


Πέµπτη 12/12
21:15 Σπίτι Πολιτισμού. Ζήστε τη μαγεία των Χριστουγέννων με την παράσταση 
«Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ» του Peter Wright σε απευθείας μετάδοση από το Royal 
Opera House του Λονδίνου. 

 Σάββατο 14/12
11:00 Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη. Οι Μανούλες Ρεθύμνου πραγματοποιούν 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και μοίρασμα δώρων στα παιδιά.
9:00-14:00 Κλειστό γυμναστήριο «Μέλινα Μερκούρη». Οι Ακαδημίες του ΟΠΕΡ 
βόλεϊ γιορτάζουν και περιμένουν όλα τα παιδιά για αγώνες mini volley με μουσική, 
χορό και τον Άγιο Βασίλη να τους μοιράζει δώρα και γλυκά. 
19:55 Σπίτι Πολιτισμού. Η όπερα «Falsta�» του Giuseppe Verdi, σε νέα παραγωγή 
σε απευθείας μετάδοση από την Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης.

Σάββατο 14 και Κυριακή 15/12
16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου. Η μαγεία των Χριστουγέννων κρύβεται στο 16ο  
Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου όπου θα ανακαλύψετε το «Χωριό του Αϊ Βασίλη» στις 
14 Δεκεμβρίου (5 μ.μ - 9 μ.μ) παρουσία της Δημοτικής Φιλαρμονικής και 15 Δεκεμ-
βρίου (11 π.μ. - 9 μ.μ). Ο Αϊ Βασίλης σας περιμένει στα ξύλινα σπιτάκια του με 
δραστηριότητες, κατασκευές, ζαχαροπλαστική, παραμύθια, κουκλοθέατρο, δρώμε-
να, χορωδία,  ζωντανή μουσική, βόλτες με πόνυ, λιχουδιές, χριστουγεννιάτικο 
παζάρι και με το παραδοσιακό καφενείο. Στηρίζουμε το σχολείο μας, στηρίζουμε 
την «Ηλιαχτίδα – παιδιά με νεοπλασματικά νοσήματα». Είσοδος ελεύθερη. 

Κυριακή 15/12
18:00 Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου. Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Δημιουργίας από τη 
Ζαχαρένια Πίτερη – Μακρυγιάννη με θέμα «Χειροποίητα δώρα από απλά υλικά», 
από το Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου 

Τετάρτη 18/12  
Σταυρωμένος Δήμου Ρεθύμνου –Δημοτικό Σχολείο. «Χριστουγεννιάτικη 
Ιστορία» με παιχνίδι και χορό!!! Μια ομάδα από ηθοποιούς και animater θα διασκε-
δάσουν τα παιδιά και στην συνέχεια ακολουθεί πολύ παιχνίδι και χορός.

Πέµπτη 19/12 
Αργυρούπολη Δήμου Ρεθύμνου – Δημοτικό Σχολείο. «Χριστουγεννιάτικη 
Ιστορία» με παιχνίδι και χορό!!! Μια ομάδα από ηθοποιούς και animater θα διασκε-
δάσουν τα παιδιά και στην συνέχεια ακολουθεί πολύ παιχνίδι και χορός.

Παρασκευή 20/12
20:00 Σπίτι Πολιτισμού. Θεατρική Παράσταση «Μουτζουρωτής Χαρτιών». Η 
παράσταση βασίζεται στο ομώνυμο αφήγημα της Μαρινέλλας Βλαχάκη, και αφορά 
τις παιδικές αναμνήσεις του ποιητή Κωστή Παλαμά. Φέτος συμπληρώθηκαν 70 
χρόνια από το θάνατό του και μέσα από την παράσταση παρακολουθούμε  τα 
γεγονότα που στιγμάτισαν την πορεία του με έξυπνα ευρήματα πολύ συναίσθημα 
αλλά και χιούμορ. Το έργο απευθύνεται σε ηλικίες από 9 έως 99 χρόνων.

