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ΚΑΤΟΨΗ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)



«ΟΙΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ»

Πρόκειται για ένα κτίσμα που ανασυστάθηκε το 1944 από παλαιότερο κτίσμα 
μετά τους βομβαρδισμούς των Γερμανών το 1941. Στο σπίτι αυτό έμενε 
μόνιμα από τότε η οικογένεια του Γεωργίου Θεοδωράκη και μετέπειτα ο 
γιός του Γιάννης Θεοδωράκης. 

Ò Η «οικία Θεοδωράκη» κτίριο Α’ εμβαδού 140,83 τμ με τμήμα του οικοπέδου 
(700 τμ.) αποκτήθηκε δια αγοράς από το Δήμο Νέας Κυδωνίας το 2008, 
από τον κάτοχό της Γεώργιο Θεοδωράκη, γιό και κληρονόμο του Γιάννη 
Θεοδωράκη, προκειμένου να γίνει «Μουσείο Θεοδωράκη».

Ò Το 2012 αγοράσαμε και δωρίσαμε στο Δήμο δύο παρακείμενα ακίνητα. Το 
πρώτο ένα κτίσμα (Β’) 65,25 τμ δυτικά και σε επαφή με την «οικία 
Θεοδωράκη», το δεύτερο γειτονικό οικόπεδο 230 τμ μετά κτίσματος (Γ’) 77 
τμ βόρεια της «οικίας Θεοδωράκη».

Ò Συνολικό εμβαδόν στεγασμένου έργου Δήμου Κτίρια Α’ & Β’: 206,08 τμ. 



1981 & 2011



ΣΗΜΕΡΑ



ΣΗΜΕΡΑ



ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ò Παραδοσιακές μουσειολογικές
στοχεύσεις

Ò Έκθεση τεκμηρίων (συλλογή]
Ò Ενθύμιο (σημείο μνήμης]
Ò Ιστορική διήγηση
Ò Βιογραφική έκθεση
Ò Χώρος μελέτης και σπουδής
Ò Εκπαιδευτικός χώρος
Ò Ψυχαγωγικός χώρος
Ò Προσκυνηματικός χώρος
Ò Προβολή μηνυμάτων
Ò Χώρος διάσωσης-διαφύλαξης
Ò Εκλαϊκευτική έκθεση

Ò Βιωματικές στοχεύσεις
Ò Εκθεσιακό πάρκο
Ò Τόπος στοχασμού και αυτογνωσίας
Ò Βίωμα της ιστορίας
Ò Θέατρο του μύθου και της 

πραγματικότητας
Ò Αλληλεπίδραση με την τέχνη της 

μουσικής
Ò Βίωμα της ποίησης και της μουσικής
Ò Ψυχαγωγικό δρώμενο με συμμετοχή 

του κοινού
Ò Ανθρωποκεντρικό αφήγημα
Ò Η Ελλάδα και ο ελληνισμός
Ò Η Ελλάδα του κόσμου
Ò Ο πολιτικός και κοινωνικός 

στοχασμός και η δράση



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κτηριακές υποδομές
Ò Αποκατάσταση και μετατροπή του 

οικηματος της οικογένειας σε 
εκθεσιακό χώρο.

Ò Αποκατάσταση δύο ακόμη 
γειτονικών κτιρίων σε χώρους 
εκδηλώσεων και δρωμένων.

Ò Αποκατάσταση και αναβάθμιση 
των υπαίθριων χώρων.

Ò Εξοπλισμός των κτιρίων με τις 
απαραίτητες υποδομές 
λειτουργίας, ασφάλειας και 
υποδοχης κοινού.

Ò Δημιουργία μικρού υπαίθριου 
αμφιθεάτρου.

Ανάπτυξη εκθεμάτων
Ò Ανάπτυξη διαδραστικών ψηφιακών 

εφαρμογών.
Ò Ανάπτυξη μουσικών κατασκευών για 

παιδιά.
Ò Ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου.
Ò Εγκατάσταση βιβλιοθήκης, 

δισκοθήκης, βιντεοθήκης.
Ò Ανάπτυξη λογισμικού και 

περιεχομένου για την προβολή 
θεμάτων μέσα στην οικία.

