
ΚΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓΟΡΑCHATEAU NICO LAZARIDI

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 9.00µ.µ 

Θα πραγµατοποιηθεί γευσιγνωσία κρασιών.

Το οινοποιείο µας θα παραµείνει κλειστό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 και την ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2022 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2022
Στην Nico Lazaridi θα είµαστε ανοικτά και θα δεχόµαστε µε ραντεβού.

Θα είµαστε ανοικτοί  µε πρόγραµµα ξεναγήσεων και γευστικές δοκιµές επιλεγµένων 
οίνων του οινοποιείου. 

11:00-18:00

11:00-18:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2022

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2022

Θα είµαστε κλειστά.



 Συναυλία του µουσικού σχολείου ∆ράµας στην κεντρική πλατεία της πόλης µας19.30

∆ευτέρα 13/05/2019

Έναρξη συνεδρίου στο αµφιθέατρο του ∆ιοικητηρίου ∆ράµας µε θέµα «Ιχνηλατώντας 
τα µονοπάτια του ∆ιονύσου» 
Χαιρετισµοί Αρχών και ∆ιοργανωτών 
∆ιάλειµµα 
Απογευµατινή Συνεδρία  «Άµπελος και Οίνος» οινική καλλιέργεια, οινοποίηση στην 
περιοχή µας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ
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ΣΑΒΒΑΤΟ 21  ΜΑΪΟΥ
Α’ Πρωινή συνεδρία στο αµφιθέατρο του ∆ιοικητηρίου ∆ράµας 
µε θέµα «Αρχαιολογία και ιστορία της περιοχής»
∆ιάλειµµα µε καφέ και µπουφέ 
Β’ Πρωινή συνεδρία µε θέµα: «Τοπικό Περιβάλλον και βιοποικιλότητα στην περιοχή της ∆ράµας»
Μετάβαση στην Καλή Βρύση και στο Ιερό του Βάκχου.
Α’ Απογευµατινή Συνεδρία  «Σύγχρονες εθιµικές πρακτικές»
∆ιάλειµµα  
Β’ Απογευµατινή Συνεδρία
Μετάβαση στην Μαυρολεύκη και στον χώρο Πυροβασίας των Αναστεναρίων.

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:15

17:30 - 19:00
19:00 - 19:15
19:15 - 20:30

20:45

ΚΥΡΙΑΚΗ 22  ΜΑΪΟΥ

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ράµας
Πρωινή συνεδρία  «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού» – συµµετοχή της κοινότητας, προβολή
Συµπεράσµατα.

09:00 - 10:45
11:00 - 13:00

21:00

21:00

22:00

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ

Επίσκεψη εκπαιδευτικών του προγράµµατος Erasmus στο σπήλαιο του Αγγίτη και στην 
Καλή Βρύση και στο Ιερό του Βάκχου. Θα ακολουθήσει επίσκεψη και ξενάγηση στο 
οινοποιείο του κ. Παυλίδη.

Το ERASMUS συναντά την ∆ΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ
Θα πραγµατοποιηθεί παρουσίαση του Νοµού και της «∆ραµοινογνωσία» στους 
επισκέπτες εκπαιδευτικούς. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί  στο Αµφιθέατρο της 
Νοµαρχίας.

Ηµερίδα από τον δηµοσιογράφο κ. Κόγια στην αίθουσα συνεδρίων στο ξενοδοχείο 
«Hydrama Grand Hotel»               

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ

Μουσική εκδήλωση στo πάρκο των γλυπτών της  Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας 
µε τον Βαγγέλη Γερµανό.

18:00 - 21:00

18:00 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ράµας θα διεξαχθεί η εκδήλωση µε τίτλο: «.....µε τη δύναµη 
της µουσικής στον Οίκο των Μουσών…». 
Ο µουσικός Μανώλης Παργεντάκης θα παρουσιάσει ένα Μουσικό Ταξίδι, έχοντας ως 
«αφετηρία» τον Ύµνο στη Μούσα Καλλιόπη και στον Απόλλωνα, υπό τους ήχους 
Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων. (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2022)

21:00

Το cafe bar “GUERNICA”  παρουσιάζει την Kiki Botonaki  dj και µουσικός παραγωγός 
από τη Θεσσαλονίκη καθώς και ραδιοφωνική παραγωγός στον σταθµό ηλεκτρονικής 
µουσικής FLY 104 

Το No 100" (Πρώην Αίγλη) Live Rock Enent µε την µπάντα Motorwoolf.

