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 Χριστούγεννα, 
   µέρες κατάνυξης… 
           … γιορτές χαράς! 
             
 

Πρόγραµµα Εορταστικών εκδηλώσεων 2015 - 2016. 
 

∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου 2015 
 
10:00π.µ. - 12:00 • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής 
10:00π.µ.-11:00π.µ:  Συµµετοχή του Παιδικού Σταθµού “Λιλιπούπολη”,  του 1ου 
Βρεφονηπιακού Σταθµού Κοµοτηνής, του 1ου ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού 
Κοµοτηνής και του Βρεφονηπιακού Σταθµού Οργανισµού Απασχόλησης 
Εργατικού ∆υναµικού Κοµοτηνής 
11:00π.µ. -12:00: Συµµετοχή του 8ου Παιδικού Σταθµού Κοµοτηνής 
Το πνεύµα των Χριστουγέννων …«ξυπνά» 
« Έρχονται Χριστούγεννα κι όλη η πλάση µε χαρά ετοιµάζεται για να τα γιορτάσει», 
τραγουδάνε οι µικροί µας φίλοι  του Παιδικού Σταθµού «Λιλιπούπολη» ,  του 1ου 
Βρεφονηπιακού Σταθµού, του 1ου ∆ηµοτικού Σταθµού Κοµοτηνής,  του 
Βρεφονηπιακού Σταθµού Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 
Κοµοτηνής και του 8ου Παιδικού Σταθµού Κοµοτηνής, πληµµυρίζοντας µε τις 
χαρούµενες φωνές τους και τα γελαστά προσωπάκια τους την κεντρική πλατεία. 
Οµορφαίνουν µε τη παρουσία τους την εορταστική ατµόσφαιρα των Χριστουγέννων 
και «ξυπνούν» το πνεύµα των Χριστουγέννων, φέρνοντας τα παλιά παιχνίδια τους για 
να τα βάλουν στο σάκο του Αϊ-Βασίλη, που θα τα χαρίσει σε άλλα παιδιά 
προσφέροντας χαρά. 

 
Τρίτη 15 ∆εκεµβρίου 2015 
 
10:00π.µ. -12:00 • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής 
10:00π.µ. -11:00π.µ: Συµµετοχή του Παιδικού Σταθµού «Λιλιπούπολη» και του 
Παιδικού Σταθµού Αιγείρου 
11:00π.µ.-12:00: Συµµετοχή του 7ου Παιδικού Σταθµού  Κοµοτηνής.  
« Βάλε το στολίδι σου» 
Τα παιδιά του Παιδικού Σταθµού «Λιλιπούπολη», του Παιδικού Σταθµού Αιγείρου 
του ∆ήµου Κοµοτηνής και του 7ου Παιδικού Σταθµού Κοµοτηνής  φτιάχνουν 
χειροποίητα στολίδια , ζωγραφίζουν ευχετήριες κάρτες, στολίζουν µ’ αυτά 
χριστουγεννιάτικα δέντρα και  διασκεδάζουν. Βοηθοί τους οι γελωτοποιοί Λαλού και 
Μαλού και το ξωτικό. Φυσικά, δε θα ξεχάσουν να φέρουν τα παιχνίδια τους για να τα 
βάλουν στο σάκο του Αϊ-Βασίλη, που θα τα χαρίσει στα άλλα παιδιά. 



18:30µ.µ. • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής 
Άναµµα Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου 
Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής, Γιώργος Πετρίδης,  ανάβει το Χριστουγεννιάτικο ∆έντρο 
στην κεντρική πλατεία της πόλης µας, µε αρωγούς όλα τα µικρά παιδιά του ∆ήµου 
Κοµοτηνής ,   του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης, καθώς και των παιδιών του 
Συλλόγου Μέριµνας ΑΜΕΑ «Άγιοι Θεόδωροι». Οι µικροί µας φίλοι, αφού 
διασχίσουν όλην την πόλη και τους εµπορικούς δρόµους  µε τα φαναράκια τους, θα 
καταλήξουν στην κεντρική πλατεία, για να φωταγωγήσουν το Χριστουγεννιάτικο 
∆έντρο µαζί µε τον ∆ήµαρχο. Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Κοµοτηνής µε τις γιορτινές 
της µελωδίες και η χορωδία µας, ο «ΕΥΜΟΛΠΟΣ», µε τις µαγικές τους φωνές και τα 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια θα µας συνοδέψουν µε εορταστική διάθεση.       
 

