
17:00 - 18:30 και 19:00 - 20:30 Περιηγητική Λέσχη «Καλωσορίσατε στο σπίτι µας χο-χο-χο» ένα ταξίδι
στο σπίτι του Άη Βασίλη παρέα µε χιονούλες ξωτικά και τάρανδους.
18:30 ∆ρόµοι εµπορικού κέντρου πόλης: Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική παιανίζει σε εορταστικούς ρυθµούς.
18:30 Σπίτι Πολιτισµού: «Πολυπολιτισµική βραδιά φιλίας» από το ∆ήµο Ρεθύµνης. Οι Ρεθεµνιώτες και
τα µέλη της Παγκόσµιας Κοινότητας που ζουν µαζί µας, γιορτάζουν σε συνάντηση λαών και πολιτισµών,
εν όψει του νέου έτους.

Πέµπτη 30 ∆εκεµβρίου 2010
11:00–14:00: Εµπορικός Σύλλογος
- ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ στην Λεωφόρο Κουντουριώτη: party µε κεράσµατα, µουσική, χορό, εκπλήξεις, Άγιο Βασίλη.
- ΞΥΛΟΠΟ∆ΑΡΟΣ κάνοντας µια µεγάλη βόλτα µε τα παιδιά για να αποχαιρετίσουν όλοι µαζί το 2010.
- Οδός Αρκαδίου: Γράµµα στον Άγιο Βασίλη.
18:30 ∆ρόµοι εµπορικού κέντρου πόλης: Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική παιανίζει σε εορταστικούς ρυθµούς.

Παρασκευή 31 ∆εκεµβρίου 2010
11:00-15:00 πλατεία Μικρασιατών – Α.Γ.Ο.Ρεθύµνου Φιλανθρωπική εκδήλωση «Βάλτο αγόρι µου» σε
συνεργασία µε την Πρωτοβουλία Πολιτών Ρεθύµνου για την πρόληψη των Τροχαίων Ατυχηµάτων.
11:00-19:00 πλατεία 4ων Μαρτύρων – Σώµα Ελλήνων Προσκόπων. Χριστουγεννιάτικο παζάρι µε µετα-
χειρισµένα παιχνίδια – καστανάς – λυκόπουλα και πρόσκοποι που θα παίζουν και θα τραγουδούν.
9:30-14:30 Κέντρο Νέων: Εµπορικός Σύλλογος
- ∆ηµιουργική απασχόληση και Μάγος για τρεις ολόκληρες ώρες.
-Λεωφ. Κουντουριώτη: ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ PARTY

- Οδός Τσουδερών : πολλές εκπλήξεις κάθε µέρα!!!
12:00 ∆ρόµοι εµπορικού κέντρου πόλης: Παρέλαση του Αη Βασίλη από την Περιηγητική Λέσχη µε τη
συνοδεία της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής ∆. Ρεθύµνης.
18:30 ∆ρόµοι εµπορικού κέντρου πόλης: Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική παιανίζει σε εορταστικούς ρυθµούς.

∆ευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011
11:00–13:00 Κέντρο Κρητικής Λαϊκής Τέχνης (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων παραµυ-
θιών από τη «Γωγώ την παραµυθού» και δηµιουργική απασχόληση παιδιών.

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011
11:00–13:00 Κέντρο Κρητικής Λαϊκής Τέχνης (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων παραµυ-
θιών από τη «Γωγώ την παραµυθού» και δηµιουργική απασχόληση παιδιών.

Άλλες Εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των εορτών
∆ευτέρα 13 ∆εκεµβρίου έως Κυριακή 19 ∆εκεµβρίου 2010 10:00–13:00 και 18:00-20:00 Κέντρο

Κρητικής Λαϊκής Τέχνης (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Χριστουγεννιάτικο παζάρι του Συλλόγου «Αγάπη». Ο Σύλ-
λογος ∆ηµιουργών Γυναικών στηρίζοντας το Σύλλογο «Αγάπη» προσφέρει δηµιουργικά πρωινά

στις κυρίες µε χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες και αφηγήσεις παραµυθιών τα απογεύµατα για τα
παιδιά µε τη γιαγιά «Γωγώ την παραµυθού».

Σύλλογος Κατοίκων Παλιάς Πόλης.
Στολισµός πλατείας 25ης Μαρτίου από τα παιδιά και τους κατοίκους της Παλιάς

Πόλης.
«Καλά Χριστούγεννα θείε Σκρούτζ» - Θεατρικός Περίπλους. Από 16-24

∆εκεµβρίου καθηµερινά ώρα 20:00 και τα Σαββατοκύριακα 18:00. Σκη-
νοθεσία Θωµάς Καντιφές.

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων
Εκδηλώσεων 2010

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ



Τετάρτη 15 ∆εκεµβρίου 2010
21:00 Βραδιά Αγάπης από το Livingroom, µε τη συνεργασία του Νίκου Μαρκαντώνη και τη συµπαρά-
σταση της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Ρεθύµνου. Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης, θα διατεθεί στο σύλ-
λογο ΑΓΑΠΗ της Ι.Μ. Ρεθύµνου.

