόχος είναι 

να γνωρίσουν τα παιδιά τον άγνωστο και μαγικό 

κόσμο της όπερας και να αντιληφθούν ότι μπορούν 

και τα ίδια να μάθουν να τραγουδούν!

16:00-17:00 Κεντρική Σκηνή. Όλοι περιμένουμε τα 

Χριστούγεννα με αγωνία, για να πάρουμε δώρα και 

να βρεθούμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα σε 

πλούσια τραπέζια. Για κάποιους όμως τα πράγματα 

δεν είναι ακριβώς έτσι! Τα παιδιά του ΚΔΑΠ 

Μολυβοπαρέα, που λειτουργεί στον Άγιο Αθανά-

σιο και στο Καλαμπάκι 

Δράμας, μέσα από τη 

μικρή θεατρική παράστα-

ση «Ο τσαγκάρης και οι 

καλεσμένοι του», μας 

δείχνουν με αλληγορικό 

τρόπο το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. 

Μέσα από τραγούδια και χορό μας μεταφέρουν τη 

χαρά της αναμονής του νέου έτους!

17:00-18:00 

Κεντρική 

Σκηνή. H Kaly 

Stasinou, μέλος 

και πιστοποιη-

μένη δασκάλα 

της 1ης Ακαδημίας Bollywood στην Ελλάδα, καθώς 

και διοργανώτρια του Bollywood & Oriental Festival 

στην πόλη της Καβάλας, βρίσκεται για τρίτη χρονιά 

στην Ονειρούπολη Δράμας. Οι χορογραφίες που 

παρουσιάζονται είναι ένα δείγμα δουλειάς χρόνων 

και στόχο έχουν να προβάλουν την ινδική κουλτού-

ρα μέσω του χορού! Ενδιάμεσα παρουσιάζονται και 

άλλα είδη χορού, που θα μας μαγέψουν και θα μας 

ξεσηκώσουν!



18:00-18:30 Κεντρική Σκηνή. Η «Μεικτή Χορωδία 

του Δήμου Δράμας» τραγουδάει Χριστουγεννιάτικα 

τραγούδια υπό την διεύθυνση της μαέστρου της, 

Νόπης Παχατουρίδου.

19:00-19:30 Κεντρική Σκηνή. Ο «Σύλλογος Παρα-

πληγικών Ν. Δράμας» παρουσιάζει σε συναυλία τον 

μουσικό και τραγουδιστή Nikolay Urumov με ξένα 

τραγούδια από περασμένες δεκαετίες καθώς και 

Χριστουγεννιάτικα!

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

18:30-19:30 Κεντρική Σκηνή. «Rusty Souls», ζωντανή 

μουσική παράσταση με Vintage τραγούδια από όλο 

τον κόσμο σε χριστουγεννιάτικη νότα.

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

19:00-20:00 Πλατεία «Ελευθερίας». Ο «Σύλλογος 

Παραπληγικών Ν. Δράμας», το πολυθέαμα «Κρόκο 

και Λίνο» και όλοι εσείς, μικροί και μεγάλοι, ας γίνου-

με μια μεγάλη συντροφιά και ας γεμίσουμε την πόλη 

με τις ευχές μας, αφήνοντας τα αιωρούμενα φανα-

ράκια μας να πετάξουν στον ουρανό και να φτάσουν 

στ΄ αστέρια…

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 

16:00 Πλατεία «Ελευθερίας». Παρέλαση με αέρα 

Bollywood! Ο Σύλλογος «Ονειροντίσνεϋ» σε συνερ-

γασία με την Kaly Stasinou, πιστοποιημένη δασκάλα 

της πρώτης ακαδημίας Bollywood στην Ελλάδα, και 

με την παρουσία των χορευτών της πραγματοποιούν 

παρέλαση με χορευτικές φιγούρες Bollywood από 

την πλατεία «Ελευθερίας» μέχρι την κεντρική σκηνή 

της Ονειρούπολης.

18:00-19:00 Κεντρική Σκηνή. Οι Rusty Souls με την 

συμμετοχή χορευτών της σχολής χορού Kavala 

Lindy Hop παρουσιάζουν μια μουσικό-χορευτική 

παράσταση με γιορτινούς swing ρυθμούς.