Τετάρτη 16 ∆εκεµβρίου 2015 
10:00π.µ.-11:00π.µ. • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής  
10:00π.µ.-11:00π.µ: Συµµετοχή του 5ου Βρεφονηπιακού  Σταθµού Κοµοτηνής και 
του Παιδικού Σταθµού «Μορµόλης» 
« Στολίδια , γέλια και χαρές, Χριστουγεννιάτικες ευχές» 
 Τα παιδιά του 5ου Βρεφονηπιακού  Σταθµού Κοµοτηνής και του Παιδικού Σταθµού 
«Μορµόλης» διασκεδάζουν δηµιουργώντας χριστουγεννιάτικα στολίδια, 
ζωγραφίζοντας ευχετήριες κάρτες και συναντώντας τον αγαπηµένο τους Αϊ-Βασίλη, 
τους γελωτοποιούς και το ξωτικό. Μέσα στο κλίµα της προσφοράς και της 
ανιδιοτελούς αγάπης φέρνουν τα παιχνίδια που δε χρειάζονται, για να τα χαρίσουνε 
σε παιδιά που δεν έχουν. 

 
Πέµπτη 17 ∆εκεµβρίου 2015 
 
10:00π.µ • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής  
« Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης» 
Η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Απορριµάτων Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. σε συνεργασία µε την Ελληνική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ προγραµµατίζουν τη διεξαγωγή της 
ψυχαγωγικής-εκπαιδευτικής δράσης «Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης» στους ∆ήµους 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Οι µαθητές όλων των σχολείων θα συµµετέχουν στο Λούνα 
Παρκ Ανακύκλωσης. 
18:00µ.µ-21:00µ.µ •Πεζόδροµος Βενιζέλου 
Ζεστά Οδηγικά Αρώµατα. 
Πιστά στο χριστουγεννιάτικο ραντεβού τα παιδιά του Σώµατος Οδηγισµού θα 
ζεστάνουν την παγωµένη νύχτα µε ζεστό κρασί και καυτή σοκολάτα στον πεζόδροµο 
της Βενιζέλου. 
21:00µ.µ.•Πολιτιστική Κίνηση. 
Συναυλία αγάπης στο χώρο της Πολιτιστικής Κίνησης 
Ευαισθητοποιηµένοι µουσικοί και καλλιτέχνες της πόλης µας, γεµίζουν τη βραδιά 
µας µε νότες αγάπης. Χαρίζουν µουσικές και τραγούδια  µε µοναδικό σκοπό τη 
συλλογή τροφίµων και αγαθών για να µπορέσουν ακόµη περισσότεροι συνδηµότες 
µας να βιώσουν έµπρακτα, το πραγµατικό νόηµα των εορτών των Χριστουγέννων. Η 
είσοδος θα είναι ελεύθερη. Πρόσφερε κι εσύ αυτό που θα κάνει κάποιους να 
χαµογελάσουν. 
Βραδιά µε ρεµπέτικη και λαϊκή µουσική. 



Συµµετέχουν: Λάζαρος Κεραµέας (Φωνή), Μπάµπης Καρανίκας (Κιθάρα και Φωνή), 
Νίκος Βερβερίδης (Φωνή και µπουζούκι), Σγουρής Μαργαρίτης (Φωνή), Γιάννης 
Σαριαννίδης (Ακορντεόν-Πιάνο). 
 
