
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2014 
 
 
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 
 

09:30 – 14:00 

 
Θεματικό Εργαστήρι: 
«Η Δράμα ως οινικός-γαστρονομικός τουριστικός προορισμός». 
Επιχειρησιακό Σχέδιο – Ανάδειξη Ταυτότητας – Δημιουργία 
Εμπειρίας. 
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας. 
 

18:00 – 20:00 

 
Εκδήλωση Έναρξης. 
Και η γιορτή στην πόλη ξεκινά… 
Μουσικές μπάντες του Δήμου Δράμας, του Δήμου Δοξάτου και του 
Δήμου Προσοτσάνης, ορχήστρα «Σαντούρια» του Μουσικού 
Σχολείου Δράμας και χορωδία του Δοξάτου σε παλιές καντάδες. 
Κεντρική Πλατεία της πόλης Δράμας. 
 

18:00 – 23:00 
 
Το κέντρο της πόλης θα παραμείνει κλειστό για τα οχήματα. 
 

18:00 – 23:00 

 
Η αγορά της Δράμας θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 23:00 και 
συμμετέχει με ποικίλα μουσικά δρώμενα στους πεζόδρομους της 
πόλης. 
 

21:00 

 
Με ένα ποτήρι κρασί ευφραίνουμε την καρδιά μας. 
Μουσική συναυλία με «Χάλκινα Κοζάνης» από την οκταμελή 
κομπανία «Μπέντζιος» στο δρόμο της Βενιζέλου.  
Τη συναυλία διοργανώνουν τα bars: “Fica” & “Chico”.   
 

 
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014 
 

 
21:00 

 
Με ένα ποτήρι κρασί ευφραίνουμε την καρδιά μας. 
Tο  “Γλυκό καφέ” σε συνεργασία με το «Κτήμα Μιχαηλίδη» 
διοργανώνει μουσική συναυλία με το συγκρότημα “B R B Band”, 
στους ρυθμούς της jazz και blues. 

 

21:00 

 
Με ένα ποτήρι κρασί ευφραίνουμε την καρδιά μας. 
Tο καφέ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” διοργανώνει μουσική συναυλία με το 
συγκρότημα “ARIS & KATE” UNPLUGGED. 
 

 

21:00 

Με ένα ποτήρι κρασί ευφραίνουμε την καρδιά μας. 
Tο καφέ “Art” διοργανώνει μουσική εκδήλωση με τους Γιώργο 
Κυριαζή – πιάνο και Yasmina Perkic – βιολί σε ελληνικό και ξένο 
ρεπερτόριο. 

 
 
 



22:00 
Με ένα ποτήρι κρασί ευφραίνουμε την καρδιά μας. 
Tο καφέ “Living room” διοργανώνει μουσική συναυλία. Το μουσικό 
σχήμα “ΜΙ.ΝΙ.ΜΑ” σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. 

 
 
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 
 

10:30 

Ποδηλατοπορεία που ενώνει τα 7 οινοποιεία της Δράμας. 
Συμμετέχουν η “Πρωτοβουλία Πεζών Ποδηλατών Δράμας” και ο 
Ποδηλατικός Όμιλος “Δαίδαλος Δράμας” 
Αφετηρία: Κεντρική Πλατεία Δράμας. 
Την εκδήλωση πλαισιώνει η Φιλαρμονική Μπάντα Καλού Αγρού. 

 
 

18:00 

Με ένα ποτήρι κρασί ευφραίνουμε την καρδιά μας. 
Μουσική συναυλία με τους “KOZA MOSTRA” στη διασταύρωση 
των οδών Π. Κάβδα και Ηπείρου. 
Διοργανωτές τα bars: “Enzo”, “1900”, “Baroque”. 

 

 
20:00 

 
Με ένα ποτήρι κρασί ευφραίνουμε την καρδιά μας. 
Mουσική συναυλία στο bar “Chocolate”με το συγκρότημα “La 
Roja”. 

 
 

22:00 
Με ένα ποτήρι κρασί ευφραίνουμε την καρδιά μας. 
Μουσική συναυλία στο καφέ “ΑΙΓΑΙΟ” με το συγκρότημα “Sol y 
Azucar” latin band. 

 
 
 
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου των εκδηλώσεων αναζητήστε το μενού της 
«ΔΡΑΜΙΝΟΓΝΩΣΙΑ». 
Σε επιλεγμένα σημεία εστίασης γευτείτε ελκυστικούς γευστικούς συνδυασμούς 
γνωρίζοντας και τις εκλεκτές τοπικές ετικέτες από τα οινοποιεία της Δράμας. 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ 
 
 
Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 
 
Ξεναγηθείτε στην τέχνη της οινοποίησης. 
Γνωρίστε εκλεκτές τοπικές ετικέτες. 
Απολαύστε δωρεάν γευστικές δοκιμές. 
Διασκεδάστε με επιλεγμένες μουσικές και εικαστικές εκδηλώσεις. 
Ώρες Επίσκεψης : 11:00 - 18:00 
 
 
 
 
 
 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ 
 

Κτήμα 
ΓΕΝΝΗΜΑ 

ΨΥΧΗΣ 
Αδριανή 

 
 
Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 
Έφιππες περιηγήσεις στους αμπελώνες του Κτήματος. 
 
