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Προτάσεις για τις 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 

στο όνομα του Μίκη Θεοδωράκη 

 

Εισαγωγή 

Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ο κορυφαίος δημιουργός της σύγχρονης Ελλάδας και ένας από 
τους κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα σ’ όλο το κόσμο. Η περίπτωσή του είναι 
μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο, σ’ ότι αφορά την πολύπλευρη δημιουργικότητά του και 
τον όγκο της δουλειάς του (συνθετική και συγγραφική). 

Η Ελλάδα του οφείλει όχι μόνο κάθε τιμή κι αναγνώριση για την προσφορά του, αλλά και 
την έμπρακτη υποστήριξη και βοήθεια στην ανάδειξη και προβολή του έργου του στις 
νεότερες γενιές. Περισσότερο η Κρήτη και τα Χανιά η ιδιαίτερη πατρίδα του. Ο τόπος μας 
έχει στα χέρια του ένα άυλο θησαυρό, ένα πολύ μεγάλο πνευματικό και πολιτιστικό 
κεφάλαιο, το οποίο καλούμαστε να «επενδύσομε» τοπικά. Η πόλη μας έχει ένα συγκριτικό 
πλεονέκτημα, που μπορεί και πρέπει ν’ αξιοποιηθεί και να αποδώσει τα μέγιστα.  

Έχομε πολλά παραδείγματα και υποδείγματα για να επιλέξομε. Όλες οι πόλεις στην Ευρώπη 
αναδεικνύουν με κάθε τρόπο το έργο των συνθετών τους. Υπάρχουν πολλές περιοχές που 
ακόμα και η οικονομική τους δραστηριότητα κινείται γύρω από το όνομα και το έργο των 
συνθετών τους.  

Από το 2005 ο Σύλλογός μας στοχεύει σ’ ορισμένα έργα και δράσεις που σκοπό έχουν την 
επιζητούμενη «επένδυση» του πνευματικού κεφαλαίου που προαναφέρθηκε.  

Για το Δήμο Χανίων –ως ελάχιστη βάση- περιλαμβάνουν: 

1/ Την δημιουργία ενός «Μουσείου Μίκη & Γιάννη Θεοδωράκη» στο Γαλατά, το οποίο θα 
αποτελέσει στο μέλλον το κεντρικό σημείο αναφοράς για το Μίκη Θεοδωράκη  

2/ την καθιέρωση ενός «Φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκη» στα Χανιά στα τέλη του Ιούλη 

3/ την δημιουργία ενός ανοικτού Θεάτρου στους Αγίους Αποστόλους 

http://www.mikis-crete.gr/
mailto:info@mikis-crete.gr
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Η πρόοδος που έχει σημειωθεί σ’ αυτά τώρα και μια δεκαετία είναι μικρή. Θεωρούμε ότι 
υπάρχουν οι δυνατότητες για ένα πολύ πιο γρήγορο βηματισμό προς το στόχο. 

Για όλα αυτά και εν όψη των Δημοτικών Εκλογών, επιθυμούμε να ενημερώσομε όλους τους 
Υποψήφιους Συνδυασμούς του Δήμου, προκειμένου να δώσομε από κοινού τη δέουσα 
συνέχεια και προτεραιότητα και στην επόμενη περίοδο. 

Ας ξεκινήσομε με το τι γίνεται στην Ευρώπη. Τι κάνουν οι Ευρωπαϊκές πόλεις για τους 
μεγάλους συνθέτες που συνδέονται καθ’ οιαδήποτε τρόπο μαζί τους. Η αναφορά μας 
περιορίζεται μόνο στα σπίτια των Συνθετών. Δεν αναφερόμαστε για τα μνημεία, τα μουσεία 
μουσικής, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες όπως και τους 
αφιερωμένους χώρους. 

 

1. Μουσεία Συνθετών στην Ευρώπη 

Στην Ευρώπη υπάρχει μια μακροχρόνια παράδοση που ξεκινά από της αρχές του 20ου αιώνα 
και ένα «πολιτιστικό κεκτημένο», να αξιοποιούνται όλα τα σπίτια που έζησαν οι μεγάλοι 
συνθέτες και να γίνονται μουσεία. Εξαίρεση αποτέλεσε μέχρι πρότινος η Ελλάδα και 2-3 
χώρες που δεν έχουν συνθέτες. 

Παρακάτω δίνεται σε συντομία μια εικόνα για το τι έχει γίνει σ’ όλες τις χώρες με βάση τον 
αναλυτικό Οδηγό που έχουν εκδώσει το 2005, οι διακεκριμένοι μουσικολόγοι Julie και 
Stanley Sadie, για τα σπίτια και τα μουσεία των συνθετών στην Ευρώπη. Οι συγγραφείς του 
Οδηγού, προσφέρουν αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μουσείο και καθοδηγούν τους 
επισκέπτες, ή αναγνώστες σ’ αυτούς τους χώρους, ενημερώνοντάς τους για το περιεχόμενο 
και τη σημασία τους.  

