ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ MOVE 21-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

“DRAMA MOVES”
Υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Μέσα από μια δραστήρια συνεργασία με τοπικούς φορείς, πολιτιστικούς και αθλητικούς
συλλόγους και με σύνθημα “DRAMA MOVES” «Η ΔΡΑΜΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ», ο Δήμος Δράμας στο
πλαίσιο της εβδομάδας MOVE 2015 και της πανευρωπαϊκής εκστρατείας NowWeMove
κινητοποιεί όλους τους Δραμινούς πολίτες να βάλουν την κίνηση στη ζωή τους βελτιώνοντάς την
άμεσα και ποιοτικά. Γι' αυτό καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που παρατίθεται.
Επίσης ενημερώνουμε ΌΛΟΥΣ τους Δραμινούς ότι ολοκληρώθηκε η παραγωγή του φετινού
FLASH MOVE για την ΔΡΑΜΑ που περιέχει 2 videos, τα οποία έχoυν «ανέβει» στις επίσημες
σελίδες:
στην Ελληνική σελίδα

https://www.facebook.com/greece.moveweek.eu
και
στην Ευρωπαϊκή Σελίδα,

https://www.facebook.com/NowWeMove
και παρακαλούνται, προκειμένου να λάβουν μεγαλύτερη δημοσιότητα και με τη σωστή
διαδικασία, να κάνουν Like και Share στις πιο πάνω σελίδες. Όταν κάνουν share απαιτείται η
αναγραφή του σχολίου : #FlashMOVE #MoveWeek

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, Like και Share μπορούν να κάνουν και στις παρακάτω σελίδες
https://www.youtube.com/watch?v=Uwi14GamKw4&feature=player_embedded

https://www.youtube.com/watch?v=JOZKJmiB0C4&feature=share
Το Share στο Facebook, μπορεί να γίνει ελεύθερα.
Το Like στο YOU TUBE γίνεται με την προϋπόθεση ότι έχουν λογαριασμό στο GOOGLE (gmail),
διαφορετικά πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί.
Τα 5 βίντεο με τα περισσότερα Like και Share, που θα ΤΗΡΗΣΟΥΝ την παραπάνω
διαδικασία, γιατί διαφορετικά ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΟΥΝ, παρά τις πολλές προβολές,
θα δημιουργήσουν το επίσημο video για την προώθηση του επόμενου FlashMOVE 2016.
Ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα συμμετοχή και ελπίζουμε στη συμμετοχή όσο το δυνατόν
περισσότερων πολιτών στις εκδηλώσεις.

Το «DRAMA MOVES” κάνει καλό στην υγεία, συμφέρει, προβάλλει τον τόπο μας και
συμβάλλει στο να βρούμε την κίνηση που μας ταιριάζει.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Εβδομάδας MOVE 2015:
21/09/15 Δευτέρα

17:00 μ.μ: Δημιουργούμε μια ανθρώπινη αλυσίδα [συγκεκριμένα 2
η

αλυσίδες σε μορφή έλλειψης, κινούμενες με αντίθετη φορά, η 1
κυκλώνοντας την κεντρική νησίδα της οδού Εθνικής Αμύνης (η
η

εσωτερική) και η 2 στα ακραία σημεία της ασφάλτου, πριν το
πεζοδρόμιο (εξωτερική)], ενώνοντας τα χέρια των μελών όλων των
πολιτιστικών και αθλητικών και λοιπών συλλόγων που συμμετέχουν
ενεργά σε όλες τις δράσεις της πόλης μας με τα χέρια όλων των πολιτών
που θα βρεθούν κοντά μας. Συμμετέχει ο Δήμος Δράμας με όλους τους
φορείς που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον, με αφετηρία το ξενοδοχείο
«ΞΕΝΙΑ» επί της οδού Εθνικής Αμύνης και κατάληξη στην Πλατεία
Ελευθερίας. Η οδός θα παραμείνει κλειστή για όλα τα οχήματα, σε
συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Δράμας. Επί του εσωτερικού των
δημιουργούμενων δακτυλίων θα γίνει επίδειξη SKATE από επιδέξιους
χρήστες και εκμάθηση-γνωριμία με το skate για το κοινό .
18:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ.: Ο Σύλλογος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, μας
περιμένει να μάθουμε το άθλημα με διασκεδαστικό τρόπο, στις
ο