 
 
 

Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου 2015 
 
10:00π.µ.-12:00 • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής 
10:00π.µ.-11:00π.µ. Συµµετοχή του 3ου Παιδικού Σταθµού Κοµοτηνής. 
11:00π.µ.-12:00. Συµµετοχή του 

Παιδικού Σταθµού «Παιχνιδοκαµώµατα». 
«Παίξε και εσύ». 
Τα παιδάκια του 3ου Παιδικού Σταθµού Κοµοτηνής  και του 

Παιδικού Σταθµού 
«Παιχνιδοκαµώµατα»  γεµίζουν µε χαρά και αισιοδοξία το χώρο της Κεντρικής 
Πλατείας  , χαρίζουν τα παλιά τους παιχνίδια στα άλλα παιδιά και µάς µυούν στην 
εορταστική ατµόσφαιρα των ηµερών. Το ξωτικό και οι Μαλού και Λαλού 
διασκεδάζουν και ψυχαγωγούν τα παιδιά, αλλά κάνουν και τους µεγάλους να 
πιστέψουν στο όνειρο και στη µαγεία. 
10:00π.µ.-13:00µ.µ.   • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής 
Χριστουγεννιάτικο bazzar E.E.E.Ε.K Κοµοτηνής 
Στη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου  Βazzar θα εκτεθούν και θα διατεθούν προς 
πώληση κατασκευές των µαθητών, όπως διακοσµητικά κεριά, κορνίζες, σαπούνια, 
χριστουγεννιάτικα στολίδια και συσκευασµένα χειροποίητα γλυκά του κουταλιού και 
λικέρ, προϊόντα που παρασκεύασαν οι µαθητές  στα πλαίσια του Εργαστηρίου 
Γεωπονίας. 
18:00µ.µ-21:00µ.µ •Κεντρική πλατεία Κοµοτηνής 
Ζεστά Οδηγικά Αρώµατα 
Πιστά στο χριστουγεννιάτικο ραντεβού τα παιδιά του Σώµατος Οδηγισµού θα 
ζεστάνουν την παγωµένη νύχτα µε ζεστό κρασί και καυτή σοκολάτα στην Κεντρική 
Πλατεία της Κοµοτηνής. 
19:00µ.µ. •Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μουσικού Γυµνασίου-Λυκείου Κοµοτηνής   
 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των παιδιών του Κ∆ΑΠ Κοµοτηνής  
Τα παιδιά  του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Κοµοτηνής στο πλαίσιο των 
χριστουγεννιάτικων εορτών θα διοργανώσουν ένα εξαιρετικό µουσικό πρόγραµµα µε 
θεατρική παράσταση.  
Έτσι, µε τη συνδροµή των µαγικών µελωδιών τους θα µας µυήσουν όλους, µικρούς 
και µεγάλους, στο πνεύµα των Χριστουγέννων.  
 

Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου 2015 
 
11:00π.µ.-14:00µ.µ• Πεζόδροµος Βενιζέλου 
Εκδήλωση από τη Λέσχη Lions Ορφέας & τη Λέσχη Leo ΘΡΑΞΙΠΠΟΣ 
Η Λέσχη Lions Ορφέας & η Λέσχη Leo ΘΡΑΞΙΠΠΟΣ κεντούν  στη Βενιζέλου ένα 
χαλί µε νοµίσµατα και σας καλούν να γίνετε δροµείς ΑΓΑΠΗΣ, αφού τα έσοδα θα 
διατεθούν στο Σύλλογο ΑµεΑ « Άγιοι Θεόδωροι» για την ανέγερση της στέγης του. 

 
 18:00 . • Κεντρική πλατεία Κοµοτηνής 



Χριστουγεννιάτικη Ποδηλατοβόλτα 
Οι On Bikes - Ποδηλάτες Κοµοτηνής σας προσκαλούν και φέτος σε µια  βόλτα . Μια 
χριστουγεννιάτικη βόλτα µε τα ποδήλατά µας που θα ξεκινήσει στις 6 από το 
συντριβάνι της πλατείας και θα καταλήξει πάλι εκεί. Βάλτε τα χριστουγεννιάτικα 
σκουφάκια σας και ελάτε να σκορπίσουµε στην πόλη µε τα ποδήλατά µας το 
χαρούµενο πνεύµα των Χριστουγέννων. Εµείς θα σας περιµένουµε να σας κεράσουµε 
ένα χαµόγελο κι ένα ζεστό ρόφηµα  για να γεµίσουµε χριστουγεννιάτικη διάθεση την 
ατµόσφαιρα. 
 