19:30-21:30 Κεντρική Σκηνή. To Project «Unity» 

συμβολίζει την ενότητα μεταξύ ανόμοιων υλικών και 

μέσων, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι μέσα από την 

διαφορετικότητα τους δημιουργούν μια κοινωνική 

ένωση ή ενότητα, με στόχο την ευημερία και ευδαι-

μονία όλων των συμμετεχόντων σε αυτήν. Αποτελεί-

ται από ηλεκτρονικές συνθέσεις του Γιώργου Μαυ-

ρίδη για θέατρο και κινηματόγραφο και συνθέσεις 

από τον πρώτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «The 

God That Comes». Θα παρουσιαστούν επίσης κομμά-

τια από την πρόσφατη συνεργασία του Γιώργου 

Μαυρίδη και του Χάρη Πορφυρίδη στις Βάκχες του 

Ευριπίδη. Μια παράσταση παραγωγής της Εταιρεί-

ας Θεάτρου «Χώρος».

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

12:00-14:00 Κεντρική Σκηνή. «Ο Άη Βασίλης με τα 

ελάφια του»… Ο Άη Βασίλης με το έλκηθρό του 

προσγειώθηκε για λίγο στην κεντρική σκηνή της 

Ονειρούπολης, αφού του το ζήτησε η ομάδα πολυθέ-

αμα «Κρόκο και Λίνο». Τα ελάφια του βιάζονται να 

συνεχίσουν το ταξίδι, αλλά εκείνος θέλει να γνωρί-

σει τα παιδιά της πόλης. Ελάτε να τον συναντήσετε 

και να προλάβετε να φωτογραφηθείτε μαζί του!

19:00-20:00 Κεντρική Σκηνή. Οι αθλητικοί σύλλογοι 

TaeKwonDo «Zen» Δράμας και «Μίδας» Δράμας 

παρουσιάζουν μία επίδειξη τόσο της πολεμικής 

τέχνης του TaeKwonDo, όσο και του Ολυμπιακού 

αθλήματος.

20:00-21:30 Κεντρική Σκηνή. Τραγούδια μιας παλιάς 

αγαπημένης εποχής. Η χαρακτηριστική μουσική που 

τότε πλαισίωνε τις ταινίες του ελληνικού κινηματο-

γράφου και τώρα τις αναμνήσεις μας έρχεται να 

ζεστάνει την χειμωνιάτικη πανέμορφη πόλη μας. Η 

Ρία Ιωαννίδου παρέα με ταλαντούχος μουσικούς 

υπόσχονται να μας φέρουν τις μελωδίες της «λατέρ-

νας».



Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

11:30-12:00 Κεντρική Σκηνή. Η Φιλαρμονική Ορχή-

στρα του Καλού Αγρού ξεκινά μια μελωδική παρέ-

λαση από την πλατεία «Ελευθερίας» μέχρι την 

κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης. 

12:00-12:30 Κεντρική Σκηνή. Παραμονή Χριστου-

γέννων. Έφτασε η ώρα για τα δώρα! Ο Δήμαρχος 

Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, μαζί με τον 

Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κ. Λευτέρη Καλλινικίδη, 

μοιράζουν δώρα σε όλα παιδιά!

18:00-19:00 Κεντρική Σκηνή. Οι μαθητές του Μουσι-

κού Σχολείου Δράμας με τα σύνολά του παρουσιά-

ζουν Χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

19:00 Κεντρική Σκηνή. Live Performance με τους 

«Mesogeios». Οι «Mesogoios» αποτελούνται από 

την Άσπα Μαυρίδου στο 

τραγούδι και τον Χρήστο 

Δρίγκα στο πιάνο. 

Υποστηρίζουν ένα 

διεθνές πολύγλωσσο 

ρεπερτόριο (ελληνικά, 

αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, 

ισπανικά, πορτογαλικά 

και αραβικά τραγούδια) 

με έντονο το στοιχείο της Jazz και του αυτοσχεδια-

σμού  σε ρυθμούς Latin, Bossa, Swing, Samba.

Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021

17:00-19:00 Κεντρικοί Δρόμοι. Ο σύλλογος «Ονειρο-

ντίσνεϋ» πραγματοποιεί μουσικοχορευτική παρέλα-

ση στους δρόμους της Δράμας! Ο Μίκυ και η Μίνι 

μαζί με την παρέα τους γεμίζουν τους δρόμους με 

χαρά! Φυσικά δε λείπουν και οι μασκότ της Ονειρού-

πολης, ο Ταρανδούλης και η Χιονούλα!

12:00-14:00 Κεντρική Σκηνή. Χριστουγεννιάτικα 

κάλαντα από τα Μουσικά Σύνολα του «Μουσικού 

Σχολείου Δράμας».

19:00-21:30  Κεντρική Σκηνή. Christmas Party με την 

Χριστίνα Τσιλβίδου, μια ανερχόμενη νεαρή Dj από 

την πόλη της Δράμας! Μας διασκεδάζει στους 

ρυθμούς της house και techno μουσικής.