Ò Προμήθεια, κατασκευή ή επισκευή 
υπάρχουσας ή νέας οικοσκευής η 
οποία συμμετέχει στο εκθεσιακό 
πρόγραμμα. συνέχεια>



ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

συνέχεια> Ανάπτυξη εκθεμάτων
Ò Προμήθεια, κατασκευή ή επισκευή 

οικοσκευής για παιδιά η οποία 
συμμετέχει στο εκθεσιακό 
πρόγραμμα.

Ò Ανάπτυξη οπτικοακουστικών 
δρωμένων που θα παρουσιάζουν 
στο κοινό τα έργα των Μίκη και 
Γιάννη Θεοδωράκη.

Ò Εγκατάσταση σταθμών ψηφιακής 
εκτέλεσης μουσικών έργων (midi, 
sampler, κ.λπ.].

Ò Εγκατάσταση πιάνου.

Εκθεσιακές υποδομές
Ò Εγκατάσταση οπτικοακουστικών 

συσκευών 
Ò Εγκατάσταση ψηφιακών υποδομών 

ασύρματης και ενσύρματης 
δικτύωσης, server κ.λπ.

Ò Προμήθεια και εγκατάσταση 
συσκευών επαφής του κοινού με το 
περιεχόμενο της έκθεσης μέσω 
ασύρματου δικτύου.

Ò Δημιουργία αίθουσας ακρόασης 
μουσικής και οπτικοακουστικών 
δρωμένων.

Ò Δημιουργία πολυμορφικού 
ημιυπαίθριου αναψυκτηρίου.

Ò κ.α.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα είδη των εκθεμάτων
Ò Υλικά εκθέματα. Αυτά είναι απτές κατασκευές, έπιπλα, επιτοίχιο εποπτικό 

υλικό, αντικείμενα κ.λπ. Όσα υπάρχουν θα χρησιμοποιηθούν αυτούσια ή σε 
συνδυασμό με νέο υλικό που θα συλλεχθεί από άλλες πηγές, π.χ. η «φορητή 
βιβλιοθήκη» του πατέρα, Γιώργου Θεοδωράκη.

Ò Άυλα εκθέματα. Αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υποστάσεων που 
περιλαμβάνουν το τοπίο της περιοχής του «Μουσείου», το μικροπεριβάλλον
στους χώρους του «Μουσείου», το φως, τους ήχους της φύσης, την χλωρίδα του 
κήπου αλλά και το οπτικοακουστικό υλικό, το λογισμικό και τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με αυτά. 

Ò Τεκμήρια. Πρόκειται για υλικά αντικείμενα που φέρουν πάνω τους πρωτότυπες 
μαρτυρίες όπως π.χ. χειρόγραφα, παρτιτούρες, αφίσες, προσωπικά αντικείμενα 
κ.λπ. 

Ò Έργα. Η κατηγορία αυτή των εκθεμάτων είναι κυρίως άυλα αντικείμενα (αλλά 
και μερικά υλικά όπως τα βιβλία ή ποιήματα] τα οποία είναι τα ίδια τα έργα 
των δημιουργών, δηλ. του Μ. Θ. και του Γ. Θ. Τα έργα αυτά θα παρουσιάζονται 
στην μορφή που απαιτείται (με ήχο, εφόσον είναι μουσική] με κείμενο (εφόσον 
είναι λόγος] με βίντεο (εφόσον είναι συνεντεύξεις, συναυλίες κ.λπ.].