εγκαταστάσεις του, στο 2 Γυμνάσιο Δράμας, δίπλα στο κυλικείο,
ο

κινούμενοι ΠΡΟΣ και ΑΠΟ το 2 Γυμνάσιο με αποκλειστική χρήση του
ποδηλάτου, όπως θα κάνουν όλα τα μέλη του, μετά από σχετική
ενημέρωση και παρότρυνση από το Δ. Σ. και τους προπονητές.
19:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ.: Η Ένωση Χορευτών Ν. Δράμας «Ο Πυρρίχιος»
θα παραδίδει μαθήματα ποντιακού χορού και θα παρουσιάζει παλιά
παιχνίδια του Πόντου, στην έδρα του Συλλόγου (Αβδήρων 1) στη
Δράμα.

19:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. : Στον χώρο του Συλλόγου Εβριτών Ν. Δράμας
«Ο Έβρος», θα παραδίδονται μαθήματα εκμάθησης χορών σε όλους τους
δημότες με ελεύθερη είσοδο.

22/09/15 Τρίτη

“Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο”
Πρωί: Θα πραγματοποιηθεί εκδρομή – προσφορά του Αστικού ΚΤΕΛ
Δράμας, σε συνεργασία με τον δήμο Δράμας και τη Δ/νση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μαθητών της πόλης στον Μυλοπόταμο
(στο Ενυδρείο) και στην Καλλίφυτο (στο Άλσος). Από τα δημοτικά
σχολεία στον τόπο προορισμού και επιστροφή στα σχολεία.
Πρωί και Μεσημέρι: Το «Project 2020» σε συνεργασία με τον δήμο
Δράμας (Σχολικές Επιτροπές) και τους Συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της πόλης, θα
παροτρύνει τα παιδιά να μετακινηθούν προς και από το σχολείο τους,
χωρίς τη χρήση αυτοκινήτου, αλλά με εναλλακτικούς τρόπους της
επιλογής τους.
11:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.: Ο Σύλλογος Εβριτών, τα Εκπαιδευτήρια
Ελληνικής Παράδοσης, οι Πρόσκοποι και το Κέντρο Νεότητας
“Γεώργιος Παρασίδης” του Δήμου Δράμας, σταματούν την κυκλοφορία
των οχημάτων περιμετρικά της Πλατείας Ελευθερίας, για 5 λεπτά ανά
μια ώρα, καλώντας τους οδηγούς να συμμετέχουν στις χορευτικές τους
δραστηριότητες.
17:00 μ.μ. - 19:30 μ.μ.: Ο σύλλογος Ηandball “ΔΡΑΜΑ 1986” σε
συνεργασία με τον δήμο Δράμας, θα υλοποιήσει τη δράση “Κινούμαι
παίζοντας Ηandball” στην Πλατεία Ελευθερίας (και σε περίπτωση
βροχής στο Δημοτικό Γυμναστήριο)
18:00 μ.μ. - 21:00 μ.μ.: Στην αποκλεισμένη για όλα τα οχήματα οδό
Παπανδρέου (από την οδό Βεργίνας έως την Αστυνομία) Σύλλογοι
δυναμικών αθλημάτων θα προβούν σε επιδείξεις όπως ΤΑΕ KWON DO
(Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΝ Δράμας), Ελληνορωμαϊκής πάλης (Αθλητική
Ακαδημία πάλης Δράμας), BOXING, KICK BOXING και ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ
αγώνισμα (συνδυασμός πάλης, λακτισμάτων και πυγμαχίας χωρίς
ιμάντες) (Αθλητικός Όμιλος Μαχητών Δράμας), θα διασκεδάσουμε
μαθαίνοντας SΚATE - Rollers και BMX ποδήλατο, από επιδέξιους
χρήστες, ο Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας θα επιδοθεί σε αγώνες
VOLLEY BALL, Γυμναστήρια της πόλης θα επιδοθούν σε ZOUMBA,
PILATES, παιδιά θα επιδοθούν σε βαφή - ζωγραφική δημόσιου χώρου
με θέμα τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία (Σύλλογος
Παραπληγικών Ν. Δράμας), το κοινό θα προσκληθεί – προκληθεί να
μετακινηθεί
επί
αναπηρικών
αμαξιδίων,
προκειμένου
να
ευαισθητοποιηθεί για τα προβλήματα που βιώνουν τα άτομα με κινητική
αναπηρία (Σύλλογος Παραπληγικών Ν. Δράμας), κ.λ.π.
18:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ.: Ο Σύλλογος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, μας