Σ’ όλη την Ευρώπη, σε 31 χώρες, υπάρχουν περισσότερα από 300 κάθε είδους κτίρια, σπίτια 
- μουσεία που μνημονεύουν τους συνθέτες που έζησαν ή και εργάστηκαν σ’ αυτά, από λίγο 
ως πολύ. Στη μεγάλη πλειοψηφία τους, είναι τα σπίτια όπου γεννήθηκαν ή έζησαν - από 
μερικούς μήνες έως πολλά χρόνια - ή όπου πέθαναν και είναι ανοιχτά στο κοινό. Σε μερικές 
χώρες, υπάρχουν πολλαπλά μουσεία αφιερωμένα στον ίδιο συνθέτη.  

Τα σπίτια-μουσεία των συνθετών δεν είναι «μουσεία» με την πλήρη έννοια. Είναι μνημεία 
που διατηρούν τις ιστορίες της έμπνευσης και της δημιουργίας των μεγάλων μουσικών 
δημιουργημάτων και τον τρόπο ζωής των συνθετών. Αυτά τα σπίτια θεωρούνται ως ένα 
σημαντικό κομμάτι της μουσικής κληρονομιάς κάθε χώρας. Είναι χώροι διατήρησης της 
πολιτιστικής μνήμης για τις μελλοντικές γενιές. Είναι χώροι που θεωρούνται «ιεροί» και 
αντιμετωπίζονται με τη δέουσα ευλάβεια. Σ’ όλα τα μουσεία διακρίνεται και προβάλλεται 
ένα σημαντικό στοιχείο εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής υπερηφάνειας. Και φυσικά 
συνδέονται και ενισχύουν την τουριστική δραστηριότητα κάθε περιοχής.  

Όλοι οι μεγάλοι συνθέτες ζωντανεύουν στα σπίτια τους: μεταξύ τους ο Handel, ο Bach, ο 
Haydn, ο Mozart, ο Beethoven, ο Schubert, ο Rossini, ο Donizetti, ο Bellini, ο Berlioz, ο 
Chopin,ο Schumann, ο Liszt, ο Verdi, ο Smetana, ο Bruckner, ο Mussorgsky, ο Tchaikovsky, ο 
Dvorak, ο Puccini, ο Mahler, ο Debussy, ο Elgar, ο Sibelius ο Rimsky-Korsakov… 

Συγκεκριμένα το ζεύγος Sadie καταγράφει το 2005, 345 Σπίτια-Μουσεία, για 202 
σπουδαίους Ευρωπαίους συνθέτες, που βρίσκονται σε 29 χώρες και 269 πόλεις. Στην 
Ελλάδα δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν κανένα.  
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ΧΩΡΑ 
ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ 

(2005) 
ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ 

Αγγλία 14 11 

Αυστρία 55 34 

Βέλγιο 4 5 

Βοσνία - Ερζεγοβίνη 1 1 

Βουλγαρία 3 3 

Γαλλία 11 10 

Γερμανία 39 35 

Δανία 2 2 

Ελβετία 3 3 

Ελλάδα - - 

Εσθονία 3 3 

Ισπανία 7 6 

Ιταλία 32 24 

Κροατία 6 6 

Λετονία 5 5 

Λευκορωσία 1 1 

Λιθουανία 4 9 

Νορβηγία 3 3 

Ολλανδία 1 1 

Ουγγαρία 8 6 

Ουκρανία 13 12 

Πολωνία 12 14 

Ρουμανία 19 13 

Ρωσία  17 13 

Σερβία-Μαυροβούνιο 4 4 

Σλοβακία 4 4 

Σλοβενία 7 7 

Σουηδία 5 5 

Τσεχία 34 26 

Φινλανδία 5 5 
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1α/ Η περίπτωση της Γερμανίας  

Η Γερμανία είναι η χώρα που ηγεμονεύει στην συμφωνική μουσική από το 19ο αιώνα και 
μουσειο-μουσικά βρίσκεται στην κορυφή μαζί με την Αυστρία. Ακολουθεί η Ιταλία. 

Στη Γερμανία υπάρχουν πάνω από 130 μουσικά μουσεία από τα οποία τα 39 είναι 
αφιερωμένα στους Γερμανούς συνθέτες και τα υπόλοιπα σχετίζονται με τα μουσικά όργανα 
ή τη μουσική ιστορία γενικά. Οι χορηγοί αυτών των μουσείων είναι η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση, τα ομοσπονδιακά κράτη, οι Δήμοι και τα ιδρύματα ή σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ενώσεις και ιδιώτες. Η επιμέλεια τους συχνά γίνεται από τοπικούς φορείς και συλλόγους ή 
άλλες ενώσεις προσώπων, οι οποίες είναι επίσης νομικά υπεύθυνες για τη λειτουργία τους 
και τη συντήρησή τους. 

