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Οραματιστής και δημιουργός
Ο Νίκος Γ. Παπαδημητρίου γεννήθηκε στον Πειραιά το 1931. Με κατεύθυνση 
σπουδών τα Οικονομικά, αρχίζει την επαγγελματική καριέρα του σε ηλικία 24 
χρόνων, με την εισαγωγή και καθιέρωση στην ελληνική αγορά των μικρών 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. 

Στη συνέχεια επεκτείνεται με επιτυχία και σε άλλους τομείς, 
με κορύφωση την ίδρυση του Ομίλου Επιχειρήσεων Ν. Γ. Παπαδημητρίου 
το 1971, ενός δυναμικού επιχειρησιακού συγκροτήματος από ανεξάρτητες 
εταιρείες με δραστηριότητες στον εμπορικό, τον ασφαλιστικό, τον βιομηχανικό 
και τον τεχνολογικό τομέα.
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Την εμπνευσμένη παρουσία του στον επιχειρηματικό χώρο ακολουθεί 
η σύσταση του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού Μορφωτικού και 
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου» το 1991, με κύριο 
στόχο την υποστήριξη της επιστημονικής γνώσης, του περιβάλλοντος και του 
πολιτισμού.

Στον τομέα της επιστημονικής γνώσης, το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες σε 
αριστούχους αποφοίτους Λυκείου, καθώς και σε αριστούχους προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Παράλληλα, ενισχύει τοπικές βιβλιοθήκες 
με δωρεές βιβλίων που εξυπηρετούν το αναγνωστικό κοινό τους.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, εξελίσσει το πρόγραμμα «Πράσινη Ιδέα», 
με ενέργειες για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του περιβάλλοντος. Επίσης, 
παρέχει υποτροφίες σε εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών με αντικείμενο 
την περιβαλλοντική διαχείριση.

Τον χώρο του πολιτισμού το Ίδρυμα υποστηρίζει με υποτροφίες 
σε αριστούχους αποφοίτους της Σχολής Καλών Τεχνών. Παράλληλα, 
δημιουργεί το σημαντικό Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» 
στο απόμακρο χωριό Χύδηρα της Λέσβου, το πρώτο εξολοκλήρου ψηφιακό 
μουσείο τέχνης στην Ελλάδα, το οποίο προβάλλει στους επισκέπτες κάθε 
ηλικίας το έργο του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου και τους οδηγεί στις ομορφιές 
του μικρού αυτού ορεινού χωριού.

«Μέσα από αυτές τις επιλογές, το Ίδρυμά μας θέλει να εκφράσει την πίστη 
του στην αξία της Αριστείας σε κάθε τομέα της κοινωνικής μας ζωής, 
να ενισχύσει τον αγώνα για το καλύτερο, να συμβάλει στην καλλιέργεια μιας 
αντίληψης πρωτοπορίας, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας.»

Την Αριστεία ως προσωπική στάση ζωής υποστηρίζει σταθερά 
ο Νίκος Παπαδημητρίου. Αυτή την Αριστεία που δεν στοχεύει στην 
επιβράβευση του Εαυτού αλλά στην υπέρβασή του.
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Το Ψηφιακό Μουσείο 
 «Γεώργιος Ιακωβίδης» 
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Βρίσκεται στα Χύδηρα, ένα ορεινό, κτηνοτροφικό χωριό της 
Λέσβου, έξω από κάθε τουριστική ή άλλη διαδρομή. Για να 
φτάσεις ως εκεί πρέπει να το θελήσεις, δεν θα το βρεις στον 
δρόμο σου, περαστικός γι’ αλλού.

Είναι το πρώτο εξολοκλήρου ψηφιακό μουσείο στην 
Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2008, αξιοποιώντας όλες τις 
διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητες και δημιούργησε ένα 
εύκολα προσπελάσιμο, άρτιο περιβάλλον πολυμεσικών 
εφαρμογών.

Παρουσιάζει διεξοδικά την τέχνη και τη ζωή του Γεωργίου 
Ιακωβίδη, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες 
ζωγράφους των αρχών του 20ού αιώνα, αν και δεν έχει να 
δείξει πρωτότυπα έργα του.

Φόρος τιμής στον Γεώργιο Ιακωβίδη, η σύλληψη και 
η υλοποίησή του αποτελεί πρωτοβουλία και έργο ενός ιδεαλιστή και τολμηρού ανθρώπου, 
του Νίκου Γ. Παπαδημητρίου, που δεν είχε καμία άμεση, συγγενική ή άλλη, σχέση με τον ζωγράφο 
Ιακωβίδη.

Σε ένα πρώτο επίπεδο, το προφανές, είναι ένα μουσείο τέχνης, αφιερωμένο σε έναν συγκεκριμένο 
ζωγράφο. Αν ξύσεις, όμως, λίγο την επιφάνεια, θα βρεις από κάτω μπλεγμένες –σαν τα στρώματα 
μπογιάς σε πίνακα που ο καλλιτέχνης ‘πείραξε’ ξανά και ξανά– ιστορίες ζωής. Πολλών ανθρώπων, 
άλλων που έζησαν παλιά, άλλων που ζουν ακόμα.

• Του Γεωργίου Ιακωβίδη, που έφυγε παιδί από τα Χύδηρα, μαθήτευσε στην Ευαγγελική Σχολή της 
Σμύρνης, σπούδασε στην Αθήνα και στο Μόναχο κι έγινε μεγάλος ζωγράφος και δάσκαλος.

• Του Νικόλα Παπαδημητρίου, που έφυγε νέος άνδρας με γυναίκα και παιδιά από τα Χύδηρα για τη 
Σμύρνη και δεν ξαναγύρισε.

• Του γιου του Νικόλα, Γιώργου Παπαδημητρίου, που μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου 
έφτασε, καταπονημένος στρατιώτης, στα άγνωστα γι’ αυτόν Χύδηρα, ελπίζοντας ότι θα βρει κάποιον 
από τη χαμένη στον διωγμό οικογένειά του, και βρήκε ένα πιάτο φαΐ, μια ελπίδα κι ένα φιλότιμο.

• Του εγγονού του Νικόλα, Νίκου Παπαδημητρίου, που δεκαεννιά χρονών πρωτοπήγε στα Χύδηρα 
με τον πατέρα του να κυνηγήσουν πέρδικες και βρήκε να φτεροκοπούν μνήμες προγενέστερες, που θα 
τον ακολουθούσαν και θα τον ενέπνεαν να δημιουργήσει, πενήντα χρόνια μετά, ένα καταφύγιο για τις 
φτερωμένες κι άπιαστες: την τέχνη και τη μνήμη.

