Η φιλοσοφία της δράσης «Κυριακή στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων» πήρε σάρκα και
οστά με την ένταξη της στο Ο.Σ.Α.Π.Υ («ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ANAΠTYΞΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 - 2013).
Με συντονισμένη προσπάθεια οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των
παραγωγών και χειροτεχνών του τόπου μας με τους επισκέπτες- μελλοντικούς
καταναλωτές. Η άμεση επαφή των επισκεπτών με τους παραγωγούς - δημιουργούς
ενισχύει την απευθείας επικοινωνία μεταξύ τους και αναπτύσσει διαπροσωπικές
σχέσεις. Η αμεσότητα των ανθρώπινων σχέσεων είναι αυτή που επισφραγίζει την
προβολή του τοπικού προϊόντος της περιοχής μας με όρους «δίκαιου εμπορίουfair trade» και επιδιώκει να τιμήσει και να προβάλει την δημιουργικότητα των ανθρώπων της.
Η Υπαίθρια Αγορά υποστηρίζεται από κινητό εξοπλισμό και λειτουργεί κατά περίπτωση
σε διαφορετικούς χώρους και οικισμούς του δήμου. Ο συνολικός κινητός εξοπλισμός
χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους και συνδυασμούς, ανάλογα με το θέμα
και το περιεχόμενο του γεγονότος και γι αυτό το λόγο σχεδιάστηκε για να μπορεί να
ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες αλλά και να προσαρμόζεται λειτουργικά σε
διαφορετικούς δημόσιους υπαίθριους χώρους.
Σκοπός είναι η υποστήριξη των παραγωγών, επιχειρήσεων-βιοτεχνών και χειροτεχνών
του δήμου, των καλλιτεχνών και εν γένει των δράσεων που προωθεί ο δήμος
για την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.
Απώτερος στόχος είναι να δημιουργήσουμε το «αίτιο» της επίσκεψης του κοινού στο
δήμο μας, υποδεχόμενοι τους επισκέπτες σε ενιαίο καλαίσθητο χώρο όπου καθένας θα
μπορεί να περιηγηθεί στις δημιουργίες των παραγωγών μας, των χειροτεχνών και των
καλλιτεχνών μας, και όσων άλλων δημιουργούν κάτι σε αυτό τον τόπο και θέλουν να
επικοινωνήσουν τα έργα τους στο κοινό.
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Χαιρετισμόσ Δημάρχου

Αναπτυξιακοί θεσμοί που δημιουργήσαμε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων αποτελούν το
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάπτυξης μιας τοπικής οικονομίας με βάση την παρουσία
μιας δομής παραγωγής πολιτισμού.
Η Κυριακή στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων έρχεται να συμπληρώσει το μωσαϊκό αναπτυξιακών δομών με έμφαση στην τοπική παραγωγή. Μεταμορφώνονται οι Κυριακές μας και αποκτούν πολυποίκιλο νόημα με τη δημιουργία της Υπαίθριας Αγοράς.
Αυτή η «νέα» δομή θα λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένα ζωηρό δρώμενο τύπου μικρού φεστιβάλ του δήμου όπου εκτός από τις εκθέσεις έργων και προϊόντων θα διαδραματίζονται παράλληλα γεγονότα όπως συναυλίες, θεατρικά δρώμενα, προτάσεις ή ακόμα και οργανωμένες
εκδρομές-ξεναγήσεις για περιπάτους στη φύση και στα μνημεία, δραστηριότητες για παιδιά,
εργαστήρια εικαστικών τεχνών και πολλά άλλα ανά περίπτωση.
Πρόκειται για μία φιλόδοξη διοργάνωση, που έχει σχεδιαστεί από ανθρώπους με μεράκι
που επιμένουν να μετατρέπουν τις δυσκολίες των καιρών σε ευκαιρίες.
Η «Κυριακή στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων» είναι μια πρόταση για όλους όσους αναζητούν μια ευχάριστη διέξοδο και επιθυμούν να ανακαλύψουν τα μυστικά της ενδοχώρας του
Νομού Ηρακλείου.
Σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε.
Πεζά, Ιούλιος 2014
Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης
Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων

(Κεραμίστρια) 19.00-20.00 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
Σεμινάριο σύγχρονης και παραδοσιακής κεραμικής

Β. ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΜΕΛΗ
20.00 – 21.00 ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Σβιιιννν... η σβούρα! Φτιάχνουμε τη δική μας σβούρα
Ποιος θα φανταζόταν ότι ένα παλιό cd και μια μπίλια θα μεταμορφώνονταν σε μια
πραγματική σβούρα; Η εικαστικός Ιωάννα Θέμελη μας καθοδηγεί στον σβουριχτό
δρόμο της κατασκευής και του παιχνιδιού!
Γ. Συναυλια παραδοσιακησ και εντεχνησ μουσικησ

με τους Κωστή Αβυσσινό και Λιζέτα Καλημέρη.
		
