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Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου

17:30 Μαγεμένο Πάρκο
Έναρξη του 4ου φιλανθρωπικού αγιοβασιλιάτικου αγώνα δρόμου, με τίτλο “Santa 
Run”. H αφετηρία είναι το Πάρκο της Αγίας Παρασκευής και ο τερματισμός στην 
κεντρική πλατεία της πόλης.

19:00 Πλατεία Ειρήνης / Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου 
Ο Δήμαρχός μας κ. Γιάννης Γκαράνης και η Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. καλούν μικρούς και 
μεγάλους στην Κεντρική Πλατεία για να δηλώσουμε και επίσημα την έναρξη της 
εορταστικής περιόδου με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

19:15 Πλατεία Ειρήνης / Συναυλία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη
Μαζί του η Μελίνα Μακρή
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια που όλοι έχουμε τραγουδήσει και 
που έχουν συνδεθεί με μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της ζωής μας, 
αλλά και καινούργια από την τελευταία δισκογραφική του δουλειά με την Λίνα 
Νικολακοπούλου όπως “Σε ποιόν να πω το σ’αγαπώ”, “Έρωτας αγκάθι” κ.α. 
Τραγούδια που ιχνογραφούν κορυφαίες στιγμές της επιτυχημένης καλλιτεχνικής 
του πορείας ως δημιουργού και ως τραγουδιστή.
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Τρίτη 10  Δεκεμβρίου

Από τις 09:30, τα μικρά παιδιά της πόλης, επισκέπτονται το Μαγεμένο Πάρκο. 
Σήμερα κοντά μας, τμήματα από τον Παιδικό Σταθμό Νέου Σιδηροχωρίου,                     
τον Βρεφονηπιακό Σταθμό  «Λιλιπούπολη» και το 5ο Νηπιαγωγείο.

19:00 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής
Θεατρική παράσταση από την Παιδική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής με το 
έργο της Ζωής Βαλάση «Ο κλέφτης των αστεριών».  
Σκηνοθεσία: Μυρσίνη Λαντζουράκη, Μουσική: Μαρίνος Τόκας, Σκηνικά-Κοστούμια: 
Ιωάννης Ν. Καραγκιουλμέζης, Φωτισμοί: Γιάννης Τζατζανάς, Ηχοληψία: Ελένη 
Αποστολίδου. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Λειβαδίτης, Ρίτα Μοσχίδου, Βούλα Παναγιωτίδου, 
Δημήτρης Πάσσος, Αθανασία Πουπουζή.

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου

Από τις 09:30, τα μικρά παιδιά της πόλης, επισκέπτονται το Μαγεμένο Πάρκο.
Σήμερα κοντά μας, τμήματα από τον τον Δ΄ και τον Ε΄ Δημοτικό Βρεφονηπιακό 
σταθμό, τον  Βρεφονηπιακό σταθμό «Λιλιπούπολη», το 8ο  και το 11ο Νηπιαγωγείο.

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου

Από τις 09:30, τα μικρά παιδιά της πόλης, επισκέπτονται το Μαγεμένο Πάρκο.
Σήμερα κοντά μας, τμήματα από το 1o, 3o και 9o Νηπιαγωγείο.

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Από τις 09:30, τα μικρά παιδιά της πόλης, επισκέπτονται το Μαγεμένο Πάρκο.
Σήμερα κοντά μας, τμήματα από τον Βρεφονηπιακό σταθμό «Λιλιπούπολη», 
τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Ελληνικού Στρατού, το 2o Νηπιαγωγείο και το 
Νηπιαγωγείο Κοσμίου.
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Σάββατο  14 Δεκεμβρίου

Στις 11:00 και στις 12:00, διαδρομές  για τα παιδιά της πόλης, 
με ξενάγηση στο Μαγεμένο Πάρκο.