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021

11:00-13:00 Κεντρική Σκηνή. Τι σκέφτονται τα ζώα; 

Πως νιώθουν; Ελάτε να το μαντέψουμε, να το 

νιώσουμε και να το ζωγραφίσουμε ανακαλύπτοντας 

ένα μεγάλο μυστικό! Μια φιλοζωική δράση, για 

παιδιά από 5 έως 12 χρόνων, από τον μη κερδοσκοπι-

κό οργανισμό «Φίλοι των ζώων Δράμας».

19:30-21:00 Κεντρική Σκηνή. Δραμινοί καλλιτέχνες 

παίζουν και τραγουδούν για καλό σκοπό.

Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 

11:00-13:00 Κεντρική Σκηνή. Οι συγγραφείς του 

Χριστουγεννιάτικου παιδικού παραμυθιού «Τι 

έκανες στα Χριστούγεννα Μάγισσα Αλαντάλα» μας 

περιμένουν στην κεντρική σκηνή για μια διαδραστι-

κή αφήγηση του παραμυθιού, ένα ταξίδι μέσα στο 

παραμύθι. Με ένα υπέροχο παιχνιδοτράγουδο ...ολο-

κληρώνουν το ταξίδι παίζοντας και διασκεδάζοντας 

μαζί με τους μικρούς τους φίλους και την Μάγισσα 

Αλαντάλα.

18:00-19:00  Σπιτάκι του Παραμυθιού. Η Ουρανία 

Μάρκου και η Μαρία Τσοπόκη μας παρουσιάζουν 

και μας αφηγούνται το παραμύθι τους «Τι έκανες τα 

Χριστούγεννα Μάγισσα Αλαντάλα;».



18:00-19:00 Κεντρική Σκηνή. Η θεατρική ομάδα του 

Συλλόγου ΑΜΕΑ «Αγωνιστές» μάς προσκαλεί να 

παρακολουθήσουμε τη θεατρική της παράσταση στο 

πνεύμα των Χριστουγέννων!

19:30 Κεντρική Σκηνή. Live Perfomance με τον 

Dirty Harry. Ο Dirty Harry γεννήθηκε στην 

Κύπρο το 1995 και 

μεγάλωσε εκεί. Όλα του 

τα κομμάτια, οι μελωδίες 

και οι λέξεις είναι 

βασισμένα στον ελληνι-

κό ήχο! Δίνει πολλή 

έμφαση σε αυτά, γιατί 

όπως έχει δηλώσει και ο 

ίδιος, έχει μεγαλώσει 

στην Ελλάδα σε μια 

χώρα που έχει δώσει τον πολιτισμό και τη δημοκρα-

τία, που έχει αυτήν τη γλώσσα και δεν μπορεί να 

κάνει απλώς αυτό που κάνουν οι πιο πολλοί. 

Μερικά από τα τραγούδια του είναι «Pestou», 

«Fendi», «Coco». Στα decks η Χριστίνα Τσιλβίδου.

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

13:00 Κεντρική Σκηνή. Ελάτε να μαγειρέψουμε με 

τις «Μαγικές Κατσαρόλες», 

στη γαστρονομική γωνιά, 

παρέα με την Ελένη 

Ψυχούλη. Μικροί και 

μεγάλοι ταξιδεύουμε σε 

μοναδικούς Χριστουγεννιά-

τικους γαστρονομικούς 

προορισμούς. Γιορτινές 

λιχουδιές, αλμυρές και 

γλυκές, με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, με 

προϊόντα υψηλής ποιότητας, σε διάφορους γευστι-

κούς συνδυασμούς. Διασκέδαση και δημιουργία σε 

μία ανοιχτή κουζίνα, που θα προσφέρει χαρά και 

εκπλήξεις σε όλους. Μία συνταγή επιτυχίας για 

αυτά τα Χριστούγεννα στην Ονειρούπολη Δράμας.

19:00 Εστιατόριο «Ήδωνας». Φιλανθρωπικό γκαλά 

με την Παρουσία της Ελένης Ψυχούλη. Τα έσοδα θα 

διατεθούν για το έργο της Ένωσης Κύριων Δράμας 

- ΣΑΦ. Προσκλήσεις και πληροφορίες στο Κέντρο 

Ενημέρωσης της Ονειρούπολης. Οργάνωση: «Δρά-

σεις Πόλεων» ΑΜΚΕ.