Πέµπτη 16 ∆εκεµβρίου 2010
21:00 Σπίτι Πολιτισµού – Χριστουγεννιάτικη Συναυλία από την Κρατική Ακαδηµαϊκή Χορωδία της Ρωσίας
«Yurlov», υπό τη ∆ιεύθυνση του µαέστρου Gennady Dmitryak. Θα ακουστούν Κάλαντα της Ρωσίας, Εκ-
κλησιαστικοί ύµνοι της Ορθοδοξίας, παραδοσιακά και σύγχρονα µουσικά θέµατα.

Παρασκευή 17 ∆εκεµβρίου 2010
11:00-19:00 πλατεία Αγνώστου: Σώµα Ελλήνων Προσκόπων. Χριστουγεννιάτικο παζάρι µε µεταχειρι-
σµένα παιχνίδια – καστανάς – λυκόπουλα και πρόσκοποι που θα παίζουν και θα τραγουδούν
20:00 Χρωµοναστήρι, αίθουσα Στρατιωτικού Μουσείου - Κρατική Ακαδηµαϊκή Χορωδία της Ρωσίας «Yur-
lov», υπό τη ∆ιεύθυνση του µαέστρου Gennady Dmitryak. Θα ακουστούν Κάλαντα της Ρωσίας, Εκκλη-
σιαστικοί ύµνοι της Ορθοδοξίας, παραδοσιακά και σύγχρονα µουσικά θέµατα.

Σάββατο 18 ∆εκεµβρίου 2010
10:00-12:00 Αυλή Νοσοκοµείου Ρεθύµνου. Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύµνου σε συνεργασία µε το Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης – Εικαστικά Εργαστήρια πραγµατοποιεί 2ωρο πρόγραµµα µε κατασκευές
Χριστουγεννιάτικων αντικειµένων από τα παιδιά.
10:00-15:00 πλατεία 4ων Μαρτύρων χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό παζάρι από το Club Αργόσχολοι.
Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
11:00-19:00 πλατεία Αγνώστου – Σώµα Ελλήνων Προσκόπων. Χριστουγεννιάτικο παζάρι µε µεταχειρι-
σµένα παιχνίδια – καστανάς – λυκόπουλα και πρόσκοποι που θα παίζουν και θα τραγουδούν
12:30 ∆ρόµοι εµπορικού κέντρου και πλατείες – Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική παιανίζει εορταστικά.

Κυριακή 19 ∆εκεµβρίου 2010
11:00-19:00 πλατεία 4ων Μαρτύρων – Σώµα Ελλήνων Προσκόπων. Χριστουγεννιάτικο παζάρι µε µετα-
χειρισµένα παιχνίδια – καστανάς – λυκόπουλα και πρόσκοποι που θα παίζουν και θα τραγουδούν.
11:00-16:00 Κέντρο Νέων (οδός Γερακάρη): Εµπορικός Σύλλογος Ρεθύµνου. Για πέντε ώρες πρό-
γραµµα µε εορταστικά οµαδικά παιχνίδια, κατασκευές, επιτραπέζια παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι, παρα-
µύθια και µουσική για τα παιδιά, όσο οι γονείς θα είναι στην αγορά για τα ψώνια της οικογένειας.
19:00 Κέντρο Νέων: Ποδηλατικός Σύλλογος - Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ποδηλατικού συλλόγου Ρεθύµνης
20:00 Αίθουσα Ωδείου Ρεθύµνου: Χριστουγεννιάτικη Συναυλία από τη Χορωδία «Chorus’87» υπό τη ∆ιεύ-
θυνση του µαέστρου Γιάννη Μεντζελόπουλου και τη συνοδεία πιάνου της Ισιδώρας Χαλκιαδάκη, σε συνεργα-
σία µε την παιδική χορωδία «Καρδερινάκια», υπό τη ∆ιεύθυνση της Κατερίνας Χριστουλάκη σε συνοδεία

πιάνου Ελένης Περπιράκη. ∆ιοργάνωση Σύνδεσµος ∆ιαδόσεως Καλών Τεχνών.

∆ευτέρα 20 ∆εκεµβρίου 2010
11:00–13:00 Κέντρο Κρητικής Λαϊκής Τέχνης (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων

παραµυθιών από τη «Γωγώ την παραµυθού» και δηµιουργική απασχόληση παιδιών.
17:00–19:00 Τα µέλη των χορωδιών του Γ’ και Ε’ Παραρτήµατος ΚΑΠΗ τραγουδούν τα κά-

λαντα στον οικισµό Άδελε σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού.

Τρίτη 21 ∆εκεµβρίου 2010
20:30 Σπίτι Πολιτισµού: Συναυλία Συµφωνικής Ορχήστρας Νέων ∆ήµου

Ρeθύµνης υπό τη διεύθυνση του Rino Christ.
17:00 – 19:00 Τα µέλη της χορωδίας του B’ Παραρτήµατος ΚΑΠΗ

τραγουδούν τα κάλαντα στο Ρουσσοσπίτι σε συνεργασία µε
την Ενορία και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού.