18:00µ.µ-21:00µ.µ •Πεζόδροµος Βενιζέλου 
Ζεστά Οδηγικά Αρώµατα 
Πιστά στο χριστουγεννιάτικο ραντεβού τα παιδιά του Σώµατος Οδηγισµού θα 
ζεστάνουν την παγωµένη νύχτα µε ζεστό κρασί και καυτή σοκολάτα στον πεζόδροµο 
της Βενιζέλου. 
 
 
Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2015 
 
 
12:30µ.µ. • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής  
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα 
Η Φιλαρµονική του ∆ήµου ∆οξάτου ∆ράµας και του ∆ήµου Κοµοτηνής  
πληµµυρίζουν  µε γιορτινές µελωδίες , χριστουγεννιάτικα τραγούδια, µε τα 
παραδοσιακά κάλαντα και µαγικούς ήχους την κεντρική πλατεία της πόλης µας , 
παρασέρνοντας όλους τους δηµότες να σιγοτραγουδήσουν. 
 
13:15µ.µ. • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής 
Zumba ® fitness Party 
Οι Zumba ® instructors από τα Γυµναστήρια της πόλης µας θα σας ξεσηκώσουν σε 
ξέφρενους ρυθµούς την Κυριακή χορεύοντας Zumba ® . Συµµετέχουν : 
ΜΑΡΙΑ ΚΡΟΚΙ∆Α (ACTION CLUB), 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΑΛΑ∆ΑΚΗ, 
ΕΒΕΛΙΝΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ (SPORT FITNESS), 
ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (FAIR PLAY), 
ΙΩΑΝΝΑ ∆ΑΛΑΚΟΥΡΑ (WILL & STILL), 
ΝΑΝΣΥ ΚΑΙ ΝΤΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ (ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ) 
ΕΛΑΤΕ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ,ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ. 
 

 
 
20:00µ.µ • Αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Γυµνασίου-Λυκείου Κοµοτηνής   
 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Η Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κοµοτηνής παρουσιάζει τη χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση µε τίτλο: « Παπαδιαµάντης καταυγασθείς υπό του φωτός των 
Χριστουγέννων». Θεατρική διασκευή τεσσάρων επίκαιρων διηγηµάτων του «Αγίου 
των ελληνικών γραµµάτων». 



 
 
 
∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου 2015 
 
10:00π.µ.-11:00π.µ •Κεντρική πλατεία Κοµοτηνής 
10:00π.µ.-11:00π.µ. Συµµετοχή του 1ου του 2ου  και του Νηπιαγωγείου Κοσµίου. 
 « Όνειρο… Χριστουγέννων» 
Ο  Αϊ-Βασίλης έρχεται µε δώρα φορτωµένος, καλωσορίζοντας τα παιδιά του 1ου του 
2ου Νηπιαγωγείου Κοµοτηνής και   του Νηπιαγωγείου Κοσµίου, που χαρίζουν τα 
παλιά τους παιχνίδια στα άλλα παιδιά και διασκεδάζουν µε τις αγαπηµένες  Λαλού 
και Μαλού και το ξωτικό, υποσχόµενοι µία γιορτή γεµάτη χορό και τραγούδια. 
 