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ιστορικά αντικείμενα
Τα ιστορικά αντικείμενα που πρέπει να περιληφθούν:
Ò Η οικογένεια Γεωργίου Θεοδωράκη και οι καταβολές της
Ò 0 Μίκης Θεοδωράκης: – Βιογραφία / Το μουσικό έργο / Το λογοτεχνικό έργο / 

Το κοινωνικό έργο / Το πολιτικό έργο / Η Ελλάδα του Μ. Θεοδωράκη / 0 
κόσμος και ο Μ. Θεοδωράκης

Ò 0 Γιάννης Θεοδωράκης: – Βιογραφία / Το λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό 
έργο / 0 Γιάννης στην Μουσική του Μίκη

Ò Η παρακαταθήκη: - Η «κληρονομιά» του Μίκη / Λαϊκή μουσική και ποίηση / 0ι 
τέχνες και ο κοινωνικός τους ρόλος / 0ι κοινωνικοί αγώνες για την ελευθερία / 
Η Ελλάδα αντιστέκεται

Ò 0ι «άλλοι» στη ζωή των πρωταγωνιστών: - «0ι συνοδοιπόροι» μουσικοί, 
λογοτέχνες / Δάσκαλοι κι εμπνευστές / Λαϊκοί βάρδοι και συνθέτες / 
Νεοέλληνες ποιητές / Η έντεχνη Ευρώπη / Πνευματικοί και πολιτικοί 
συνοδοιπόροι.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οπτικοακουστικά μέσα
Ò Φωτογραφίες... / Βίντεο…/ Φωτισμός…
Ò Ήχος και μουσική...
Ò Installations. …προσφέρουν έναν διαδραστικό τρόπο ανάκλησης πληροφοριών 

και εκθεμάτων από ψηφιακό απόθεμα στο server του «Μουσείου» και στον 
διαδικτυακό τόπο.

Ò Διάδραση. Η διάδραση, είτε μέσω των ψηφιακών εφαρμογών, είτε με την 
εκτέλεση μουσικής, προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα επιλογής, 
προσωπικής εμπλοκής και εν τέλει βιωματικής συμμετοχικότητας.

Ò Διαδίκτυο. Η χρήση του διαδικτύου είτε πριν είτε μετά από την επίσκεψη 
προσφέρει στον επισκέπτη την εμπειρία της επίσκεψης σε χρόνο και τόπο της 
επιλογής του. Ο διαδικτυακός κόμβος δίνει πληροφορίες για τα δρώμενα που 
περιοδικά λαμβάνουν χώρα στο «Μουσείο» και πρόκειται για τις 
προγραμματιζόμενες δραστηριότητες πέραν των μόνιμων εκθεμάτων. Επίσης 
δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως δρώμενα που 
συμβαίνουν στο «Μουσείο».



ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Η έκθεση και οι δραστηριότητες του «Μουσείου» συμπληρώνονται από 

μια σειρά λειτουργιών, όπως:
Ò Προγραμματισμένες παρουσιάσεις/ακροάσεις έργων του Μ.Θ. Στον 

χώρο Γ’ διαμορφώνεται ένα auditorium στο οποίο προγραμματίζονται 
σχολιασμένες ακροάσεις έργων του Μ.Θ. κυρίως της συμφωνικής του 
μουσικής. 

Ò Διαλέξεις και δρώμενα. Περιοδικά στο χώρο Γ’ auditorium, Β’, στο 
χώρο του κήπου, θα υλοποιούνται εκδηλώσεις όπως: διαλέξεις, 
ερμηνείες μουσικής από μικρά σύνολα, προβολές και περιοδικές 
εκθέσεις...

Ò Συνδρομητικές υπηρεσίες. Μέσω του διαδικτυακού κόμβου θα 
λειτουργούν συνδρομητικές υπηρεσίες για εγγεγραμμένους χρήστες…

Ò Φορητές εκθέσεις και συμμετοχές σε άλλους χώρους. Το «Μουσείο» 
πρέπει να είναι προετοιμασμένο να συμμετέχει σε διοργανώσεις 
τρίτων οι οποίες έχουν σχετικό με το «Μουσείο» αντικείμενο έτσι ώστε 
να προωθεί το έργο του, τους στόχους του και να διερευνά και να 
αξιοποιεί δυνατότητες χορηγίας. 
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