περιμένει να μάθουμε το άθλημα με διασκεδαστικό τρόπο, στις
ο

εγκαταστάσεις του, στο 2 Γυμνάσιο Δράμας, δίπλα στο κυλικείο,
ο

κινούμενοι ΠΡΟΣ και ΑΠΟ το 2 Γυμνάσιο με αποκλειστική χρήση του
ποδηλάτου, όπως θα κάνουν όλα τα μέλη του, μετά από σχετική
ενημέρωση και παρότρυνση από το Δ. Σ. και τους προπονητές.
19:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. : Στον χώρο του Συλλόγου Εβριτών Ν. Δράμας
«Ο Έβρος», θα παραδίδονται μαθήματα εκμάθησης χορών σε όλους τους
δημότες με ελεύθερη είσοδο.
19:00 μ.μ.– 21:00 μ.μ. : Η Ένωση Χορευτών Ν. Δράμας «Ο Πυρρίχιος»
θα παραδίδει μαθήματα ποντιακού χορού και θα παρουσιάζει παλιά
παιχνίδια του Πόντου, στην έδρα του Συλλόγου (Αβδήρων 1) στη
Δράμα.
19:30 μ.μ. - 20:30 μ.μ.: Στην Πλατεία Ελευθερίας η ακαδημία
ποδοσφαίρου «ΔΟΞΑ» Δράμας θα επιδοθεί σε αγώνα μικρών ηλικιών
και θα ακολουθήσει αγώνας βετεράνων αθλητών της Π.Α.Σ. Δόξας
Δράμας με πρόσκληση σε συμμετοχή του κοινού.

23/09/15 Τετάρτη

16:30 μ.μ.– 18:00 μ.μ.: Η Ολυμπιακή Ακαδημία Handball Team θα
διεξάγει τουρνουά εκμάθησης Handball στο Δημοτικό γυμναστήριο της
πόλης για όλους τους δημότες.
18:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ.: Ο Σύλλογος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, μας
περιμένει να μάθουμε το άθλημα με διασκεδαστικό τρόπο, στις
ο