•Της Χρυσούλας, νέας γυναίκας γεννημένης και μεγαλωμένης στα Χύδηρα, που δουλεύοντας στο 
Μουσείο άλλαξε η ζωή της. Του Λάκη, του Μιχάλη, του Μανώλη, του Γιάννη, του άλλου Γιάννη 
–Χυδηριώτες κι αυτοί– που εθελοντικά προσφέρουν το περίσσευμα του χρόνου και του κόπου τους για 
τη φροντίδα του Μουσείου.

Όλοι τους έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: λένε τα Χύδηρα ‘πατρίδα’.

Το βιβλίο αυτό αφηγείται την ιστορία του Ψηφιακού Μουσείου «Γεώργιος Ιακωβίδης». 
Αλλά και τις ιστορίες των ανθρώπων που συνδέθηκαν με τη δική του.
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Το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» 
είναι ένα παράδοξο.



Η γέννηση 
του Μουσείου

2008
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Ο τόπος: 
Χύδηρα 
θα πει 
τρεχούμενα 
νερά
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Τα Χύδηρα είναι ένα χωριό στα βορειοδυτικά 
της Λέσβου, 75 χιλιόμετρα από την πόλη της 
Μυτιλήνης. Κουρνιασμένο στις πλαγιές του 
όρους Κοιράνια, σε υψόμετρο 350 μέτρων, 
απολαμβάνει την προνομιακή θέα, τον 
δροσερό, καθαρό αέρα του βουνού και την 
ησυχία της απόστασης από τα τουριστικά 
μέρη του νησιού.

Παρόλο που η γεωμορφολογία της περιοχής 
μαρτυρεί ότι πρόκειται για μια τεράστια 
καλντέρα ηφαιστείου που εξερράγη πριν από 
πολλά εκατομμύρια χρόνια, η ονομασία του 
χωριού έχει να κάνει με το νερό κι όχι με τη 
φωτιά. Η συνήθης ετυμολογία της 
παραπέμπει στις αρχαίες λέξεις χέω (χύνω) 
και ύδωρ (νερό). Χύδηρα, λοιπόν, θα πει 
τρεχούμενα νερά και το γύρω τοπίο δικαιώνει 
την ερμηνεία του ονόματος.

Ένας καταρράκτης, ο Βαθύλιμνος, ένα μεγάλο 
ρέμα που εκβάλλει στον ποταμό Βούλγαρη 
και διαμορφώνει γύρω του έναν μοναδικό 
βιότοπο, τις Μυρωδιές, πηγές και ρυάκια 
περιβάλλουν το χωριό. Πλήθος φυτά, ζώα και 
πουλιά συνθέτουν το οικοσύστημα της 
περιοχής, ενώ στις Μυρωδιές –το λέει και τ’ 
όνομά τους– κάθε άνοιξη μοσχοβολούν τα 
μοναδικά σε όλη την Ελλάδα ροδόδεντρα 
(Rhododendron luteum) με τα κίτρινα άνθη. 
Αγού(ι)δουρα το λένε οι ντόπιοι το 
ροδόδεντρο, και παλιά το κυνηγούσαν, γιατί 
είναι τοξικό κι όταν τα ζώα τους το έτρωγαν 
δηλητηριάζονταν. Σήμερα συγκαταλέγεται στα 
σπάνια φυτά και προστατεύεται.

Το υδάτινο στοιχείο και τα ηφαιστειογενή 
εδάφη μπολιάζουν τα χώματα και προικίζουν 
το χωριό με εύφορη γη. Γεωργική και 
κτηνοτροφική ήταν ανέκαθεν, και παραμένει, η 
οικονομία του τόπου. Περίπου 350 άνθρωποι 
ζουν μόνιμα στο χωριό. Ο εντυπωσιακός ναός 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θεμελιωμένος το 
1832, το Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί από 
το 1860 στην ίδια θέση, 
ο Κοινωνικός-Μορφωτικός Σύλλογος 
«Γεώργιος Ιακωβίδης», το σύγχρονο 
τυροκομείο της «Γαλακτοκομικής Λέσβου», 
οι εγκαταστάσεις του βραβευμένου 
οινοποιείου «Μεθυμναίος», καφενεία και 
μαγαζιά ορίζουν τα σημεία της συνεύρεσης και 
της ζωής μιας κοινότητας θαλερής και 
δεμένης.

Ο οικιστικός ιστός, με τα σπίτια σφιχτά το ένα 
κοντά στο άλλο, απλώνεται δικτυωτά γύρω 
από τον επιβλητικό πλάτανο που δεσπόζει 
στο κέντρο της πλατείας. Εκεί και η εκκλησία, 
εκεί και το Κοινοτικό Κατάστημα 
(ανακαινισμένο με δωρεά του Νίκου 
Παπαδημητρίου στη μνήμη του πατέρα του), 
εκεί και τα μισά καφενεία του χωριού. Κόμβος 
και πέρασμα για όλους, όλες τις ώρες της 
μέρας. Εκεί και το Ψηφιακό Μουσείο 
«Γεώργιος Ιακωβίδης», που στήθηκε το 2008, 
αλλά οι μηχανισμοί για τη δημιουργία του 
έχουν μπει σε κίνηση δυο αιώνες πίσω…
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Οι πρόγονοι: 
αυτοί 
οι άνθρωποι 
που δεν 
γνώρισα
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Ο σκοπός: 
να τιμήσω 
τους προγόνους μου

Ο Νίκος Παπαδημητρίου, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 
1931 και γνώρισε τη γενέτειρα της οικογένειάς του, τα 
Χύδηρα της Λέσβου, το 1950, έτρεφε μεγάλο σεβασμό για 
τους προγόνους του: «Αυτοί οι άνθρωποι που δεν 
γνώρισα, με έκαναν κι εμένα. Αν με διαλύσεις και με 
συνθέσεις κομμάτι-κομμάτι, εγώ είμαι όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι κι όλες οι ζωές που ζήσανε.»

Ο Γεώργιος Ιακωβίδης, οι πρόγονοι του Νίκου 
Παπαδημητρίου, ο ίδιος, είναι άνθρωποι με ζωές γεμάτες 
κίνηση. Άλλοτε τους σπρώχνει ή τους παρασέρνει το κύμα 

του καιρού τους, η ανάγκη, η βία, άλλοτε αναζητούν μονάχοι τους ένα κύμα, το καβαλάνε και πάνε, με 
ελπίδα ή χωρίς, στα κουτουρού. Σμίγουν και χωρίζουν, πέφτουν και σηκώνονται, στεριώνουν και 
γκρεμίζονται, κι όλο πάλι απ’ την αρχή. Ζουν. Οι ‘μικρές’ ιστορίες τους, καθρέφτης της ιστορίας της 
Ελλάδας, δυο αιώνες κύματα και καμώματα, χαλάσματα και έργα.

