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Αγαπητοί συμπολίτες,
Οι μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτελούν ευκαιρία
για όλους μας να αισθανθούμε χαρμόσυνα, αισιόδοξα κι αλληλέγγυα.
Με ένα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, που έχει
προετοιμαστεί με πολύ μεράκι και θετική διάθεση, μεταφέρουμε την
ατμόσφαιρα της γιορτής σε κάθε γωνιά του Δήμου μας.
Οι συμπολίτες μας θα απολαύσουν θεατρικά δρώμενα, μουσικές,
παραμύθια, κατασκευές, παιχνίδια, παραδοσιακά ήθη και έθιμα,
προβολές, ένα παγωμένο δάσος, χορούς, εκδηλώσεις με κοινωνικό
περιεχόμενο και πολλές άλλες δράσεις στο πνεύμα των ημερών.
Ας μεταφέρουμε ο καθένας το μήνυμα των ημερών, μέσα από πράξεις
ανθρωπιάς και ουσίας, με αισιοδοξία σε πείσμα των καιρών. Τα
Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά, άλλωστε, πάντα ήταν και είναι η
περίοδος με τις χρωματιστές προσδοκίες χαράς και ευφορίας για μικρούς
και μεγάλους.
Ευχαριστώ όσους συνέβαλαν στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την
υλοποίηση του εορταστικού μας προγράμματος, με τις θερμότερες και
ειλικρινέστερες ευχές εκ μέρους του Δημοτικού μας Συμβουλίου και του
προσωπικού του Δήμου μας.
Η γέννηση του Θεανθρώπου ας πλημμυρίσει τις καρδιές μας γαλήνη και
ζεστασιά. Χρόνια πολλά σε όλους.

Σχεδίαση εντύπου : Λεωνίδας Μανωλικάκης

Ο Δήμαρχος Χανίων
Αναστάσιος Βάμβουκας
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Πύλη Sabbionara, ώρα : 10.00 - 22.00
Χριστουγεννιάτικο παζάρι των Γιατρών του Κόσμου

Το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο παζάρι των Γιατρών του Κόσμου, όπου
μπορείτε να βρείτε χειροποίητες κατασκευές από τους εθελοντές/τριες μας
για να στολίσετε το σπίτι σας και να κάνετε δώρα στους αγαπημένους σας.
Συνδιοργάνωση : Γιατροί του Kόσμου

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ώρα : 10.00 - 13.00
Τα παιδιά που πέρασαν θάλασσα και το παιχνίδι με τις μάσκες

Μάσκες, που έφτιαξαν παιδιά και έφηβοι - πρόσφυγες, καθώς και σχετικές
φωτογραφίες του Νίκου Κολοβού, που απεικονίζουν το συνολικό αποτέλεσμα
του εργαστηρίου μάσκας, που υλοποίησε το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του
Παιδιού στα Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων ‘Σχιστό’ και ‘Ελληνικό ΙΙΙ’.
Παράλληλες δράσεις :
14/12 – 22/12 | 10.00 – 14.00| Βιωματική εκπαιδευτική δράση για την
ευαισθητοποίηση παιδιών Ά-Δ΄ Δημοτικού στο προσφυγικό από το Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Χανίων.
12-13-14/12 | 09.00 - 13.30 | Εκπαιδευτικές Δράσεις από το Δίκτυο για
τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Συνδιοργάνωση : Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ώρα : 18.30
Φωτοδότηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου

Η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων και η Βάλια Αλεξίου, με τον Σπύρο
Κουτσορινάκη στην κιθάρα και τον Γιάννη Γιαννακάκη στα πλήκτρα,
ξεκινούν τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με μελωδίες που θα φωτίσουν
τις καρδιές μας, πλημμυρίζοντας μας γιορτινή ζεστασιά και αληθινή
αγάπη!Η Red Action team του Santa Run θα δώσει τον ρυθμό και η Κappa
Studies θα μοιράσει λουκουμάδες σε όλους. Οι Χανιώτισσες Μαμάδες θα
δημιουργήσουν τη «Χριστουγεννιάτικη Γωνιά» στο κιόσκι του Δήμου με τον
Mickey και την Minnie, να φορούν τα γιορτινά τους, και να υποδέχονται
τα παιδιά, να φωτογραφίζονται,να μοιράζουν δωράκια και κάρτες από τις
τοπικές επιχειρήσεις του νομού μας με τις καλύτερες ευχές.
Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Καταστημαρχών Δημ.Αγοράς
Χανιώτισσες Μαμάδες.

Μουσείο Σχολικής Ζωής, ώρα : 17.00
Μαλαματένιος αργαλειός

Με στημόνι αρχαίους ελληνικούς μύθους και λαικές αφηγήσεις...με υφάδι
τραγούδια του αργαλειού, νανουρίσματα και παιχνιδοτράγουδα...
...το Θέατρο του παπουτσιού υφαίνει επί σκηνής την ιστορία της Ρηνιώς,
μιας νεαρής υφάντρας.

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ώρα : 19.00
Παρουσίαση της ετήσιας έκδοσης του Δήμου Χανίων “Εν Χανίοις”

Φέτος συμπληρώνονται 120 χρόνια από την Κρητική Επανάσταση του 1897 –
1898, αλλά και 60 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα
και διανοητή Νίκου Καζαντζάκη. Αναφορικά με τα θέματα αυτά είναι αφενός
η έρευνα - αφιέρωμα στις σφαγές και την πυρπόληση των Χανίων το 1897
και αφετέρου εργασίες που αφορούν στον Ν. Καζαντζάκη. Αλλά οι εκλεκτοί
συνεργάτες του ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ 2017 πραγματεύονται θέματα και από άλλα
πεδία στα τεκμηριωμένα κείμενά τους, γεγονός που καθιστά και αυτό τον
τόμο ιδιαίτερα σημαντικό.
Η παρουσίαση θα γίνει από την Επιμελήτρια της Έκδοσης κ. Ζαχαρένια
Σημανδηράκη, Ειδική Συνεργάτιδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
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Δημοτικός Κήπος, ώρα : 18.00
Ένα σκουπίδι λάμπει στον Κήπο

Επαναχρησιμοποιώντας με φαντασία “άχρηστα” υλικά
φτιάχνουμε
μοναδικά χριστουγεννιάτικα στολίδια και δώρα.Φέρτε μαζί σας υλικά που
δεν χρειάζεστε(κουμπιά, χάντρες, κορδέλες...) και σίγουρα κέφι, φαντασία
και όρεξη για πειραματισμούς! Συνδιοργάνωση: Κ.Π.Ε. Βάμου

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ώρα : 19.30
Μελωδίες από την Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού Κρήτης.

Παιανίζοντας και τραγουδώντας γνωστές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
Στην ερμηνεία των τραγουδιών η Ελένη Βαβουδάκη.
Συνδιοργάνωση: Μπάντα Πολεμικού Ναυτικού Κρήτης.

Πολύκεντρο Σούδας, ώρα : 19.30
Προβολή κινηματογραφικής ταινίας
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Το «Τελευταίο Σημείωμα»,του Παντελή Βούλγαρη αναφέρεται στο ιστορικό
γεγονός της εκτέλεσης 200 αγωνιστών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά
του 1944 με επίκεντρο τον Κρητικό αντιστασιακό αγωνιστή Ναπολέοντα
Σουκατζίδη.

Επιλεγμένα σημεία της πόλης
Χανιά : Αστικές, Γιορτινές επεμβάσεις
Για την περίοδο 15 Δεκεμβρίου με 7 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν
αστικές εορταστικές δράσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.
Στις δράσεις αυτές, θα υπάρχουν οπτικές και απτικές εγκαταστάσεις, με
εργαλεία το φως, τη σκιά, και την εικόνα, αλλά και την ενεργή συμμετοχή,
κυρίως των παιδιών, ο κόσμος μπορεί να «δει» την πόλη «αλλιώς».