Τα μεγαλύτερα σπίτια-μουσεία με διεθνή φήμη, είναι το σπίτι του Μπετόβεν στη Βόννη, το 
μουσείο - αρχείο Bach στη Λειψία, το σπίτι Handel στο Halle, το σπίτι Robert Schumann στο 
Zwickau, το ινστιτούτο Richard Strauss στο Garmisch, το μουσείο Richard-Wagner με το 
Εθνικό Αρχείο και Ινστιτούτο Ερευνών στο Bayreuth και ακολουθούν τα υπόλοιπα. 

 

 

 

1β/ Χαρακτηριστικές περιπτώσεις Πόλεων και Μουσείων Συνθετών 

Βιέννη, Αυστρία  

Η Βιέννη στην Αυστρία, είναι μια πόλη γνωστή ως η πόλη της μουσικής. Πολλοί ήταν οι 
συνθέτες που έζησαν και δημιούργησαν σ’ αυτήν, όπως ο Χάιντν, ο Μότσαρτ, ο Σούμπερτ, ο 
Στράους, ο Σένμπεργκ και ο Μπετόβεν που κυριαρχεί. Ο Μπετόβεν γεννήθηκε το 1770 στη 
Βόννη της Γερμανίας. Σε νεαρή ηλικία, θεωρήθηκε ως ο «νέος Μότσαρτ». Όταν έγινε 
ενήλικας, μετακόμισε στη Βιέννη, και πέρασε εκεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.  
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Η Βιέννη έχει 16 Μουσεία-σπίτια, από τα οποία: 7 του Μπετόβεν, 2 του Μότσαρτ, 4 του 
Χάιντν. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων μεγάλων συνθετών είναι οι συνεχείς 
μετακινήσεις. Γι’ αυτό και υπάρχουν πολλά μουσεία-σπίτια. Η πιο χαρακτηριστική 
περίπτωση ήταν ο Μπετόβεν ο οποίος μετακόμιζε συνεχώς στη Βιέννη που ζούσε. 

Στο κεντρικό νεκροταφείο της Βιέννης βρίσκονται οι τάφοι των: Beethoven, Brahms, Strauss, 
Schubert και Mozart.  

 

Σάλτσμπουργκ, Αυστρία  

Το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, είναι γνωστό ως τόπος γέννησης του Wolfgang Amadeus 
Mozart . Αυτή η πόλη που διαφημίζεται ως «Η Σκηνή του Κόσμου», γιορτάζει όλες τις 
τέχνες, με περισσότερες από 4.000 εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Από τα θέατρα έως τις 
συναυλίες και τις χορευτικές παραστάσεις, όλα κινούνται γύρω από το Μότσαρτ. Η 
οικονομία της πόλης κινείται γύρω από το όνομα του. 

 

1γ/ Ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις Μουσείων Συνθετών 

Σε κάθε χώρα και κάθε περιοχή τα μουσεία υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις για να 
περιγράψουν ένα συνθέτη. 

Beethoven-Haus, Βόννη, Γερμανία  

Ο Μπετόβεν γεννήθηκε στη Βόννη της Γερμανίας το 1770, σε μια μικροσκοπική σοφίτα. 
Αυτό το πατρικό σπίτι του Beethoven μαζί με το γειτονικό κτίριο, είναι ένα από τα 
σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Γερμανίας. Φιλοξενεί τα αρχεία του Beethoven, τη 
μεγαλύτερη συλλογή αναμνηστικών, η οποία περιλαμβάνει χειρόγραφα, γράμματα, 
εικόνες, προτομές, μουσικά όργανα, έπιπλα και είδη οικιακής χρήσης.  

Μουσείο Chopin, Βαρσοβία, Πολωνία 

Το νέο Μουσείο Chopin της Βαρσοβίας, χρησιμοποιεί μια προηγμένη διαδραστική 
οπτικοακουστική τεχνολογία. Οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους κάρτες που τους 
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επιτρέπουν να προσαρμόζουν την εμπειρία τους και να αλληλοεπιδρούν ατομικά με 
δεκάδες οθόνες πολυμέσων. Σ’ ορισμένα δωμάτια, μπορούν να επιλέγουν τα έργα του 
Σοπέν, με διάφορες ενορχηστρώσεις, ενεργοποιώντας τους ήχους διαφόρων οργάνων, κ.α.  

Μουσείο Chopin, Valdemossa, Μαγιόρκα  

Η Valldemossa είναι μια μικρή ορεινή πόλη στο νησί της Μαγιόρκα και αποτελεί ένα από 
τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στο νησί. Όλα στην πόλη κινούνται γύρω 
από το Σοπέν και τη μουσική του και έχουν ως επίκεντρο ένα μουσείο προς τιμήν του. Το 
παράδοξο είναι ότι ο Σοπέν το 1838, έζησε εκεί ως φυματικός και δεν συμπάθησε μάλιστα 
καθόλου το τόπο αυτό. Οι σύγχρονοι Ισπανοί όμως δεν δίστασαν να εκμεταλλευτούν 
οικονομικά, το γεγονός ότι εκεί έγραψε ορισμένα από τα έργα του κατά την σύντομη 
παραμονή του. Μ’ αυτό το θέμα η μικρή πόλη η Βαλντεμόζα καταφέρνει και παρασύρει 
πολιτιστικά την μεγαλύτερη Μαγιόρκα. 