 
 
 
 
10:00π.µ.-13:00µ.µ.   • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής  
Χριστουγεννιάτικο bazzar E.E.E.Ε.K Κοµοτηνής 
Στη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου  Βazzar θα εκτεθούν και θα διατεθούν προς 
πώληση κατασκευές των µαθητών, όπως διακοσµητικά κεριά, κορνίζες, σαπούνια, 
χριστουγεννιάτικα στολίδια και συσκευασµένα χειροποίητα γλυκά του κουταλιού και 
λικέρ, προϊόντα που παρασκεύασαν οι µαθητές µας στο πλαίσιο του Εργαστηρίου 
Γεωπονίας. 
21:00µ.µ •Αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Γυµνασίου-Λυκείου Κοµοτηνής 
Βραδιά µε φως και τραγούδι 
Η παιδική χορωδία και η χορωδία ενηλίκων του Θρακικού Ωδείου Κοµοτηνής, 
παρουσιάζουν στο κοινό της Κοµοτηνής µια υποβλητική γεµάτη φως και τραγούδι 
βραδιά, αποκλειστικά αφιερωµένη στις άγιες µέρες των γιορτών. Ενώνουµε τις ψυχές 
µας... ενώνουµε τις φωνές µας...για να ευχηθούµε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ... 
 
 
 

 
Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου 2015 
 
 
10:00π.µ.-12:00 •Κεντρική πλατεία Κοµοτηνής. 
10:00π.µ.-11:00π.µ:Συµµετοχή   του 7ου, του 8ου και του 9ου Νηπιαγωγείου 
Κοµοτηνής. 
11:00π.µ.-12:00: Συµµετοχή   του 14ου Νηπιαγωγείου Κοµοτηνής. 
Ο Αϊ-Βασίλης …έρχεται 
Ο Άϊ-Βασίλης προσγειώνεται µε το έλκηθρό του στην κεντρική πλατεία Κοµοτηνής 
και προσφέρει διασκέδαση, ξεγνοιασιά και πολύ παιχνίδι στα παιδιά του 7ου,   

του 
8ου, του 9ου  και του 14ου Νηπιαγωγείου Κοµοτηνής, τα οποία δε θα ξεχάσουν να 
φέρουν τα παιχνίδια τους, για να τα βάλουν στο σάκο του Αϊ-Βασίλη που θα τα 
χαρίσει σε άλλα παιδιά. 



10:00π.µ.-13:00µ.µ.   • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής. 
Χριστουγεννιάτικο bazzar E.E.E.Ε.K Κοµοτηνής. 
Στη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου  Βazzar θα εκτεθούν και θα διατεθούν προς 
πώληση κατασκευές των µαθητών, όπως διακοσµητικά κεριά, κορνίζες, σαπούνια, 
χριστουγεννιάτικα στολίδια και συσκευασµένα χειροποίητα γλυκά του κουταλιού και 
λικέρ, προϊόντα που παρασκεύασαν οι µαθητές µας στο πλαίσιο του Εργαστηρίου 
Γεωπονίας. 

 
Τετάρτη 23 ∆εκεµβρίου 2015 
 
18:00µ.µ. • Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
Εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου των εν Θράκη ∆ιαβιούντων 
Σαρακατσαναίων 
Ο Μορφωτικός Σύλλογος των εν Θράκη ∆ιαβιούντων Σαρακατσαναίων βραβεύει 
τους αριστούχους των Γυµνασίων και Λυκείων του Ν. Ροδόπης και τους εισαχθέντες 
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ για το 2015. 
 
 
18:00µ.µ. • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής. 
Εκδήλωση του Συνδέσµου Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµοτικών Σχολείων 
Κοµοτηνής 
Στις 23 ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και από τις 18:00 η ώρα το απόγευµα, οι 
Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων 10 ∆ηµοτικών Σχολείων της πόλης µας (1ο , 2ο, 3ο, 
4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο, 10ο και 11ο 

σχολείο), σας περιµένουµε στην κεντρική πλατεία, στο 
περίπτερο του Συνδέσµου Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, για να µοιραστούµε 
µαζί σας τη χαρά της φροντίδας και της προσφοράς. Θα συλλέξουµε, µε τη βοήθεια 
των µαθητών των σχολείων µας, δώρα για ανθρώπους που χρειάζονται τη στήριξή 
µας, ενώ τα παιδιά θα γευτούν νόστιµα µελοµακάρονα, θα στολίσουν 
χριστουγεννιάτικα δέντρα, θα ακούσουν ωραία µουσική και θα τραγουδήσουν τα 
κάλαντα! Μην ξεχνάτε ότι χαιρόµαστε πάντα µε όσα µας προσφέρονται, αλλά πιο 
πολύ ακόµη, µε όσα προσφέρουµε εµείς!!!Σας περιµένουµε!!! 