Πλατεία Περιβολίων, Αίθ. Αγροτικού Συνεταιρισμού
Χριστουγεννιάτικο παζάρι

Το “Περβολιανό express” φυσικά θα είναι και πάλι εδώ. Μαζί του ο Άγιος
Βασίλης, το Ταχυδρομείο των ξωτικών και άλλες πολλές Χριστουγεννιάτικες
εκπλήξεις. 15/12 : ώρα 17.00, εγκαίνια | 16/12 : 12.00-21.00 και
17/12 : 11.00 - 21.00 | Συνδιοργάνωση : Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Περιβολίων

Πύλη Sabbionara, ώρα : 11.00 - 19.00
Χριστουγεννιάτικη αγορά τέχνης και χειροτεχνίας

Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν στη Διεθνή Βιβλιοθήκη Νέων
“Βιβλιομανία” και στο Τριθέσιο Ειδικό Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Χανίων για
Αυτιστικά Παιδιά και στο 1ο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Χανίων.
Συνδιοργάνωση : Νέοι Πολίτες του Κόσμου

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ώρα : 11.00
Μια ανάσα- Μια αγκαλιά

To Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ στηρίζουν
την ιδέα της Κων/νας Μαυρεδάκη & της Μαρίας Λιόντου (photobooth-{άκι}) και διοργανώνουν την εκδήλωση “Μια ανάσα- Μια αγκαλιά”
με φωτογραφίες με αγκαλιές, μουσική, κέφι, χορό και κεράσματα.
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Περιβόλια - πρ. αίθ. Αγροτικού Συνεταιρισμού ώρα : 17.00
Χάσαμε τον Άι Βασίλη

Ο Άγιος Βασίλης χάθηκε..,τα παιδιά τον περιμένουν, τα ξωτικά απ΄ το
εργαστήρι ανησυχούν και ψάχνουν να τον βρουν. Τα παιδιά πρέπει να
βοηθήσουν τα ξωτικά για να βρεθεί. Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Περιβολίων

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ώρα : 19.55
Vincenzo Bellini “Norma”
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Σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από τη Metropolitan Opera της Νέας
Υόρκης.
Η διάσημη όπερα του Bellini με την κορυφαία Sondra Radvanovsky στον
ομώνυμο ρόλο. Συμπρωταγωνιστεί η Joyce DiDonato, στο ρόλο της
συντρόφου και αντίζηλου της Νόρμα, με τον Joseph Calleja ως Πολιόνε και
τον Matthew Rose ως Οροβέζο.
Διευθυντής ορχήστρας: Carlo Rizzi | Σκηνοθεσία: Sir David McVicar
Σκηνικά: Robert Jones | Κοστούμια: Moritz Junge.
Φωτισμοί: Paule Constable
Διανομή: Sondra Radvanovsky (Νόρμα), Joyce DiDonato (Ανταλτζίζα),
Joseph Calleja (Πολιόνε), Matthew Rose (Οροβέζο)
Είσοδος : 15 €- 10 € (Παιδικό, Φοιτητικό, Ανέργων)

Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού, ώρα : 11.00
Χάσαμε τον Άγιο Βασίλη

Ο Άγιος Βασίλης χάθηκε..,τα παιδιά τον περιμένουν, τα ξωτικά απ΄ το
εργαστήρι ανησυχούν και ψάχνουν να τον βρουν.
Τα παιδιά πρέπει να βοηθήσουν τα ξωτικά για να βρεθεί.

Πλατεία Κάμπων Κεραμιών, ώρα : 17.00
Χριστούγεννα στους πρόποδες των Λευκών ορέων

Διαδραστική θεατρική παράσταση,χριστ. δρώμενα για μικρά παιδιά, Παρ. χοροί
από τον Πολ. Σύλ. Κάμπων Κεραμιών και κρητική μουσική από το συγκρότημα
του Νίκου Ποντικάκη. Προαιρετική συνεισφορά τροφίμων,φαρμάκων και ειδών
πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας.
Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Κάμπων Κεραμιών

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ώρα : 19.00
Francesco Barozzi da Creta (1537-1604) : Η πολύτροπη ζωή του και

η συμβολή του στην Επιστήμη, τη Φιλοσοφία και την Παιδεία.
Ομιλητής : κ. Ιωάννης Καλογεράκης, Επίτιμος Σχολ. Σύμβ. Μαθηματικών.
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Συνδιοργάνωση : Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Ν. Χανίων

Θέατρο “Δημήτρης Βλησίδης”, ώρα : 21.00
Torsten Buchsteiner “NORDOST - Η αλήθεια μου”

Μόσχα 25 Οκτωβρίου 2002. 42 Τσετσένοι αυτονομιστές εισβάλουν σε
κεντρικό θέατρο, κατά τη διάρκεια του μιούζικαλ Nordost. Ο Γερμανός
δημοσιογράφος Torsten Buchsteiner, μένοντας απόλυτα πιστός στα λόγια
3 γυναικών ομήρων που επέζησαν, δημιουργεί ένα θεατρικό κείμενο, το
οποίο περικλείει την αφήγηση του χρονικού της ομηρίας και όχι μόνο, μέσα
από τα μάτια τριών γυναικών που βρέθηκαν εκείνη τη μέρα στο θέατρο και
βίωσαν την ομηρία.
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καλογεράκης
Ερμηνεύουν: Φωτεινή Καπνισάκη, Εύα Γκουντάρα, Δέσποινα Αθητάκη.
Είσοδος ελεύθερη. Θα υπάρχει κουτί υπέρ του Παραρτήματος Προστασίας
Παιδιών και Νέων Χανίων. Μια πρωτοβουλία της Ε.Ν.σταση Τέχνης.
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Δημοτικό Σχολείο Πασακακίου, ώρα : 18.00
Χάσαμε τον Άγιο Βασίλη

Ο Άγιος Βασίλης χάθηκε... τα παιδιά τον περιμένουν, τα ξωτικά απ΄ το
εργαστήρι ανησυχούν και ψάχνουν να τον βρουν.
Τα παιδιά πρέπει να βοηθήσουν τα ξωτικά για να βρεθεί.

Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου, ώρα : 18.30
Η Ελατούλα και τα πεφταστέρια

19|12

Μια φορά και έναν καιρό ένα κοριτσάκι αποφασίζει να σώσει τα αστέρια
που έχουν χαθεί!
Ένα παραμύθι γραμμένο από τη Ρούλα Τατσοπούλου για τη δύναμη των
παιδικών ονείρων!

Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών, ώρα : 18.00
Χάσαμε τον Άγιο Βασίλη

Ο Άγιος Βασίλης χάθηκε..,τα παιδιά τον περιμένουν, τα ξωτικά απ΄ το
εργαστήρι ανησυχούν και ψάχνουν να τον βρουν. Τα παιδιά πρέπει να
βοηθήσουν τα ξωτικά για να βρεθεί.