Μουσείο Bach, Λειψία, Γερμανία  

Η Λειψία είναι πόλη όπου ο Johann Sebastian Bach πέρασε τα τελευταία 27 χρόνια και 
συνέθεσε πολλά από τα μεγάλα έργα του. Εκεί βρίσκεται το Μουσείο Bach, σε ένα όμορφα 
αναστηλωμένο αναγεννησιακό σπίτι στην πλατεία Thomaskirchhof, απέναντι από την 
Εκκλησία του Αγίου Θωμά, στην οποία εργάστηκε. Το Μουσείο Bach είναι επίσης ένα 
ακαδημαϊκό Ίδρυμα και ένα από τα καλύτερα ερευνητικά ινστιτούτα.  

Το Handel House, Λονδίνο, Αγγλία  

Το αρχοντικό στο Λονδίνου, όπου έζησε και έγραψε μερικά από τα μεγαλύτερα έργα του ο 
Handel, έγινε το Handel House Museum το 2001. Ο Handel έζησε εκεί για 36 χρόνια μέχρι το 
θάνατό του και συνέθεσε πολλά από τα έργα του. Το μουσείο περιλαμβάνεται μια μεγάλη 
συλλογή από χειρόγραφα, γράμματα και έντυπα του συνθέτη. Διαθέτει επίσης πάνω από 80 
έργα ζωγραφικής μεγάλων ζωγράφων και λειτουργεί και ως πινακοθήκη.  

Μουσείο Richard Wagner Λουκέρνη – Ελβετία  

Ο Richard Wagner έζησε για έξι χρόνια σ’ ένα αρχοντικό στην όχθη της λίμνης της 
Λουκέρνης στην Ελβετία. Το κτίριο αγοράστηκε από την πόλη τη δεκαετία του ’30 και 
μετατράπηκε στο μουσείο. Είναι προστατευόμενος ιστορικός χώρος και προβάλλεται 
ισχυρά από τους Ελβετούς.  

 

 

1δ/ Τα Ελληνικά Μουσεία συνθετών 

To ζεύγος Sadie, μέχρι το 2005 που εκδόθηκε το βιβλίο τους, δεν βρήκε κανένα μουσείο 
συνθέτη στην Ελλάδα και σωστά γιατί δεν υπήρχε τίποτα αξιόλογο.  

Μεταγενέστερα δημιουργήθηκαν οι εξής μουσειακοί χώροι: 

Στην αναφορά μας δεν περιλαμβάνονται οι αρχειακές συλλογές Ελλήνων συνθετών, όπως 
το “Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη” στο Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη στο Μέγαρο Μουσικής, ούτε οι 
αφιερωμένοι πολιτιστικοί χώροι, ούτε τα μουσεία μουσικών οργάνων. 
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α/ Grand Maison - οικία γέννησης Μάνου Χατζιδάκι στη Ξάνθη   

Ο Δήμος Ξάνθης έχει δημιουργήσει από το 2010, ένα μουσείο - πολυχώρο τέχνης, στο σπίτι 
που γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης στην Ξάνθη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό οίκημα, ένα 
έργο τέχνης του 18ου αιώνα, ένα ιστορικό διατηρητέο μνημείο σήμερα. Το κτίριο, ανήκε σ’ 
ένα πλούσιο εβραίο (το Ισαάκ Δανιέλ), και μεταγενέστερα πέρασε στην ιδιοκτησία του 
Ελληνικού Δημοσίου και στη συνέχεια στο Δήμο Ξάνθης, ο οποίος το αναστήλωσε.  

Ο Δήμος Ξάνθης διοργανώνει κάθε χρόνο (Οκτώβριο-Νοέμβριο) ένα φεστιβάλ με βαλκανική 
εμβέλεια με τίτλο «η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι» που επεκτείνεται σ’ όλες τις πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις της πόλης.  

