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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αρχαιολογικό Μουσείο αποκτά η Τήλος, µε χρηµατοδότηση  από  το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 
Την απόφαση ένταξης του έργου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος 

Χατζηµάρκος, µαζί µε την αποκατάσταση του εσωτερικού της Ιεράς Μονής του 
Αγίου Παντελεήµονα 

∆ύο σηµαντικά έργα πολιτισµού, η ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου Τήλου, 
ένα όνειρο των Τηλίων για πολλά χρόνια, και η αποκατάσταση του εσωτερικού της 
Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήµονα Τήλου, µπαίνουν στο στάδιο της υλοποίησης, 
αφού ολοκληρώθηκαν οι σχετικές µελέτες και εξασφαλίστηκε η χρηµατοδότησή τους 
από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
συνολικού ύψους 2,38 εκατ. ευρώ. 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζηµάρκος υπέγραψε σήµερα  την 
απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» του 
έργου «∆ιαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου», επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης 
2.386.500 ευρώ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

Το έργο περιλαµβάνει την ανέγερση του ∆ιαχρονικού Μουσείου Τήλου, καθώς και 
την αποκατάσταση και συντήρηση του εσωτερικού γύψινου διάκοσµου και των 
τοιχογραφιών του Καθολικού της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήµονα Τήλου.  

Ειδικότερα, το Μουσείο θα ανεγερθεί µε την βιοκλιµατική τεχνολογία, µε τις πλέον 
καινοτόµες εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, σε έκταση 798 τ.µ. στις 
νότιες παρυφές του Μεγάλου Χωριού Τήλου, η οποία δωρήθηκε για το σκοπό αυτό 
από την Ιερά Μητρόπολη Σύµης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλορίζου. Το Μουσείο 
και η µόνιµη έκθεση της αρχαιολογίας και της ιστορίας του νησιού, προορίζεται να 
λειτουργήσει όχι µόνο ως χώρος παρουσίασης αξιόλογων αρχαιολογικών εκθεµάτων, 
αλλά και ως µια αφετηρία αρχαιολογικής και οικολογικής εξερεύνησης της Τήλου.  

Οι θεµατικές ενότητες της µόνιµης έκθεσης του Μουσείου θα αναπτύσσονται σε 
τέσσερις ενοποιηµένες αίθουσες, συνολικού εµβαδού 243 τ.µ., γύρω από κεντρικό 
στεγασµένο αίθριο. Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα δοθεί έµφαση σε ορισµένα 



χαρακτηριστικά τα οποία αναδεικνύουν την ιδιαίτερη φυσιογνωµία του νησιού, όπως, 
για παράδειγµα, το σπήλαιο Χαρκαδιό, την παρουσία της ποιήτριας Ήριννας, τα 
αριστοκρατικά γένη των Τηλίων, τα εντυπωσιακά χρυσά κοσµήµατα από τον τάφο 
των Κενών, την πλούσια καλλιτεχνική αξία των τοιχογραφιών των καταγράφων 
βυζαντινών και µεταβυζαντινών εκκλησιδίων κ.α. Η παρουσίαση των εκθεµάτων θα 
συνοδεύεται από εποπτικό υλικό (πινακίδες µε κείµενο, σχέδια και φωτογραφίες) και, 
επιπλέον, προβλέπεται και η χρήση πολυµεσικών εφαρµογών. 

Το Μουσείο θα διαθέτει και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων µε ιδιαίτερη είσοδο από 
τον χώρο υποδοχής του κτηρίου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ανεξάρτητης 
λειτουργίας της ως κέντρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και πνευµατικό κέντρο υπό την αιγίδα της Εφορείας και σε 
συνεργασία µε τον ∆ήµο Τήλου. Για την πληρέστερη ενηµέρωση των επισκεπτών 
προβλέπεται η έκδοση δίγλωσσου φυλλαδίου-οδηγού του Μουσείου Τήλου, καθώς 
και η εκδοχή του σε γραφή Braille.                     

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισµού και ειδικότερα η 
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου, η οποία 
ολοκλήρωσε τον φάκελο των µελετών. 

Ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 30η Σεπτεµβρίου 2017 και ως 
ηµεροµηνία λήξης η 31η ∆εκεµβρίου 2021. 

 