20:30 Χριστουγεννιάτικη Συναυλία από την παιδική και τη Μεικτή Δημοτική 
Χορωδία στην αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» του Συνδέσμου περί Διαδόσεως 
Καλών Τεχνών (Ωδείο Ρεθύμνου).

Πλάτανος Δήμου Αμαρίου – Δημοτικό Σχολείο. «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» με 
παιχνίδι και χορό!!! Μια ομάδα από ηθοποιούς και animateur θα διασκεδάσουν τα 
παιδιά και στην συνέχεια ακολουθεί πολύ παιχνίδι και χορός.

Σάββατο 21/12
11.00 - 14.00 Εθνικής Αντιστάσεως – στενό Αγίου Φραγκίσκου  Κανελάδα!!!  Για 
3ώρες το σκανταλιάρικο ξωτικό του Αι Βασίλη κερνάει τους περαστικούς από τον 
στολισμένο πάγκο του ζεστή κανελάδα και μπισκοτάκια!!! Η μουσική υπόκρουση 
κάνει την ατμόσφαιρα πιο γιορτινή.

10:00-12:00 Εικαστικά Εργαστήρια. Δημιουργικό δίωρο με χριστουγεννιάτικες 
κατασκευές στο χώρο των Εικαστικών Εργαστηρίων του Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης Κρήτης – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., Χειμάρας 5, Παλιά Πόλη.

10:00-15:00 Κέντρο Νέων Δήμου Ρεθύμνου Δημιουργική Απασχόληση για τα 
παιδιά.  Μια πεντάωρη δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά όσο οι γονείς 
ψωνίζουν στην αγορά,  «Ανακυκλώστε και σώστε! Αλλάζουμε με την νέα χρονιά, 
τρόπο σκέψης για την Ανακύκλωση!». Μήπως είναι λιγάκι παρεξηγημένα τα…σκου-
πίδια; Είναι τελικά για πέταμα; Μήπως αντί για άχρηστα, φανούν τελικά αρκετά 
χρήσιμα; Μα αν τους ρίξουμε μια αλλιώτικη ματιά, τι θα γίνει; Μήπως, ανακυκλώσιμα 
στολίδια για το Χριστουγεννιάτικο μας δέντρο. Παράλληλα από τις 14:00-17:00 «οι 
μεγάλοι» (γονείς και φίλοι) θα μάθουν και αυτοί πως θα φτιάχνουν τα ανακυκλώσιμα 
δώρα και στολίδια τους από την κυρία Ζαχαρένια Ι. Πίτερη-Μακρυγιάννη.

12:00 Εθνικής Αντιστάσεως, Αρκαδίου. Η Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου 
παιανίζει στους κεντρικούς δρόμους και πλατείες της Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου σε 
εορταστικούς ρυθμούς.

17:30 και 19:30 Σπίτι Πολιτισμού  «Η Ιφιγένεια κ ο καλικάντζαρος» από το Μικρό 
Θέατρο Λάρισας. Μία Χριστουγεννιάτικη, διαδραστική παράσταση για μικρούς και 
μεγάλους

18:00  Αίθουσα "Πρόβα". Ο παιδικός σταθμός «Μορμόλης» παρουσιάζει τη  
θεατρική παράσταση "Χριστουγεννιάτικες φασαρίες   με τον Άι Βασίλη στη Χρονο-
λάνδη"   στην αίθουσα "Πρόβα", στην Γοβατζιδάκη 17. Τους μικρούς θεατές θα 
περιμένει Ο Αι Βασίλης με πολλές εκπλήξεις.  Είσοδος ελεύθερη.