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ώρα : 19.00
Εσπερίδα Λαογραφίας

Στην προφορική παράδοση και τις εθιμικές πρακτικές που πλαισιώνουν
μία από τις σημαντικότερες περιόδους του λαϊκού εορτολόγιου είναι
αφιερωμένο το απόγευμα της Τρίτης, 19 Δεκεμβρίου, στο Μεγάλο Αρσενάλι.
Ο Σταμάτης Αποστολάκης μάς θυμίζει τα έθιμα του δωδεκαήμερου,
ο Βασίλης Χαρωνίτης αφηγείται τους θρύλους που κληρονομούνται από
γενιά σε γενιά και η Μαρία-Στέλλα Ζεάκη εμβαθύνει στα χαρακτηριστικά
και τη σημασία των λαογραφικών φαινομένων σήμερα.
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Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με χριστουγεννιάτικους Βυζαντινούς ύμνους
από τη Χορωδία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ν. Χανίων “Γεώργιος ο Κρής”,
υπό τη διεύθυνση του χοράρχου Δημητρίου Κιτάκη, Πρωτοψάλτη, Καθηγητή
βυζαντινής Μουσικής

Πύλη Sabbionara, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου
1ο Chania Cartoon & Animation Festival

Ένα καινούριο φεστιβάλ γεννιέται στα Χανιά. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο
στην τέχνη του σκίτσου, του κόμικ και του κινουμένου σχεδίου. Μέσα
από τις γελοιογραφίες του ενός καρέ, τα πολυσέλιδα κόμιξ και τις ταινίες
animation μικρού μήκους, ο θεατής θα έχει την ευκαιρία να γελάσει, να
συγκινηθεί, αλλά και να προβληματιστεί, πάνω στα στατικά, κινούμενα και
διαδραστικά εκθέματα.
Έκθεση - Πύλη Sabbionara 20-23|12 : 10.00 - 22.00
Προβολές - Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου 21-23|12 : 18.00 - 23.00
Προβολές για σχολεία Κ.Α.Μ. 21-22|12 : 11.00 - 14.00
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Συνδιοργάνωση : Μάριος Ιωαννίδης, animator, εικονογράφος

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ώρα : 10:00 - 14:00 και 17:00 - 21:00
Χριστουγεννιάτικη Αγορά Αγάπης:”Μια Γειτονιά μια αγκαλιά”

Ξύλινα στολισμένα σπιτάκια με τοπικές λιχουδιές, παραδοσιακά προϊόντα,
χριστουγεννιάτικα εδέσματα, χειροτεχνήματα, δώρα και στολίδια με
σκοπό την ενίσχυση των Ιδρυμάτων και των Φιλανθρωπικών Φορέων της
πόλης μας.
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Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ώρα : 10.00 - 22.00
Δέντρο με γάλα

Ένα δέντρο από γάλα, για να έχουν όλα τα παιδιά ένα ποτήρι ζεστό γάλα
κι αυτά τα Χριστούγεννα. Μια μικρή αλλά σημαντική χειρονομία αγάπης και
αλληλεγγύης, για να κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα των Χριστουγέννων.
Συνδιοργάνωση : Γιατροί του Κόσμου

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ώρα : 18.30
Χριστουγεννιάτικη συναυλία Ωδείου Μανιουδάκη

Εορταστικές και χαρμόσυνες μελωδίες με τους σπουδαστές του Ωδείου.
Συμμετέχουν μικρά σύνολα παραδοσιακής έντεχνης και κλασικής
μουσικής, καθώς και η νεανική χορωδία.
Συνδιοργάνωση : Ωδείο «Ι. Μανιουδάκης»

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ώρα : 19.00
Χριστούγεννα....παρέα με την παράδοση

Ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος Χανίων “Αροδαμός” παρουσιάζει
παραδοσιακούς χορους και χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα.Παρουσίαση
προγράμματος: Αντωνία Φατσέα. Μουσική επιμέλεια: Κώστας Φωκάς.
Συνδιοργάνωση : Μουσικοχορευτικός Όμιλος Χανίων “Αροδαμός”

οδός “Περίδου”, ώρα : 19.00
Γιορτάζουμε στην οδό Περίδου
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Ο Μάνος Τρυπιάς θα μας διασκεδάσει με το συγκρότημα του και οι
καταστηματάρχες της οδού Περίδου θα προσφέρουν πλούσια κεράσματα,
τσικουδιά και ζεστή μαλοτήρα.
Συνδιοργάνωση: Εμπορικός Σύλλογος Χανίων

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς - Δημοτικός Κήπος, ώρα : 17.00
Έναρξη εδηλώσεων στο Παγωμένο Δάσος

17.00 : Η Νύχτα των Καλικαντζάρων. Είναι μικροί, κατάμαυροι,
ακολουθούν τη Φιλαρμονική και παρελαύνουν από τη Δημοτική
Αγορά έως τον Κήπο, αναστατώνοντας τον κόσμο.
18.00 : “#Σχολείο_Των_Καλικαντζάρων”
Λαογραφικό Εργαστήρι, με τη Μαρία-Στέλλα Ζεάκη
18.00 : “Άσματα Χριστουγέννων”, Παιδική Χορωδία Δήμου Χανίων
18.30 : “Καλικαντζαράκια εν δράσει”
ΚΠΔ Αγ. Ιωάννη & Παλιάς Πόλης ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων
19.00 : “Κλασικά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια”,
Παιδική Χορωδία ΚΠΔ Παχιανών, ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων
19.30 : “Πάρτυ καλικαντζάρων” με τον Κώστα Φωκά στη μουσική επιμέλεια

Πρ. Δημαρχείο Ακρωτηρίου, ώρα : 18.00
Χάσαμε τον Άγιο Βασίλη

Ο Άγιος Βασίλης χάθηκε..,τα παιδιά τον περιμένουν, τα ξωτικά απ΄ το
εργαστήρι ανησυχούν και ψάχνουν να τον βρουν. Τα παιδιά πρέπει να
βοηθήσουν τα ξωτικά για να βρεθεί.

Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου, ώρα : 18.30
Αφήγηση παραμυθιού “Ο μικρός κοκκινολαίμης”

Ο Μικρός Κοκκινολαίμης χάρισε τα εφτά πλεκτά γιλεκάκια του σε φίλους
του. Την παραμονή των Χριστουγέννων,χωρίς γιλέκο,τρέμει πάνω σε μια
χιονισμένη στέγη... ώσπου έρχεται κάποιος να τον σώσει.Εμψυχωτής:
Θηρεσία Κατσιφαράκη. Συνδιοργάνωση : Δημοτική Κοινότητα Χανίων
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οδός “Αρχοντάκη”, ώρα : 19.00
Γιορτάζουμε στην οδό Αρχοντάκη

Ο Μάνος Τρυπιάς θα μας διασκεδάσει με το συγκρότημα του και
οι καταστηματάρχες της οδού Αρχοντάκη θα προσφέρουν πλούσια
κεράσματα, τσικουδιά και ζεστή μαλοτήρα.
Συνδιοργάνωση: Εμπορικός Σύλλογος Χανίων

Δρόμοι Χανίων, ώρα : 10.00
Κάλαντα από τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων
Τα κάλαντα και άλλες Χριστουγεννιάτικες μελωδίες θα παιανίσει στους
δρόμους της πόλης η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων.

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 11.00
Αφήγηση παραμυθιού “Ο μικρός κοκκινολαίμης”

Ο Μικρός Κοκκινολαίμης χάρισε τα εφτά πλεκτά γιλεκάκια του σε φίλους
του. Την παραμονή των Χριστουγέννων,χωρίς γιλέκο,τρέμει πάνω σε μια
χιονισμένη στέγη... ώσπου έρχεται κάποιος να τον σώσει.Εμψυχωτής:
Θηρεσία Κατσιφαράκη. Συνδιοργάνωση : Δημοτική Κοινότητα Χανιών

Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 11.00
Συναυλία με το Μουσικό Σχολείο Χανίων

Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων θα μας μαγέψουν με έντεχνη
μουσική και παραδοσιακά τραγούδια των Χριστουγέννων.
Συνδιοργάνωση : Μουσικό Σχολείο Χανίων

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 16.00
Ο Άι Βασίλης έπαθε αμνησία

Ελάτε να ζωγραφίσουμε το χωριό του Άι Βασίλη για να του το θυμίσουμε με
το Κ.Δ.ΑΠ. Παλιάς Πόλης και το Εσπερινό Ε.Π.Α.Λ. Χανίων (Τμήμα Βοηθών
Βρεφονηπιοκομίας).

Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 17.00
Χριστουγεννιάτικη συναυλία με το Μουσικό σχήμα “Ερωδία”

Το Μουσικό Σχήμα “Ερωδία” του Λευτέρη Βαϊγκούση με την παιδική του
ορχήστρα και την ορχήστρα εγχόρδων θα αποδόσει χριστουγεννιάτικα
τραγούδια απ΄όλο τον κόσμο.

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 18.00
Εργαστήριο ευχών

“Πόσες ευχές άραγε χωράει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο;” Θα αντέξει το
δέντρο μας το βάρος της αγάπης;Βοηθοί των ξωτικών το Κ.Δ.ΑΠ. Παλιάς
Πόλης και το Εσπερινό Ε.Π.Α.Λ. Χανίων (Τμήμα Βοηθών Βρεφονηπιοκομίας).

Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 18.00
Η μπουγάδα του Αη Βασίλη

H θεατρική ομάδα του Κ.Δ.ΑΠ. Παχιανών παρουσιάζει την παράσταση “Η
Μπουγάδα του Άι Βασίλη”.Ο Αϊ-Βασίλης έβαλε μπουγάδα...Ποιός θα τον
βοηθήσει να βρει ρούχα για να μοιράσει δώρα σε όλα τα παιδιά;
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Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, ώρα : 18.00
Ρεσιτάλ Μπέλας Λιονάκη

Η τάξη πιάνου και ακορντεόν της καθηγήτριας Μπέλας Λιονάκη του
Ωδείου Χανίων “Ιωάννης Μανιουδάκης”, στο πλαίσιο παρουσίασης των
δραστηριοτήτων των μαθητών της για το α’ τρίμηνο της νέας εκπαιδευτικής
χρονιάς, θα πραγματοποιήσει μουσική εκδήλωση με έργα ξένων και
Ελλήνων δημιουργών.
Η εκδήλωση θα κλείσει με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

23|12

Συνδιοργάνωση : Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων
Ωδείο “Ιωάννης Μανιουδάκης”

Αύλειος χώρος 1ου Γυμνασίου Χανίων, ώρα : 13.00
7ο Santa Run

Tο Santa Run Chania είναι και φέτος εδώ, το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, γιατί
σε αυτήν την πόλη, αυτοί οι άνθρωποι διαλέγουν ακόμα μια φορά χαρά και
αλληλεγγύη.
Το σωματείο Santa Run, σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ
ΚΑΜ και την Αντιπεριφέρεια Χανίων, διοργανώνει το Santa Run Chania
για 7η χρονιά, για την ενίσχυση των σωματείων: ΕΛΕΠΑΠ, Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ,
ΚΗΦΑΠ «Μεγαλόχαρη» και Ορίζοντας, που φροντίζουν παιδιά της πόλης μας
που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
To Santa Run Chania είναι το πρώτο Santa Run που έγινε στην Ελλάδα και
αναλογικά το μεγαλύτερο σε πλήθος κόσμου και συγκέντρωση χρημάτων
στην Ευρώπη, έχοντας συγκεντρώσει και αποδώσει 320.000 ευρώ συνολικά.

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 11.00
Το κυνήγι του σοκολατένιου θησαυρού

Παιδιά 6 – 12 ετών που λατρεύουν τη σοκολάτα θα παίξουν το κυνήγι του
σοκολατένιου θησαυρού με τη Θηρεσία Κατσιφαράκη.
Σας περιμένουμε όλους εκεί!
Συνδιοργάνωση : Δημοτική Κοινότητα Χανίων.

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 15.00
Το χαμένο άστρο της Βηθλεέμ

Στο παγωμένο δάσος του Άι Βασίλη κρύβεται ο πολυτιμότερος χαμένος
θησαυρός των Χριστουγέννων “το άστρο της Βηθλεέμ”. Παρέα με το Κ.Δ.ΑΠ.
Λενταριανών Θα ψάξουμε να το βρούμε!

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 17.00
Μικροί πρίγκιπες και πριγκίπισσες εν δράσει

Δράση για αγόρια και κορίτσια από 6 - 12 ετών που λατρεύουν τους
πρίγκιπες και τις πριγκίπισσες.Ελάτε να παίξουμε, να χορέψουμε και να
δημιουργήσουμε με εμψυχώτρια την Θηρεσία Κατσιφαράκη!
Συνδιοργάνωση : Δημοτική Κοινότητα Χανίων

Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 20.00
Κιθαριστική μουσική σύμπραξη

Κιθαριστική μουσική σύμπραξη από τους μαθητές του Ωδείου Ι.Μανιουδάκης
Χρήστο Παπαδοπουλο και Σπύρο Σοφιανό.
Συνδιοργάνωση: Ωδείο “Ιωάννης Μανιουδάκης”
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Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 11.00
Μικρές Χριστουγεννιάτικες ιστορίες Ένα ολοήμερο Χριστουγεννιάτικο

πάρτυ επικών διαστάσεων από τις Χανιώτισσες Μαμάδες. Δέντρο με ευχές
και ζωγραφιές, παιδοψυχολογία για γονείς, χορός, παραμύθια, διαγωνισμοί
και πολλές πολλές εκπλήξεις στο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό παζάρι.
Συνδιοργάνωση : Χανιώτισσες Μαμάδες.

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 11.00
Ο Φεγγαροσκεπαστής συναντά το άστρο των Χριστουγέννων

Διαδραστικό παραμύθι με εμψυχωτές την Πρωιμάκη Αντζελα, την Ζαχαρούλα
Πετραντωνάκη και την Πολυμέρη Αλεξάνδρα από τον Παιδικό-Βρεφικό
Σταθμό Ακρωτηρίου και τον Παιδικό Σταθμό Νέας Χώρας.

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ώρα : 12.00
Παραμονή χριστουγέννων με την 5η Μεραρχία Κρητών

Η μπάντα της 5ης Μεραρχίας Κρητών μας βάζει στο κλίμα των ημερών με
χριστουγεννιάτικες μελωδίες.Συμμετέχουν μέλη της ομάδας Passepartout.
Συνδιοργάνωση: 5η Μεραρχία Κρητών

Χριστουγεννιάτικη Αγορά Αγάπης (Πλ. Δημ. Αγοράς), ώρα : 12.30
Οι καλικάντζαροι έχουν κέφια

Οι καλικάντζαροι χαρούμενοι που τα κατάφεραν επιτέλους, να βγούν από
τα έγκατα της γης και να πειράξουν τους ανθρώπους κερνούν ζεστό κρασί,
ποπ κόρν και μαλλί της γριάς στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά Αγάπης.

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ώρα : 13.30
Παραδοσιακά κρητικά κάλαντα Ο Παραδοσιακός και Πολιτιστικός
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Σύλλογος “Το Ρόδο” την παραμονή των Χριστουγέννων περιδιαβαίνει
την Αγορά και τους δρόμους των Χανίων τραγουδώντας τα παραδοσιακά
Κρητικά Κάλαντα. Συνδιοργάνωση : Σύλλογος Καταστηματαρχών Δημοτικής
Αγοράς - Πολιτιστικός Σύλλογος “Το Ρόδο”.

