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Κυριακή 3 Μαρτίου 2013  
Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου 
Κομοτηνής •11.30-13.30
Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, 
Παιδείας, Αθλητισμού του Δήμου Κομο-
τηνής προσκαλεί τους μικρούς δημότες 
σ’ ένα δίωρο πανηγύρι ξεφαντώματος, 
χαράς και αστείρευτου κεφιού.
Η μουσική, ο χορός, το τραγούδι, τα 
παιχνίδια, οι κατασκευές με μπαλόνια 
και η διασκέδαση θα πρωταγωνιστή-
σουν σ’ αυτό το μαγικό πρωινό ξενοια-
σιάς και ανεμελιάς. 
Ελάτε όλοι, οι μικροί μας φίλοι  να γλε-
ντήσουμε αποκριάτικα υπό την καθο-
δήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών.

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 
Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής
19.00 μ.μ. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «TRELA-
CADEMY. Kom», που ιδρύθηκε το 2008 
και απαριθμεί 800 μέλη, έχοντας 
χαρακτήρα πολιτιστικό, ψυχαγωγικό 
και κοινωνικό, συμμετέχει ενεργά στα 
εορταστικά δρώμενα της περιοχής και 
συμβάλλει στην προαγωγή του εθελο-
ντισμού και της ομαδικότητας.
Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει 
μια μεγάλη αποκριάτικη εκδήλωση 
την Τσικνοπέμπτη, η οποία στέφεται 

πάντα από επιτυχία. Φέτος, σε συ-
νεργασία με  τη Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού 
του Δήμου Κομοτηνής, μας καλούν να 
διασκεδάσουμε και να ξεφαντώσουμε 
με αστείρευτο κέφι στην Κεντρική 
Πλατεία της πόλης μας.
Ας  φορέσουμε όλοι τη γιορτινή μας 
διάθεση και τις αποκριάτικες στολές 
μας, ας οπλιστούμε με χαρά κι ας τσι-
κνίσουμε μαζί τους, υπό τους ήχους 
της μουσικής.   

Σάββατο 9 Μαρτίου 2013
Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής
10.30 το πρωί 

Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος 
Θρακών Κομοτηνής, σε συνεργασία με 
τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, 
Παιδείας, Αθλητισμού του Δήμου Κο-
μοτηνής, διοργανώνει στην κεντρική 
πλατεία της πόλης, το Σάββατο 9 
Μαρτίου 2013, στις 10.30 το πρωί, 
αποκριάτικη γιορτή για τους μικρούς 
φίλους του συλλόγου και για όλα τα 
παιδιά, με κέφι, χορό, τραγούδι με dj, 
ζωντανή μουσική, κλόουν, ξυλοπόδα-
ρους και πολλές άλλες εκπλήξεις. 
Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και 
μεγάλους, ντυμένους καρναβάλια, να 
ξεφαντώσουμε και να διασκεδάσου-
με.
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