 

 

 

β/ Κέντρο Πολιτισμού – Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα 

Στα Τρίκαλα δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το 2017 το Μουσείο Τσιτσάνη στο κτίριο 
των παλαιών φυλακών Τρικάλων. Το ιστορικό κτίριο των φυλακών (16ο αιώνα) δεν είχε 
σχέση με τον Τσιτσάνη, αναστηλώθηκε από το Δήμο και αφιερώθηκε στο Τσιτσάνη. Στο 
μουσείο εκτίθενται προσωπικά του αντικείμενα και παρουσιάζεται το έργο του. Υπάρχουν 
αίθουσες εκδηλώσεων όπως και παρουσίασης και των άλλων Τρικαλινών συνθετών και 
στιχουργών, των Καλδάρα, Σαμολαδά, Βίρβου, Κολοκοτρώνη. Το μουσείο θα αναπτυχθεί 
στο μέλλον και θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία ενός Κέντρου Έρευνας και Καλλιτεχνικής 
Δημιουργίας. 
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γ/ Μουσείο Μουσικής «Νικόλαος Μάντζαρος» στην Κέρκυρα (προϋπήρχε) 

Το κτίριο της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κέρκυρας που ιδρύθηκε από το Νικόλαο Μάντζαρο το 
1840 στην Κέρκυρα έχει μετατραπεί σε Μουσείο, που φέρει το όνομα του και στεγάζει την 
ιστορία της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κέρκυρας και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

δ/ Μικρότερα μουσεία Συνθετών είναι:  

-το Μουσείο Μίκης Θεοδωράκης στη Ζάτουνα Αρκαδίας  (2006), στο τόπο εξορίας 
του Μίκη Θεοδωράκη στα χρόνια της χούντας 

- το Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη στη Απάνω Σύρο (1995)  

 

2.  Μουσείο Μίκη & Γιάννη Θεοδωράκη στο Γαλατά 

Η δημιουργία ενός μουσείου στο πατρικό σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη πρέπει είναι μια 
πρώτη προτεραιότητά μας. Ο λόγος είναι ό,τι αυτό θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο 
αναφοράς για το Μίκη Θεοδωράκη στο μέλλον. Το πατρικό Θεοδωράκη, με την σύνδεση και 
την προβολή του έργου του Μίκη Θεοδωράκη, αποκτά ισχυρή συμβολική σημασία και 
συμβάλλει στη διαμόρφωση και διατήρηση της συλλογικής μνήμης και της ταυτότητας της 
περιοχής, στην απόκτηση σχέσεων με το τόπο, το παρελθόν και την ιστορία του.  

Αυτό το έργο αυτό πρέπει να αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητες της νέας 
Δημοτικής Αρχής Χανίων στον τομέα του Πολιτισμού.  

Ιστορικό 

Αρχικά το έτος 2008μετά από παρέμβαση του Συλλόγου μας αποτράπηκε η πώλησή του, 
και αποκτήθηκε από το Δήμο Νέας Κυδωνίας, προκειμένου να γίνει «Μουσείο 
Θεοδωράκη». Μεταγενέστερα το 2012, αγοράστηκαν τα δύο παρακείμενα ακίνητα -το 
πρώτο ένα κτίσμα 59 τμ δυτικά και σε επαφή με το πατρικό Θεοδωράκη, το δεύτερο 
γειτονικό οικόπεδο 230 τμ μετά κτίσματος 77 τμ βόρεια του πατρικού Θεοδωράκη, αξίας 
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180.000 και μεταβιβάσαμε δωρεάν στο Δήμο Χανίων προκειμένου να ενσωματωθούν στο 
το πατρικό Θεοδωράκη και να αξιοποιηθούν στο υπό κατασκευή Μουσείο.  

 

Το 2009 ζητήσαμε από τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς Δημήτρη και Σουζάνα Αντωνακάκη 
και Κώστα Μαυρακάκη, μια αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης της οικίας Θεοδωράκη 
προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Μουσείο η οποία παραδόθηκε στο Δήμο Νέας 
Κυδωνίας. Η μελέτη αυτή υιοθετήθηκε από το Δήμο Χανίων το 2014 και ο οποίος 
προκήρυξε τον διαγωνισμό για την ανάπλαση των κτιρίων Α & Β τον Ιούλιο του 2014. Η 
Δημοτική Αρχή του κ. Βάμβουκα που ανέλαβε την 1η Σεπτεμβρίου 2014 προχώρησε την 
κατασκευή του έργου. 

 

Το έργο του αναφερόμενου διαγωνισμού περιελάβανε την αποκατάσταση και ανάπλαση 
δύο κτισμάτων: Το βασικό κτήριο «οικία Θεοδωράκη» (Κτίριο Α’) με πέντε χώρους που 
διαμορφώθηκαν σε τρεις επί μέρους μουσειακές ενότητες και ένα πατάρι κάτω από την 
μεγάλη κεκλιμένη στέγη. Το δωρηθέν κτίσμα (Κτίριο Β’), που καταλαμβάνει την νοτιοδυτική 
γωνία του οικοδομικού συνόλου, και διαμορφώθηκε ως χώρος υποδοχής των επισκεπτών, 
ο οποίος περιλαμβάνει τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις. Κατά την κατασκευή του έργου 
αποκαλύφτηκε στατικό πρόβλημα στην τοιχοποιία του κτιρίου, που ανάγκασε σε αλλαγή 
της μελέτης και του αντικειμένου της εργολαβίας. Το κτίριο θωρακίστηκε εσωτερικά με 
γκανάιτ.  
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Το συμπληρωματικό έργο 

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της οικίας Θεοδωράκη και η ανάπλαση του 
γειτονικού κτίσματος Γ’, αποτελούν αντικείμενο ενός δεύτερου έργου, συμπληρωματικού 
του προηγούμενου, η κατασκευή του οποίου εκκρεμεί.  