 
 
 
Πέµπτη 24 ∆εκεµβρίου 2015 
11:00π.µ. • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής 
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα 
Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Κοµοτηνής  πληµµυρίζει  µε γιορτινές µελωδίες , 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια, µε τα παραδοσιακά κάλαντα και µαγικούς ήχους την 
κεντρική πλατεία της πόλης µας , παρασέρνοντας όλους τους δηµότες να 
σιγοτραγουδήσουν. 
 
18:00µ.µ. • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής 
Παραδοσιακά κάλαντα 
Το χορευτικό συγκρότηµα του Μορφωτικού Οµίλου Κοµοτηνής τραγουδά 
παραδοσιακά κάλαντα και σκορπίζει  χαµόγελα αισιοδοξίας και ελπίδας. 
Υπενθυµίζοντάς µας, έτσι, ότι η παράδοση αποτελεί το ασφαλές εχέγγυο, για να 
διατηρήσουµε αλώβητη την ευαισθησία και την ανθρωπιά µας. Μας διδάσκει ότι 



µόνο αν γνωρίζουµε τα επιτεύγµατα του παρελθόντος µας, µπορούµε να έχουµε και 
ανάλογο µέλλον διδασκόµενοι από αυτό. 
 

 
Κυριακή 27 ∆εκεµβρίου 2015 
12:00 • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής 
Τα παιδιά της Στέγης Πολιτισµού Παράδοσης &  Λαογραφίας  δηµιουργούν 
εορταστικά 
Το πνεύµα των Χριστουγέννων δε θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον 
νεοσύστατο σύλλογό µας. Την Κυριακή 27 ∆εκεµβρίου, στις 12:00 το µεσηµέρι, το 
παιδικό τµήµα του συλλόγου µας είναι το πλέον κατάλληλο για να δώσει µία 
πολύχρωµη νότα στη γιορτινή πόλη µας, στολίζοντας δεντράκια µε όµορφες 
δηµιουργίες που έχουν φτιάξει τα ίδια τα παιδιά. Παράλληλα, τα παιδιά θα 
προσφέρουν εδέσµατα στους συµπολίτες µας, συνοδεύοντας τα µε ευχές για ένα 
ευτυχισµένο 2016, γεµάτο υγεία, ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσµο. 
 
 
 
13:00µ.µ. • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής 
Βράβευση της καλύτερης βιτρίνας από τον Εµπορικό Σύλλογο Κοµοτηνής 
Ο Εµπορικός Σύλλογος για ακόµη µια χρονιά θα βραβεύσει την καλύτερη και πιο 
εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη βιτρίνα της πόλης. Καλούµε όλα τα εµπορικά 
καταστήµατα να συµµετέχουν σε αυτή τη γιορτή µε πολύ φαντασία και 
χριστουγεννιάτικη διάθεση, καθώς η βράβευση θα πλαισιωθεί από πολύ µουσική µε 
DJ, ξωτικά και Άγιους Βασίληδες στην πλατεία της Κοµοτηνής. 
 
