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Ο Αγροτουριστικός Πολυχώρος  «ΠΑΝΑΚΡΟΝ» βρίσκεται 
στον Δήμο Αμαρίου, πλησίον της Σχολής Ασωμάτων. Για να 
φτάσετε, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τέσσερις 
διαδρομές, οι οποίες περιλαμβάνουν πληθώρα αξιόλογων 
σημείων στάσης
 Από Ρέθυμνο μέσω Αρκαδίου 
 Από Ρέθυμνο μέσω Φράγματος Ποταμών 
 Από Ηράκλειο και Τυμπάκι ή Ζαρό μέσω της   
 διαδρομής Μάντρες-Φουρφουράς
 Από Αγία Γαλήνη ή Ρέθυμνο μέσω Σπηλίου

Τα «Πανακραίων Δρώμενα», τα δρώμενα  των 
ανθρώπων των Πανακραίων,της περιοχής του 
Αμαρίου δηλαδή, δημιουργήθηκαν από το όραμα και 
το μεράκι των ανθρώπων της ΑΜΑΡΙ ΑΕ ΟΤΑ, να 
αποτελέσει το Πάνακρον και το Αμάρι γενικότερα, μια 
μικρή κιβωτό πολιτισμού και ένα σταυροδρόμι 
δημιουργίας των κοινωνιών. Η γεωγραφική θέση και 
το φυσικό περιβάλλον του Αμαρίου το καθιστούν 
ιδανικό πυρήνα γόνιμων δράσεων και αποδράσεων 
από την ασφυκτική αστική καθημερινότητα και από 
τον βεβιασμένο σύγχρονο τρόπο ζωής.
Με τις εκδηλώσεις αυτές, που στόχος και σκοπός είναι 
να αποτελέσουν θεσμό για τα δρώμενα του τόπου, η 
ΑΜΑΡΙ ΑΕ ΟΤΑ επιχειρεί να δώσει το στίγμα της στην 
παγκρήτια πολιτισμικότητα και στην σύνδεση της 
παραδοσιακής αμαριώτικης φιλοξενείας, με το 
σύγχρονο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό γίγνεσθαι.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ανθρώπους που 
συνέδραμαν για την υλοποίηση αυτού του οράματος, 
τους καλλιτέχνες, τους πολιτιστικούς συλλόγους από 
όλη την Κρήτη, τους εθελοντές και όλους τους 
επώνυμους ή ανώνυμους υποστηρικτές μιας 
ομαδικής προσπάθειας που εδώ και τρία χρόνια 
επιχειρεί να δώσει στο Αμάρι και τους Αμαριώτες την 
θέση που τους αρμόζει στον παγκόσμιο ανθρωπογεω- 
μορφολογικό χάρτη.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Με την υποστήριξη του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
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Εικαστική Έκθεση “Ελαίας Γη ΙΙ”
Εγκαίνια: Κυριακή 21 Ιουλίου 19.30 - 21.30
Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης:
Από 22/7 μέχρι και 28/7 10.00-13.00 και 18.00-21.00
Από 29/7 μέχρι και 21/8 μόνο 18.00-21.00 

21.30 Συναυλία Παραδοσιακής μουσικής με τον 
Γίωργο Μανωλάκη
Είσοδος συναυλίας 5€

21.00 Κουκλοθέατρο. «Ερωτόκριτος»από τον θίασο 
«Κού-κλο»
Όλοι έχουν ακούσει για την ιστορία του Ερωτόκριτου! Ένα έργο του 
17ου αιώνα από τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Η μεταφορά του στο 
κουκλοθέατρο έγινε με πολλή αγάπη, κρατώντας την Κρητική 
Διάλεκτο και με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης. Ο μικρός μας 
ήρωας θα αγαπήσει την Αρετούσα και με το όμορφο λαγούτο του 
θα μας τραγουδήσει πάνω στην Κουκλοθεατρική σκηνή! 
Προσαρμοσμένο ειδικά για παιδιά  •  Είσοδος ελεύθερη

10.00 -13.00 Παιδικό εργαστήρι ψηφιδωτού
21.00 Entr' acte, Μια μουσική διαδρομή στην Ευρώπη 
με βασικούς σταθμούς την Ισπανία και τη Γαλλία. 
Θα ακουστούν έργα για φλάουτο και άρπα των I. Albeniz, E. 
Granados, M. de Falla, J. Ibert, M. Ravel, G. Bizet και E. Satie από 
τις Ειρήνη Βούζη και Ελένη Τσαουσάκη.
Είσοδος ελεύθερη

10.00-13.00 Παιδικό εργαστήρι ψηφιδωτού
21.30 «Ο κύκλος στο σταυροδρόμι»
Μουσικό δρώμενο με ντόπιους καλλιτέχνες και 
μερακλήδες με προσφορά ρακής και παραδοσιακού 
μεζέ, στο Αλώνι του Πάνακρον σε φυσικό ήχο.

10.00-13.00 Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά 
(απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)

20.30 Παγκρήτιο συναπάντημα κοινωνιών και 
πολιτισμού
Παρουσίαση δρώμενων από πολιτιστικούς συλλόγους των 
τεσσάρων νομών της Κρήτης, συμμετέχουν οι πολιτιστικοί συλλογοι 
Λουσακιών-Χανια, Ελεύθερνας-Ρέθυμνο, Γέργερης-Ηράκλειο, 
Κρούστα-Λασηθιού, Αμαρίου. Θα γίνει παρουσίαση και θα 
διαβαστούν αποσπάσματα  από το βιβλίο του κ. Παπαηλιάκη 
Μιχάλη «Ήρωες των Κρητικών Επαναστάσεων-προτομές και 
ανδριάντες»  •  Είσοδος Ελεύθερη

7.30-11.00 Εορτασμός Ι.Πανήγυρις 
 Αγ.Παρασκευής Σχολής Ασωμάτων
Ιππικά δρώμενα
21.30 Μουσική βραδιά με τους Ζαχάρη Σπυριδάκη 
Λύρα,Δημήτρη Σιδερή Λαγούτο, Γιώργο Ζαχαριουδάκη 
Πνευστά.  •  Είσοδος ελεύθερη

10.00-13.00/18.00-21.00
Παζάρι Αμαριώτικων προιόντων