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ώρα : 18.00
Καλικαντζαροκαμώματα, απο τους Παραμυθοτραγουδιστάδες

Ποιοί είναι οι Παραμυθοτραγουδιστάδες ; 4 φίλοι που αγαπούν τα
παραμύθια και τη μουσική και που θέλουν να «παραμυθιάσουν» μικρούς
και μεγάλους: o παραμυθομάγειρας, με τις φιγούρες και τις αφηγήσεις
του, Νίκος Μπλαζάκης , η Ελευθερία Μπλαζάκη με το ακορντεόν και τις
νεραϊδοεμμονές της, η Βιργινία Ντοκάκη με τα κρουστά και τις απόκοσμες
φωνές και ο Δημήτρης Κολλίντζας με το κανονάκι, την κιθάρα και τις
γαϊδαροφωνάρες του.
Και τι κάνουν;
Ξετρυπώνουν από τα έγκατα της γης και τα σεντούκια άλλων εποχών
ιστορίες και θρύλους. Τα ξεσκονίζουν και τα ξαναζωντανεύουν με τη
βοήθεια της φαντασίας, της αφήγησης, της παραδοσιακής μας μουσικής,
των σκιών και των χρωμάτων.

Κέντρο Κοινότητας (παρ. Δημ. Ενότητας Σούδας), ώρα : 11.00
Ταξίδι στα Χριστούγεννα του κόσμου

“Εργαστήρι των Χιονονιφάδων”. Θα κατασκευάσουμε Χριστουγεννιάτικα
στολίδια,θα μιλήσουμε για τις παραδόσεις των Χριστουγέννων απ΄όλο
τον κόσμο, θα στολίσουμε το καράβι των ευχών κι ένα Χριστουγεννιάτικο
δέντρο αλλιώτικο από τ΄άλλα.
Συνδιοργάνωση: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων - Δημ. Ενότητα Σούδας
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Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 11.30
Σύνολο πνευστών Ωδείου “Ι. Μανιουδάκη”

Το παγωμένο δάσος θα γεμίσει από χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το
Σύνολο Πνευστών του Ωδείου Ιωάννης Μανιουδάκης.
Συνδιοργάνωση: Ωδείο “Ιωάννης Μανιουδάκης”

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 16.00
Το σεντούκι με τα παραμύθια

Σσσσ..... Ανοίγουμε κρυφά τo σεντούκι με τα παραμύθια. Θα αφηγηθούμε
με απόλυτη μυστικότητα τα παραμύθια μας γιατί τα καλικαντζαράκια δεν
επιθυμούν να διαβάσουμε Χριστουγεννιάτικα παραμύθια.

Μουσείο Σχολικής Ζωής (Νεροκούρου), ώρα : 17.00
Οι παραμυθοτραγουδιστάδες

Οι παραμυθοτραγουδιστάδες παρουσιάζουν πέντε ελληνικά παραδοσιακά
παραμύθια μέσα από τη δύναμη της αφήγησης και την ομορφιά ελληνικών
παραδοσιακών τραγουδιών.

Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 17.00
#Σχολείο_Των_Καλικαντζάρων

Κι οι καλικάντζαροι πάνε στο σχολειό! Μαθαίνουν παραδόσεις, τρόπους
κακής συμπεριφοράς, άμυνα κατά των μυλωνάδων. Γράψε κι εσύ τη
σκανταλιά σου στον “Κώδικα των Καρκατζόλων” και πάρε το δίπλωμα με
άριστα. Λαογραφικό εργαστήρι για παιδιά με τη Μαρία-Στέλλα Ζεάκη.

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 18.00
Εργαστήριο χειροτεχνίας

Πω πωωω τι ζημιά! Δεν λειτουργούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές! Πώς
θα στείλουμε χριστουγεννιάτικες ευχές; Να η λύση! Με τα χεράκια μας θα
φτιάξουμε ευχετήριες κάρτες με θέμα τον χιονάνθρωπο με τα ΚΔΑΠ Παλιάς
Πόλης και το Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων (Τμήμα Βοηθών Βρεφονηπιοκομίας).

Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 18.00
Λαογραφικά Χριστουγεννιάτικα Δρώμενα

Η θεατρική ομάδα του Κέντρου Παιδικής Δημιουργίας Λενταριανών θα
παρουσιάσει λαογραφικά Χριστουγεννιάτικα δρώμενα διατηρώντας
παραδόσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν μέχρι τις μέρες μας ζωντανές.

Χριστουγεννιάτικη Αγορά Αγάπης (Πλ. Δημ. Αγοράς), ώρα : 18.30
Μαγικά κόλπα

Ο ταχυδακτυλουργός της ομάδας Αερόστατο θα “μεταφέρει” μικρούς και
μεγάλους φίλους μέσα σε μία ευχάριστη και χιουμοριστική ατμόσφαιρα στον
μοναδικό κόσμο της μαγείας που πάντα καθηλώνει.

Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 19.00
Παραδοσιακοί χοροί στο δάσος

Παραδοσιακοί χοροί από το Λαογραφικό Όμιλο Χανίων. Συρτά και
πεντοζάλια θα μας παρασύρουν στο εορταστικό κλίμα των ημερών.
Συνδιοργάνωση: Λαογραφικός Όμιλος Χανίων
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Θέατρο “Δημήτρης Βλησίδης”
Παιδική Χορωδία Δήμου Χανίων : Λιλιπού

Τετάρτη 27|12 : 18.00 και 20.00 - Πέμπτη 28|12 : 20.00
Πρόκειται για μια περιληπτική παράσταση της «Λιλιπούπολης», που η
Χορωδία θα παρουσιάσει σε πλήρη, ολοκληρωμένη, δραματοποιημένη
σκηνική εκδοχή το 2018. Είναι ένα εμβληματικό έργο, αποτέλεσμα
συνεργασίας καλλιτεχνών με την επίβλεψη του Μάνου Χατζιδάκη,που πριν
από σαράντα χρόνια σημάδεψε μιά ολόκληρη γενιά και η επίδρασή της στον
αισθητικό μας κόσμο είναι ακόμα ζωντανή.
Οι Μαρία Μυρωτή και Μαρία Παϊζη είναι υπεύθυνες για τη σκηνοθεσία,
τη χορογραφία και την κίνηση ενώ τη σκηνογραφική δουλεια ανέλαβε
η Λαμπρινή Μποβιάτσου. Ο Γιώργος Καλούτσης και ο Νίκος Περάκης
υπογράφουν την μουσική προετοιμασία.

Πύλη Sabbionara
Διαδραστική εγκατάσταση
Για την περίοδο 27 Δεκεμβρίου με 15 Ιανουαρίου θα λειτουργεί διαδραστική
εγκατάσταση στο χώρο της Σαμπιονάρα.
Εκεί οι κάτοικοι της πόλης θα μπορούν να περιηγηθούν ψηφιακά σε μια
εναλλακτική εικονική πραγματικότητα των Χανίων.
Μέσα από χειρονομίες και κινήσεις θα μπορούν να επισκεφτούν μέρη τη
πόλης, να τα δουν με διαφορετικό τρόπο και να «δουν» τις ευχές κατοίκων
στους συμπολίτες τους.

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 16.00
Εργαστήριο ζαχαροπλαστικης για μικρά παιδιά
Μμμ..μυρίζουν Χριστούγεννα με τα γλυκά της Κυρά Βασιλείας!

Ελάτε στο εργαστήρι ζαχαροπλαστικης να φτιάξουμε γλυκάκια με τα παιδιά
και το Κ.Δ.ΑΠ. Παχιανών.

Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 17.00
#Σχολείο_Των_Καλικαντζάρων

Κι οι καλικάντζαροι πάνε στο σχολειό! Μαθαίνουν παραδόσεις, τρόπους
κακής συμπεριφοράς, άμυνα κατά των μυλωνάδων. Γράψε κι εσύ τη
σκανταλιά σου στον “Κώδικα των Καρκατζόλων” και πάρε το δίπλωμα με
άριστα. Λαογραφικό εργαστήρι για παιδιά με τη Μαρία-Στέλλα Ζεάκη.

