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Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου (2.187.508,83 €)
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην ανέγερση του Διαχρονικού
Αρχαιολογικού Μουσείου Τήλου, βιοκλιματικού κτιρίου με καινοτόμες εφαρμογές
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνολικού εμβαδού 798 τ.μ. Το κτίριο χωροθετείται
σε οικόπεδο στις νότιες παρυφές του Μεγάλου Χωριού Τήλου, το οποίο δωρήθηκε
για τον σκοπό αυτό από την Ιερά Μητρόπολη Σύμης, Τήλου, Χάλκης και
Καστελλορίζου, καθώς και για την οργάνωση μόνιμης έκθεσης της αρχαιολογίας και
ιστορίας του νησιού. Το Μουσείο προορίζεται να λειτουργήσει, όχι μόνο ως χώρος
παρουσίασης αξιόλογων αρχαιολογικών εκθεμάτων, αλλά και ως μία αφετηρία
αρχαιολογικής – οικολογικής εξερεύνησης του νησιού, για τους επισκέπτες του.
Προβλέπεται η οργάνωση των χώρων σε δύο επίπεδα: το υψηλότερο, όπου
εκτείνονται οι εκθεσιακοί χώροι με ισόγεια πρόσβαση από βόρεια και το
χαμηλότερο, όπου χωροθετούνται τα εργαστήρια και οι αποθήκες, με ισόγεια
πρόσβαση από το χώρο στάθμευσης στα νότια του οικοπέδου. Στο χαμηλότερο
επίπεδο προβλέπεται, επίσης, διαμόρφωση αίθουσας ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων. Ειδική πρόβλεψη έχει ληφθεί για την άνετη διακίνηση και
διευκόλυνση των ΑμεΑ σε όλους τους χώρους του Μουσείου.
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 Δήμο
Τήλου. Για την πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών προβλέπεται η έκδοση
δίγλωσσου φυλλαδίου-οδηγού του Μουσείου Τήλου, καθώς και η εκδοχή του σε
γραφή Braille.
Επιπλέον, μέσω του συνολικού έργου, θα πραγματοποιηθεί και η συντήρηση του
εσωτερικού γύψινου διακόσμου και των τοιχογραφιών του Καθολικού της Ιεράς
Μονής του Αγίου Παντελεήμονα Τήλου.
Η υλοποίηση του έργου ανέγερσης και έκθεσης του νέου Διαχρονικού
Αρχαιολογικού Μουσείου Τήλου συμβάλει (α) στην ολοκλήρωση ενός διανησιωτικού δικτύου πολιτιστικών διαδρομών (Νίσυρος - Σύμη - Τήλος) συνθέτοντας
ένα ελκυστικό τουριστικό προϊόν, (β) στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς του νησιού, (γ) στην ενίσχυση της επαγγελματικής δραστηριότητας και
στην δημιουργία θέσεων εργασίας στο νησί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του, (δ) στη δημιουργία ήπιων αναπτυξιακών
δραστηριοτήτων στο νησί (και κυρίως στο υποβαθμισμένο Μεγάλο Χωριό) σε σχέση
με το Μουσείο, και (ε) στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και της
ποιότητας ζωής των 780 κατοίκων καθώς και των επισκεπτών της ν. Τήλου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.
Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 1.031.754,42 €

Άποψη των εργασιών κατασκευής της κτιριακής υποδομής του Μουσείου Τήλου