 Agua de la Fuente Guns of brass live, σαξόφωνο και τροµπέτα

Αgathangelu: Sushi Tales by Konstantinos Chatziioannidis

Εκδήλωση «Οίνος και Χορός» µε τη συµµετοχή πολιτιστικών συλλόγων του ∆ήµου ∆ράµας.

To Wild Duck coffee roasters παρουσιάζει το  µουσικο event µε dj  "κρύα θαλασσα"

Το AELIA, CRAFT COFFEE HOUSE και το IMPASTO παρουσιάζουν 
τους  Χαλκιµιστές  & DRAMATZORE  (δίπλα στο public)

Αgathangelu & ΗUG: Taste the fashion mixing street fashion show cocktail with wine 
flavours by La poupee

‘Εναρξη Κεντρικής Συναυλίας στην πλατεία της ∆ράµας  µε την ορχήστρα
 “Μίκης Θεοδωράκης”. Μαζί συµπράττουν η Γλυκερία, ο Παναγίωτης Καταδηµήτρης 
και ο Άγγελος Θεοδωράκης - Παπαγγελίδης 

13.00 - 14.00

Ο Εµπορικός Σύλλογος ∆ράµας στα πλαίσια της ∆ραµοινογνωσίας, συµµετέχει 
οργανώνοντας happenings στα εξής 2 σηµεία:
1. Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗΣ

Τη δράση του Εµπορικού Συλλόγου υποστηρίζουν οι σχολές ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ∆ράµας 
και ΙΕΚ ∆ράµας της ∆.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕ∆),µε τις εξής ειδικότητες:
1) Οι µαθητές της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ∆.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕ∆) ∆ράµας της Κοµµωτική 
Τέχνης θα κατασκευάσουν κοτσιδάκια και πλεξουδάκια στα µαλλιά των παιδιών.

21:30 "No 100" (Πρώην Αίγλη) Λαϊκό-ποντιακό πρόγραµµα µε τους Κωνσταντινιδης Στεφανος 
λύρα τραγούδι- Τινιακος Αντώνης µπουζούκι τραγούδι- Κριµνιωτης Ευάγγελος πλήκτρα.

Μουσική εκδήλωση στο θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας µε το συγκρότηµα
"Polis Ensemble". Πρόταση και υποστήριξη της GALLERY13.

 Έναρξη Έκθεσης φωτογραφίας µε την επιµέλεια του ∆ιεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας 
∆ράµας, #driphf µε διάρκεια από τις  20 έως τις 29 Μαΐου στο φουαγιέ  του Αµφιθέατρο 
του ∆ιοικητηρίου.

21:30 Το Αgathangelu παρουσιάζει τον Ανδρέα Καρκαφίρη σε µια βραδιά µε 
Live saxophone

Φωτογραφική παρέµβαση "Click  - Wine - Drink"( #driphf) στον Σιδηροδροµικό Σταθµό
∆ράµας
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ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

OENOPS (ΚΑΡΑΤΖΑ)

ΚΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΛΩΝΑΡΙ∆Η ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
∆εν είναι επισκέψιµο

∆εν είναι επισκέψιµο

ΜικροχώριΜικροχώριΚΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ 

ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙ∆Η ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαΐου το οινοποιείο µας θα είναι ανοικτό και θα 
πραγµατοποιηθούν ξεναγήσεις και δοκιµασίες  των κρασιών µας  με την συνοδεία 
µουσικής.

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

22:00

22:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ

Αγώνας WINE TRAIL  µέσα από αµπελώνες και τα οινοποιεία.

Το cafe bar “GUERNICA” παρουσιάζει τους  GADJO DILO (LIVE)  είναι µια παρέα
 µουσικώνπου "παντρεύει" την gypsy jazz και swing µουσική παράδοση ,µε τους ήχους 
και τα χρώµατα του παλιού ελληνικού τραγουδιού.