20:00 Δημοτικό Ωδείο Δράμας. «Το δέντρο των 

Χριστουγέννων». Συναυλία υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Πολιτισμού. Το Δημοτικό Ωδείο 

Δράμας παρουσιάζει τη Χριστουγεννιάτικη συναυ-

λία του, η οποία συνδυάζει την κατανυκτική μεγαλο-

πρέπεια των ημερών, με γλυκές και νοσταλγικές 

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα από όλο 

τον κόσμο. Ελληνικά και ξένα παραδοσιακά κάλαντα 

θα ακουστούν από τη Νεανική Συμφωνική Ορχή-

στρα του ΔΩΔ, αλλά και από τα σύνολα των εγχόρ-

δων, ξύλινων & χάλκινων πνευστών του, καθώς και 

από τα φωνητικά και χορωδιακά σχήματα του. Διεύ-

θυνση: Καμπάνης Σαμαράς, Καλλιτεχνικός Διευθυ-

ντής ΔΩΔ.

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021

19:00-20:00 Κεντρική Σκηνή. Οι αθλητικοί σύλλογοι 

TaeKwonDo «Zen» Δράμας και Καλαμπακίου 

παρουσιάζουν επίδειξη τόσο της πολεμικής τέχνης 

του TaeKwonDo όσο και του Ολυμπιακού αθλήμα-

τος.

20:00 Κεντρική Σκηνή. Τα σύνολα του σύγχρονου - 

μοντέρνου τμήματος του Δημοτικού Ωδείου 

Δράμας παρουσιάζουν ένα Χριστουγεννιάτικο 

πρόγραμμα σε ροκ ήχους.

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

12:00-12:30 Παρέλαση «Φιλαρμονικής Ορχήστρας 

Τρίγλιας» του Δήμου Προποντίδας με αφετηρία την 

πλατεία «Ελευθερίας» και προορισμό την κεντρική 

σκηνή της Ονειρούπολης.



20:00-21:30 

Κεντρική Σκηνή. Live 

με τον Σάκη Βέρρο. 

Ο Σάκης Βέρρος 

γεννήθηκε και 

μεγάλωσε στη Βέροια. Σε ηλικία 12 ετών ξεκίνησε 

να ασχολείται με το τραγούδι ενώ παίζει πιάνο, 

κιθάρα και μπουζούκι. Παράλληλα ασχολείται και 

με τη σύνθεση και τη στιχουργική. Στις αρχές του 

2010 κυκλοφόρησε το πρώτο του cd-single με τίτλο 

«Θα 'ρθει η ώρα» και τον Ιούνιο του ίδιου έτους 

κυκλοφόρησε ο πρώτος ολοκληρωμένος προσωπι-

κός του δίσκος με τίτλο «Φεγγάρι Μου». Ανάμεσα 

στα τραγούδια του είναι και το «Άσε μας κουκλίτσα 

μου», «Ναι μωρό μου εγώ», «Φύγε».

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 

12:00-12:30 Κεντρική Σκηνή. Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. 

Χριστόδουλος Μαμσάκος και ο Αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού, κ. Λευτέρης Καλλινικίδης μοιράζουν 

άφθονα δώρα σε όλα τα καλά παιδάκια!

23:00-01:00 Κεντρική Σκηνή. Υποδεχόμαστε το Νέο 

έτος μαζί σας με πολύ χορό, τραγούδι και εκπλήξεις!

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022 

Σας ευχόμαστε ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία, 

αγάπη και πολλά χαμόγελα!

19:00 Κεντρική Σκηνή. Ο Ηρακλής Σιδέρης, ο Κων-

σταντίνος Τότσιος και ο Μάκης Τσίρτσης μας 

ταξιδεύουν με αγαπημένες μουσικές και τραγούδια.

Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022 

16:00 Πάρτι των εθελοντών της Ονειρούπολης.

17:00 Τελετή Λήξης. Με μουσικές επιλογές από την 

dj Χριστίνα Τσιλβίδου.

Ραντεβού και πάλι τον Δεκέμβριο του 2022!



Μένουμε Ασφαλείς. Σε όλους τους χώρους διεξαγωγής της «Ονειρού-

πολης» (εσωτερικούς και εξωτερικούς). Ισχύουν όλοι οι κανόνες αντιμε-

τώπισης της διασποράς του κορoνοϊού όπως θεσπίζονται από την 

κεντρική κυβέρνηση καθώς και όλα τα έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας.

Παρακαλούμε όλους τους επισκέπτες να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα κατά την επίσκεψή και να τα επιδεικνύουν όταν τους ζητηθούν.

Φοράμε μάσκα προστασίας. Τηρούμε όλους τους κανόνες προστασίας, 

κρατάμε αποστάσεις, φροντίζουμε για την ατομική μας καθαριότητα. 

Ζούμε τα Χριστούγεννα με ασφάλεια!

Για πληροφορίες: 2521048304
e-mail: ekali@dimosdramas.gr

Ονειρούπολη Δράμας - Το χωριό του Άη Βασίλη
oneiroupoli_dramas

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΜΟΝ.Α.Ε.


