ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 10-12-2010
«Εγκαίνια Νέας Πηέρσγας Μοσζείοσ Νεοελληνικής Τέτνης Δήμοσ Ροδίων – Δωρεά
Πάολας Νεζηορίδοσ»
Ρν Κνπζείν Λενειιεληθήο Ρέρλεο Γήκνπ Ονδίσλ εγθαηληάδεη ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ, εκέξα
Πάββαην θαη ώξα 11 ην πξσί, ηε Λέα Ξηέξπγα ηνπ Λεζηνξίδεηνπ, δσξεά ηεο θπξίαο Ξάνιαο
Λεζηνξίδνπ, κε έθζεζε ηνπ Βάιηα Πεκεξηδίδε, θαιιηηέρλε πνπ έδεζε θαη δεκηνύξγεζε ζηε
Οόδν.
Ζ Λέα Ξηέξπγα, πξνέθηαζε ηνπ Λεζηνξίδεηνπ Κειάζξνπ ηνπ Κνπζείνπ Λενειιεληθήο Ρέρλεο,
καδί κε ην ππάξρνλ θηίξην ηνπ Λεζηνξίδεηνπ (ζηελ Ξιαηεία Γ.Σαξίηνπ) δεκηνπξγνύλ έλα
ζεκαληηθό θνκβηθό ζεκείν πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο θαη παξνπζίαο ζην ηξίγσλν ηνπ
πνιενδνκηθνύ ηζηνύ, Δλπδξείν - 100 Σνπξκαδηέο - Έιιε /ΛΝΟ. Πηόρνο ε αλαδσνγόλεζε θαη
αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο - δξάζεο ζην θέληξν ηεο Οόδνπ όπνπ δεκηνπξγείηαη έλα
πνιπρώξνο πνπ ζα κπνξεί λα θηινμελεί ζπλέδξηα, πνηνηηθέο θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο,
πεξηνδηθέο εθζέζεηο, νύησο ώζηε ζηα άιια θηίξηα λα εθηίζεληαη θαη λα αλαλεώλνληαη ζπλερώο
νη ζπιινγέο ηνπ Κνπζείνπ ηνπ νπνίνπ ε ζπνπδαηόηεηα είλαη γλσζηή.
Ρν όξακα ηεο θπξίαο Ξάνιαο Λεζηνξίδνπ γηα έλα νινθιεξσκέλν ζύγρξνλν κνπζεηαθό ζύλνιν
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ράξε ζηελ επηκνλή ηεο, ηηο πξνζπάζεηεο αιιά
θαη ελέξγεηεο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Σαηδή Σαηδεεπζπκίνπ, ηελ επηκέιεηα ηεο Ξξνέδξνπ θ.Καίξεο
Παββαΐδνπ - Θακπνπξνπνύινπ, ηε ζπλεξγαζία ηεο αληηπξνέδξνπ θ. Δύεο Θακπνπξάθε θαη ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ κε απνηέιεζκα έλα από ηα μερσξηζηά Κνπζεία Πύγρξνλεο Ρέρλεο
ζηελ Διιάδα.
Ζ λέα πηέξπγα ηνπ Κνπζείνπ Λενειιεληθήο Ρέρλεο ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ:
1)
πσιεηήξην
2)
αλαςπθηήξην
3)
βηβιηνζήθε- αλαγλσζηήξην
4)
θέληξν εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
Ζ έθζεζε ζα πιαηζηώλεηαη από έλα εθπαηδεπηηθό βηβιίν αθηεξσκέλν ζηε δσξήηξηα Ξάνια
Λεζηνξίδνπ κε επηκέιεηα θαη θείκελα ηεο Καίξεο Θακπνπξνπνύινπ, Ιέθηνξα ζην
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ηεο Κνπζεηνιόγνπ - Δθπαηδεπηηθνύ Κίθαο Ξαπιίδνπ, ην νπνίν
έρεη ζθνπό λα κπήζεη ηνπο λένπο ζηελ έλλνηα ηεο δσξεάο. Ηδηαίηεξα ζηελ επνρή καο, πνπ ην
αμηαθό ζύζηεκα θαηαξξέεη, θαη έλλνηεο όπσο ε αληδηνηέιεηα θαη ε πξνζθνξά ζην θνηλσληθό
ζύλνιν ηείλνπλ λα εμαθαληζηνύλ, ε αλέγεξζε πνιηηηζηηθώλ ρώξσλ θαη ε δηελέξγεηα
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πξνζθέξνληαη σο αληηζηάζκηζκα ζηε καδνπνίεζε θαη ηελ
αδηαθνξία θαη εγθαξδηώλνπλ όινπο όζνη ελάληηα ζηα ζεκεία ησλ θαηξώλ θαηαπηάλνληαη κε ηνλ
πνιηηηζκό.