 
 
 
Τρίτη 29 ∆εκεµβρίου 2015 
17:00µ.µ• Κεντρική πλατεία Κοµοτηνής 
« ΜΩΜΟΓΕΡΙΑ» , το λαϊκό παραδοσιακό θέατρο του Πόντου. 
Ο Κιτί  Γοτσάς (παλιός χρόνος), η Νύφη(φύση), ο Αράπης (νέος χρόνος) και οι 
Μωµόγεροι του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Θρυλορίου « Η Κερασούντα και το 
Γαρς», για άλλη µια χρονιά θα ξορκίσουν το « κακό» µε τα κουδούνια τους και θα 
καλωσορίσουν το νέο χρόνο µε τη σάτιρα και το γέλιο. Ακολουθήστε τους στους 
δρόµους της Πόλης µας για «Υείαν, Ευλοείαν και Καλοχρονίαν». 
" Τα κάλαντα οι Μωµοέρ 
Τα Φώτα οι Ποπάδες 
Νασαν εκείνεν τη µάναν 
Που εχ’ εµορφους νυφάδες." 
 
 

Τετάρτη 30 ∆εκεµβρίου 2015 
10:00π.µ-13:00µ.µ. • Κεντρική πλατεία Κοµοτηνής 
Σαρακατσάνικα εδέσµατα και πίτες 



Ο Μορφωτικός Σύλλογος των εν Θράκη διαβιούντων Σαρακατσαναίων θα υποδεχθεί  
τον κόσµο στο κονάκι που θα στήσει, προσφέροντας παραδοσιακά εδέσµατα και 
πίτες. Πιστοί στη µακραίωνη παράδοσή τους οι Σαρακατσάνοι του τόπου µας 
παρουσιάζουν ένα νόστιµο δείγµα της διατροφικής τους κουλτούρας στέλνοντας σε 
όλους τις δικές τους γιορτινές ευχές. 
21:30µ.µ. • Λέσχη Κοµοτηναίων  
Μουσικοχορευτική εκδήλωση των Alma Libre 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Alma Libre διοργανώνει για έβδοµη συνεχή χρονιά, 
εκδήλωση µε θέµα «Αποχαιρετώντας τον χρόνο µε ένα τάνγκο 7». Στην εκδήλωση θα 
φιλοξενηθούν οι µουσικοί καλλιτέχνες:  Νικόλαος Αναδολής (πιάνο) και Χριστίνα 
Ράπτη (βιολί), καθώς και το χορευτικό ζευγάρι Νάντια Χρονίδου και Γιάννης 
Σαπατόρης από τη Θεσσαλονίκη. 
Πέµπτη 31 ∆εκεµβρίου 2015 
10:00π.µ.-11:00π.µ. • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής 
Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα 
« Καλή Χρονιά, Χρόνια Πολλά, Χαρούµενη,  Χρυσή Πρωτοχρονιά». Η Φιλαρµονική  
της Αιγείρου του ∆ήµου Κοµοτηνής   υποδέχεται  µουσικά τον καινούριο χρόνο. 
Γεµίζουν το κέντρο της πόλης µε πρωτοχρονιάτικες µελωδίες και ήχους και εύχονται 
σε όλους καλή, ευτυχισµένη και δηµιουργική χρονιά. 
 
12:00• Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής 
Εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κοµοτηνής µε τα παιδιά των 
Κατηχητικών Σχολείων της Μητροπόλεώς µας 
Τα παιδιά των Κατηχητικών Σχολείων της Μητροπόλεώς µας γιορτάζουν τη Γέννηση 
του Χριστού µε το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Μέσα από χαµόγελα και χαρούµενες 
φωνές θα µας µεταφέρουν τις χριστουγεννιάτικες δράσεις των ενοριών τους. 
 

 
 
 
                            ∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016 
11:00π.µ. • Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής 
Γιορτή των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) Κοµοτηνής 
και Μελέτης. 
Τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης  (Κ∆ΑΠ) Κοµοτηνής και Μελέτης 
δηµιουργούν καλλιτεχνικά, ζωντανεύοντας τον Άγιο Βασίλη, µε συνοδοιπόρους και 
βοηθούς το παιχνίδι, το τραγούδι και το όνειρο! Γιορτάζουν τον ερχοµό του νέου 
χρόνου, κάνοντας βόλτα στο καρουζέλ, διασκεδάζοντας µε τον κλόουν, το ξωτικό και 
παίρνοντας δώρα από τον Αϊ-Βασίλη. 


