Σαπούνια για ρεκόρ Γκίνες και πολλές εκδηλώσεις στη Ροδιά

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018
Με στόχο την ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ο Σύλλογος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ροδιάς «Ανασεμιά» συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ., στη
Ροδιά Μαλεβιζίου, δραστηριότητα σχετική με τη δημιουργία της μακρύτερης
αλυσίδας/σειράς από μπάρες χειροποίητου σαπουνιού.
Στόχος είναι το μήκος να φτάσει τα 1.100 μέτρα και να κατακτηθεί το Ρεκόρ Γκίνες (World
Guinness Records) στην κατηγορία "Longest line of bars of soap".
Για την κατασκευή του σαπουνιού χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακές κρητικές συνταγές
σαπωνοποιίας με βάση το ελαιόλαδο και αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά της τοπικής
χλωρίδας, μέρος της οποίας προσφέρθηκε από το Αγρόκτημα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Το
εγχείρημα στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των κατοίκων, στην
προώθηση της ανακύκλωσης των χρησιμοποιούμενων ελαίων και στην αποτροπή απόρριψής
τους και μόλυνσης του περιβάλλοντος. Αξίζει να τονιστεί ότι όλες οι μπάρες σαπουνιού θα
διανεμηθούν δωρεάν στο κοινό που θα παραβρεθεί στη Ροδιά εκείνη την ημέρα και η
υπολειπόμενη ποσότητα θα δωριστεί σε άπορες οικογένειες και ιδρύματα.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης του Ρεκόρ Γκίνες, θα πραγματοποιηθούν οι
ακόλουθες παράλληλες δράσεις:

1. Συμμετοχή καλλιτεχνών παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής στην πλατεία, στην
Ενετική Έπαυλη Καλλέργηδων Ροδιάς και σε σοκάκια του χωριού Ροδιάς
•
Julie Naoum & Πασπαρτού
•
Νότιες Νότες, Ι.Κομονταχάκης & Αθ. Λιαδάκης
•
Ιωάννης Γενναράκης, Σόλο Σαξοφωνίστας
•
Αναστάσιος & Γεώργιος Ρεράρης
•
Αντώνιος & Γεώργιος Ρεράκης
2. Εμφάνιση χορωδιών και ομάδων χορού στην πλατεία του χωριού Ροδιάς
•
Μουσείο Τέχνης «Θύραθεν», Thirathen Vocal Group
•
Μικτή Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
•
Χορευτική Ομάδα "Τα Περιστέρια"
3. Διεξαγωγή εκθέσεων φωτογραφίας, γλυπτικής, ψηφιδωτού, πυρογραφίας και
ξυλογλυπτικής στην Ενετική Έπαυλη Καλλέργηδων Ροδιάς
•
κ. Καλλιόπη Γενναράκη, έκθεση κοσμήματος
•
κ Νικόλαος Δαμιανός, έκθεση αγιογραφίας
•
κ. Νικόλαος Μάνεσης, έκθεση ξυλογλυπτικής
•
κ. Δέσποινα Λεβεντάκη, έκθεση ζωγραφικής
•
κ. Ιωάννης Λεβεντάκης, έκθεση ξυλογλυπτικής
•
κ. Χαράλαμπος Παρούσης, έκθεση ψηφιδωτού
•
κ. Βασίλειος Τριανταφυλλάκης, έκθεση γλυπτικής
4. Υλοποίηση εικαστικής παρέμβασης - ζωγραφικής εξωτερικού χώρου από εθελοντές
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εικαστικούς και ζωγράφους σε κτίρια της Ροδιάς με σκοπό τον εξωραϊσμό της όψης του
χωριού
•
κ. Μαρία Γκούντη
•
κ. Δέσποινα Λεβεντάκη
•
κ. Υβόννη Ostrofska Δεικτάκη
5. Παρουσίαση ποικίλων άλλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους, με στόχο τη γνωριμία
με τα σημαντικότερα αυτοφυή φυτά της Κρήτης, θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές από
ανακυκλώσιμα υλικά κ.ά.
•
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης
•
Γεωπονίστας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης
•
Μα Ρα Μπου, ψυχαγωγία κοινού
•
Creta Mums
•
κ. Έλενα Δοριάκη, Παρουσίαση παιδικού βιβλίου
•
Εκδόσεις Μίλητος, Παρουσίαση βιβλίου
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