Χαιρετισμός Δημάρχου Χερσονήσου στα Εγκαίνια του Μουσείου Μ. Παρλαμά Έκθεσης Υφαντών Θεανώς Μεταξά Κανάκάκη
Πισκοπιανό 05.09.2011
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
Με χαρά απόψε ανοίγουμε ξανά τις πόρτες του ανακαινισμένου & εμπλουτισμένου
Αγροτικού Μουσείου Μενελάου Παρλαμά στο Πισκοπιανό, για να ανασυστήσουμε μνήμες,
με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις οι νεότεροι - για την κρητική ύπαιθρο αλλά και για μια
ιδιαίτερη τέχνη, αυτή της υφαντικής όπως αποτυπώνεται στην μοναδικής αξίας συλλογή της κας
Θεανώς Μεταξά Κανακάκη.
Το Αγροτικό Μουσείο Μ. Παρλαμά αποτελεί ένα κόσμημα για το Πισκοπιανό και για τον
Δήμο Χερσονήσου ενώ συμβάλλει με τη λειτουργία του, τόσο στην ανάδειξη της ιστορίας και
της λαογραφίας της περιοχής αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
που παρέχουμε, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον - στο οποίο σήμερα ο επισκέπτης αποζητά
ευκαιρίες να αναπτύξει προσωπική επαφή με το αυθεντικό ντόπιο στοιχείο (του προορισμού
που επισκέπτεται).
Στο νέο μουσειακό περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε, στον όμορφο αυτό χώρο που
απολαμβάνουμε σήμερα, καλούμε τους δημότες, τους επισκέπτες και τα σχολεία μας να
αποκτήσουν μια νέα εμπειρία.
Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας:
Ευχαριστώ τον αείμνηστο Μενέλαο Παρλαμά – συνιδρυτή και για χρόνια Πρόεδρο της Εταιρίας
Κρητικών Ιστορικών Μελετών - για τη δωρεά της φάμπρικας προς την Ε.Κ.Ι.Μ. καθώς και την
Εταιρία για τη σπουδή της ως προς την αξιοποίηση του κτίσματος ως μουσείο. Ευχαριστώ
επιπρόσθετα την κα Λιάνα Παρλαμά για τη δωρεά προς την Ε.Κ.Ι.Μ. της παρακείμενης οικείας
που αποτελεί μέρος του νέου μουσειακού χώρου. Τέλος, ευχαριστώ την κα Θεανώ Μεταξά
Κανακάκη για τη μεγάλη δωρεά της πλούσιας και σπάνιας, προσωπικής συλλογής των
αριστοτεχνικών δειγμάτων υφαντών της Κρήτης. Η ωραία αυτή πράξη της, τιμά – όχι μόνο το
μουσείο – αλλά επίσης τον τόπο και την κοινωνία του.
Ο ιδιαίτερος μουσειακός
χώρος που εγκαινιάζουμε σήμερα συμπληρώνει το δίκτυο ιστορικών – λαογραφικών –
παραδοσιακών μουσείων του Δήμου μας. Στόχος μας είναι η ίδρυση, ανέγερση και λειτουργία
του αρχαιολογικού μουσείου του Δήμου Χερσονήσου
Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι όσοι προσέρχονται σε αυτόν τον χώρο, θα τον αντιμετωπίζουν με
τον θαυμασμό και τον σεβασμό που εμπνέει.