Το Καφενείο στην Χόβολη  παρουσιάζει  τη µουσική βραδιά  “Όµορφη Πόλη”
µε έντεχνα & ελαφρολαϊκά  µε την Αντωνία και τον Αποστολή.

MYLOS  four seasons bar παρουσιάζει τον Μιχάλη Καραγκούνη Live Concept 

Το street cafe bar “NAYARINO” παρουσιάζει την Banda Latiniko που θα παντρέψει την 
ηλεκτρονική µουσική µε τις φόρµες της παραδοσιακής Λατινοαµερικάνικης µουσικής 
συνδυάζοντας σύγχρονα και παραδοσιακά όργανα. 

Το Τεµπελαρχείο  θα φιλοξενήσει τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μοναστηρακιου, όπου 
γυναίκες του χωριού θα µαγειρέψουν και θα µοιράσουν ντόπιες λιχουδιές µε την 
συνοδεία παραδοσιακών οργάνων.

14:00

21:30

10:00

20:00

20:00

Το ΑΕΛΙΑ all day bar  παρουσιάζει το  συγκρότηµα “∆ΡΑΜΑ∆ΟΝΤΕΣ”
(έντεχνο - λαϊκό - ρεµπέτικο)

21:00

21:30

Το cafe bar “GUERNICA” θα φιλοξενήσει τους  BAHALOWS (LIVE) µια κοζανίτικη µπάντα, 
απο το 2014 παίζουν σε ρυθµούς pop , rock , swing , latin ξένες και ελληνικές επιτυχίες  
υπό την καθοδήγηση του µαέστρου και γνωστού πιανίστα της τζαζ  Γιώργο Τζούκα 

Παράσταση παιδικής όπερας "Carmen, ∆ίψα για Ελευθερία", 
Ένωση Κυριών ∆ράµας Αµφιθέατρο Νοµαρχίας

Μουσική εκδήλωση στον Σιδηροδροµικό Σταθµό ∆ράµας  µε το τοπικό συγκρότηµα 
«Χαλκιµιστές ».  

2) Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ∆.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕ∆) ∆ράµας της ειδικότητας Βοηθών 
Βρεφονηπιοκοµίας θα κατασκευάσουν µαζί µε τα παιδιά χειροτεχνίες µε θέµα τον µύθο 
του Αισώπου ‘Η αλεπού και το σταφύλι’.

3) Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ∆.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕ∆) ∆ράµας της ειδικότητας Τεχνικός 
Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ θα κάνουν ζωγραφική προσώπου στα παιδιά.

4) Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ∆.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕ∆) ∆ράµας της ειδικότητας Τεχνικός 
Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισµού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής θα ζωγραφίσουν τα 
νύχια των παιδιών.

28 Μαϊου και 29 Μαϊου  θα πραγµατοποιηθουν 
παράλληλες εκδηλώσεις στα Οινοποιεία του Νοµού.

Το Γλυκό καφέ θα φιλοξενήσει τους Μιχάλη Ηλιάσκο & Βαγγέλη ∆ροσάκη 
µε την συµµετοχή της  Σταυρούλας Γελκοβάνη παρουσιάζοντας ένα µουσικό ταξίδι από 
παραδοσιακό σε έντεχνο και από έντεχνο σε ροκ.

Το No 100" (Πρώην Αίγλη) παρουσιάζει Λαϊκό-Ελαφρολαικο πρόγραµα µε τους Κώστας 
Τοτσιος κιθάρα-µπουζούκι, Ηρακλής Σιδέρης φωνή-πλήκτρα και η Ελευθερία Λάσκαρη 
φωνή.

 Το Αgathangelu & ΗUG παρουσιάζει το µουσικό συγκρότηµα “ΑΝΩ ΚΑΤΩ”

Στην πλατεία Κάτω Νευροκοπίου θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση «Γαστρονοµικό ταξίδι µε οδηγό 
τον οίνο και την πατάτα Κάτω Νευροκοπίου» . Θα ακολουθήσει µουσική εκδήλωση µε τους 
Κώστα Τότσιο Σταυρούλα Γελκοβάνη και τον Ηρακλή Σιδέρη µε ελαφρολαϊκό πρόγραµµα.