11:00 Μαγεμένο Πάρκο 
Η ΧΕΝ Κομοτηνής  και η ομάδα κουκλοθέατρου “Το Χοντρό Μπιζέλι” παρουσιάζουν 
την παράσταση «Το μαγικό κουτί της Αριάδνης».
Μια απλή  και ενδιαφέρουσα ιστορία βασισμένη στην Τέταρτη Αρχή της Διακήρυξης 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σύμφωνα με την οποία κάθε παιδί πρέπει να έχει 
τροφή, στέγη, ψυχαγωγία και ιατρική περίθαλψη. 
Η Αριάδνη έχει ένα μαγικό κουτί μέσα στο οποίο ζουν ζωηρόχρωμα  λαγουδάκια, 
τα οποία χρειάζονται βοήθεια για να βρίσκουν τροφή, να μην αρρωσταίνουν και να 
είναι χαρούμενα. Θα τα καταφέρει άραγε;

18:00 Μαγεμένο Πάρκο
Οι Dromocosmicas παρουσιάζουν τη Muamba!  Ένα κωμικό show για όλες τις 
ηλικίες. Μία συγχώνευση μιμικής, μαγικών κόλπων, μουσικής , σχοινοβασίας που 
θα μας κάνει να ταξιδέψουμε στην ατμόσφαιρα των παλιών παραδοσιακών μικρών 
περιπλανώμενων ΤΣΙΡΚΟ. 

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

Στις 10:00 και στις 12:00, διαδρομές για τα παιδιά της πόλης, με ξενάγηση στο 
Μαγεμένο Πάρκο.

11:00 Μαγεμένο Πάρκο
Οι Dromocosmicas παρουσιάζουν την παράσταση “VAGOR & BELLAVITA”.  Μέσα 
από τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών δίνεται έμφαση 
στην ομαδικότητα, την συνεργασία καθώς και στην εφευρετικότητα που πρέπει να 
επιδείξουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές τους δυσκολίες.

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου

Από τις 09:30, τα μικρά παιδιά της πόλης, επισκέπτονται το Μαγεμένο Πάρκο.
Σήμερα κοντά μας, τμήματα από τον Γ΄ Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό,                           
τον Παιδικό Σταθμό «Γέλα - Χαμογέλα» και το 13ο Νηπιαγωγείο.
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20:30 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής
Ταξίδι στο χρόνο με 5  φωνές με το φωνητικό σύνολο A Capella “Mezzotono” από  την 
Ιταλία. Μια ξεχωριστή παράσταση πέντε ερμηνευτών, οι οποίοι θα παρουσιάσουν 
ένα πρόγραμμα, βασισμένο σε ένα εξαιρετικό ρεπερτόριο με ρομαντικά ιταλικά 
τραγούδια, που καλύπτουν πολλά είδη μουσικής, όπως τζαζ, big band, ποπ, μπόσα 
νόβα,  μάμπο, ταγκό, παραδοσιακή και κλασική μουσική. 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής. Με την ευγενική υποστήριξη του Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης και του Ιταλικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου

Από τις 09:30, τα μικρά παιδιά της πόλης, επισκέπτονται το Μαγεμένο Πάρκο.
Σήμερα κοντά μας, τμήματα από τον Α΄ Δημοτικό Βρεφονηπιακό σταθμό, τον 
Παιδικό Σταθμό «Μορμόλης» και το 7ο Νηπιαγωγείο.

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου

Από τις 09:30, τα μικρά παιδιά της πόλης, επισκέπτονται το Μαγεμένο Πάρκο.
Σήμερα κοντά μας, τμήματα από τον Παιδικό Σταθμό «Μορμόλης» και τον 
Βρεφονηπιακό Σταθμό της Ι.Μ.Μ.Κ..