Αυτό το πλέγμα από μικρές και μεγάλες ιστορίες, κινήσεις και στάσεις, επιτυχίες και ανατροπές, αξίες 
και μνήμες, έτσι όπως το  βίωσε και το ενσωμάτωσε στην προσωπικότητά του ένας άνθρωπος 
σημερινός, σύγχρονος, ο Νίκος Παπαδημητρίου, αυτό αντανακλά διαρκώς στο έργο του και συνθέτει το 
υπόβαθρο της δημιουργίας του Ψηφιακού Μουσείου «Γεώργιος Ιακωβίδης» στα Χύδηρα της Λέσβου:

«Η οικογένεια του πατέρα μου ξεκίνησε από ένα χωριό της Λέσβου, το οποίο ακόμα και σήμερα πολλοί 
Μυτιληνιοί δεν γνωρίζουν. Ο προπάππους μου είχε πάει από την Άνδρο στα Χύδηρα, ο παππούς μου 
από τα Χύδηρα στη Μικρά Ασία, ο πατέρας μου από τη Μικρά Ασία στον Πειραιά… Αυτή ήταν και 
φαίνεται ότι είναι ακόμη η ψυχή του Ελληνισμού, αυτός είναι μέσα του ο Έλληνας: ανήσυχος, 
θαρραλέος, αποφασιστικός, πολυμήχανος… Θαυμάζω και σέβομαι τους προγόνους μου για την τόλμη 
και την προκοπή τους. Από καιρό με απασχολούσε η σκέψη να βρω έναν τρόπο να τους τιμήσω 
έμπρακτα. Να κάνω κάτι στο χωριό του παππού μου. Η ιδέα για το Μουσείο προέκυψε όταν 
επισκέφθηκα την αναδρομική έκθεση για τον Ιακωβίδη στην Εθνική Πινακοθήκη τον Νοέμβριο του 
2006. Γιατί κι ο Ιακωβίδης ήταν από τα Χύδηρα, σπουδαίος ζωγράφος κι όμως σχεδόν άγνωστος τόσο 
στη γενέτειρά του όσο και στην ευρύτερη περιοχή της.»

Η αριστεία, η καινοτομία, η εργατικότητα ήταν αξίες ζωής για τον Νίκο Παπαδημητρίου, κι αυτό 
διακρίνεται σε όλη του τη δράση, τόσο την επιχειρηματική όσο και την κοινωνική-πολιτιστική. Το
Μορφωτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Ν. Γ. Παπαδημητρίου», που ιδρύθηκε το 1991, υποστηρίζει 
αριστούχους μαθητές και φοιτητές παρέχοντας υποτροφίες και κίνητρα, ώστε να συνεχίσουν να 
αριστεύουν στις σπουδές τους και στη σταδιοδρομία τους. Το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος 
Ιακωβίδης», με τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του, προβάλλει το έργο του μεγάλου ζωγράφου και 
παίζει καταλυτικό ρόλο στο μικρό χωριό των Χυδήρων. Και τα δυο έχουν ως αφετηρία την προσήλωση 
του ιδρυτή τους στις αξίες αυτές και ως σκοπό την προαγωγή τους.

Όταν ο Νίκος Παπαδημητρίου ανακοίνωσε την απόφασή του να στήσει στα Χύδηρα ένα μουσείο που 
με ψηφιακές εφαρμογές θα παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του ζωγράφου Ιακωβίδη, υπήρξαν πολλοί 
που εξέφρασαν προβληματισμό για τις δυσκολίες του εγχειρήματος. «Ουτοπία» και «τρέλα» το  
χαρακτήρισαν ορισμένοι. Αλλά ο Παπαδημητρίου δεν πτοήθηκε.

«Όταν ένα πράγμα που φαίνεται ακατόρθωτο γίνεται πραγματικότητα και συνεχίζει να υπάρχει και να 
αποδίδει έργο, τότε η ‘τόλμη της τρέλας‘ δικαιώνεται.»

Έτσι έγινε και λειτουργεί από το 2008 μέχρι σήμερα, καθημερινά ανοιχτό, στην κεντρική πλατεία των 
Χυδήρων, το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης». Μνημείο –για να μνημονεύει την τέχνη, την 
ιστορία, τις αξίες, την ίδια τη ζωή– και  βωμός – ένα προσωπικό τάμα στους θεούς της τόλμης, της 
δημιουργικότητας, της φιλοτιμίας και της γενναιοδωρίας.
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Το έργο: 
ένα μουσείο 
γεμάτο 
ομορφιά 
και φως*

* Σχόλιο της επισκέπτριας 
Στέλλας Σταφυλοπάτη 
στο βιβλίο επισκεπτών 
του Μουσείου (3/9/2008)
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Τα εγκαίνια: 

29 Αυγούστου

2008

3232

Το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» εγκαινιάστηκε 
την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2008.

Ήταν ένα πανηγύρι. Εκατοντάδες άνθρωποι γέμισαν την πλατεία και τα γύρω στενά, γιορτάζοντας το 
πιο απρόσμενο δώρο: ένα ωραίο πετρόκτιστο κτήριο να στέκει ολοκαίνουργιο εκεί που πριν ήταν ένα 
χάλασμα, μια κιβωτός γνώσης και έμπνευσης στα ξεχασμένα ορεινά της Λέσβου, «ένα μουσείο γεμάτο 
ομορφιά και φως» να ακτινοβολεί ελπίδα και να γλυκαίνει τα ζόρια της ζωής.

