
Η ραδιοφωνική εκπομπή ΚΕΦΙ & ΜΠΑΛΑ 
παρουσιάζει τον γνωστό Έλληνα τραγουδιστή 
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Γιάννη Σιδέρη 

με το χρυσό μπουζούκι του 
για μια μοναδική εμφάνιση στο Σίδνεϊ

 το Σάββατο 28 Απριλίου 
στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη στο Λακέμπα

Πλαισιωμένος με ντόπιους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις

Τιμή εισιτηρίου μετά φαγητού $60
Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στον Γιάννη Σπανέλη 

0416 214 202 ή 9789 1000
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Ενας πολυεπίπεδος πολι-
τιστικός χώρος, που θα 
αναδείξει το φρούριο της 

Πύλου, το Νιόκαστρο, αλλά και 
την πλούσια κληρονοµιά της 
πόλης, δηµιουργείται, µετά και 
τη σύµφωνη γνώµη των µελών 
του Συµβουλίου Μουσείων, που 
συνεδρίασαν τη Μεγάλη ∆ευτέ-
ρα (είχαν προηγηθεί ανάλογες 
γνωµοδοτήσεις του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συµβουλίου και 
η απόφαση του υπουργού Πολι-
τισµού και Τουρισµού ως προς 
τις χρήσεις των χώρων στο Νι-
όκαστρο). Με τροποποιήσεις 
και επεµβάσεις, αλλά κυρίως µε 
µεταφορές εκθεσιακών χώρων, 
αποκαθίσταται µια «αταξία δια-
χείρισης» που επί χρόνια χαρα-
κτήριζε το Νιόκαστρο. Μερικά 
από τα πιο σηµαντικά ευρήµατα 
της πλούσιας ιστορίας της Πύ-

λου θα περιλαµβάνει η έκθεση 
«Αναζητώντας την Πύλο...», που 
θα εγκαινιάσει τον νέο πολιτιστι-
κό χώρο. Σύµφωνα µε τη µου-
σειολογική πρόταση, η έκθεση 
υπόσχεται µια διαφορετική κι 
άκρως ενδιαφέρουσα προσέγγι-
ση στην πολιτιστική κληρονοµιά 
της πόλης.

«ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ»
Οσον αφορά στη διαµόρφωση 

του νέου πολιτιστικού χώρου, 
οι αλλαγές κινούνται γύρω από 
τρεις άξονες. Η πρώτη αφορά 
στη µεταφορά του υφιστάµε-
νου αρχαιολογικού µουσείου 
από το κτίσµα της δεκαετίας του 
΄60, που βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης, στους ανακαινισµέ-
νους «Στρατώνες Μαιζώνος» του 
Νιοκάστρου. Πρόκειται για τους 
στρατώνες του γαλλικού εκστρα-

τευτικού σώµατος της περιόδου 
1827-1830, που πήραν το όνο-
µά τους από τον Γάλλο επικεφα-
λής στρατηγό. Η δεύτερη αλλαγή 
αφορά στη µετεγκατάσταση της 
συλλογής του Γάλλου φιλέλλη-
να Ρενέ Πυώ, που µέχρι σήµερα 
φιλοξενούνταν στο ισόγειο των 
Στρατώνων. Ο νέος χώρος που 
θα στεγάσει την ενδιαφέρουσα 
συλλογή από χαρακτικά, λιθο-
γραφίες, πορσελάνες, µεταλλι-
κά αντικείµενα, έργα τέχνης και 
όπλα από την εποχή της Επα-
νάστασης του 1821 είναι το δι-
ατηρητέο κτίριο της οικίας του 
ολυµπιονίκη Κωνσταντίνου Τσι-
κλητήρα. Τέλος, το κτίριο όπου 
µέχρι σήµερα λειτουργούσε το 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Πύ-
λου θα µετατραπεί, µε κάποιες 
µικρές επεµβάσεις, σε επισκέψι-
µη αρχαιολογική αποθήκη.

Πραγµατοποιήθηκαν το 
πρωί της Μ. Τετάρτης τα 
εγκαίνια του αρχαιολογι-

κού χώρου Ακρωτηρίου Σαντο-
ρίνης από τον υφυπουργό Πολι-
τισµού Πέτρο Αλιβιζάτο και τον 
δήµαρχο Σαντορίνης Νίκο Ζώρ-
ζο. Ο αρχαιολογικός χώρος ήταν 
κλειστός από τον Σεπτέµβριο του 
2005, όταν κατέρρευσε το στέγα-
στρο, µε αποτέλεσµα να χάσει τη 
ζωή του ένας άνθρωπος.

Ο υφυπουργός Πολιτισµού 
και ο δήµαρχος Σαντορίνης αγό-
ρασαν από τα εκδοτήρια, στην 
είσοδο του χώρου, τα πρώτα 
εισιτήρια που εκδόθηκαν µε την 
επαναλειτουργία του, έπειτα από 

επτά χρόνια διακοπής του, προ-
κειµένου να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες για την κατασκευή του 
νέου στεγάστρου. 

Ο υφυπουργός Πολιτισµού 
Πέτρος Αλιβιζάτος αναφέρθηκε 
στην σηµαντικότητα του χώρου, 
ως του σπουδαιότερου προϊστο-
ρικού οικισµού στην περιοχή 
του Αιγαίου και ευχαρίστησε τις 
υπηρεσίες του υπουργείου που 
υπερέβαλαν εαυτόν, ώστε µε το 
ξεκίνηµα του φετινού καλοκαι-
ριού ο χώρος να µπορέσει να 
ανοίξει για το κοινό. 

Ο δήµαρχος της Σαντορίνης 
Ν. Ζώρζος δήλωσε ότι έως ότου 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

προσλήψεων µέσω ΑΣΕΠ θα 
διατεθεί προσωπικό του ∆ήµου 
Σαντορίνης για τη φύλαξη του 
χώρου και την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών.  Η παραλαβή του 
έργου «Ανάδειξη, ∆ιαµόρφωση 
και Αντικατάσταση Στεγάστρου 
Αρχαιολογικού Χώρου Ακρω-
τηρίου Θήρας» έγινε από τον 
εργοδότη, την «Εν Αθήναις Αρ-
χαιολογική Εταιρεία». Το έργο 
παρέλαβε για χρήση ο φορέας 
λειτουργίας, δηλαδή η ΚΑ’ Εφο-
ρεία Προϊστορικών και Κλασι-
κών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Ο αρχαιολογικός χώρος θα 
είναι επισκέψιµος από τις 10:00 
έως τις 17:00.

ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Επισκέψιµος και πάλι 
ο αρχαιολογικός χώρος 
του Ακρωτηρίου στη Σαντορίνη

Είδη βάπτισης, μοναδικά δώρα για το παιδί,
την γυναίκα και τον άνδρα.

Πασχαλινές λαμπάδες
Τα πάντα εισαγόμενα από την Ελλάδα

γιατί στην κρίση επιμένουμε Ελληνικά!

Ανοικτά: 
Δευτέρα - Τετάρτη 10 πμ - 5 μμ

Πέμπτη 10 πμ - 7 μμ
Παρασκευή - Σάββατο 10 πμ - 5 μμ

Κώστας Γρίμπιλας
208 Homer st. Earlwood • Tηλ. (02) 80659684

Πράσινο φως για πολιτιστικό χώρο
ΣΤΟ ΝΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ

Με τροποποιήσεις και επεµβάσεις, αλλά κυρίως µε µεταφορές 
εκθεσιακών χώρων αποκαθίσταται µια «αταξία διαχείρισης» 
που επί χρόνια χαρακτήριζε το Νιόκαστρο.