Τετάρτη 22 ∆εκεµβρίου 2010
11:00 Γηροκοµείο: Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική παίζει σε Χριστουγεννιάτικους ρυθµούς.
17:00 – 19:00 Τα µέλη της χορωδίας του Α’ Παραρτήµατος ΚΑΠΗ τραγουδούν τα κάλαντα στο Χρωµο-
ναστήρι σε συνεργασία µε την Ενορία και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού.
17:00 – 19:00 Κέντρο Κρητικής Λαϊκής Τέχνης (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων παραµυ-
θιών από τη «Γωγώ την παραµυθού» και δηµιουργική απασχόληση παιδιών.
17:30 Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης (Χειµάρας 5). Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των Εικαστικών Ερ-
γαστηρίων. Θα µοιραστούν βιβλία από την κ. Βαρβάρα Τερζάκη και θα αφηγηθούν παραµύθια στα παιδιά
ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ρεθύµνου κ.κ. Ευγένιος, ο πρύτανης Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Ι. Παλ-
λήκαρης και ο ∆ήµαρχος Ρεθύµνου κ. Γιώργης Μαρινάκης.
18:00 Σπίτι Πολιτισµού: Παράσταση “Ο Καραγκιόζης κι ο Καλικάντζαρος” από τον κρητικό καραγκιοζο-
παίχτη κ. Νίκο Μπλαζάκη. ∆ιοργάνωση Εµπορικός Σύλλογος.

Πέµπτη 23 ∆εκεµβρίου 2010
11:30-14:00 Εµπορικός Σύλλογος
- Μεγάλη Πόρτα: Ο χιονάνθρωπος µας περιµένει παρέα µε τον µάγο
οδός Αρκαδίου : στο ύψος της Μητρόπολης (πλατεία Καραολή):
ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ PARTY! για µικρούς και µεγάλους.
ΞΥΛΟΠΟ∆ΑΡΟΣ: ο Άγιος Βασίλης ξυλοπόδαρος κάνει βόλτα
19.30 Αίθουσα ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Ρεθύµνου – Συναυλία της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής και της
Μπαντίνας.

Παρασκευή 24 ∆εκεµβρίου 2010
10:30 ∆ρόµοι εµπορικού κέντρου της πόλης: ΚΑΛΑΝΤΑ από τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική και το Κέντρο
Νέων του ∆ήµου Ρεθύµνης
11:00-19:00 πλατεία 4ων Μαρτύρων – Σώµα Ελλήνων Προσκόπων. Χριστουγεννιάτικο παζάρι µε µετα-
χειρισµένα παιχνίδια – καστανάς – λυκόπουλα και πρόσκοποι που θα παίζουν και θα τραγουδούν.
11:00–14:00 Εµπορικός Σύλλογος :
- ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΜΟΥΝΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ στην Λεωφ. Κουντουριώτη.
- PARTY στην Βάρδα Καλλέργη – Γερακάρη.
11.30 ∆ρόµοι εµπορικού κέντρου πόλης : Κάλαντα από τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική, την Μπαντίνα καθώς
και το Κέντρο Νέων ∆ήµου Ρεθύµνης

∆ευτέρα 27 ∆εκεµβρίου 2010
12:00-20:30 Σπίτι Πολιτισµού: Σύλλογος καλλιτεχνών ΚΑΤ-ART-i. Ψυχαγωγική και καλλιτεχνική εκδή-
λωση Παιδιών. Εναλλακτικό παζάρι τέχνης. Εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράµµατα για παιδιά.
17:00–19:00 Κέντρο Κρητικής Λαϊκής Τέχνης (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Αφηγήσεις χριστουγεννιάτικων παρα-
µυθιών από τη «Γωγώ την παραµυθού» και δηµιουργική απασχόληση παιδιών.
17:00 - 18:30 και 19:00 - 20:30 Περιηγητική Λέσχη «Καλωσορίσατε στο σπίτι µας χο-χο-χο»
ένα ταξίδι στο σπίτι του Άη Βασίλη παρέα µε χιονούλες ξωτικά και τάρανδους.

Τρίτη 28 ∆εκεµβρίου 2010
17:00 - 18:30 και 19:00 - 20:30 Περιηγητική Λέσχη «Καλωσορίσατε στο σπίτι µας χο-χο-
χο» ένα ταξίδι στο σπίτι του Άη Βασίλη παρέα µε χιονούλες ξωτικά και τάρανδους.

Τετάρτη 29 ∆εκεµβρίου 2010
11:00–13:00 Κέντρο Κρητικής Λαϊκής Τέχνης (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Αφηγή-
σεις χριστουγεννιάτικων παραµυθιών από τη «Γωγώ την παραµυ-
θού» και δηµιουργική απασχόληση παιδιών.