Πρ. Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας, ώρα : 18.30
Θησέας

Ο γνωστός μύθος του Θησέα, μέσα από το πρίσμα του Κου-Κλο Θεάτρου
Κρήτης. Μια παράσταση με την τεχνική του μαύρου θεάτρου, εντυπωσιακά
σκηνικά και χρώματα.
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Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ώρα : 20.30
Μουσικό ταξίδι με τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων

Η Φιλαρμονική πλαισιωμένη από τους λιλιπούτειους μαθητές της, θα
αποδόσει Χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στο «Μουσικό Εργαστήρι» της
Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το
μαγικό κόσμο της μουσικής, αναπτύσσουν την δημιουργικότητα, την
φαντασία και την έκφραση. Σε μία μπάντα τα παιδιά παίζουν μουσική μέσα
στο σύνολο, γεγονός που ενθαρρύνει την ομαδικότητα και τα βοηθά να
καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες, ενώ παράλληλα συνεργάζονται
και αλληλεπιδρούν.Η μουσική βοηθά στην ανάπτυξη του παιδιού και στη
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας
Στο τραγούδι (φιλική συμμετοχή): Πολύμνια Κοτσώνη
Ενόργανωση, Διεύθυνση μπάντας:Παύλος Μπαϊλάκης, Αρχιμουσικός

Κεντρικές οδοί Χανίων, ώρα : 10.00
Πρωτοχρονιάτικες μελωδίες

Η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων και το μουσικό εργαστήρι της ΚΕΠΠΕΔΗΧΚΑΜ θα γεμίσουν πρωτοχρονιάτικες μελωδίες την πόλη μας.

Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 10.00
Εργαστήριο μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής
“Το μαγικό φίλτρο του Ρούντολφ”

Για να καταφέρει ο Ρούντολφ να πετάξει με το έλκηθρο και τον Άι Βασίλη..
πρέπει να πιεί ένα σούπερ δυναμωτικό φίλτρο. Παίξε με τα ξωτικά της Εύης
Παντζέκου και φτιάξε το φίλτρο.

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 11.00
Αφήγηση παραμυθιού “Ο μικρός κοκκινολαίμης”

Ο Μικρός Κοκκινολαίμης χάρισε τα εφτά πλεκτά γιλεκάκια του σε φίλους
του. Την παραμονή των Χριστουγέννων,χωρίς γιλέκο,τρέμει πάνω σε μια
χιονισμένη στέγη... ώσπου έρχεται κάποιος να τον σώσει.Εμψυχωτής:
Θηρεσία Κατσιφαράκη. Συνδιοργάνωση : Δημοτική Κοινότητα Χανιών

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 16.00
Εργαστήριο ευχών

Το Δέντρο της Αγάπης νιώθει μοναξιά, άραγε μπορούμε να κάνουμε κάτι
για να το βοηθήσουμε;
Ας το γεμίσουμε ευχές αγάπης για όλο το κόσμο με το Κ.Π.Δ. Παχιανών.

Πρ. Δημαρχείο Ακρωτηρίου, ώρα : 16.00
Θησέας

Ο γνωστός μύθος του Θησέα, μέσα από το πρίσμα του Κου-Κλο Θεάτρου
Κρήτης.
Μια παράσταση με την τεχνική του μαύρου θεάτρου, εντυπωσιακά σκηνικά
και χρώματα.

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 18.00
Εργαστήριο χειροτεχνίας

Δεν θα στείλω φέτος γράμμα στον Άι Βασίλη, γιατί πολύ απλά θα το
παραδώσω εγώ στον ίδιο!
Ελάτε να φτιάξουμε και να παραδώσουμε τα γράμματα με το Κ.Δ.Α.Π.
Παχιανών.
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Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 18.00
Κλασικές Πρωτοχρονιάτικες μελωδίες

Κλασικές εορταστικές μελωδίες υπό το φως το Παγωμένου Κάστρου από
τη χορωδία των Κέντρών Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του
Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων

Παλιό Λιμάνι, ώρα : 18.30
Το φώς της αγάπης.

Ελάτε στo παλιό λιμάνι των Χανίων να γεμίσουμε τον ουρανό ιπτάμενα
φανάρια γράφοντας ευχές αγάπης και ελπίδας, δημιουργώντας μια νύχτα
μαγική με σκοπό την ενίσχυση Ιδρυμάτων του Δήμου μας.
Συνδιοργάνωση: Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Χανίων

Αίθ. πολλαπλών εκδηλώσεων Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Μουρνιές., ώρα : 19.30
Προβολή κινηματογραφικής ταινίας

Το «Τελευταίο Σημείωμα»,του Παντελή Βούλγαρη αναφέρεται στο ιστορικό
γεγονός της εκτέλεσης 200 αγωνιστών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά
του 1944 με επίκεντρο τον Κρητικό αντιστασιακό αγωνιστή Ναπολέοντα
Σουκατζίδη.

Θέατρο “Δημήτρης Βλησίδης”, ώρα : 19.30
Θησέας

Ο γνωστός σε όλους μύθος του Θησέα, μεταφέρεται μέσα από το πρίσμα του
Κου-Κλο Θεάτρου Κρήτης. Μία διασκευή για παιδιά κάθε ηλικίας.
Ο παιδικός ήρωας θα ξεκινήσει την πορεία του απο την Τροιζήνα. Στην
πορεία του, για να στεφθεί τελικά βασιλιάς των Αθηνών, περνάει απο
πολλές δοκιμασίες ταξιδεύοντας ως την Κρήτη.
Εκεί θα αντιμετωπίσει το Μινώταυρο!
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Με την τεχνική του μαύρου θεάτρου και εντυπωσιακά σκηνικά και χρώματα,
η καινούρια παραγωγή του Κρητικού θιάσου είναι βέβαιο πως θα μείνει
ανεξίτηλη στο μυαλό των παιδιών και θα ενεργοποιήσει την φαντασία τους.

Πολύκεντρο Σούδας, ώρα : 11.00
Θησέας

Ο γνωστός μύθος του Θησέα, μέσα από το πρίσμα του Κου-Κλο Θεάτρου
Κρήτης.
Μια παράσταση με την τεχνική του μαύρου θεάτρου, εντυπωσιακά σκηνικά
και χρώματα.

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 11.00
Το κυνήγι του σοκολατένιου θησαυρού

Παιδιά 6 – 12 ετών που λατρεύουν τη σοκολάτα θα παίξουν το κυνήγι του
σοκολατένιου θησαυρού με τη Θηρεσία Κατσιφαράκη. Σας περιμένουμε
όλους εκεί !
Συνδιοργάνωση: Δημοτική Κοινότητα Χανίων.

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 17.00
Μικροί πρίγκιπες και πριγκίπισσες εν δράσει.

Δράση για αγόρια και κορίτσια από 6 - 12 ετών που λατρέυουν τους
πρίγκιπες και τις πριγκίπισσες.Ελάτε να παίξουμε, να χορέψουμε και να
δημιουργήσουμε με εμψυχώτρια την Θηρεσία Κατσιφαράκη!
Συνδιοργάνωση: Δημοτική Κοινότητα Χανίων
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Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ώρα : 20.30
Jazz Orchestra

H “Jazz Orchestra”
είναι μία BIG BAND που αποτελείται από 14
επαγγελματίες μουσικούς του είδους ( πνευστά, rhythm section, φωνή) που
ζουν και εργάζονται στα Χανιά.
Το ρεπερτόριο της περιλαμβάνει γνωστές jazz μελωδίες -τραγούδια
-αυτοσχεδιασμούς. Η ορχήστρα έχει δώσει συναυλίες στο Π.Κ. Χανίων, στο
Δημοτικό Κινηματογράφο ΚΗΠΟΣ, κα. με μεγάλη επιτυχία.
Έχει συνεργαστεί με τη χορωδία του Μουσικού Σχολείου Χανίων σε συναυλία
φιλανθρωπικού χαρακτήρα παίζοντας χριστουγεννιάτικες μελωδίες
διασκευασμένες για Big Band.
Τα Χριστούγεννα του 2016 ηχογραφήθηκε η συναυλία και στη συνέχεια
μεταδόθηκε από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της Ε.Ρ.Τ.