10:00 – 16:00 πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη. Η Πρωτοβουλία Πολιτών 
Ρεθύμνου για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προώθηση της 
οδικής ασφάλειας διοργανώνει εκδήλωση με  βιωματικές δραστηριότητες για 
παιδιά, που περιλαμβάνουν κατασκευές, ζωγραφική, ανάγνωση παραμυθιών και 
άλλες δράσεις που προβλέπονται σε ζητήματα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. 
Επίσης θα γίνει συγκέντρωση τροφίμων που θα δοθούν στο Φιλόπτωχο ταμείο της 
Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου.

Σάββατο 21/12 και Κυριακή 22/12 
9:00-16:00 Πλατεία Μικρασιατών. Ο Σύλλογος Ρεθυμνίων Μικρασιατών «ΙΩΝΙΑ» 
διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο παζάρι. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ανέγερση του 
μνημείου των Μικρασιατών.
10:00-15:00 Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΣΥΝΠΟΛΙΣ 
διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο παζάρι με χειροποίητα χριστουγεννιάτικα είδη. Τα 
έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Κυριακή 22/12
13.00 Οδός Τσουδερών. Αέρινα Χριστούγεννα στην καρδιά της πόλης…ας κοιτάξου-
με όλοι ψηλά! Aerial dance από ακροβάτισσα ντυμένη αγιοβασιλίτσα στην οδό 
Τσουδερών προσφέρει θέαμα που κόβει την ανάσα κρεμασμένη από ψηλά!!!
20.00 Σπίτι του Πολιτισμού.  Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τίτλο “Το Παραμύθι 
του Σκρουτζ” σε κείμενα και μουσική της Μαρίας Δαγαλάκη. Σε συνεργασία με τον 
Μουσικό Καρπό και την χορωδία του και το Κουϊντέτο Χάλκινων Οργάνων Creta Brass. 
Μια υπέροχη συναυλία Ευρωπαϊκού επιπέδου που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Είσοδος 
ελεύθερη.

∆ευτέρα 23/12
Aπό 19:00-21:00 Σπίτι Πολιτισμού Ρεθύμνου. Παράσταση Καραγκιόζη. Τα παιδιά 
θα μάθουν πως να κατασκευάζουν φιγούρες Καραγκιόζη στο Εργαστήριο Φιγούρας 
και αμέσως μετά θα παρακολουθήσουν την Παράσταση Καραγκιόζη με τίτλο “Ο 
Καραγκιόζης και ο Γίγαντας” από τον Κρητικό Καραγκιοζοπαίχτη Νίκο Μπλαζάκη.

Τρίτη 24/12
11.00 – 13.00. Χριστουγεννιάτικα Παραδοσιακά Κάλαντα με λύρες και μαντολί-
να.  Σε συνεργασία με την Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής της Ενοριακής Εστίας του 
Μητροπολιτικού Ναού με υπεύθυνο τον κ. Κωστή Κουτελιδάκη στους δρόμους της 
αγοράς του Ρεθύμνου.
10:00 Η Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου παιανίζει στην οδό Κουντουριώτη και 
σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες της πόλης σε εορταστικούς ρυθμούς.
10:00-15:00 Κέντρο Νέων Δήμου Ρεθύμνου Δημιουργική Απασχόληση για τα 
παιδιά «Η Επανάσταση των γλυκών». Μια πεντάωρη ευχάριστη δημιουργική 
απασχόληση για τα παιδιά όσο οι γονείς ψωνίζουν στην αγορά. Από τις 10 το πρωί, ένα 
εργαστήριο με όλα τα υλικά για τα πεντανόστιμα κουλουράκια με άρωμα κανέλας 
όπου τα παιδιά συμμετέχουν με μουσικοκινητικά παιχνίδια. 
16:00 Εθνικής Αντιστάσεως – Μεγάλο Χριστουγεννιάτικο party νωρίς το απόγευ-
μα. Η Αγορά κερνά σε ένα μεγάλο Χριστουγεννιάτικο party με πολλά κεράσματα, 
γλυκά, μουσική και πολύ χορό!!! Σας περιμένουμε όλους να ευχηθούμε μαζί Καλά 
Χριστούγεννα!!!
11:00-18:00 Πλατεία Μικρασιατών και Βερνάρδου. Η ομάδα μπάσκετ ΚΑΕ 
Ρέθυμνο Aegean διοργανώνει street party.