Ήταν ένα πανηγύρι. Εκατοντάδες άνθρωποι γεύτηκαν τα φαγητά που ετοίμασαν οι Χυδηριώτες και 
ύψωσαν τα ποτήρια τους για να ευχηθούν καλορίζικο το Μουσείο και να συγχαρούν τους ιδρυτές και 
δημιουργούς του. Ντόπιοι κι επισκέπτες έσμιξαν τα χέρια, χόρεψαν και τραγούδησαν με τα ονομαστά 
Μεσοτοπίτικα παραδοσιακά όργανα. Μια αλλιώτικη γιορτή για το χωριό.
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Άνθρωποι της κεντρικής διοίκησης και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές, κληρικοί, 
ακαδημαϊκοί, διευθυντές μουσείων, 
δημοσιογράφοι και πολλοί άλλοι, τίμησαν τους 
συντελεστές του Μουσείου μοιραζόμενοι τη 
χαρά τους και αναγνωρίζοντας τη 
σπουδαιότητα του γεγονότος για τον τόπο. 
Ανάμεσά τους: ο δισέγγονος του ζωγράφου, 
Καθηγητής Μιχάλης Ιακωβίδης, 
ο Βουλευτής Νίκος Σηφουνάκης 
με τη σύζυγό του Μ. Δασκαλαντωνάκη, 
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου Ιωάννης Λέκκας, 
ο Νομάρχης Παύλος Βογιατζής, 
ο Αντινομάρχης Σπύρος Γαληνός, 
ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Μιχάλης Μαμάκος, 
ο Δήμαρχος Ερεσσού-Αντίσσης 
Σωτήρης Καρδαράς 
και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ο Μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος, 
ο Πρωτοσύγκελος Νικόδημος Κουτσαμπάσης, 
ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου Κώστας Μουτζούρης, 
οι πανεπιστημιακοί Καθηγητές 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης, Βάσος Καραμάνος, 
Ζάχος Μαντζαβίνος, Θέμης Μαντζαβίνος 
και Στέφανος Χατζηγιάννης, 
η Διευθύντρια της Πινακοθήκης της Βουλής 
Αφροδίτη Κούρια, 
ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
του Απολιθωμένου Δάσους Νίκος Ζούρος 
και άλλοι, όλοι φίλοι.

Μερικά από τα λόγια που ακούστηκαν εκείνη 
την ξεχωριστή βραδιά συνοψίζουν 
μια ατμόσφαιρα χαράς, υπερηφάνειας 
και ευγνωμοσύνης:

«Με την προσφορά σας δίνετε την ευκαιρία 
στο χωριό μας αλλά και στο νησί μας να δουν 
όλοι τα έργα του συμπατριώτη μας 
συγκεντρωμένα σε αυτό το λαμπρό Μουσείο.»
Μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος

«Χάρη σε τέτοιες παράτολμες προσπάθειες 
προχωρά η χώρα μας μπροστά.»

Μιχάλης Ιακωβίδης, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου, δισέγγονος του ζωγράφου 
Γεωργίου Ιακωβίδη

«Αυτό που συναντήσαμε στα Χύδηρα θα το 
ζήλευαν πολλά χωριά και πόλεις 
στην Ελλάδα.»

Σωτήρης Καρδαράς, Δήμαρχος 
Ερεσσού-Αντίσσης
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Το Μουσείο: 
Μικρό, μακρινό, 
πρωτότυπο.
Ένα 
μικρό κόσμημα.*
*Σχόλιο της επισκέπτριας Έφης Παπαδοπούλου 
  στο βιβλίο επισκεπτών του Μουσείου (2009)

Το πέτρινο κτήριο που στεγάζει το Μουσείο 
χτίστηκε στη θέση ενός ερειπωμένου σπιτιού 
στο κέντρο του χωριού. 
Η όψη του αναπαράγει χαρακτηριστικά 
στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
της Μυτιλήνης. 
Ο εσωτερικός χώρος διαρθρώνεται σε τρία 
επίπεδα. Στο ισόγειο παρουσιάζεται η ζωή και 
η σταδιοδρομία του Γεωργίου Ιακωβίδη και 
στον όροφο η θεματολογία και τα 
χαρακτηριστικά του έργου του, ενώ στο 
υπόγειο γίνονται προβολές και εκπαιδευτικά 
προγράμματα. 
Η έκθεση αξιοποιεί μια ποικιλία ερμηνευτικών 
και επικοινωνιακών μέσων: ψηφιακές 
εφαρμογές με εικόνα, ήχο και κείμενο, 
εκτυπώσεις με κείμενα και εικόνες, προβολή 
ταινίας και σύστημα ατομικής ακουστικής 
ξενάγησης. 
Όλα τα κείμενα είναι δίγλωσσα (ελληνικά και 
αγγλικά), ενώ η ακουστική ξενάγηση 
προσφέρεται σε εννέα διαφορετικές γλώσσες. 
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Από τις 29 Αυγούστου 2008 που 
εγκαινιάστηκε μέχρι σήμερα, το Ψηφιακό 
Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» έχουν 
επισκεφθεί χιλιάδες επισκέπτες από όλες τις 
χώρες του κόσμου, είτε μεμονωμένοι είτε σε 
οργανωμένες ομάδες. Σχολικές ομάδες όλων 
των εκπαιδευτικών βαθμίδων 
πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές το έργο 
του Ιακωβίδη και μέσα από αυτό να 
κατανοήσουν βασικές αρχές της τέχνης, να 
εμπνευσθούν και να δημιουργήσουν. 
Ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές εκδόσεις 
του Μουσείου προσφέρονται στα σχολεία, για 
να προετοιμάσουν την επίσκεψή τους αλλά 
και να την ολοκληρώσουν μετά, με εργασία 
στην τάξη. 

Το εικαστικό εργαστήριο του Μουσείου είναι 
αφιερωμένο στα παιδιά της προσχολικής και 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ζωγραφιές 
τους, εμπνευσμένες από τα έργα που είδαν, 
παρουσιάζονται και βραβεύονται κάθε χρόνο 
σε εκθέσεις που οργανώνει το Μουσείο στο 
Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλήνης.

Το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» 
έχει καταχωρηθεί ως Κοινοτικό Σήμα 
(Community Trade Mark) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου 
Μουσείων (ICOM).

ΧΥΔΗΡΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΛΩΜΑΡΙ

ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΑΓΙΑΣΟΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΙΟΣ 
ΡΑΦΑΗΛ

ΚΑΛΛΟΝΗ

Ερεσός

Σίγρι
Άντισα

Πέτρα

Μανταμάδος

ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ
ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ

ΝΗΣΟΣ 
ΛΕΣΒΟΣ

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

ΜΟΝΗ
ΠΥΘΑΡΙΟΥ

Βατούσα

ΜΟΝΗ 
ΠΕΡΙΒΟΛΗΣ

Σκαλοχώρι

ΜΟΝΗ 
ΥΨΗΛΟΥ

Ακρ Ελέα

Ακρ. Σίγρι

Σκάλα Ερεσού

Τσιχλιώντα

Ακρ. Φουρνιά

Μεσότοπος

Ακρ. Κόπανος

Πτερούντα

Ανεμώτια

Ρεύμα

Τζίθρα

Αγρα

Κόκκινο
Λιμάνι

ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ

Ακρ. Πετεινός

Τσιχράντα

Σκουτάρας

Φίλια

ΜΟΝΗ
ΜΥΡΣΙΝΙΩΤΙΣΣΑ

Στύψη

Πελόπη
Κάπη

ΜΟΛΥΒΟΣ

Εφταλού

Συκαμιά

Σκάλα 
Σικαμιάς

Ακρ. Κόρακας

Ακρ. Φάρος

Κλειώ

Αγιος
Στέφανος

Ασπροπόταμος

Νέες
Κυδωνίες

Βασιλικά

Λιοβόρι 

Βρίσα

Μεγαλοχώρι

Τρύγωνας
Πλαγιά

Αγιος Ισίδωρος

Ακρ Αγ. Φωκάς

Βατερά

Αμπελικό

Παλαιόκηπος

Παπάδος

Ασώματος

Κράτηγος

Ακρ. Μαλέας

Ακρ . Κέφαλος

Ταξιάρχες

Ακρ. Καρατεπές

Παναγιούδα

Πλακάδος
Μεσαγρός

Σκόπελος

Λάμπου Μύλοι

Κεραμιά

Αγία 
Μαρίνα

ΑΓΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Μυστεγνά

Νάπη
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Η συγκρότηση 
του Μουσείου 
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Η υλοποίηση: 
το πρώτο 
ψηφιακό μουσείο 
της χώρας Γεώργιος Λιόντος

Επίτιμος Γενικός Διευθυντής 
Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, 
Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος 
«Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου»

Έμαθα για τον Νίκο Παπαδημητρίου από τον 
φίλο του, Θεόδωρο Ευσταθίου, ο οποίος με 
ενημέρωσε για την προσπάθειά του να φτιάξει 
ένα μουσείο στη γενέτειρα του ζωγράφου 
Γεώργιου Ιακωβίδη και μου ζήτησε να τον 
βοηθήσω όπως μπορώ. Ήδη από την πρώτη 
μας γνωριμία και συζήτηση, ο Νίκος 
Παπαδημητρίου με έπεισε για τη σοβαρότητα 
του εγχειρήματός του και για την 
αποφασιστικότητά του να το φέρει εις πέρας, 
ενώ με κέρδισε με το πείσμα και την τόλμη 
του. Στις συναντήσεις και συζητήσεις που 
ακολούθησαν, σφυρηλατήθηκε μια σχέση 
αμοιβαίας εκτίμησης και γόνιμης συνεργασίας 
και εδραιώθηκε ένα πλαίσιο δουλειάς για την 
υλοποίηση του δύσκολου στόχου: να φτιαχτεί 
ένα μουσείο με την τελευταία λέξη της 
ψηφιακής τεχνολογίας σε ένα ακριτικό χωριό 
στα ορεινά της Λέσβου.

Το έργο ήταν πολύπλευρο και απαιτούσε 
πολλές και διαφορετικές ειδικότητες: ιστορία 
τέχνης, αρχιτεκτονική, μουσειολογία, 
μουσειογραφία, μουσειακή εκπαίδευση, 
ψηφιακές τεχνολογίες… Επιλέχτηκαν 
άνθρωποι τόσο από τον δημόσιο όσο και από 
τον ιδιωτικό τομέα, ο καθένας ειδικός και 
έμπειρος στον τομέα του. Αν και προέρχονταν 
από διαφορετικούς χώρους και είχαν 
διαφορετικούς ρυθμούς και νοοτροπίες 
δουλειάς, είχαν ήδη μεταξύ τους εμπειρία 
συνεργασίας σε προηγούμενες δράσεις στον 
τομέα του πολιτισμού, κι έτσι συγκροτήθηκε 
μια ομάδα με συνοχή και σαφή κατανομή 
αρμοδιοτήτων και ρόλων. Επικεφαλής και 
καθηγούμενος, ο εμπνευστής του 
εγχειρήματος Νίκος Παπαδημητρίου, 
συνεπικουρούμενος από τη σύζυγό του, 
Μάρω Παπαδημητρίου, με την πολύχρονη και 
πολύτιμη εμπειρία της στην επικοινωνία, και 
τη συνεργάτιδά τους Μαίρη Φαμέλη, που με 
υπομονή και χαμόγελο ανέλαβε όλο το βάρος 
της οργανωτικής υποστήριξης του έργου.

Ως συντονιστής του όλου έργου, εξ αρχής 
αντιλήφθηκα τον ρόλο μου ως καταλύτη για 
την απρόσκοπτη συνεργασία των μελών της 
ομάδας και την οργάνωση των σταδίων 
υλοποίησης του έργου, αλλά και ως 
λιμενοβραχίονα για την αποφυγή κινδύνων, 
την πρόληψη εμποδίων και την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που ανέκυπταν στην 
πορεία.

Η απόσταση των περισσοτέρων συντελεστών 
από τον τόπο υλοποίησης του έργου και η 
απόσταση του τόπου αυτού από τις ‘πηγές’ 

των αναγκαίων υλικών και μέσων για όλα τα 
στάδια υλοποίησης του έργου (από τη 
διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου έως τον 
εξοπλισμό του) δυσκόλεψαν σημαντικά το 
εγχείρημα και προκάλεσαν ποικίλα 
προβλήματα. Με σκληρή προσπάθεια από 
όλους και, κυρίως, με την επιμονή και τον 
δυναμισμό του πρωτεργάτη Νίκου 
Παπαδημητρίου, καταφέραμε κι έγινε 
πραγματικότητα το πρώτο ψηφιακό μουσείο 
στη χώρα, που άνοιξε τις πόρτες του για το 
κοινό τον Αύγουστο του 2008.

Στη γιορτή των εγκαινίων, εκεί, στα μακρινά 
Χύδηρα, μαζεύτηκαν όλοι οι κάτοικοι του 
χωριού, εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων από τον χώρο του πολιτισμού και 
της εκπαίδευσης, πολιτικοί όλων των 
παρατάξεων, δημοσιογράφοι. Ήταν μια 
αναγνώριση για όλους όσοι δουλέψαμε για 
να γίνει πραγματικότητα αυτό το ξεχωριστό 
μουσείο.