 

Η αναστήλωση του κτιρίου Γ’ και η διαμόρφωσή του σε auditorium όπως προβλέπει η 
μουσειολογική μελέτη, θα γίνει βάση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής μελέτης. Η αναγκαία 
οικοδομική άδεια πρέπει να εκδοθεί από το Δήμο Χανίων. 

Το Έργο της διαμόρφωσης της αυλής-κήπου της «οικίας Θεοδωράκη» επίσης θα γίνει βάση 
της αναφερόμενης μελέτης, περιλαμβάνει την περιτοίχιση της με την ανέγερση 
προστατευτικών τοιχίων νότια και ανατολικά, την επιχωμάτωση της, την αφαίρεση των 
πρόσθετων κατασκευών, και την διαμόρφωση πλακόστρωτων διαδρόμων.  

Μουσειολογική μελέτη και πρόταση χρηματοδότησης 

Ο Σύλλογος έχει χρηματοδοτήσει τη σύνταξη μιας μουσειολογικής μελέτης από ειδικούς 
επιστήμονες Μπέλλας Τ.,Κούτουλας Δ. Γιαννοπούλου Μ., η οποία υποδεικνύει το 
περιεχόμενο, την λειτουργία του μουσείου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Η 
μουσειολογική μελέτη έχει υποβληθεί στο Δήμο Χανίων. 

Στη βάση της μελέτης έχει υποβληθεί από το 2015 στην Περιφέρεια Κρήτη πρόταση ένταξης 
και χρηματοδότησης του έργου του Μουσείου στο ήδη κατασκευασμένο κτίριο. Παράλληλα 
έχουν ενημερωθεί και ζητηθεί υποστήριξη των Υπουργείων Πολιτισμού και Ανάπτυξης. 
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Η πρόταση έχει υψηλή συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τη Στρατηγική Έξυπνης 
εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα στο σύμπλεγμα Τουρισμός – 
Πολιτισμός. Η πρόταση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κρήτη 2014 – 2020 και 
ειδικότερα από τον άξονα προτεραιότητας 2: 6γ με τίτλο: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή 
και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με αρχικού προϋπολογισμού 20 
εκ. €. 

Προϋπολογισμός του έργου: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπόλοιπου έργου ανέρχεται σε 750.000 €  

Σε αυτόν περιλαμβάνονται:  

Αποκατάσταση του κτιρίου Γ........................................................200.000 €  

Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού και υποδομών .....................200.000 €  

Προμήθειες εκθεσιακών αντικειμένων .........................................80.000 €  

Κατασκευή και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και φωτισμού 
........................................................................................................50.000 €  

Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και διαδικτυακού περιεχομένου 
………………………………………………………………………………………………….220.000 €  

Σύνολο..........................................................................................750.000 €  

 

3.  Φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκη 

Το 2015 στα 90χρονα του Μίκη Θεοδωράκη ο Σύλλογός μας πρότεινε την έναρξη και 
καθιέρωση σε ετήσια βάση ενός υψηλού πνευματικού καλλιτεχνικού επιπέδου φεστιβάλ 
στο όνομα του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο να κορυφώνεται τέλη Ιουλίου στα Χανιά. Ο 
Σύλλογος συνεργάστηκε στενά με το Δήμο και με άλλους κεντρικούς φορείς της περιοχής 
για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια. Στο μέλλον η διοργάνωση 
πρέπει να λάβει πιο επαγγελματική μορφή και να ξεπεράσει το πειραματικό στάδιο. Επίσης 
πρέπει να προσδιοριστεί πιο συγκεκριμένα το αντικείμενό του. 

 



 12 

4.  Ανοικτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στου Αγ. Αποστόλους 

