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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νησίδα Μουσείων στο επιβλητικό Κάστρο Χώρας Νάξου, µε
χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου
Την απόφαση ένταξης του έργου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος
Χατζηµάρκος
Μετά το Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου και την αποκατάσταση του εσωτερικού της
Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήµονα Τήλου, ένα ακόµη σπουδαίο έργο, ανάδειξης
του πολιτισµού της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων διαχρονικά, περνά στο στάδιο
της υλοποίησης, µετά την ολοκλήρωση των σχετικών µελετών και την εξασφάλιση
της χρηµατοδότησης από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού ύψους 2,3 εκατ. ευρώ.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζηµάρκος υπέγραψε σήµερα την
απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» του
έργου «Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου» επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης
2.300.000 ευρώ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το έργο αφορά στη µετατροπή του Κάστρου Χώρας Νάξου, το οποίο
κατασκευάστηκε το 1207, σε ανοιχτό µουσείο. Όλα τα σηµαντικά κατάλοιπα του
µεσαιωνικού συγκροτήµατος (κτίριο Αρχαιολογικού Μουσείου, Πύργος Γλέζου ή
Crispi, και κτίριο Αεροπορίας) θα σηµανθούν κατάλληλα και θα διασυνδεθούν
νοηµατικά και χωροταξικά µε ενηµερωτικές πινακίδες, µε σηµάνσεις διαδροµών και
µε δηµιουργία σχετικής ψηφιακής εφαρµογής ξενάγησης - περιήγησης για έξυπνες
συσκευές. Βασικά σηµεία του ανοιχτού µουσείου αποτελούν τα τρία µουσειακά
κελύφη. Στα τρία µεσαιωνικά κτίρια και στο άµεσο περιβάλλον τους, θα υλοποιηθούν
εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και αναβάθµισης των υποδοµών τους. Τέλος,
οργανώνεται σε αυτά εξ αρχής µια ενιαία µόνιµη έκθεση µε τον χαρακτήρα
Θεµατικού Μουσείου για τον πολιτισµό της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων
διαχρονικά.

Εκτός από τους εκθεσιακούς, η µελέτη προβλέπει και λοιπούς βοηθητικούς χώρους
(εκδοτηρίου, πωλητηρίου, αναψυκτηρίου, µουσειακών αποθηκών, εργαστηρίων
συντήρησης), εποπτικό υλικό (επιτοίχια κείµενα, λεζάντες), Οδηγό Μουσείου,
Φυλλάδια πληροφόρησης κοινού, Φυλλάδια σε µορφή Braille, Ενηµερωτικές
πινακίδες και πινακίδες σήµανσης, Ψηφιακή εφαρµογή ξενάγησης - περιήγησης για
έξυπνες συσκευές, Ιστοσελίδα του Θεµατικού Μουσείου και Ντοκιµαντέρ.
Το έργο περιλαµβάνει ακόµη την προµήθεια και εγκατάσταση Μουσειακών
προθηκών στο θεµατικό διαχρονικό Μουσείο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισµού και ειδικότερα η
Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. η οποία ολοκλήρωσε τον φάκελο των µελετών.
Ως ηµεροµηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/09/2017 και λήξης η 30/06/2021.