 

 
Κτήμα 
ΚΩΣΤΑ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗ 
Αδριανή 

 

 
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 
Ώρες: 16:00 – 18:00 
Μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια από 12 θεματικές κατηγορίες 
της παράστασης juke box (έντεχνα, ελληνικός κινηματογράφος, 
μοντέρνα, ξένα, νέο κύμα, ποπ, ρετρό, αρχοντορεμπέτικα, 
ρεμπέτικα, λαϊκά, ανένταχτα/προσωπικού ύφους, ροκ, μπαλάντες) 
και μία κατηγορία με θέμα το κρασί. 
Μουσικοί: Κανάκης Γιάννης, πιάνο. 
Κεσόγλου Μαριάννα, τραγούδι. 
Κουκουζίκας Ναπολέων, τραγούδι. 
 

 
Κτήμα 

ΠΑΥΛΙΔΗ 
Κοκκινόγεια 

 

 
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014 
Ώρα: 16:00 – 18:00 
Μουσική συναυλία. 
 

 
Κτήμα 

ΤΕΧΝΗ 
ΟΙΝΟΥ 

Μικροχώρι 

 
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014 
Ώρα: 16:00 – 18:00 
Έντεχνη ελληνική μουσική. 
«Με ένα ποτήρι ΤΕΧΝΗ» από την Ορχήστρα έντεχνης ελληνικής 
μουσικής του Μουσικού Σχολείου Δράμας. 
 
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 
Ώρα: 16:00 – 18:00 
Jazz and more… 
Με wines  από την ορχήστρα jazz και ποικίλης μουσικής του 
Μουσικού Σχολείου Δράμας. 

ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ 
Αδριανή 

 
Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 
Ώρα: 11:00 – 18:00 
Έκθεση Ζωγραφικής με τους Μαρία Σαουλίδου και Γεώργιο 
Ταξίδη. 
 

NICO 
LAZARIDI 

Αγορά 

 
Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 
Ώρα: 11:00 – 18:00 
Ξενάγηση στο Οινοποιείο και στην Πινακοθήκη «Μαγικό Βουνό». 
 
Σεμινάρια Φωτογραφίας με θέμα: 
«Πρακτικές Συμβουλές για καλύτερες φωτογραφίες». Διδάσκει ο 
βραβευμένος Αγιάνογλου Ευστράτιος. 
Σάββατο: 15:30 – 17:30    Κυριακή: 12:00 – 14:30  

  
 
 
 



Κατά την διάρκεια των οινικών σας περιηγήσεων σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το Πάρκο των πηγών της Αγίας Βαρβάρας, το Αρχαιολογικό Μουσείο 
στη πόλη της Δράμας, το σπήλαιο των πηγών του Αγγίτη ποταμού στα Κοκκινόγεια, 
το ιερό Διονυσιακής λατρείας στην Καλή Βρύση, το Λαογραφικό Μουσείο στη 
Προσοτσάνη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρανέστι, το πάρκο Ημερόβιων και 
Νυκτόβιων Πτηνών στην Αγορά, το Λαογραφικό Μουσείο στο Δοξάτο και τέλος τις 
πηγές Κεφαλλαρίου.  

 
 
Επίσης να σας θυµίσουµε τις ίδιες ηµέρες µε την «ΔραµΟινογνωσία 2014» 

διεξάγονται:  
  Η μεγαλύτερη διοργάνωση αγώνων βουνού στην Ελλάδα, το VFT (Virgin Forest 
Trail). στο Παρανέστι. Οι αθλητές διανύουν διαδροµές 160χλμ.,100χλμ., 46 και 
10χλμ. στο µοναδικό παρθένο δάσος και στο πλουσιότερο σε βιοποικιλότητα τοπίο 
της Ευρώπης. 
Πληροφορίες: 25240 22540 
                        www.paranestivft.com και facebook : Virgin forest trail (vft) 
 WINE RIDES : Το Σαββατοκύριακο 25-26 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 ο ξενώνας 
"Aktina" διοργανώνει ποδηλατικές εκδρομές με θέμα το κρασί και το τσίπουρο στην 
περιοχή της Προσοτσάνης. 
Το Σάββατο ποδηλατούμε από τον ξενώνα προς τον αρχαιολογικό χώρο της Καλής 
Βρύσης και καταλήγουμε στο Κτήμα Παυλίδη στα Κοκκινόγεια. 
Την Κυριακή περιηγούμαστε στην Προσοτσάνη και το λαογραγραφικό μουσείο της 
πόλης. Στην επιστροφή επισκεπτόμαστε ένα από τα καζάνια τσίπουρου της Καλής 
Βρύσης. 
Οι διαδρομές είναι περίπου 10 χιλιόμετρα μικρής δυσκολίας. 
Πληροφορίες: 6944588263 και 2522051000 
                        facebook : Aktina Bikehotel 