Πλατεία Γιαλί Τζαμισί, ώρα : 11.00 - 16.00
Πρωτοχρονιάτικη αμαξάδα

Αφετηρία: Πλατεία Γιαλί Τζαμισί, Τερματισμός: Δημοτικός Κήπος. Δωρεάν
βόλτα με τις άμαξες της πόλης μας για μικρούς και μεγάλους από το Παλιό
Λιμάνι έως το Παγωμένο Δάσος των Χριστουγέννων στο Δημοτικό Κήπο.
Συνδιοργάνωση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων - Αμαξάδες των Χανίων

Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 11.00
Ο Αγιος Βασίλης προσγειώνεται στον Κήπο Χανίων

Ο Άγιος Βασίλης έχει ήδη καταφθάσει στον Κήπο Χανίων.Ανταλλαγή
δώρων,μάγοι, παραστάσεις καραγκιόζη, αφήγηση παραμυθιού και πολλά
άλλα ενώ θα λειτουργήσει και το Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό
Παζάρι. Συνδιοργάνωση: Χανιώτισσες Μαμάδες

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ώρα : 12.00
Πρωτοχρονιά με τους χορούς της Κρήτης

Παραδοσιακοί χοροί του τόπου μας, σε αναμονή του νέου έτους,από ομάδες
του Χορευτικού Ομίλου Χανίων «Ο Ψηλορείτης».
Συνδιοργάνωση: Χορευτικός Όμιλος Χανίων «Ο Ψηλορείτης»

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ώρα : 22.00
Υποδεχόμαστε το Νέο Έτος
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Με μουσική και τραγούδια από τον “Άνθρωπο Ορχήστρα”, κατά κόσμον
Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο και το συγκρότημά του και το παραδοσιακό
κόψιμο της βασιλόπιτας από τον Δήμαρχο Χανίων, θα υποδεχτούμε τη νέα
χρονιά

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 16.00
Εργαστήριο με οικολογικά στολίδια

Ο Άι Βασίλης πρασίνισε, όχι όμως απ’ το κακό του αλλά γιατί στο εργαστήρι
των ξωτικών φτιάχνουμε δεντράκια με κουκουνάρια με το ΚΔΑΠ Λενταριανών

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 18.00
Εργαστήριο αφήγησης παραμυθιού

Ο Άι Βασίλης δεν μπορεί να κοιμηθεί!
Tα ξωτικά ανοίγουν το σεντούκι με τα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια για
να τον νανουρίσουν.
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Θέατρο “Δημήτρης Βλησίδης”, ώρα : 19.30
“Θανάσης τρομάρας”

Πρόκειται για ένα ψυχογράφημα της παιδικής ηλικίας και σκέψης, που έχει
τη δύναμη της διδαχής και του παραδειγματισμού, δοσμένα με φρεσκάδα
και χιούμορ. Είναι κατάλληλο για παιδιά, αλλά και ενήλικες που θέλουν
να νιώσουν για λίγο παιδιά.Mέσω της παράστασης αυτής θα έρθουν σε
επαφή, με το σπουδαίο αυτόν συγγραφέα, που έφερε φως και πολιτισμό
στην Ελλάδα.
Συντελεστές της παράστασης:
Διασκευή-σκηνοθεσία- ερμηνεία, Μαρινέλλα Βλαχάκη
Κατασκευή σκηνικών αντικειμένων θέατρο σκιών σε βίντεο:
Νίκος Μπλαζάκης | Μουσική - τραγούδι επί σκηνής: Λεωνίδας Μαριδάκης
Τεχνική υποστήριξη: Διονύσης Μανουσάκης

Γιαλί Τζαμισί, ώρα : 20.00
Πρωτοχρονιάτικη συναυλία με τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων
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Πρωτοχρονιάτικη συναυλία με εορταστικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική
του Δήμου Χανίων. Στο τραγούδι θα μας ταξιδέψει μαγικά η Πολύμνια
Κοτσώνη.
Συνδιοργάνωση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων

Παιδική Εφηβική βιβλιοθήκη Κήπου, ώρα : 11.00
Μια πρωτοχρονιάτικη χιονοθύελλα

Ελάτε να νιώσουμε το πνεύμα των γιορτών, να καλοπιάσουμε τη νέα
χρονιά, να ζήσουμε μια...χιονοθύελλα και να αφήσουμε τη φαντασία... να
μας παρασύρει σε ένα κόσμο πασπαλισμένο με χιόνι πολύ με εμψυχώτρια
την Δήμητρα Μαραγκουδάκη.

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 16.00
Ονειρεμένη Μελωδούπολη

Το παγωμένο δάσος θα ζωντανέψει υπό τους γιορτινούς ήχους των
χειροποίητων μουσικών οργάνων στο εργαστήρι κατασκευής μουσικών
οργάνων από ανακυκλωμένα υλικά με τη λαογράφο Στέλλα - Μαρία Ζεάκη
και το Κ.Π.ΔΗ. Λενταριανών

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος) , ώρα : 18.00
Εργαστήριο ζωγραφικής «Ο δικός μου Άι Βασίλης»

Ζωγραφίζω τον Άγιο Βασίλη όπως τον έχω στο μυαλό μου και στην καρδιά
μου με το Κ.Π.ΔΗ. Λενταριανών

Κάστρο στο Παγωμένο Δάσος (Δημοτικός Κήπος), ώρα : 18.00
Παραδοσιακά εορταστικά τραγούδια

Παραδοσιακά εορταστικά τραγούδια από τη χορωδία των Κέντρων
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου
Χανίων

Πρ. Δημαρχείο Ακρωτηρίου, ώρα : 19.30
“Θανάσης τρομάρας”

Πρόκειται για ένα ψυχογράφημα της παιδικής ηλικίας και σκέψης, που έχει
τη δύναμη της διδαχής και του παραδειγματισμού, δοσμένα με φρεσκάδα
και χιούμορ. Είναι κατάλληλο για παιδιά, αλλά και ενήλικες που θέλουν να
νιώσουν για λίγο παιδιά.
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Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ώρα : 20.30
Με μια Φωνή κι ένα Πιάνο...

Η φωνή της Μαργαρίτας Συγγενιώτου και η Βίκυ Στυλιανού στο πιάνο,
θα μας πάρουν μαζί τους σ’ ένα γοητευτικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο του
τραγουδιού. Οι δυο καλλιτέχνιδες, που συνεργάζονται εδώ και χρόνια, κι
έχουν εμφανιστεί στις πιο σημαντικές σκηνές στη χώρα μας καθώς και στο
εξωτερικό, θα ερμηνεύσουν μερικές από τις πιο γνωστές και δημοφιλείς
κλασικές μελωδίες, spirituals (θρησκευτικά τραγούδια των αφροαμερικανών), τραγούδια του Κουρτ Βάιλ, του Μάνου Χατζιδάκι, του Μίκη
Θεοδωράκη, κ.ά.
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Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, μια μουσική βραδιά που θα γεμίσει την ψυχή
μας ομορφιά.

Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου, ώρα : 11.00
Η χρυσή καδένα και μια κοκκάλινη χτένα...

Η χρυσή καδένα και μια κοκκάλινη χτένα…
Μια παράξενη χριστουγεννιάτικη ιστορία αγάπης. Ένα παραμύθι γραμμένο
από τον Μανώλη Μπουζάκη με εμψυχωτή τον ίδιο.