Παρασκευή 27/12
19:00 Εθνικής Αντιστάσεως, Αρκαδίου, πλατεία Μητροπόλεως. Η Δημοτική 
Φιλαρμονική Ρεθύμνου παιανίζει σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες της πόλης σε 
εορταστικούς ρυθμούς.

Σάββατο 28/12 
11:00 Εμμ. Πορτάλιου – Λ. Κουντουριώτη. Ο Αρχιζαχαροπλάστης του Αι Βασίλη 
έκανε λάθος!!! Ο Αρχιζαχαροπλάστης του Αι Βασίλη έκανε ένα μεγάλο λάθος στην 
κουζίνα του και αντί για ζάχαρη στα Χριστουγεννιάτικα ζαχαρωτά, έβαλε αλάτι!!! 
Πρέπει λοιπόν να ξαναφτιάξει από την αρχή όλα τα ζαχαρωτά πριν τον καταλάβουν  και 
γι’ αυτό χρειάζεται την βοήθεια των παιδιών. Όποιο παιδί τον βοηθήσει θα έχει και μια 
μεγάλη έκπληξη!!! Τι λέτε παιδιά; Προλαβαίνουμε πριν το μυριστεί ο Άγιος Βασίλης;;; 
11.00 - 13.30 Πλατεία 4 Μαρτύρων. Γράμμα στον Αι Βασίλη.  Για 2 ½  ώρες το 
μεσημέρι ένα μικρό ξωτικό, σε σπιτάκι γκαζέπο στολισμένο σαν το γραφείο του Αι 
Βασίλη, υποδέχεται τους μικρούς φίλους και με μουσική υπόκρουση σε τυπωμένα 
χαρτιά και φακέλους γράφουν τις επιθυμίες τους και τις τοποθετούν στο μεγάλο 
γραμματοκιβώτιο που υπάρχει εκεί. Αμέσως μετά κερνάμε όλους τους μικρούς μας 
φίλους ποπ κορν!!! Παράλληλα έχουμε και την Ανταλλαγή βιβλίων !!! Το βιβλίο είναι ο 
καλύτερος σύμβουλος για μικρούς και μεγάλους. Φέρτε τα βιβλία που έχετε διαβάσει 
και δεν χρειάζεστε πια και διαλέξτε κάποιο άλλο από τον πάγκο μας. 

Δήμος Αμαρίου. Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αποδούλου. Παρά-
σταση Μαγείας!!! Επαγγελματίας μάγος – ταχυδακτυλουργός χαρίζει θέαμα σε κλειστό 
χώρο με ζωάκια και έξυπνα κόλπα συμμετέχοντας οι μικροί μας φίλοι ως βοηθοί του. 
Εκεί θα υπάρχει και ο Άγιος Βασίλης για φωτογράφηση, με γιορτινές μουσικές μελωδίες 
πολλά γλυκά και ποπ κορν!!!

Κυριακή 29/12
16:00 Σπίτι Πολιτισμού. Πολυπολιτισμική Βραδιά Φιλίας από το Δήμο Ρεθύμης- 
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. -Γραφείο Πολιτισμού-Τουρισμού και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 
(Σ.Ε.Μ.). 16:00 Παιδικό Πρόγραμμα, 18:00 Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα ενηλίκων 
με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου. 