Ιστορικό 

Η περιοχή των Αγίων Αποστόλων Χανίων, (συνολικής έκτασης 584 στρεμμάτων), 
αποκτήθηκε το 1965 από το Ελληνικό Δημόσιο με αναγκαστική απαλλοτρίωση και 
παραχωρήθηκε στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), προκειμένου να αξιοποιηθεί 
τουριστικά. Το 1998, με το νόμο 2636, οι δικαιοδοσίες του Ε.Ο.Τ. που αφορούσαν στην 
περιοχή των Αγίων Αποστόλων περιήλθαν στην Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων Α.Ε. (ΕΤΑ). 
Η ΕΤΑ αργότερα, παρουσίασε ένα επιχειρηματικό σχέδιο τουριστικής αξιοποίησης της 
περιοχής. Η πρόταση αυτή συνάντησε τη σφοδρή αντίδραση των τοπικών φορέων αλλά και 
των κατοίκων και απέτυχε στο σκοπό της. Απέναντι στην πρόταση της τουριστικής 
ανάπτυξη της ΕΤΑ, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τότε αντιπρότεινε, η περιοχή των Αγίων 
Αποστόλων να γίνει ένας κοινόχρηστος χώρος αναψυχής και πολιτισμού, ένα άλσος 
πολιτισμού, χωρίς καμιά νέα σταθερή υπερκατασκευή, πλην της κατασκευής ενός ανοιχτού 
θεάτρου, και της αναστήλωσης των ερημωμένων στρατώνων στο μεσαίο ακρωτήριο. Την 
πρόταση αυτή υιοθέτησε το 2006 η τότε Υπουργός Τουρισμού της Ν.Δ. κ. Φάνη Πετραλιά -
αρμόδια για την ΕΤΑ- και την εξήγγειλε δημόσια στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Δεν δόθηκε 
όμως συνέχεια, καθόσον ακολούθησαν κυβερνητικές αλλαγές, όπως και η διάλυση της ΕΤΑ. 
Τελικά ο χώρος περιήλθε μεταγενέστερα, το 2011, στον Δήμο Χανίων, όπου και ανήκει 
σήμερα. Η νυν Δημοτική Αρχή ανέθεσε (Δεκ.2018) σε ομάδα μελετητών την σύνταξη ενός 
master plan για την περιοχή. Στη βάση αυτής της διαδικασίας επανερχόμαστε και ζητάμε να 
επανεξεταστεί η πρόταση του Ανοικτού Θεάτρου. 

 

Η σκοπιμότητα 

Ως προς τη σκοπιμότητα του έργου: υπάρχει σοβαρή ανάγκη για ένα σύγχρονο ανοιχτό 
θέατρο στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, αφού το θέατρο της ανατολικής τάφρου στην 
πόλη των Χανίων δεν επαρκεί πλέον να ικανοποιήσει τις πολιτιστικές ανάγκες όλης της 
περιοχής και η πόλη δεν διαθέτει άλλους ελεύθερους χώρους που θα μπορούσαν να 
διατεθούν για μια τέτοια χρήση. Το ανοικτό θέατρο στους Αγ. Αποστόλους είναι ένα θέατρο 
που εξυπηρετεί την αστική περιοχή και τους κατοίκους της πόλης, όπως και την τουριστική 
βόρεια περιοχή και τους επισκέπτες της. Είναι ένα αστικό θέατρο όπως τα ανοικτά θέατρα 
σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, που βρίσκονται μέσα στις πόλεις. Συνυπάρχει και 
συνδυάζεται αρμονικά με τις άλλες ημερήσιες λειτουργίες αναψυχής των Αγ.Αποστόλων 
αφού θα λειτουργεί μόνο τα βράδια και δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος σύγκρουσης 
λειτουργιών στο ίδιο χώρο. 

Ένα τέτοιο θέατρο θα δώσει τη δυνατότητα διοργάνωσης και φιλοξενίας πολιτιστικών 
εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, θεατρικών παραστάσεων, μουσικών 
εκδηλώσεων όλων των κατηγοριών έως και της όπερας, όπως και της διοργάνωσης ενός 
ετήσιου φεστιβάλ προς τιμή του μεγάλου Κρητικού συνθέτη. Το ίδιο το θέατρο θα 
αναδειχθεί σε ένα τοπόσημο, θα αναβαθμίσει την περιοχή, θα αναδείξει τον αρχαιολογικό 
περιβάλλοντα χώρο, ενώ η επιτυχής διαχείριση και λειτουργία του θα προσφέρει έναν 
ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και πόλο έλξης επισκεπτών.  
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Η χωροθέτηση και η αρχιτεκτονική 

Η χωροθέτηση και η αρχιτεκτονική της πρότασης έγινε από το εξειδικευμένο Γραφείο στην 
μελέτη των ανοικτών και κλειστών θεάτρων του Αρχιτέκτονα κ. Μάνου Περράκη, στον 
οποίο ανέθεσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση την τεχνική γνωμοδότηση. Το θέατρο 
χωροθετείται, στο νότιο κεντρικό άκρο της περιοχής πίσω από το γήπεδο και σε χώρο που 
εξαιρείται από τον αρχαιολογικό χαρακτηρισμό, ανατολικά του υπάρχοντος γηπέδου. Είναι η 
μόνη κατάλληλη θέση, όπως και η μόνη κατασκευή και χρήση που επιτρέπεται και 
αδειοδοτείται με βάση την αρχαιολογική και δασική νομοθεσία. Κάθε άλλη κατασκευή στην 
περιοχή απαγορεύεται. 