17:00  Ίδρυμα Παπανικολάου 
Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τη Σύγχρονη
Μουσική Σχολή «Θράκες»

20:30 Πολιτιστική Κίνηση Ροδόπης 
Συναυλία με τη Big Βand “Allegro”. Τζαζ μουσική, 
υπό τη διεύθυνση του Νικόλαου Ιερώνυμου. 
Θα παρουσιαστούν, γνωστές μουσικές 
από τη δεκαετία του ‘60 έως σήμερα.

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου

Από τις 09:30, τα μικρά παιδιά της πόλης, 
επισκέπτονται το Μαγεμένο Πάρκο. Σήμερα 
κοντά μας, τμήματα από τον Β΄ Δημοτικό 
Βρεφονηπιακό Σταθμό και το 4ο Νηπιαγωγείο 
Κομοτηνής.
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Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

Από τις 09:30, τα μικρά παιδιά της πόλης, επισκέπτονται το Μαγεμένο Πάρκο.
Σήμερα κοντά μας, τμήματα από τον Ζ΄ Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και τον 
Βρεφονηπιακό σταθμό «Παιχνιδοκαμώματα».

11:00 Πλατεία Ειρήνης
Οι καταρτιζόμενοι των ειδικοτήτων «Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ» 
και «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» του Δ.Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής,  
προσφέρουν σε μικρούς και μεγάλους γλυκίσματα, διακοσμούν τα παιδικά 
προσωπάκια με χριστουγεννιάτικες πινελιές και συμβάλλουν στη δημιουργία 
χαρμόσυνου χριστουγεννιάτικου κλίματος.

19:30 Πολιτιστικό Κύτταρο (πρώην ΡΕΞ)
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από τους «Φιλοτέχνες».

20:00 Μέγαρο Μουσικής
Η ορχήστρα του Συλλόγου «Φίλοι της Μουσικής Θράκης» παρουσιάζει μία μεγάλη 
Χριστουγεννιάτικη συναυλία με δημοφιλή έργα από το διεθνές ρεπερτόριο καθώς 
και μουσική για τα Χριστούγεννα.

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου

Στις 10:00 και στις 18:00, διαδρομές για τα παιδιά
της πόλης, με ξενάγηση στο Μαγεμένο Πάρκο.

11:00 Μαγεμένο Πάρκο 
Η ΧΕΝ Κομοτηνής  και η ομάδα κουκλοθέατρου 

“Το Χοντρό Μπιζέλι” παρουσιάζουν την παράσταση 
«Το μαγικό κουτί της Αριάδνης». Μια απλή  και 

ενδιαφέρουσα ιστορία βασισμένη στην Τέταρτη Αρχή 
της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 

σύμφωνα με την οποία κάθε παιδί πρέπει να έχει 
τροφή, στέγη, ψυχαγωγία και ιατρική περίθαλψη. 

Η Αριάδνη έχει ένα μαγικό κουτί μέσα στο οποίο ζουν 
ζωηρόχρωμα  λαγουδάκια, τα οποία χρειάζονται 

βοήθεια για να βρίσκουν τροφή, να μην αρρωσταίνουν 
και να είναι χαρούμενα. Θα τα καταφέρει άραγε;
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18:00  Διαδραστική περιήγηση στο Μαγεμένο Πάρκο
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

18:00 Μαγεμένο Πάρκο
Το Μουσικό Εργαστήρι «Νότα» του Χρήστου Χατζόπουλου με τους μαθητές του, 
παρουσιάζουν κάλαντα απ΄ όλη την Ελλάδα.