Ρν κνλαδηθό απηό θέληξν ησλ ηερλώλ πνπ αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ ζην ξνδίηηθν ιαό θαη ζε
όινπο ηνπο επηζθέπηεο, είλαη απνηέιεζκα ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο θαη ηεο αγαζηήο
ζπλεξγαζίαο ηδησηηθήο θαη δεκόζηαο πξσηνβνπιίαο. Απηό δηόηη πέξα από ηελ πξνζθνξά ηεο
θαο Ξάνιαο Λεζηνξίδνπ, ν Γήκνο δηέζεζε ην νηθόπεδν θαη νη Ρερληθέο πεξεζίεο ηνπ
αλέιαβαλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνληθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ν
Λνκάξρεο θ. Γ. Καραηξίδεο ηνλ θαηάινγν κε ηα έξγα ηνπ Βάιηα Πεκεξηδίδε θαη ηδηώηεο
πξνζέθεξαλ έξγα από ηηο ζπιινγέο ηνπο γηα ηελ έθζεζε ησλ εγθαηλίσλ.
Ρελ λέα πηέξπγα ζα εγθαηληάζεη
Ληθεηηάδεο.

ν πθππνπξγόο Ξνιηηηζκνύ & Ρνπξηζκνύ θ. Γηώξγνο

Δπεηδή όκσο νη εγθαηαζηάζεηο ή ηα εθζέκαηα από κόλα ηνπο δελ αξθνύλ λα θέξνπλ ηελ
πνιηηηζηηθή "άλνημε" ζηνλ ηόπν, αιιά ρξεηάδνληαη πξσηίζησο νη άλζξσπνη πνπ ζα ηα
επηζθεθηνύλ, ζα ηα δσληαλέςνπλ θαη ζα ηα αλαδείμνπλ, θαινύκε ην θνηλό λα πιαηζηώζεη ηηο
δξάζεηο ηνπ Λένπ Κνπζείνπ, ηόζν ζηα εγθαίληά ηνπ όζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ ιεηηνπξγία,
γηα λα απνδείμνπκε όηη ε Οόδνο εμαθνινπζεί λα παξάγεη θαη λα πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκό.
Γη' απηό ε δηθή ζαο παξνπζία ζηα εγθαίληα είλαη ζεκαληηθή γηαηί εζείο ζα αλαδείμεηε κηθξνί θαη
κεγάινη ηελ ζπνπδαηόηεηα ηνπ ρώξνπ.
Ν Γήκαξρνο Ονδίσλ, Σαηδήο Σαηδεεπζπκίνπ
Ζ θπξία Ξάνια Λεζηνξίδνπ
Ζ Ξξόεδξνο θαη ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηνπ Κνπζείνπ Λενειιεληθήο Ρέρλεο.
Γηα ηελ εθδήισζε ησλ εγθαηλίσλ επραξηζηνύκε ηνπο ρνξεγνύο.
1. ΞΟΝΡΝΟ
2. Rodos Palace (Μελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο)
3. Aquagrand / Maritour Α.Δ. (Μελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο)
4. Σαηδεθσλζηαληίλνπ Ξαύινο, Αξρηηέθηνλαο - Κεραληθόο
5. Α. Φξάγθνο - Α.Ενπκπάο ΝΔ, Θηηξηνδνκή
6. ΘΑΪΟ
7. Φπηώξηα ΘΑΟΑΒΝΙΗΑΠ
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: www.mgamuseum.gr T:2241043780/36646