εγκαταστάσεις του, στο 2 Γυμνάσιο Δράμας, δίπλα στο κυλικείο,
ο

κινούμενοι ΠΡΟΣ και ΑΠΟ το 2 Γυμνάσιο με αποκλειστική χρήση του
ποδηλάτου, όπως θα κάνουν όλα τα μέλη του, μετά από σχετική
ενημέρωση και παρότρυνση από το Δ. Σ. και τους προπονητές.
18:30 μ.μ.: Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της πόλης, «Πυρρίχιος», «Οι ρίζες
μας», «Εκπαιδευτήρια Ελληνικής Παράδοσης», «Πανηπειρωτική Ένωση
Ν. Δράμας», «Λύκειο Ελληνίδων Δράμας», «Ο Έβρος», «Οι Κομνηνοί»,
του Λειβαδερού «Ρωμανία», το Σωματείο ΑΜΕΑ «Αγωνιστές», το
Κέντρο Νεότητας “Γεώργιος Παρασίδης” του Δήμου Δράμας και το
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης καλούν τους Δραμινούς να συμμετέχουν σε
μια δράση χορού, κίνησης και διασκέδασης που θα πραγματοποιηθεί
στην περιοχή της Ανάπλασης, δίπλα στο άγαλμα της Νίκης της Δράμας,
στην οδό Χελμού, η οποία θα παραμείνει κλειστή για όλα τα οχήματα σε
όλο το μήκος της (ως την οδό Φιλίππου και θα παραδοθεί σε χρήση των
πεζών και των χορευτών για να «περάσουμε» το μήνυμα προς τον
δραμινό λαό της σπουδαιότητας του χορού για τη σωματική, ψυχική και
πνευματική υγεία.
Οι ομάδες των χορευτών των συλλόγων θα ξεκινήσουν από την Πλατεία

Ελευθερίας στις 18:00 μ.μ. σε πομπή προς την περιοχή της ανάπλασης,
όπου θα καταλήξουν στις 18:30 μ.μ.
19:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. : Στον χώρο του Συλλόγου Εβριτών Ν. Δράμας
«Ο Έβρος», θα παραδίδονται μαθήματα εκμάθησης χορών σε όλους τους
δημότες με ελεύθερη είσοδο.
19:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. : Η Ένωση Χορευτών ν. Δράμας «Ο Πυρρίχιος»
θα παραδίδει μαθήματα ποντιακού χορού και θα παρουσιάζει παλιά
παιχνίδια του Πόντου, στην έδρα του Συλλόγου (Αβδήρων 1) στη
Δράμα.

24/09/15 Πέμπτη

Πρωί: Επίσκεψη του Συλλόγου Εβριτών Ν. Δράμας «Ο Έβρος», σε
σχολεία, μετά από συνεργασία με τον δήμο Δράμας, για ενημέρωση των
μαθητών για τη σπουδαιότητα του χορού, εκμάθηση παραδοσιακών
χορών και παρουσίαση φορεσιών και αντικειμένων της παράδοσής μας.
11:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.:
11:00 π.μ. – 11:30 π.μ.:Δρώμενο από το Σύλλογο ΑΜΕΑ Δράμας
μπροστά στις εγκαταστάσεις τους, , όπου θα γίνει μια εικονική
παρεμπόδιση ράμπας αναπήρων και του οδηγού όδευσης τυφλών με
όχημα Ι.Χ., προκειμένου να καταγραφεί η προσπάθεια προσπέλασης από
ανθρώπους με κινητικά προβλήματα καθώς και με προβλήματα όρασης.
Η δράση αυτή γίνεται με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και
την επίγνωση των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν από
αμέλεια. Η συγκεκριμένη δράση θα διεξαχθεί στο «ύψος» της
διασταύρωσης των οδών Γ. Παπανδρέου και Βελισαρίου.
11:30 π.μ.-12:30 μ.μ.: Δράση από το Σύλλογο ΑΜΕΑ Δράμας σε
συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία δήμου Δράμας, στο Εμπορικό
Κέντρο Δράμας, όπου θα γίνει καταγραφή τεχνικών και φυσικών
εμποδίων π.χ. τραπεζοκαθίσματα, πινακίδες, δέντρα κτλ και θα γίνονται
συστάσεις στους υπευθύνους των εμποδίων.
12:30 μ.μ. – 13:30 μ.μ.: Δράση από το Σύλλογο ΑΜΕΑ Δράμας σε
συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Δράμας, που αφορά παρέλαση
αλόγων και γνωριμία μ’ αυτά.
13:30 μ.μ. – 14:30 μ.μ. : Δράση από το Σύλλογο ΑΜΕΑ Δράμας σε
συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Δράμας, που αφορά ελεύθερη
μετακίνηση ατόμων με αναπηρία επί των οδών Γ. Ζερβού και
Βελισαρίου , με διεξαγωγή παράλληλων εκδηλώσεων ψυχαγωγικού και
ενημερωτικού χαρακτήρα.
17:00 μ.μ.-19:30 μ.μ.: Ο σύλλογος Handball “ΔΡΑΜΑ 1986” σε
συνεργασία με τον δήμο Δράμας, θα υλοποιήσει τη δράση “Κινούμαι
παίζοντας Ηandball” στην Πλατεία Ελευθερίας (και σε περίπτωση
βροχής στο Δημοτικό Γυμναστήριο).
18:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ.: Ο Σύλλογος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, μας