18:30 Πολιτιστικό Κύταρο (πρώην ΡΕΞ)
Το θεατρικό εργαστήρι «επί σκηνής» παρουσιάζει πέντε μικρές ιστορίες με τίτλο: 
«Τα πνεύματα των Χριστουγέννων».
Χριστούγεννα. Γιορτή χαράς! Αγάπης! Ομόνοιας! Ελπίδας… Μα… γιατί η Άννα δεν 
παίζει με τις φίλες της; Τι θέλει πια αυτός ο ανικανοποίητος βασιλιάς; Ωχ πια κι 
αυτή η δασκάλα μας… να μας βάλει να γράψουμε ένα ποίημα για την αγάπη! Και 
ποια είναι επιτέλους αυτή η Φεριχά; Υπάρχει περίπτωση να χάσουμε τη χαρά των 
Χριστουγέννων; Πέντε δρώμενα για την αγάπη, τη φιλία, τη συμπαράσταση από 
τους μαθητές του θεατρικού εργαστηρίου «επί σκηνής»
Διδασκαλία: Μυρσίνη Λαντζουράκη και Βούλα Παναγιωτίδου

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου

11:00 έως 14:30 στις οδούς Βενιζέλου, Ερμού
& Σ. Βέμπο - Αγίου Γεωργίου

DJ΄s και κλόουν σκορπίζουν το κέφι σε 
μικρούς και μεγάλους με μουσική, χορό 

και παιχνίδια! Και μας καλούν να τους 
ακολουθήσουμε με χαρά κι ενθουσιασμό, 

κάνοντας τις βόλτες και τις αγορές μας 
ευχάριστες και διασκεδαστικές.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής 
& Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής.

11:30 Μαγεμένο Πάρκο
Διαδρομές για τα παιδιά της πόλης,
με ξενάγηση στο Μαγεμένο Πάρκο.
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11:30 Μαγεμένο Πάρκο
Tο Θρακικό Θέατρο Σκιών του Γιάννη Βουλτσίδη, παρουσιάζει την «Καλύβα των 
Χριστουγέννων» που είναι ένα αφήγημα του Φώτη Κόντογλου, με τον Αη Βασίλη 
τον Βυζαντινό. Πάνω του στηρίχθηκε η θεατρική αυτή διασκευή, που ενσωματώνει 
αφήγηση, στοιχεία περφόρμανς, ζωντανό θέατρο και θέατρο σκιών και μουσική.

19:30 Μαγεμένο Πάρκο
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από όλη την Ελλάδα. 
Παίζουν οι μουσικοί: Ιφιγένεια Αθανασοπούλου, Γιώργος Κελεσίδης, Μπαρίς 
Οβαλί,  Σοφία Χατζοπούλου, Ηρακλής Ψωμαδόπουλος.

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου
 
11:00 Μαγεμένο Πάρκο
Διαδρομές για τα παιδιά της πόλης, με ξενάγηση στο Μαγεμένο Πάρκο.

19:00 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Ο Σύλλογος των εν Θράκη Διαβιούντων Σαρακατσαναίων βραβεύει τους 
αριστούχους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων και τους εισαχθέντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 
φοιτητές μέλη του Συλλόγου.

Τρίτη 24  Δεκεμβρίου

11:00 Μαγεμένο Πάρκο
Διαδρομή  για τα παιδιά της πόλης,
με ξενάγηση στο Μαγεμένο Πάρκο.

Σύλλογοι και φιλαρμονικές έρχονται στο 
Μαγεμένο Πάρκο να μας πουν τα κάλαντα.

Ο Μάγος Ρότζερ και η ομάδα του, 
σε μία παράσταση με μαγικά κόλπα,  
μπαλονοκατασκευές για τα παιδιά, γιγάντιες 
σαπουνόφουσκες, μουσικοκινητικό πρόγραμμα 
σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Ξυλοπόδαρος 
και ξωτικό, φωτογραφίζονται και παίζουν με τους 
μικρούς επισκέπτες του Μαγεμένου Πάρκου.
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Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου

11:00 Μαγεμένο Πάρκο
Ο Μάγος Ρότζερ και η ομάδα του, σε μία παράσταση με μαγικά κόλπα, 
μπαλονοκατασκευές για τα παιδιά, γιγάντιες σαπουνόφουσκες, μουσικοκινητικό 
πρόγραμμα σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Ξυλοπόδαρος και ξωτικό, 
φωτογραφίζονται και παίζουν με τους μικρούς επισκέπτες του Μαγεμένου Πάρκου.

