Εγκαινιάζεται το Μουσείο Οίνου και Αμπέλου στο Καμάρι

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019
Την Τετάρτη 13/2, στις 11:00 τα εγκαίνια της νέας πολιτιστικής δομής - Η ιστορία του
αμπελιού και του κρασιού, μέσα σ' ένα Μουσείο - Κώστας Μαμουλάκης: Επόμενος στόχος, η
δημιουργία των πολιτιστικών, ιστορικών και λαογραφικών διαδρομών του Μαλεβιζίου
Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στις 11:00, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια μιας
ακόμα πολιτιστικής δομής του Μαλεβιζίου, του Μουσείου Οίνου και Αμπέλου στο Καμάρι,
παρουσία και του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Πρόκειται για ένα έργο ανάδειξης της λαογραφίας του Μαλεβιζίου, το οποίο
πραγματοποιήθηκε με την ριζική ανακαίνιση του παλιού δημοτικού σχολείου του Καμαρίου,
με σκοπό να λειτουργήσει ως τόπος ανάδειξης του αγροτικού παρελθόντος της Κρήτης. Το
έργο, προϋπολογισμού 354.000 ευρώ, περιλάμβανε την ριζική ανακαίνιση του παλιού
σχολείου, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου σε μια νέα πλατεία 1.500 τ.μ. με σκηνή
και κερκίδες για διεξαγωγή πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, την κατασκευή ενός
μεγάλου παραδοσιακού πατητηριού και διαφόρων βοηθητικών χώρων, (τουαλετών,
αποθηκών, κ.α.).
Στον χώρο του Μουσείου, εκτίθενται παλιά εργαλεία και εξαρτήματα καλλιέργειας του
αμπελιού, φωτογραφίες από τις εργασίες του τρύγου, ρούχα αμπελουργών και διάφορα
αντικείμενα που μεταφέρουν τον επισκέπτη αρκετές δεκαετίες πίσω στον χρόνο.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του ανάφερε: «Με χαρά σας
προσκαλούμε στα εγκαίνια ενός ακόμα σημαντικού έργου ανάδειξης της λαογραφικής μας
κληρονομιάς, αλλά και ανάπτυξης της ενδοχώρας του Δήμου μας: Στα εγκαίνια του
Μουσείου Οίνου και Αμπέλου στο πανέμορφο Καμάρι. Ενός έργου που υλοποιήσαμε με την
υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, τον
οποίο και θερμά ευχαριστούμε, που έρχεται να προστεθεί στα πολλά και σημαντικά έργα
που οδηγούν το Μαλεβίζι στην επόμενη ημέρα με ισχυρές υποδομές. Υποδομές ικανές να
προσελκύσουν τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες στην ενδοχώρα μας, να δώσουν κίνητρα
ανάπτυξης των μικρών τοπικών οικονομιών και φυσικά, να προστατέψουν από την φθορά
του χρόνου κτίρια που έχουν γράψει την δική τους ιστορία τις προηγούμενες δεκαετίες. Και
που παράλληλα, μας δίνουν σήμερα τη δυνατότητα
να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο:
Να δημιουργήσουμε τις Πολιτιστικές, Ιστορικές και Λαογραφικές Διαδρομές του
Μαλεβιζίου.
Τις διαδρομές εκείνες που θα οδηγήσουν τους επισκέπτες της Μαλεβιζίου στα χνάρια της
παράδοσης και του πολιτισμού μας
».
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