Το οινοποιείο µας θα είναι ανοιχτό  το Σάββατο 21 Μαΐου

Το οινοποιείο µας θα είναι ανοιχτό  όλη την εβδοµάδα 23-27 Μαΐου

Το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαΐου θα είναι ανοικτό.  
Από εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθεί µόνο µια επιστηµονική ηµερίδα σε 
συνεργασία µε το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, το Σάββατο 28 Μαΐου.
µε Θέµα: "Αξιοποίηση του µικροβιακού terroir των αµπελώνων της εταιρείας 
«Κτήµα Παυλίδη» για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
τοπικών οίνων - PavlidisTerroir".
Ο αριθµός των συµµετεχόντων θα είναι περιορισµένος και µόνο µε κράτηση
θέσεων στη γραµµατεία του οινοποιείου.

10:00 -15:00

10:00-15:00

11:00-18:00

11:00-13:30

Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαΐου το οινοποιείο µας θα είναι ανοικτό για το 
οινοφιλο κοινό για ξενάγηση, σεµινάρια οίνου και οινογευσία  όλων µας των 
προϊόντων, συνοδεία εδεσµάτων από την περιοχή µε ευχάριστη µουσική και 
διάφορες εκπλήξεις

11:00-18:00 

11:00-18:00 

Καθ' όλη τη διάρκεια θα πραγµατοποιηθεί  Έκθεση ζωγραφικής από το 
εικαστικό εργαστήρι της Σταµατίου Κατερίνας.

ΚΤΗΜΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΡΟ∆ΟΥ



ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

OENOPS (ΚΑΡΑΤΖΑ)

ΚΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΛΩΝΑΡΙ∆Η ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
∆εν είναι επισκέψιµο

∆εν είναι επισκέψιµο

ΜικροχώριΜικροχώριΚΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ 

ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙ∆Η ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαΐου το οινοποιείο µας θα είναι ανοικτό και θα 
πραγµατοποιηθούν ξεναγήσεις και δοκιµασίες  των κρασιών µας  με την συνοδεία 
µουσικής.

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

22:00

22:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ

Αγώνας WINE TRAIL  µέσα από αµπελώνες και τα οινοποιεία.

Το cafe bar “GUERNICA” παρουσιάζει τους  GADJO DILO (LIVE)  είναι µια παρέα
 µουσικώνπου "παντρεύει" την gypsy jazz και swing µουσική παράδοση ,µε τους ήχους 
και τα χρώµατα του παλιού ελληνικού τραγουδιού.

Το Καφενείο στην Χόβολη  παρουσιάζει  τη µουσική βραδιά  “Όµορφη Πόλη”
µε έντεχνα & ελαφρολαϊκά  µε την Αντωνία και τον Αποστολή.

MYLOS  four seasons bar παρουσιάζει τον Μιχάλη Καραγκούνη Live Concept 

Το street cafe bar “NAYARINO” παρουσιάζει την Banda Latiniko που θα παντρέψει την 
ηλεκτρονική µουσική µε τις φόρµες της παραδοσιακής Λατινοαµερικάνικης µουσικής 
συνδυάζοντας σύγχρονα και παραδοσιακά όργανα. 

Το Τεµπελαρχείο  θα φιλοξενήσει τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μοναστηρακιου, όπου 
γυναίκες του χωριού θα µαγειρέψουν και θα µοιράσουν ντόπιες λιχουδιές µε την 
συνοδεία παραδοσιακών οργάνων.

14:00

21:30

10:00

20:00

20:00

Το ΑΕΛΙΑ all day bar  παρουσιάζει το  συγκρότηµα “∆ΡΑΜΑ∆ΟΝΤΕΣ”
(έντεχνο - λαϊκό - ρεµπέτικο)

21:00

21:30

Το cafe bar “GUERNICA” θα φιλοξενήσει τους  BAHALOWS (LIVE) µια κοζανίτικη µπάντα, 
απο το 2014 παίζουν σε ρυθµούς pop , rock , swing , latin ξένες και ελληνικές επιτυχίες  
υπό την καθοδήγηση του µαέστρου και γνωστού πιανίστα της τζαζ  Γιώργο Τζούκα 

Παράσταση παιδικής όπερας "Carmen, ∆ίψα για Ελευθερία", 
Ένωση Κυριών ∆ράµας Αµφιθέατρο Νοµαρχίας

Μουσική εκδήλωση στον Σιδηροδροµικό Σταθµό ∆ράµας  µε το τοπικό συγκρότηµα 
«Χαλκιµιστές ».  

2) Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ∆.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕ∆) ∆ράµας της ειδικότητας Βοηθών 
Βρεφονηπιοκοµίας θα κατασκευάσουν µαζί µε τα παιδιά χειροτεχνίες µε θέµα τον µύθο 
του Αισώπου ‘Η αλεπού και το σταφύλι’.

3) Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ∆.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕ∆) ∆ράµας της ειδικότητας Τεχνικός 
Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ θα κάνουν ζωγραφική προσώπου στα παιδιά.

4) Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ∆.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕ∆) ∆ράµας της ειδικότητας Τεχνικός 
Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισµού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής θα ζωγραφίσουν τα 
νύχια των παιδιών.

28 Μαϊου και 29 Μαϊου  θα πραγµατοποιηθουν 
παράλληλες εκδηλώσεις στα Οινοποιεία του Νοµού.

Το Γλυκό καφέ θα φιλοξενήσει τους Μιχάλη Ηλιάσκο & Βαγγέλη ∆ροσάκη 
µε την συµµετοχή της  Σταυρούλας Γελκοβάνη παρουσιάζοντας ένα µουσικό ταξίδι από 
παραδοσιακό σε έντεχνο και από έντεχνο σε ροκ.

Το No 100" (Πρώην Αίγλη) παρουσιάζει Λαϊκό-Ελαφρολαικο πρόγραµα µε τους Κώστας 
Τοτσιος κιθάρα-µπουζούκι, Ηρακλής Σιδέρης φωνή-πλήκτρα και η Ελευθερία Λάσκαρη 
φωνή.

 Το Αgathangelu & ΗUG παρουσιάζει το µουσικό συγκρότηµα “ΑΝΩ ΚΑΤΩ”

Στην πλατεία Κάτω Νευροκοπίου θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση «Γαστρονοµικό ταξίδι µε οδηγό 
τον οίνο και την πατάτα Κάτω Νευροκοπίου» . Θα ακολουθήσει µουσική εκδήλωση µε τους 
Κώστα Τότσιο Σταυρούλα Γελκοβάνη και τον Ηρακλή Σιδέρη µε ελαφρολαϊκό πρόγραµµα.

Το οινοποιείο µας θα είναι ανοιχτό  το Σάββατο 21 Μαΐου

Το οινοποιείο µας θα είναι ανοιχτό  όλη την εβδοµάδα 23-27 Μαΐου

Το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαΐου θα είναι ανοικτό.  
Από εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθεί µόνο µια επιστηµονική ηµερίδα σε 
συνεργασία µε το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, το Σάββατο 28 Μαΐου.
µε Θέµα: "Αξιοποίηση του µικροβιακού terroir των αµπελώνων της εταιρείας 
«Κτήµα Παυλίδη» για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
τοπικών οίνων - PavlidisTerroir".
Ο αριθµός των συµµετεχόντων θα είναι περιορισµένος και µόνο µε κράτηση
θέσεων στη γραµµατεία του οινοποιείου.

10:00 -15:00

10:00-15:00

11:00-18:00

11:00-13:30

Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαΐου το οινοποιείο µας θα είναι ανοικτό για το 
οινοφιλο κοινό για ξενάγηση, σεµινάρια οίνου και οινογευσία  όλων µας των 
προϊόντων, συνοδεία εδεσµάτων από την περιοχή µε ευχάριστη µουσική και 
διάφορες εκπλήξεις

11:00-18:00 

11:00-18:00 

Καθ' όλη τη διάρκεια θα πραγµατοποιηθεί  Έκθεση ζωγραφικής από το 
εικαστικό εργαστήρι της Σταµατίου Κατερίνας.

ΚΤΗΜΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΡΟ∆ΟΥ



ΚΤΗΜΑ ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ

Α∆ΡΙΑΝΗ

Α∆ΡΙΑΝΗ

ΚΤΗΜΑ ΓΕΝΝΗΜΑ ΨΥΧΗΣ ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α∆ΡΙΑΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2022

Ξεναγήσεις στους χώρους του Οινοποιείου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

Masterclass “Ένα τέλειο ταίριασµα” Τι κρασί θα πρέπει να επιλέξουµε για το πιάτο 
µας; Πώς µπορούµε να πετύχουµε την τέλεια αρµονία στο τραπέζι; Υπάρχουν πιάτα 
“wine killers”; Ο οινογράφος, σύµβουλος  και καθηγητής οινοχοίας Σίµος 
Γεωργόπουλος αναλύει όλα τα µυστικά του food pairing και γίνεται οδηγός σε ένα 
απολαυστικό διαδραστικό παιχνίδι!

Κόστος συµµετοχής: 15 ευρώ/άτοµο.

-Τα έσοδα θα χρησιµοποιηθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, 
για τον οργανισµό Make a Wish∙ Ελλάδος.

-Κατόπιν κράτησης και για περιορισµένο αριθµό ατόµων. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.

Live µουσική µε το συγκρότηµα «Jonny Rumble and the law 4000», που θα 
συνοδεύσει την εκδήλωση µε Rock&Roll κοµµάτια. Οι Johnny Rumble & The Law 
4000 έρχονται να ξεσηκώσουν το κοινό προσφέροντας µια από τις πιο interactive 
εµπειρίες . Ήχοι από τα 50's Rock 'n' Roll / Rockabilly µε εµφανείς επιρροές από την 
70's Revival και 80's Neorockabilly σκηνή, καθώς και από τα Ελληνικά Oldies των 60's.

12:00-13:30

11:00-18:00

11:00-18:00

15:00-18:00

Το οινοποιείο µας θα είναι ανοιχτό από την Παρασκευή 20/5 
έως το Σάββατο 28/5 για ξεναγήσεις.

8:00 - 16:00

21:00 - 24:00

12:00 - 16:00

Ξεναγήσεις στους χώρους του Οινοποιείου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

Masterclass “Κρασί, πώς να το απολαύσουµε καλύτερα ”. Θερµοκρασίες, µετάγγιση 
ποτήρια: ο Σίµος Γεωργόπουλος εξηγεί τα πάντα γύρω από το “ντάντεµα” του κρασιού 
και µας βοηθάει να µεγιστοποιήσουµε την ευχαρίστηση που προσφέρει µια ποιοτική 
φιάλη.
 
Κόστος συµµετοχής: 15 ευρώ/άτοµο.

-Τα έσοδα θα χρησιµοποιηθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, 
για τον οργανισµό ∙Make a Wish∙ Ελλάδος.

-Κατόπιν κράτησης και για περιορισµένο αριθµό ατόµων. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.

Live µουσική από  την µπάντα «Μπλε Μύρτιλα». Γιορτάζουµε  µελωδικά την λήξη της 
∆ραµοινογνωσίας για φέτος, µέσα από κοµµάτια άλλων δεκαετιών σε ρυθµούς 
χορευτικούς και ανανεώνουµε το ραντεβού µας για του χρόνου.

Το Live πρόγραµµα θα συνοδεύσει ο Πολιτιστικός σύλλογος Λατινοαµερικάνικης 
Κουλτούρας  «Kavalatino», ταξιδεύοντάς µας µε λάτιν χορούς όπως Salsa, Swing και 
Twist.

12:00-13:30

15:00-18:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022

Ο Σύλλογος Αθλητισµού και Χορού "Dance and Fitness" µε υπεύθυνη την δασκάλα 
χορού κα Ευαγγελία-Ελένη Σάβατζικ και την οµάδα της, θα µας χαρίσουν µία 
όµορφη χορευτική παράσταση.

'Η αµπελοοινική παράδοση στον Πόντο.'
Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος ∆ιποτάµων ∆ράµας "Ο Άγιος Νικόλαος" 
παρουσιάζει την οινική παράδοση του Πόντου µέσα από αφηγήσεις και τραγούδια.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν τα χορευτικά του τµήµατα.
Ας αρχίσουν οι χοροί....