∆ευτέρα 30/12
10:00-15:00 Κέντρο Νέων Δήμου Ρεθύμνου Δημιουργική Απασχόληση για τα 
παιδιά «Ημερολόγια». Μια πεντάωρη δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά όσο οι 
γονείς ψωνίζουν στην αγορά. Πλάθουμε όνειρα για την νέα χρονιά, και στολίζουμε με 
αυτά το Νέο μας Ημερολόγιο, φτιαγμένο με τα χεράκια μας!
13:00 Αρκαδίου – Μελιδώνη – Μεγάλο Πρωτοχρονιάτικο party. Η Αγορά κερνά και 
σας καλεί να περάσετε να ευχηθούμε όλοι μαζί Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά, με 
ζωντανή μουσική και πολλές εκπλήξεις, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο  Βιοτεχνών – 
Αργυροχρυσοχόων και Ωρολογοποιών Νομού Ρεθύμνου.
Σπίτι Πολιτισμού - Πολυπολιτισμική Βραδιά Φιλίας 
18:00 Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου. Χριστουγεννιάτικο παζάρι στο χώρο της 
Δημοτικής Φιλαρμονική Ρεθύμνου, Λ. Κουντουριώτη 115.

Κυριακή 1/12 
19:00 Αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» - Σύνδεσμος Περί Διαδόσεως Καλών 
Τεχνών (Ωδείο Ρεθύμνου). «Ενώσεως κλέος». Μουσική εκδήλωση με τον Μπάμπη 
Πραματευτάκη, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την Ένωση της 
Κρήτης με την Ελλάδα. Λαϊκό ορατόριο γραμμένο πάνω σε ελεύθερη μουσική 
φόρμα. Κείμενα: Ευα Λαδιά, ποίηση: Δημήτρη Αετουδάκη – Κώστα Απανωμεριτά-
κη - Βαγγέλη Κακατσάκη - Κώστα Καλλέργη - Εύας Λαδιά - Κώστα Ψαράκη. Διοργά-
νωση : Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Τετάρτη  4/12
20:00  Αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» – Σύνδεσμος Περί Διαδόσεως Καλών 
Τεχνών (Ωδείο Ρεθύμνου). Ο Δήμος Ρεθύμνης τιμά τον πρωτομάστορα της 
κρητικής μουσικής Γεράσιμο  Σταματογιαννάκη. Διοργάνωση: Δήμος Ρεθύμνης.

Παρασκευή 6/12 έως Κυριακή 8/12
Διαγωνισμός πτηνών συντροφιάς στην Περιηγητική Λέσχη. Από 6 έως 8 
Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης διαγωνι-
σμός πτηνών συντροφιάς, τον οποίο διοργανώνει η Λέσχη Φίλων Καναρινιών 
Ρεθύμνου υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης.

Παρασκευή 6/12 έως Κυριακή 26/1
19:00 Ο Θεατρικός Περίπλους παρουσιάζει την παράσταση "Τα όνειρα 
του...Πινόκιο". Μία παράσταση για παιδιά και για όλους όσους νιώθουν παιδιά! 
Παραστάσεις Δεκεμβρίου 2013: 06,07,08 &11, 13,14,15, 20,21,22,23,24
Παραστάσεις Ιανουαρίου 2014: 10,11,12, 17,18,19, 24,25,26.
Στο χώρο του Θεατρικού Περίπλου, Κουρμούλη 127, Ρέθυμνο.

∆ευτέρα  9/12
20:00 Αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» - Σύνδεσμος Περί Διαδόσεως Καλών 
Τεχνών (Ωδείο Ρεθύμνου). Το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο πραγματοποιεί 
εκδήλωση με θέμα «Αντώνιος Βορεάδης ο Κρης / Κρήτη Παλαίουσα» και περιλαμ-
βάνει λόγο, θέατρο, μουσική, χορός και έκθεση αρχειακού υλικού. Διοργάνωση: 
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Δήμος Ρεθύμνης, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνά-
σιο Πανεπιστημίου Κρήτης. Η εκδήλωση τελείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Κρήτης.