περιμένει να μάθουμε το άθλημα με διασκεδαστικό τρόπο, στις
ο

εγκαταστάσεις του, στο 2 Γυμνάσιο Δράμας, δίπλα στο κυλικείο,
ο

κινούμενοι ΠΡΟΣ και ΑΠΟ το 2 Γυμνάσιο με αποκλειστική χρήση του
ποδηλάτου, όπως θα κάνουν όλα τα μέλη του, μετά από σχετική
ενημέρωση και παρότρυνση από το Δ. Σ. και τους προπονητές.
19:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. : Στον χώρο του Συλλόγου Εβριτών Ν. Δράμας
«Ο Έβρος», θα παραδίδονται μαθήματα εκμάθησης χορών σε όλους τους
δημότες με ελεύθερη είσοδο.
19:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. : Η Ένωση Χορευτών Ν. Δράμας «Ο
Πυρρίχιος» θα παραδίδει μαθήματα ποντιακού χορού και θα
παρουσιάζει παλιά παιχνίδια του Πόντου, στην έδρα του Συλλόγου
(Αβδήρων 1) στη Δράμα.

25/09/15 Παρασκευή 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.: Η Ολυμπιακή Ακαδημία Handball Team θα
ο

διεξάγει τουρνουά εκμάθησης Handball μικρών ηλικιών στο 10
Δημοτικό σχολείο της πόλης με συνεργασία με τα μέλη του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. και 18:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. : Το Εθελοντικό
Σωματείο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Πρωτοβουλία Δραμινών, διοργανώνει
έκθεση φωτογραφίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Παραπληγικών Ν.
Δράμας και το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Δράμας στο υπαίθριο
θεατράκι της Ανάπλασης (στην οδό Χελμού), με θέμα «Η κίνηση των
ατόμων με αναπηρία μέσα στην πόλη», που αφορά την επισήμανση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την κίνηση τους στους δρόμους
της πόλης, αλλά και την επίλυση μερικών από αυτά. Κατά τη διάρκεια
της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και η προβολή ενός
βίντεο που αφορά την κινητικότητα και δημιουργήθηκε από τους
παραπάνω συλλόγους.
18:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ.: Ο Σύλλογος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, μας
περιμένει να μάθουμε το άθλημα με διασκεδαστικό τρόπο, στις
ο

εγκαταστάσεις του, στο 2 Γυμνάσιο Δράμας, δίπλα στο κυλικείο,
ο

κινούμενοι ΠΡΟΣ και ΑΠΟ το 2 Γυμνάσιο με αποκλειστική χρήση του
ποδηλάτου, όπως θα κάνουν όλα τα μέλη του, μετά από σχετική
ενημέρωση και παρότρυνση από το Δ. Σ. και τους προπονητές.
18:30 μ.μ. – …: Το Λύκειο των Ελληνίδων Δράμας με τη συνδρομή και
τη συμμετοχή και άλλων Συλλόγων, χορεύει στις 18:30 μ.μ. στους
κεντρικούς δρόμους της πόλης με ζωντανή μουσική. Στις 20:00 μ.μ.
ανταμώνει με όλα τα χορευτικά τμήματα στην κεντρική πλατεία
(Πλατεία Ελευθερίας) και ξεκινά πανηγύρι χορού και αργότερα
ακολουθεί γλέντι με το μουσικό σχήμα “Εμπειροτέχνες” στον
προαύλιο χώρο του Λυκείου των Ελληνίδων, (είσοδοι από την οδό