Οφείλω ευγνωμοσύνη στον Νίκο 
Παπαδημητρίου, που μου έδωσε την ευκαιρία 
να γνωρίσω –από τους πρώτους στο 
Υπουργείο Πολιτισμού– την εφαρμογή των 
νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην προβολή 
του πολιτιστικού αποθέματος και τις 
δυνατότητες που αυτές δίνουν.
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Το αντικείμενο: 
σημείο 
αναφοράς 
για το έργο 
του Ιακωβίδη

Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου
Ιστορικός Τέχνης,
Επίτιμη Διευθύντρια Συλλογών 
και Μουσειολογικού 
Προγραμματισμού 
της Εθνικής Πινακοθήκης
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Ο ζωγράφος Γεώργιος Ιακωβίδης 
καθιερώθηκε με το πολύπλευρο έργο του ως 
μια από τις ηγετικές μορφές της νεοελληνικής 
τέχνης του τέλους του 19ου και των αρχών 
του 20ού αιώνα. Γεννήθηκε στα Χύδηρα της 
Λέσβου το 1853 και πέθανε στην Αθήνα το 
1932, αφού διήνυσε μια μακρά πορεία, 
πλούσια σε καλλιτεχνική και κοινωνική 
καταξίωση.

Έχοντας αφομοιώσει τις αρχές της 
ζωγραφικής στις οποίες τον μύησε 
ο δάσκαλός του Νικηφόρος Λύτρας στην  
Αθήνα, όταν έφθασε στο Μόναχο το 1877 
έγινε γόνιμος δέκτης των διαφόρων τάσεων 
που είχαν ήδη διαμορφωθεί εκεί και εκινούντο 
σ’ ένα ευρύ φάσμα ανάμεσα στον ρεαλισμό 
και τον ιδεαλισμό. Από τα καθαρά ηθογραφικά 
θέματα των χρόνων της μαθητείας του στην 
Αθήνα, προχώρησε αρχικά σε απεικονίσεις 
μυθολογικών θεμάτων, για να καταλήξει στη 
χαρακτηριστική ζωγραφική του με σκηνές από 
την παιδική και οικογενειακή ζωή. Μέσα στο 
πλαίσιο της ηθογραφίας, με το ευχάριστο και 
χαρούμενο οικογενειακό περιβάλλον, οι 
ειδυλλιακές σκηνές των έργων του εξήραν τα 
ιδανικά της εποχής –ιερότητα της οικογένειας, 
θέση του παππού και της γιαγιάς σ’ αυτήν– 
και βρήκαν ανταπόκριση στην αστική κοινωνία 
του τέλους του 19ου αιώνα, τόσο στη 
Γερμανία όσο και στην Ελλάδα. Τη δεκαετία 
1890-1900, προβληματισμοί πάνω στην 
επίδραση του φωτός τον έφεραν κοντά στις 
αναζητήσεις καλλιτεχνών που ήλθαν σε 
επαφή με τα νέα ρεύματα ζωγραφικής που 
διαμορφώθηκαν στη Γαλλία και βρήκαν 
πρόσφορο έδαφος στη Γερμανία. 
Με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1900, 
η απασχόλησή του τόσο στην Εθνική 
Πινακοθήκη όσο και στη Σχολή Καλών Τεχνών 
απορρόφησαν μεγάλο μέρος της 
δραστηριότητάς του. Η θεματογραφία του 
περιορίστηκε, κατά κύριο λόγο, 
σε προσωπογραφίες και νεκρές φύσεις και 
πολύ λιγότερο στις συνθέσεις.

Ο Ιακωβίδης διετέλεσε για τριάντα περίπου 
χρόνια διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης 
και καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών και 
έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του 
καλλιτεχνικού κλίματος της εποχής του. 
Εκφραστής του πνεύματος που επικρατούσε 
στην καλλιτεχνική ζωή του Μονάχου, με τις 
διάφορες τάσεις που είχαν αναπτυχθεί εκεί 
και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, άριστος 
σχεδιαστής, ικανότατος χειριστής του 
χρώματος και εκ φύσεως προσηνής, 
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μετέδωσε στους μαθητές του τις γνώσεις του, 
οι οποίες διαφαίνονται στο έργο τους, παρά το 
γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς 
ακολούθησαν εντελώς διαφορετικούς 
δρόμους από τον δάσκαλό τους.

Έχοντας υπ’ όψιν το μέγεθος και τη σημασία 
του έργου του Γεωργίου Ιακωβίδη, 
αντιμετώπισα ως μεγάλη πρόκληση την 
πρόταση του Νίκου Παπαδημητρίου να 
δημιουργήσουμε ένα μουσείο για τον μεγάλο 
μας ζωγράφο στον τόπο καταγωγής και των 
δύο, τα Χύδηρα, ένα απομακρυσμένο χωριό 
στα ορεινά της δυτικής Λέσβου. Η απορία για 
το πώς μπορεί να γίνει ένα μουσείο χωρίς 
έργα, μας έδωσε το ερέθισμα να στραφούμε 
στην ψηφιακή τεχνολογία. Με τη βοήθεια της 
καθηγήτριας της Σχολής Αρχιτεκτονικής του 
Πολυτεχνείου Αθηνών Σόνιας 
Χαραλαμπίδου-Διβάνη, ειδικευμένης σε 
μουσειολογικές και εκθεσιακές μελέτες και 
εφαρμογές στα μεγαλύτερα μουσεία και 
ιδρύματα της χώρας μας, καθώς και της 
εταιρείας ψηφιακού σχεδιασμού 
PostScriptum, με εμπειρία στις μουσειακές 
εφαρμογές, όλη η επιστημονική μου εργασία 
για τον ζωγράφο και η εμπειρία μου από την 
αναδρομική έκθεση του έργου του στην 
Εθνική Πινακοθήκη μεταφέρθηκαν στα 200 
τετραγωνικά μέτρα του Ψηφιακού Μουσείου 
«Γεώργιος Ιακωβίδης». Το αποτέλεσμα είναι 
ένα ιδιαίτερο και πρωτότυπο μουσείο, που 
στηρίζεται αποκλειστικά σε οπτικοακουστικές 
και πολυμεσικές εφαρμογές για να 
παρουσιάσει τη ζωή και το έργο τουζωγράφου.

Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει το Μουσείο 
όχι μόνο σημείο αναφοράς για την κατανόηση 
και την ανάδειξη του έργου του Ιακωβίδη 
και των καλλιτεχνικών τάσεων και 
χαρακτηριστικών της ελληνικής ζωγραφικής 
της περιόδου και ιδιαίτερα της Σχολής του 
Μονάχου, αλλά και ένα παραδειγματικό 
κέντρο εφαρμογής νέων τεχνολογιών, ένα 
πεδίο εξοικείωσης στη χρήση των σύγχρονων 
τεχνολογικών μέσων για τα σχολεία και τους 
κατοίκους της περιοχής, ένα όχημα για την 
ένταξη των κατοίκων του ορεινού όγκου της 
Λέσβου στην Κοινωνία της Πληροφορίας.