∆ευτέρα  9/12 έως Παρασκευή 13/12
09:00-14:00. Ο Σύλλογος «Αγάπη» διοργανώνει bazaar εκθεμάτων των εκπαι-
δευόμενων στο Κέντρο Κρητικής Λαϊκής Τέχνης (E.O.M.M.E.X.) – Κριτοβουλί-
δου 15. Ώρες λειτουργίας 09:00-14:00. Τη Δευτέρα 9/12 και ώρα 12:00 θα πραγμα-
τοποιηθεί αγιασμός από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και Πρόεδρο του 
Συλλόγου Αγάπη.

Τρίτη 10/12  
20:00 Σπίτι Πολιτισμού. Παρουσίαση του βιβλίου Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστι-
κής «Μνήμες Γεύσης» του Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών. Μέσα από εικόνες 
και γνώσεις, ο αναγνώστης «οδηγείται» στην κουζίνα της Ελληνίδας της Ανατολής 
και «αρχίζει» να ασχολείται με τα τεντζερέδια, τα χαβάνια και τα ταψιά της για να 
«πλημμυρίσει» με αρώματα από τα μπαχαρικά, τα αρωματικά βότανα και τα 
φρέσκα υλικά της γης. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ανέγερση του μνημείου 
Μικρασιατών στην ομώνυμη πλατεία της Παλιάς Πόλης.

Σάββατο 14/12
18:00 Κέντρο Νέων Παρουσίαση δράσης δίμηνου σεμιναρίου του σκηνοθέτη και 
ηθοποιού Απόστολου Κουγιτάκη. Τα έσοδα θα διατεθούν εξολοκλήρου στο 
Κοινωνικό Ιατρείο Ρεθύμνου.

Παρασκευή 27/12  
Το Santa Run είναι μία γιορτινή, φιλανθρωπική διοργάνωση. Πρόκειται για 
ένα δρόμο περπατήματος μέσα στην πόλη των Χανίων με στολές ...Αη Βασίλη. 
Σταθμοί ανεφοδιασμού είναι τα καταστήματα της πόλης που αντί για νερό έχουν 
μπύρα (και ρακί). Επίσημη χρονομέτρηση και κατατακτήριες θέσεις δεν υπάρχουν. 
Στο Santa Run είμαστε όλοι κερδισμένοι γιατί προσφέρουμε σε παιδιά που έχουν 
ανάγκη. 27.147 ευρώ ήταν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν πέρυσι και δόθηκαν 
στην ΕΛΕΠΑΠ, το ΚΗΦΑΜΕΑ, τη ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ και τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ, τους τέσσερις 
συλλόγους της πόλης που βοηθούν παιδιά με προβλήματα υγείας. 
Πληροφορίες  www.santarunchania.com 

Κυριακή 19 /01 
13:00 κέντρο «Θυμέλη» «Η Γιορτή των Εμπόρων». Για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά μια αλλιώτικη γιορτή, μια τιμητική εκδήλωση για τους συνταξιούχους 
εμπόρους της πόλης μας με την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

Τρίτη 31/12 
12.00 Μεγάλο Party στην Καλλιθέα – Πορτάλιου. Κερνάμε Ποπ-Κορν και 
κεράσματα αλμυρά και γλυκά για όλους!!! Το Ποπ-Κορν λατρεμένη λιχουδιά σε 
όλους τους μικρούς μας φίλους κερασμένο από την αγιοβασιλίτσα με πολύ μουσι-
κή σε γιορτινή διάθεση!!! Γλυκά αλλά και Αλμυρά κεράσματα θα είναι στρωμένα 
στο τραπέζι μας για τους μεγάλους. Η μουσική και οι ψησταριές…..ακολουθούν. 
Περάστε να ευχηθούμε όλοι μαζί Καλή Χρονιά!!!

12:00 H Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου παιανίζει στους δρόμους και τις 
πλατείες του εμπορικού κέντρου της πόλης, σε εορταστικούς  ρυθμούς.
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