Εθνικής Αμύνης και την οδό Ηπείρου).
19:00 μ.μ.– 21:00 μ.μ. : Η Ένωση Χορευτών Ν. Δράμας «Ο Πυρρίχιος»
θα παραδίδει μαθήματα ποντιακού χορού και θα παρουσιάζει παλιά
παιχνίδια του Πόντου, στην έδρα του Συλλόγου (Αβδήρων 1) στη
Δράμα.
19:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. : Στον χώρο του Συλλόγου Εβριτών Ν. Δράμας
«Ο Έβρος», θα παραδίδονται μαθήματα εκμάθησης χορών σε όλους τους
δημότες με ελεύθερη είσοδο.

26/09/15 Σάββατο
10:00 π.μ.- 13:00 μ.μ.: Ο σύλλογος Ηandball “ΔΡΑΜΑ 1986” σε
συνεργασία με τον δήμο Δράμας, θα υλοποιήσει τη δράση “Κινούμαι
παίζοντας Ηandball” στην Πλατεία Ελευθερίας (και σε περίπτωση
βροχής στο Δημοτικό Γυμναστήριο)
16:30 μ.μ. – 18:30 μ.μ.: Ο Σύλλογος Κλασσικού Αθλητισμού θα
πραγματοποιήσει αγώνες στίβου «Ελευθέρια 2015» στο Δημοτικό
Στάδιο της πόλης
18:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ.: Ο Σύλλογος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, μας
περιμένει να μάθουμε το άθλημα με διασκεδαστικό τρόπο, στις
ο

εγκαταστάσεις του, στο 2 Γυμνάσιο Δράμας, δίπλα στο κυλικείο,
ο

κινούμενοι ΠΡΟΣ και ΑΠΟ το 2 Γυμνάσιο με αποκλειστική χρήση του
ποδηλάτου, όπως θα κάνουν όλα τα μέλη του, μετά από σχετική
ενημέρωση και παρότρυνση από το Δ. Σ. και τους προπονητές.
18:30 μ.μ - ….: Το Λύκειο των Ελληνίδων και άλλοι σύλλογοι,
συναντά το Bloco Da Grecia “ FASARIOSO ” για πολλά…, στις 19:00
μ.μ. πανηγυρίζουμε όλοι μαζί στην κεντρική πλατεία της Δράμας και
στις 22:00 μ.μ. ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα
Εμπειροτέχνες σε οικογενειακό κέντρο στο Μοναστηράκι Δράμας.
.
19:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. : Στον χώρο του Συλλόγου Εβριτών Ν. Δράμας
«Ο Έβρος», θα παραδίδονται μαθήματα εκμάθησης χορών σε όλους τους
δημότες με ελεύθερη είσοδο.

27/09/15 Κυριακή

10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.: Ποδηλατοβόλτα με αφετηρία την Πλατεία
Ελευθερίας, μέσα στην πόλη της Δράμας, με ελεύθερη συμμετοχή και
συνδιοργανωτές τον δήμο Δράμας, τον ποδηλατικό Σύλλογο
«ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και την «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΕΖΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ»
Δράμας.
19:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ. : Στον χώρο του Συλλόγου Εβριτών Ν. Δράμας
«Ο Έβρος», θα παραδίδονται μαθήματα εκμάθησης χορών σε όλους τους
δημότες με ελεύθερη είσοδο.