Η έκθεση: 
από το 
πρωτότυπο 
αντικείμενο 
στην άυλη 
εικονική 
κατασκευή

Σόνια Χαραλαμπίδου-Διβάνη,
Αρχιτέκτων, Ομότιμη Καθηγήτρια 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Το ψηφιακό μουσείο είναι μια πρόκληση. 
Αντιβαίνει στην εδραιωμένη αντίληψή μας 
για τον ρόλο του μουσείου ως φορέα 
«συλλογής, συντήρησης, διαφύλαξης, 
παρουσίασης αντικειμένων του πολιτισμικού 
και γνωσιακού μας κόσμου». 
Στο μουσείο αναζητούμε συνήθως την υλική 
υπόσταση του αυθεντικού. 
Η θέαση, η επαφή -έστω και εξ αποστάσεως- 
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με το πρωτότυπο αντικείμενο, είναι κυρίαρχο στοιχείο στην αναζήτηση της μέθεξης με το ωραίο, 
με την ιστορία, με το τεκμήριο της επιστήμης.

Ωστόσο, από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα η έννοια του μουσείου συνεχώς εξελίσσεται, 
ενσωματώνοντας νέες προκλήσεις, κοινωνικές και τεχνολογικές. Οι νέες τεχνολογίες έχουν πλέον 
ενταχθεί στον σχεδιασμό των εκθεμάτων, ως στοιχείο ενημέρωσης, ως ειδικοί χώροι ψηφιακής 
εμβάθυνσης της πληροφόρησης, αλλά και ως εκπαιδευτικές πρακτικές και συστήματα διάδρασης.

Παρ’ όλ’ αυτά, ένα εξολοκλήρου ψηφιακό μουσείο, χωρίς άλλα εκθέματα, είναι μια διαφορετική 
πραγματικότητα. Τα ψηφιακά μουσεία αποτελούν κατ’ εξοχήν παράδειγμα εισαγόμενων δομών, τόσο 
στο περιεχόμενο όσο και στην επανασημασιοδότηση του μουσείου, με τη μετατόπιση από το 
πρωτότυπο αντικείμενο ως συστατικό στοιχείο της έννοιας του μουσείου, στην άυλη εικονική 
κατασκευή. Οι δυνατότητες της ψηφιακής αναπαραγωγής των ‘μοναδικών’ μουσειακών αντικειμένων 
εισάγουν σε μια νέα μουσειακή πραγματικότητα, όπου η μουσειακή εμπειρία παύει να είναι η άμεση 
επαφή με το ‘εν πράγματι’ αντικείμενο. Ωστόσο, πώς μπορούν οι ψηφιακές εφαρμογές –άυλες, 
ατοπικές, προσβάσιμες, εξ ορισμού, από παντού– να συγκροτήσουν ένα περιβάλλον σημαίνον σε 
τόπο και χρονική συγκυρία; Πώς συγκροτείς μια μουσειακή παρουσίαση που να ανταποκρίνεται 
στην επιστημονική προσέγγιση του μουσειολογικού αφηγήματος και να δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις της βιωματικής εμπειρίας της μουσειακής υπόστασης, ώστε να δικαιοδοτεί το 
εγχείρημα;

Ένα τέτοιο μουσείο αποτολμήσαμε να δημιουργήσουμε στα Χύδηρα, αφιερωμένο σ’ έναν κλασικό 
ζωγράφο, τον Γεώργιο Ιακωβίδη, όμως χωρίς έργα του ή άλλα κειμήλια. Ένα μουσείο βασισμένο 
καθ’ ολοκληρία σε ψηφιακές εφαρμογές, προσομοίωση ενός πραγματικού μουσείου. Στόχος είναι να 
φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με τη ζωή και το έργο του ζωγράφου, μέσα από τη χρήση ψηφιακών 
εφαρμογών προβολής και διάδρασης, με τρόπο διεξοδικό και πολυεπίπεδο, έτσι ώστε η απλή 
επίσκεψη να μετατρέπεται σε εικαστική εμπειρία, με σκοπό την απόλαυση και τη γνώση.

Τα πολυμεσικά εργαλεία –σύνολα κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, κινούμενης εικόνας και ήχου– 
είναι ένα πολυσύνθετο μέσο, που επικαθορίζεται από τρία επίπεδα σεναρίων:
• το σενάριο δημιουργίας της ίδιας της εφαρμογής, από επιστημονικής και από τεχνικής απόψεως,
• το σενάριο της εκθεσιακής παρουσίασης, όπου οι εφαρμογές νοούνται ως εκθέματα, και
• την απαίτηση δημιουργίας ενός χώρου που υπερβαίνει τη μεμονωμένη, σειριακή θεώρησή τους και 
τα εντάσσει σ’ ένα περιβάλλον όπου ο χωρικός σχεδιασμός επιτρέπει πολλαπλά επίπεδα 
ανάγνωσης και βιωματικής, αισθητικής εμπειρίας.

Στον σχεδιασμό κάθε εφαρμογής αναζητήθηκε η διαφορετική θεματολογία και η διαφορετική 
προσέγγιση της αφήγησης. Χρησιμοποιώντας τις πολλαπλές τεχνικές δυνατότητες του μέσου, 
εντάξαμε τις εφαρμογές ως εκθέματα σε μια πορεία που σκιαγραφεί την εξέλιξη του έργου του 
Ιακωβίδη στον χρόνο και φωτίζει πτυχές του έργου του, αλλά και απόψεις της επιστημονικής 
προσέγγισης του έργου αυτού.

Οι εφαρμογές περιέχουν αναπαραστάσεις έργων, λεπτομέρειες, κείμενα, στοιχεία ερευνών. 
Επεξεργασίες, όπως η απομόνωση λεπτομερειών του πίνακα, η επισήμανση σημαντικών στοιχείων 
και η ψηφιακή μεγέθυνση τμήματος του έργου, επιτρέπουν στον επισκέπτη να ανακαλύψει τα έργα, 
να κατανοήσει την τεχνική του καλλιτέχνη και να κάνει συγκρίσεις με έργα άλλων καλλιτεχνών αλλά 
και με άλλα έργα του ίδιου του Ιακωβίδη και του δασκάλου του Νικηφόρου Λύτρα. Μέσω αυτών των 
εργαλείων το Ψηφιακό Μουσείο επιτρέπει τη θεώρηση των έργων μέσα από ένα διαφορετικό, 
πρωτότυπο βλέμμα και προάγει την εκπαιδευτική διάσταση της τέχνης.