 

Έχοντας ως οδηγό τις φυσικές κλίσεις του εδάφους, το ανάγλυφο της περιοχής, την 
ορατότητα και τις φυσικές συνθήκες (άνεμος, ηλιασμός, μικροκλίμα), το θέατρο 
χωροθετείται στο πρανές χαμηλού λοφίσκου, με σωστή εκμετάλλευση της φυσικής κλίσης, 
ώστε να επιτευχθεί η αρμονική ένταξη της όλης κατασκευής στο φυσικό περιβάλλον. 
Ακολουθώντας τα κλασικά πρότυπα, το κοίλο λαξεύεται στο πρανές του λοφίσκου. Δεν 
γίνεται καμιά υπερκατασκευή στο έδαφος. Η όλη σύνθεση επικεντρώνεται σε ένα λιτό και 
απέριττο σχεδιασμό.  

Η θέση αυτή είναι προστατευμένη ως προς τον άνεμο, τον θόρυβο και τα φώτα. Όλες οι 
επεμβάσεις και οι κατασκευές που προτείνονται διακρίνονται, ως προς το σχεδιασμό και τα 
υλικά κατασκευής τους, για την ηπιότητά τους και εκτελούνται με σεβασμό, λόγω της 
γειτνιάσεως με τον αρχαιολογικό χώρο και του φυσικού κάλλους της περιοχής, και θα 
εκτελεσθούν σύμφωνα με τις συστάσεις και υποδείξεις της Αρχαιολογικής και της Δασικής 
Υπηρεσίας. 
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Η ορχήστρα έχει τη δυνατότητα να προεκταθεί προς τα βορειοδυτικά, διαμορφώνοντας έτσι 
μεγαλύτερο ωφέλιμο χώρο σκηνής για τη φιλοξενία παραστάσεων με μεγαλύτερες σκηνικές 
απαιτήσεις. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα κατάλληλης καλλιτεχνικής και μνημειακής 
διαμόρφωσης της εισόδου. Το θέατρο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις 
απαιτήσεις πολλαπλών εκδηλώσεων και παραστάσεων.  

Πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένο ώστε να παρέχει την υποδομή για την φορητή και 
μόνιμη εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού, ήχου, εικόνας, μαγνητοσκόπησης, ηχογράφησης 
και αναμετάδοσης συναυλιών και παραστάσεων. Οι ειδικοί χώροι για τα καμαρίνια, για τους 
τεχνικούς, για την υγιεινή, για την αποθήκευση σκηνικών και μουσικών οργάνων, θα πρέπει 
να βρίσκονται κυρίως κάτω από το κοίλο.  

Ένα τέτοιο θέατρο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε πρόσφατα στην Μάνη (2013) από τον 
ίδιο Αρχιτέκτονα και το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως αριστούργημα. Μπορεί να αποτελέσει 
το υπόδειγμα για την περίπτωσή μας. 

 

Ο αρχικός σχεδιασμός του υπαίθριου θεάτρου, έγινε για χωρητικότητα 1500 θέσεων. Ως 
προς την χωρητικότητα προτείνεται να εξεταστεί και η περίπτωση των 2.000 θέσεων, ώστε να 
είναι οικονομικά βιώσιμο για παραστάσεις υψηλών απαιτήσεων. 

Η αποκατάσταση και επανάχρηση των κτισμάτων του παλαιού στρατώνα 

Στην αρχική πρόταση περιλαμβανόταν και η αποκατάσταση και επανάχρηση των κτισμάτων 
του παλαιού στρατώνα. Η άποψή μας είναι ότι τα τρία λιθόκτιστα ερειπωμένα κτίσματα του 
παλαιού Στρατώνα δεν είναι σκόπιμο να κατεδαφιστούν, καθώς απαγορεύεται η ανέγερση 
νέων κτισμάτων. Προτείνεται η αποκατάστασή τους, η στέγασή τους με κεραμοσκεπείς 
στέγες. Η χρήση τους πρέπει να εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 



 15 

Βασική Βιβλιογραφία 

Sadie Julie Anne, Sadie Stanley, Calling on the Composer, A Guide to European Composer 
Houses and Museums, Yale University Press (2005) 

German Music Information Centre, Stephan Schulmeistrat, Margot Wallscheid (ed), Musical 
Life in Germany, Structure, facts and figures, German Music Council,2018 

ICOM (International Committee for Museums and Collections of Music), CIMCIM, Bulletin 
August 2018 

Μπέλλας Τάσος, Κούτουλας Δημήτρης, Γιαννοπούλου Μιμίκα, Μουσειολογική μελέτη 
μουσείου Μίκη & Γιάννη Θεοδωράκη, 2014 

Περράκης Μάνος, Τεχνική Έκθεση για τη δημιουργία ανοιχτού θεάτρου «Μίκης 
Θεοδωράκης» στους Αγ. Αποστόλους Χανίων, 2006 

 

Γιώργος Αγοραστάκης 

 

Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου  

Φίλων Μίκη Θεοδωράκη 