21.00 – 23.00 ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Εκτός από τον Κώστα Αβυσσινό (λαούτο-μαντολίνο-μπουλγαρί-τζουράς κ.α.)
συμμετέχουν οι μουσικοί: Παπαϊωάνου Γιώργος (βιολί), Παραουλάκης Νίκος (ακουστική κιθάρα-πνευστά), Κανακάκης Μανώλης (κανονάκι-πιάνο), Κουκουλιτάκης Δημήτρης (κιθάρα) και Πιντζόπουλος Θοδωρής (κρουστά).

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΝΕΣ

Α. 2 ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ	

Προγραμμα εκδηλωσεων

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑ ΠΕΖΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ	 		
Α. 2 ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Α. ΕΥΑ ΖΕΡΒΑΚΗ

20.00

18.30 – 19.30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Με τους ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΑΓΙΑ – ΔΟΜΗΝΙΚΟ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ – ΡΕΝΑ ΠΑΣΠΑΤΗ
Μικρές θεατρικές παραστάσεις με την συμμετοχή τριών ηθοποιών σε διαδραστική
μορφή, βασισμένα σε 2 παραδοσιακά παραμύθια της Κρήτης
1)Ο άρρωστος βασιλιάς. Ηθικό δίδαγμα: Όποιος έχει στα χέρια του μια δύναμη μέχρι και ο βασιλιάς έχει την ανάγκη του.
2) Ο καλός μάγος και η βουγανίστρα (κουτσομπόλα)
Ηθικό δίδαγμα: Πάντα προσέχουμε τι κάνουμε και τι λέμε για τους άλλους.

Β.ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ

19.30 – 21.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σε συνεργασία με το Δίκτυο Οινοποιών-Υπεύθυνη σεμιναρίου κα Στέλλα Βασιλάκη.
Στα πλαίσια της Δημοτικής Αγοράς στα Πεζά, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο γευσιγνωσίας κρασιών των οινοποιών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Το σεμινάριο θα πραγματοποιήσει η οινολόγος Βασιλάκη Στέλλα με τη στήριξη των οινοποιειών της περιοχής. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα βήματα μιας γευστικής δοκιμής και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν και θα δοκιμαστούν τα επιλεγμένα κρασιά.

Γ.ΡΕΣΙΤΑΛ ΝΕΝΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ 21.00 – 22.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συνοδεία πιάνου από τον Θεόδωρο Κοτεπάνο. Μια από τις μεγαλύτερες φωνές της
εποχής μας και συνθέτης, μας κάνει την τιμή να εγκαινιάσει την καινούρια αυτή προσπάθεια. Η Νένα Βενετσάνου προικισμένη με μια σπάνια φωνή εμπλούτισε το ελληνικό τραγούδι και συνέβαλε στην διεθνή αναγνώριση του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού με τις εκλεπτυσμένες ερμηνείες της και τη δισκογραφία της.

18.30 – 19.30 ΣΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ
Με τους ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΑΓΙΑ – ΔΟΜΗΝΙΚΟ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ – ΡΕΝΑ ΠΑΣΠΑΤΗ
Μικρές θεατρικές παραστάσεις με την συμμετοχή τριών ηθοποιών σε διαδραστική
μορφή, βασισμένα σε 2 παραδοσιακά παραμύθια της Κρήτης
1. Το λιοντάρι ο λαγός και η τίγρης.
Ηθικό δίδαγμα: Όποιος έχει καλούς φίλους δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
2. Η καλή νεράιδα
Ηθικό δίδαγμα: Με θάρρος και παλικαριά κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του.

Β. ΦΤΟΥ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΩ	
19.30 – 20.30 ΣΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ
Αφήγηση παραμυθιών. Οι... παραμυθολογίστρες μας ταξιδεύουν με μύθους, παραμύθια και ιστορίες, μέχρι τον ουρανό!
Γ. ΚΙΑΡΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΙ ΜΕΘΟΔΟΣ FELT

20.00 – 21.00 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Η εικαστικός Κιάρα Βαλεντίνι μας συστήνει το πίλημα, μια από τις αρχαιότερες τεχνικές επεξεργασίας του μαλλιού! Μαθαίνουμε αυτή τη «μαγική» διεργασία και φτιάχνουμε μικρά αντικείμενα.

Δ. ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ALAN DALON 21.00 -23..00 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΧΑΝΩN
Ατμοσφαιρικές διασκευές και swing διάθεση... Απο τον Michael Jackson, Tom Waits
και Vaya con Dios, στους Τσιτσάνη, Άσιμο και Κραουνάκη..
Οι Alan Dalon: Βαγγελιώ Φασουλάκη-φωνή, Σωτήρης Αλεξάκης-κιθάρα, φωνή,
Νίκος Βέργος-κιθάρα

Ε. ΡΕΣΙΤΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ
(Η ώρα και ο χώρος θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα)
από τους μαθητές του Γιώργου Μουλουδάκη στα πλαίσια της
Θερινής Μουσικής Ακαδημίας.