11:30 Μαγεμένο Πάρκο
Tο Θρακικό Θέατρο Σκιών του Γιάννη Βουλτσίδη, παρουσιάζει την «Καλύβα των 
Χριστουγέννων» που είναι ένα αφήγημα του Φώτη Κόντογλου, με τον Αη Βασίλη 
τον Βυζαντινό. Πάνω του στηρίχθηκε η θεατρική αυτή διασκευή, που ενσωματώνει 
αφήγηση, στοιχεία περφόρμανς, ζωντανό θέατρο και θέατρο σκιών και μουσική.

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου

11:00 Μαγεμένο Πάρκο
Διαδρομές για τα παιδιά της πόλης, με ξενάγηση στο Μαγεμένο Πάρκο.

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου

11:30 Πλατεία Ειρήνης
Καμήλες και Ντιβιτζήδες από το Σύλλογο 
Ανατολικορωμυλιωτών.  Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Ανατολικορωμυλιωτών Κομοτηνής ζωντανεύει 
στην Κεντρική Πλατεία της πόλης έθιμα και 
συνήθειες, υπό τους ήχους παραδοσιακής 
μουσικής.

12:00 Μαγεμένο Πάρκο
Διαδρομές για τα παιδιά της πόλης, με ξενάγηση 
στο Μαγεμένο Πάρκο.

20:30  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής

Η θεατρική ομάδα των   Έντιμων Απατεώνων 
Ξάνθης, παρουσιάζει το έργο «Ποια Ελένη;» Οι 
Έντιμοι Απατεώνες είναι μία θεατρική ομάδα 
αποτελούμενη περίπου από 50 άτομα (μαθητές και 
φοιτητές). Επιλέγει συνήθως να ανεβάζει κωμωδίες
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με κοινωνικά μηνύματα. Στο συγκεκριμένο θεατρικό, αυτό που οι Έντιμοι θα 
προσπαθήσουν να αναβιώσουν διαδραστικά με το κοινό τους είναι το εξής: 
“Τελικά, η ομορφιά είναι μία και απόλυτη;  Ή μήπως είναι και αυτό ένα προϊόν 
της κοινωνικής σύμβασης;” Η είσοδος είναι δωρεάν αλλά οι θεατές μπορούν 
εθελοντικά να προσφέρουν αγαθά για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου

Στις 12:00 και στις 18:00, διαδρομές για τα παιδιά της πόλης, με ξενάγηση στο 
Μαγεμένο Πάρκο.

18:00 Πολιτιστικό Κύταρο (πρώην ΡΕΞ)
Οι Redicolo παρουσιάζουν την παράσταση  «Ρομπέν των Δασών - Η αληθινή 
ιστορία». Μαριονέτες και κούκλες σε ανθρώπινο μέγεθος, γιγαντόκουκλες και 
θεατρικές μάσκες, μουσική και τραγούδι, αμεσότητα και διάδραση με τα παιδιά 
είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των παραστάσεων Redicolo. 

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου

10:00 Πλατεία Ειρήνης
Ο Σύλλογος των εν Θράκη Διαβιούντων Σαρακατσαναίων σας καλεί να δοκιμάσετε 
παραδοσιακές Σαρακατσάνικες πίτες.

11:00 Μαγεμένο Πάρκο
Διαδρομές για τα παιδιά της πόλης, με ξενάγηση στο Μαγεμένο Πάρκο.

11:30 Πολιτιστικό Κύταρο (πρώην ΡΕΞ)
Οι Redicolo παρουσιάζουν την παράσταση  «Ο Κύκλος με τις κούκλες». Μαριονέτες 
και κούκλες σε ανθρώπινο μέγεθος, γιγαντόκουκλες και θεατρικές μάσκες, μουσική 
και τραγούδι, αμεσότητα και διάδραση με τα παιδιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
των παραστάσεων Redicolo.