Την εβδοµάδα της ∆ραµοινογνωσίας  από τις 23 έως τις  29 Μαΐου θα 
φιλοξενηθούν, στην κάβα του οινοποιείου, έργα τέχνης των ζωγράφων Νικόλα 
Φωτιάδη και Βασίλη Σιββά από το καλλιτεχνικό εργαστήρι "Συναύγεια".

17:30 -18:30 

19:30 - 22:00  

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2022

Λάτιν πάρτι µε κοκτέιλ 

Κρητικό γλέντι. 

'Γνωρίζοντας τον κόσµο του κρασιού.'  
Ένα mini σεµινάριο για όσους ενδιαφέρονται για το κρασί και θέλουν να µάθουν 
περισσότερα για αυτό από τον sommelier ∆ηµήτριο Βουνάση.
*Απαραίτητη η κράτηση λόγω περιορισµένων θέσεων. Τηλ. κρατήσεων: 
2521301048 - 6907915234

'Cocktail Party is a way of ending the week.'
Closing time µε τις µουσικές επιλογές του dj Jorgio Kioris της Movement Recordings  
και τη δηµιουργία µοναδικών κοκτέιλ µε τους οίνους του οινοποιείου των bartender 
Γιώργου Βένου και Κλήµη Σουλικίδη.

Η εταιρεία θα ακολουθήσει ωριαίο πρόγραµµα ξεναγήσεων από τους οινολόγους 
Μπάκη και Αλέξανδρο Τσάλκο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις 
σελίδες µας στα social media Facebook (Oenogenesis Winery / Οινοποιείο 
Οινογένεσις) και Instagram (oenogenesis winery).

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2022

13:00-14:00

19:30-23:30 



ΚΤΗΜΑ ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ

Α∆ΡΙΑΝΗ

Α∆ΡΙΑΝΗ

ΚΤΗΜΑ ΓΕΝΝΗΜΑ ΨΥΧΗΣ ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ∆Η Α∆ΡΙΑΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2022

Ξεναγήσεις στους χώρους του Οινοποιείου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

Masterclass “Ένα τέλειο ταίριασµα” Τι κρασί θα πρέπει να επιλέξουµε για το πιάτο 
µας; Πώς µπορούµε να πετύχουµε την τέλεια αρµονία στο τραπέζι; Υπάρχουν πιάτα 
“wine killers”; Ο οινογράφος, σύµβουλος  και καθηγητής οινοχοίας Σίµος 
Γεωργόπουλος αναλύει όλα τα µυστικά του food pairing και γίνεται οδηγός σε ένα 
απολαυστικό διαδραστικό παιχνίδι!

Κόστος συµµετοχής: 15 ευρώ/άτοµο.

-Τα έσοδα θα χρησιµοποιηθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, 
για τον οργανισµό Make a Wish∙ Ελλάδος.

-Κατόπιν κράτησης και για περιορισµένο αριθµό ατόµων. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.

Live µουσική µε το συγκρότηµα «Jonny Rumble and the law 4000», που θα 
συνοδεύσει την εκδήλωση µε Rock&Roll κοµµάτια. Οι Johnny Rumble & The Law 
4000 έρχονται να ξεσηκώσουν το κοινό προσφέροντας µια από τις πιο interactive 
εµπειρίες . Ήχοι από τα 50's Rock 'n' Roll / Rockabilly µε εµφανείς επιρροές από την 
70's Revival και 80's Neorockabilly σκηνή, καθώς και από τα Ελληνικά Oldies των 60's.

12:00-13:30

11:00-18:00

11:00-18:00

15:00-18:00

Το οινοποιείο µας θα είναι ανοιχτό από την Παρασκευή 20/5 
έως το Σάββατο 28/5 για ξεναγήσεις.

8:00 - 16:00

21:00 - 24:00

12:00 - 16:00

Ξεναγήσεις στους χώρους του Οινοποιείου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

Masterclass “Κρασί, πώς να το απολαύσουµε καλύτερα ”. Θερµοκρασίες, µετάγγιση 
ποτήρια: ο Σίµος Γεωργόπουλος εξηγεί τα πάντα γύρω από το “ντάντεµα” του κρασιού 
και µας βοηθάει να µεγιστοποιήσουµε την ευχαρίστηση που προσφέρει µια ποιοτική 
φιάλη.
 
