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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:

Το µουσείο Λυχνοστάτης στη Χερσόνησσο
[ Περιβάλλον, παραδοσιακός πολιτισµός και ζωή στην Κρήτης]
Το µουσείο βρίσκεται (υπάρχει πινακίδα), στην έξοδο της Χερσόνησσου προς Μάλια, µε θέα στη
θάλασσα. Στην διάρκεια «της σεζόν», το µουσείο είναι ανοιχτό καθηµερινά (εκτός Σαββάτου), µε
ξεναγήσεις,(09:00 – 14:00). Το µουσείο είναι προσβάσιµο µε αναπηρική καρέκλα, η είσοδος είναι € 6
ανά άτοµο (www.lychnostatis.gr; info@lychnostatis.gr ). Μια επίσκεψη αξίζει τον κόπο.
Το µουσείο έχει στις εγκαταστάσεις τρεις κύριες συλλογές του, βλ. Την παρακάτω φωτογραφία. Φύσης
και χλωρίδας: κήπο µε οπωροφόρα δέντρα, αρωµατικά φυτά, κλπ., καθώς και η Κρητική χλωρίδα
παρουσιάζεται εδώ µε εθνο-βοτανικά στοιχεία. Ακόµα δεν λοίπουν τα πετρώµατα και ορυκτά της Κρήτης
Εθνογραφική Συλλογή: Παρουσίαση της παραδοσιακής Κρητικής ζωής, π.χ. πέτρινο
σπίτι, παρεκκλήσι, ελαιοτριβείο, ανεµόµυλος, αλώνισµα, αποστακτήριο ή εργαστήρια
για την ύφανση, βαφή, κεραµική κλπ.
Οι συλλογές Τέχνης περιλαµβάνουν σε µια αίθουσα λαογραφία, θέατρο και άλλα.
Το µουσείο οργανώνει επίσης µια ποικιλία από προγράµµατα για τα παιδιά, ώστε να
µπορούν να απολαύσουν µια επίσκεψη διαδραστικά.
Το Τµήµα Οπτικοακουστικών Μέσων δείχνει σε αίθουσα πολυµέσων - συνεδριάσεων
και ένα DVD για την Κρήτη και την ιστορία του µουσείου, το οποίο είναι επίσης
διαθέσιµο για αγορά για € 6, βλ. Φωτογραφία.

Το µουσείο είναι επίσης συντονιστής των δύο ευρωπαϊκών προγραµµάτων: Interreg II και Πολιτισµού
2000α. Το 1997, το Μουσείο του Πανεπιστηµίου της Κρήτης, έδωσε έπαινο για τις δραστηριότητές του

για την προστασία του περιβάλλοντος «Ελευθέριος Πλατάκης». Το 2006 το National Geographic γύρισε
µια ταινία για το Μουσείο και το 2007 οργάνωθηκε ένα διεθνές συνέδριο µε θέµα «Τεχνολογία &
Παράδοση».
Το µουσείο λειτουργεί ως χώρος για την λαογραφία και την εκπαίδευση. Στόχος της είναι να παρουσιάσει
στον επισκέπτη το περιβάλλον και τη λαογραφία της Κρήτης. Βλ. επίσης παρακάτω, εικόνες χωρίς σχόλιο.

∆ιευθηντής του Μουσείου Γιάννης Μαρκάκης.

Θέα σε ένα τµήµα του µουσείου µε το παρεκκλήσι
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