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου ώρα : 18.00 & 20.00
Μαγικό Κουτί : Ο Βασιλιάς των Ονείρων

Στον κόσμο του φανταστικού, όλα τα απίθανα είναι πιθανά. Με τη δύναμη
της φαντασίας μπορούμε να μετατρέψουμε τον κόσμο γύρω μας σε μια
μαγική εμπειρία, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγαλύτερους.
Ένα κουτί, ένα μεγάλο κουτί, μεταμορφώνεται στο παραμύθι που η
φαντασία μάς προσφέρει.
Ένας αλλιώτικος κόσμος μέσα από τα μάτια ενός παιδιού.
Οπτικοποιημένη αφήγηση του παραμυθιού της Ευδοκίας Σκορδαλά
– Κακατσάκη «Ο Βασιλιάς των Ονείρων», σε εικονογράφηση Λιάνας
Δενεζάκη.
Αφήγηση, Μουσική επιμέλεια, Video Editing : Λεωνίδας Μανωλικάκης
Συνδιοργάνωση: ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ώρα : 19.00 & 21.00
“Στάλα τη στάλα το νερό”
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Η λέξη “όνειρο” κρύβει μέσα της τη λέξη “νερό”. Το νερό όμως, τι όνειρα
μπορεί να κρύβει; Με αφορμή το παραμύθι “Ο Βασιλιάς των Ονείρων”, θα
ανακαλύψουμε τη μαγική δύναμη του νερού και θα δούμε ποιος κρατάει το
κλειδί της Πηγής... Λαογραφικό εργαστήρι με τη Μαρία-Στέλλα Ζεάκη

Εργ. ξωτικών στο Παγωμένο Δάσος (Δημ. Κήπος), ώρα : 16.00
Εργαστήρι κατασκευών

Κρύος χειμώνας, ζεστές καρδιές και ευφάνταστες χειμερινές κατασκευές.
Κατασκευάζουμε σκούφους και ζωάκια από πάγο, κολάζ με χιονάνθρωπους
και ζωγραφική με θέμα χιονισμένα τοπία με την εθελόντρια κ. Πόπη Κώτσα
και το Κ.Π.ΔΗ. Αγ.Ιωάννη.

Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, ώρα : 20.00
Έτσα λογιώς γλεντίζαμε

Το Εργαστήρι Χορού και Λαογραφίας ~σύγχορος~ παρουσιάζει την
εκδήλωση “Ετσά λογιώς γλεντίζανε στα χρόνια τα παλιά μας και τουτανά
ξανοίγομε να μάθουν τα παιδιά μας”.
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Θέατρο “Δημήτρης Βλησίδης”, ώρα : 19.30
Ιουλίου Βέρν “Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες”

Σε θεατρική διασκευή και Σκηνοθεσία : Αντώνη Διαμαντή
Η παιδική Σκηνή του Θεάτρου Ομμα Στούντιο παρουσιάζει μια συναρπαστική,
γεμάτη περιπέτεια, μουσικοθεατρική παράσταση ,με ζωντανή μουσική και
τραγούδια.
Πέντε ερμηνευτές επί σκηνής δίνουν με ένα κωμικό τρόπο στα παιδιά να
καταλάβουν και να δουν την αξία της γνώσης και εφευρετικότητας, που
απορρέει από “το ταξίδι” της ομαδικότητας της ανθρωπιάς αλλά και της
σωστής διαχείρισης του χρόνου.
Τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι θα παρακολουθήσουν μια παράσταση
ανθρωπογεωγραφίας και θα γνωρίσουν τον πολιτισμό της Δύσης και της
Ανατολής .

Γιαλί Τζαμί, ώρα : 20.00
Μουσική βραδιά
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Μουσική βραδιά με έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών. Στο ακορντεόν η
Μπέλα Λιονάκη, στο πιάνο ο Δημήτρης Ντρουμπογιάννης, στο τραγούδι η
Ειρήνη Τζομπανάκη. Καλλιτεχνική επιμέλεια:Μπέλα Λιονάκη.
Συνδιοργάνωση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ώρα : 20.30
Συναυλία “Stigma Swing Dixie Band”

Η SτiGMA Swing Dixie Band είναι μια μπάντα που δραστηριοποιείται στην
Κόρινθο πάνω από 25 χρόνια. Τα μέλη της όλα αυτά τα χρόνια, χρειάστηκε
να ταξιδέψουν χιλιάδες χιλιόμετρα, να «Φυσήξουν» ατέλειωτες ώρες, να
αλλάξουν αμέτρητα σετ χορδών να αλλάξουν μπαγκέτες , να περπατήσουν
αποστάσεις και να σταθούν σε δρόμους, σε πάλκα , σε θέατρα, σε Φεστιβάλ
στο Εξωτερικό και την Ελλάδα, πάρα πολλές φορές.
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Η SτiGMA Swing Dixie Band, σε μια χριστουγεννιάτικη συναυλία, γεμάτη
ρυθμό και… χορό, Μαζί τους ο διεθνούς φήμης Tap-Dancer Θάνος
Δασκαλόπουλος που θα «στήσει» το Board του , θα βάλει τα tap-shoes και
θα δώσει κίνηση και ρυθμό στη Μπάντα.

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ώρα : 10.00– 13.00 & 18.00–20.00
Giuseppe Palumbo | Γιώργος Μπότσος : Λόγια και εικόνες

Η έκθεση παρουσιάζει μια επιλογή έργων δύο καλλιτεχνών, ενός Έλληνα
του Γιώργου Μπότσου και ενός Ιταλού του Giuseppe Palumbo, ιδιαίτερα
αντιπροσωπευτικών της σύγχρονης παραγωγής των comics στις δύο Χώρες.
Αυτό το είδος τέχνης οδήγησε τους δύο καλλιτέχνες, επιλεγμένους ανάμεσα
στα πιο διάσημα ονόματα του ευρύτατου κόσμου των comics, σε ένα υψηλό
επίπεδο που τους επιτρέπει να εκφραστούν με ένα προσωπικό στυλ πολύ
ιδιαίτερο.
Συνδιοργάνωση : Σύλλογος «Φίλοι της Ιταλίας»
Υπό την αιγίδα της Ambasciata d’ Italia Atene
Σε συνεργασία με το Istituto Italiano di Cultura
Μια πρωτοβουλία του AIAL
Στο πλαίσιο του Δικτύου Ελληνο-Ιταλικής Πολιτιστικής Συνεργασίας

Κτίριο πρ. Συνεταιρισμού Περιβολίων, ώρα : 19.30
Προβολή κινηματογραφικής ταινίας

Το «Τελευταίο Σημείωμα»,του Παντελή Βούλγαρη αναφέρεται στο ιστορικό
γεγονός της εκτέλεσης 200 αγωνιστών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά
του 1944 με επίκεντρο τον Κρητικό αντιστασιακό αγωνιστή Ναπολέοντα
Σουκατζίδη.

Δράσεις κοινωνικής πολιτικής
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
“Μελωδίες Ψυχής”|Μουσική εκδήλωση για τα παιδιά του ΚΗΦΑ.ΑΜΕΑ
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
“Μελωδίες Ψυχής” | Μουσική εκδήλωση για τα παιδιά του ΚΗΦΑΠ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ
Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017
Προσφορά γεύματος αγάπης στους άστεγους Συνανθρώπους μας.
Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018
Εκδρομή, γεύμα και εκπλήξεις για τα παιδιά οικονομικά και κοινωνικά αδύναμων οικογενειών της Πόλης
μας. Με την ευγενική χορηγία του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης.

Χορηγοί Επικοινωνίας