Κόστος συµµετοχής: 15 ευρώ/άτοµο.

-Τα έσοδα θα χρησιµοποιηθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, 
για τον οργανισµό ∙Make a Wish∙ Ελλάδος.

-Κατόπιν κράτησης και για περιορισµένο αριθµό ατόµων. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.

Live µουσική από  την µπάντα «Μπλε Μύρτιλα». Γιορτάζουµε  µελωδικά την λήξη της 
∆ραµοινογνωσίας για φέτος, µέσα από κοµµάτια άλλων δεκαετιών σε ρυθµούς 
χορευτικούς και ανανεώνουµε το ραντεβού µας για του χρόνου.

Το Live πρόγραµµα θα συνοδεύσει ο Πολιτιστικός σύλλογος Λατινοαµερικάνικης 
Κουλτούρας  «Kavalatino», ταξιδεύοντάς µας µε λάτιν χορούς όπως Salsa, Swing και 
Twist.

12:00-13:30

15:00-18:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022

Ο Σύλλογος Αθλητισµού και Χορού "Dance and Fitness" µε υπεύθυνη την δασκάλα 
χορού κα Ευαγγελία-Ελένη Σάβατζικ και την οµάδα της, θα µας χαρίσουν µία 
όµορφη χορευτική παράσταση.

'Η αµπελοοινική παράδοση στον Πόντο.'
Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος ∆ιποτάµων ∆ράµας "Ο Άγιος Νικόλαος" 
παρουσιάζει την οινική παράδοση του Πόντου µέσα από αφηγήσεις και τραγούδια.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν τα χορευτικά του τµήµατα.
Ας αρχίσουν οι χοροί....

Την εβδοµάδα της ∆ραµοινογνωσίας  από τις 23 έως τις  29 Μαΐου θα 
φιλοξενηθούν, στην κάβα του οινοποιείου, έργα τέχνης των ζωγράφων Νικόλα 
Φωτιάδη και Βασίλη Σιββά από το καλλιτεχνικό εργαστήρι "Συναύγεια".

17:30 -18:30 

19:30 - 22:00  

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2022

Λάτιν πάρτι µε κοκτέιλ 

Κρητικό γλέντι. 

'Γνωρίζοντας τον κόσµο του κρασιού.'  
Ένα mini σεµινάριο για όσους ενδιαφέρονται για το κρασί και θέλουν να µάθουν 
περισσότερα για αυτό από τον sommelier ∆ηµήτριο Βουνάση.
*Απαραίτητη η κράτηση λόγω περιορισµένων θέσεων. Τηλ. κρατήσεων: 
2521301048 - 6907915234

'Cocktail Party is a way of ending the week.'
Closing time µε τις µουσικές επιλογές του dj Jorgio Kioris της Movement Recordings  
και τη δηµιουργία µοναδικών κοκτέιλ µε τους οίνους του οινοποιείου των bartender 
Γιώργου Βένου και Κλήµη Σουλικίδη.

Η εταιρεία θα ακολουθήσει ωριαίο πρόγραµµα ξεναγήσεων από τους οινολόγους 
Μπάκη και Αλέξανδρο Τσάλκο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις 
σελίδες µας στα social media Facebook (Oenogenesis Winery / Οινοποιείο 
Οινογένεσις) και Instagram (oenogenesis winery).

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2022

13:00-14:00

19:30-23:30 



ΚΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓΟΡΑCHATEAU NICO LAZARIDI

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 9.00µ.µ 

Θα πραγµατοποιηθεί γευσιγνωσία κρασιών.

Το οινοποιείο µας θα παραµείνει κλειστό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 και την ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2022 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2022
Στην Nico Lazaridi θα είµαστε ανοικτά και θα δεχόµαστε µε ραντεβού.

Θα είµαστε ανοικτοί  µε πρόγραµµα ξεναγήσεων και γευστικές δοκιµές επιλεγµένων 
οίνων του οινοποιείου. 

11:00-18:00

11:00-18:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2022

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2022

Θα είµαστε κλειστά.