17:30 Δρόμοι της πόλης / Πλατεία Ειρήνης
Μωμόγεροι, με αφετηρία το δημαρχείο της πόλης, κατακλύζουν τους δρόμους και 
ανταμώνουν στην πλατεία Ειρήνης όπου συμμετέχουν σε ένα έθιμο του Πόντου. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Πολιτιστικός Σύλλογος Θρυλορίου «Η Κερασούντα και το Γαρς» 
 
22:00 Λέσχη Κομοτηναίων 
Εκδήλωση του Συλλόγου Alma Λibre με τίτλο: «Αποχαιρετώντας τη χρονιά με ένα 
τάγκο».
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Τρίτη 31 Δεκεμβρίου

Από το πρωί, σύλλογοι και φιλαρμονικές έρχονται στο Μαγεμένο Πάρκο να μας 
πουν τα κάλαντα.

12:00 Μαγεμένο Πάρκο
Διαδρομές για τα παιδιά της πόλης, με ξενάγηση στο Μαγεμένο Πάρκο.

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου

11:30 Μαγεμένο Πάρκο 
Ο Μάγος Ρότζερ και η ομάδα του, σε μία παράσταση με μαγικά κόλπα, 
μπαλονοκατασκευές για τα παιδιά, γιγάντιες σαπουνόφουσκες, μουσικοκινητικό 
πρόγραμμα σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Ξυλοπόδαρος και ξωτικό, 
φωτογραφίζονται και παίζουν με τους μικρούς επισκέπτες του Μαγεμένου Πάρκου.

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου

12:00 Μαγεμένο Πάρκο
Διαδρομές για τα παιδιά της πόλης, με ξενάγηση στο Μαγεμένο Πάρκο.

Σάββατο 4 Ιανουαρίου

19:30  Μαγεμένο Πάρκο
Οι «Κόκκινες μύτες» παρουσιάζουν Clown gags, θεατρικά σκετσάκια, 
ταχυδακτυλουργικά τρικ, ζογκλερικά κόλπα, αστείους διαγωνισμούς, 
μουσικοκινητικά παιχνίδια, μπαλονοκατασκευές, ζωγραφική προσώπου, αστείες 
γκάφες και προσφέρουν απλόχερα το γέλιο.

Κυριακή 5 Ιανουαρίου

11:30 Μαγεμένο Πάρκο
 Οι «Κόκκινες μύτες»
σε μία ακόμη παράσταση
 για τους μικρούς μας φίλους.



Σημαντικές σημειώσεις:
1. Καθημερινά, στις 18:00, τα παιδιά της πόλης, έχουν τη δυνατότητα να 
επισκέπτονται οργανωμένα το Μαγεμένο Πάρκο και να ακολουθούν τις 
διαδραστικές διαδρομές. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2. Οι απογευματινές διαδρομές δεν θα πραγματοποιηθούν στις: 24, 25 και 31 
Δεκεμβρίου και από 1 έως 5 Ιανουαρίου.
3. Όσες παραστάσεις είναι προγραμματισμένες για το Μαγεμένο Πάρκο και 
υπάρχει κώλυμα λόγω καιρού, θα μεταφερθούν την ίδια  μέρα και ώρα στο 
Ίδρυμα Παπανικολαου. 

 

Ανακυκλώνοντας το χαρτί όχι μόνο βοηθάμε στην σωτηρία των δέντρων που κόβονται για την παρασκευή του,
αλλά μειώνουμε και τη μόλυνση του αέρα κατά 95% αφήνοντάς τα στη θέση τους να παράγουν οξυγόνο.

ΔHΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚH ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ 14
Τηλέφωνο: 25310 31022 & 25310 83116 Fax: 2531030644

e-mail: dkeppak@gmail.com  
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