Η χρήση των εφαρμογών στο Μουσείο, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
εκπαιδευτικά προγράμματα, για την τοπική κοινωνία ή τα σχολεία της Λέσβου, που το επισκέπτονται 
οργανωμένα με μεγάλη συχνότητα, συνεισφέρει στη μετάβαση της παραδοσιακής κοινωνίας στην 
κοινωνία της πληροφορίας, σε σύγχρονους τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας. Επιπλέον, τέτοιες 
πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα επαφής με έργα τέχνης σ’ ένα κοινό που διαφορετικά δεν θα 
είχε τέτοιες ευκαιρίες και, ίσως, προτρέπει σε μια επιτόπου επίσκεψη σε κάποιο άλλο μουσείο.
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Η τεχνολογία: 
η πρόκληση 
μιας 
εξολοκλήρου 
ψηφιακής 
έκθεσης

Κώστας 
Κωνσταντινίδης
Ιδρυτής 
και Διευθύνων 
Σύμβουλος 
PostScriptum

Ήταν αρχές του 2008 όταν με κάλεσε η Όλγα 
Μεντζαφού-Πολύζου, Διευθύντρια Συλλογών 
και Εκθέσεων στην Εθνική Πινακοθήκη τότε, 
για να συζητήσουμε την ψηφιακή 
μουσειογραφία μιας έκθεσης. Είχαμε μόλις 
ολοκληρώσει μαζί ένα μεγάλο έργο 
ψηφιοποίησης και ψηφιακής ανάδειξης στην 
Εθνική Πινακοθήκη. Μιλώντας μαζί της, 
διαπίστωσα πως επρόκειτο για κάτι 
περισσότερο από μια συνηθισμένη έκθεση: σε 
αυτήν δεν θα υπήρχαν αυθεντικά έργα αλλά η 
ψηφιακή τους αναπαράσταση. Θα ήταν μια 
εξολοκλήρου ψηφιακή έκθεση, ένα «ψηφιακό 
μουσείο» αφιερωμένο στον καλλιτέχνη 
Γεώργιο Ιακωβίδη.

Η πρόσκληση τιμητική και η πρόκληση 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ένα ψηφιακό μουσείο 
στο πουθενά, στην περιφέρεια, σε ένα νησί, 
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μία ώρα μακριά από το λιμάνι και την πόλη.
Η ιδέα ήταν γοητευτική.

Ζήτησα συνάντηση με τον εμπνευστή του 
εγχειρήματος και γνώρισα τον ‘Κύριο’ του 
έργου με όλη τη σημασία της λέξης. Ο Νίκος 
Παπαδημητρίου ήταν ευγενής, εύστοχος, 
πνευματώδης, γαλαντόμος αλλά κυρίως 
οραματιστής και με μεγάλο ενθουσιασμό για 
το εγχείρημα και τον τόπο του. Ήθελε το 
Ίδρυμα στο οποίο προήδρευε να συνεισφέρει 
στην αναβάθμιση της ιδιαίτερης πατρίδας του 
με έναν διαφορετικό τρόπο από μια απλή 
δωρεά. Ήθελε να δημιουργήσει έναν ζωντανό 
οργανισμό στη γενέτειρα των προγόνων του, 
που συμπτωματικά ήταν και η γενέτειρα του 
μεγάλου ζωγράφου Γεωργίου Ιακωβίδη.

Επισκεφτήκαμε το χωριό. Τα Χύδηρα ήταν 
όλα μία πλατεία. Με τον πλάτανό της, τις δύο 
(τότε) ταβέρνες της και το Μουσείο που θα 
δημιουργούσαμε. Αυτή ήταν η αίσθηση, αυτό 
και το ζητούμενο: το Μουσείο να δεσπόζει.

Η ομάδα υλοποίησης αρίστη και η χημεία μας 
εξαιρετική. Στη σύνθεσή της συνέβαλε και ο 
σύμβουλος του έργου, Γιώργος Λιόντος, με 
τεράστια εμπειρία σε θέματα πολιτιστικής 
διαχείρισης.

Η ειδήμων στο έργο του Ιακωβίδη Όλγα 
Μεντζαφού, με βοηθό τη Μαρίνα 
Παπασωτηρίου, επιμελήτρια της Εθνικής 
Πινακοθήκης στο παράρτημα της Κέρκυρας, 
είχε την ευθύνη του περιεχομένου της 
έκθεσης, και φυσικά ισχύει και εδώ ότι 
“content is king”.

Η Σόνια Χαραλαμπίδου, καθηγήτρια 
Αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, αποτελούσε εγγύηση για μια 
ιδιαίτερη μουσειογραφική εμπειρία τριών 
επιπέδων, όπου ο επισκέπτης θα μπορούσε 
να διατρέξει την έκθεση με τον ρυθμό που θα 
επιθυμούσε: είτε σύντομα –διαβάζοντας 
τίτλους και εισαγωγικά κείμενα και 
θαυμάζοντας τα έργα του καλλιτέχνη σε 
ψηφιακές εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους–, 
είτε λιγότερο σύντομα –διαβάζοντας τις 
περιγραφές, βλέποντας τα οπτικοακουστικά 
εκθέματα, τα χρονολόγια και το αρχειακό 
υλικό–, είτε, τέλος, αφιερώνοντας 
περισσότερο χρόνο στις διαδραστικές 

εφαρμογές και τα ψηφιακά παιχνίδια που 
υλοποιήσαμε σε συνεργασία με την εταιρεία 
Optimedia (σήμερα Encodica).

Η σύγχρονη τεχνολογία απέδωσε με ζωντανό 
και μεταδοτικό τρόπο τα εύληπτα σενάρια και 
μηνύματα του μουσειολογικού σκεπτικού. Η 
αδυναμία ασύρματης συνδεσμολογίας της 
εποχής μάς κατηύθυνε σε εκτενή καλωδίωση 
οθονών και υπολογιστικών μονάδων και σε 
ένα απαιτητικό media corner για την εποχή, 
καλά φυλαγμένο σε χώρο του υπογείου.

Το έργο είχε πολλά απρόοπτα και ανατροπές 
– ήταν, άλλωστε, πραγματικά το πρώτο 
ψηφιακό μουσείο της Ελλάδας. Αλλά γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο η ολοκλήρωσή του μας 
άφησε βαθιές αναμνήσεις δημιουργίας και 
αίσθηση ικανοποίησης.

Τα εγκαίνια ήταν το απόλυτο γεγονός της 
χρονιάς για το χωριό. Τα έζησα με τον τότε 
δεκατετράχρονο γιο μου. Κόσμος από όλο το 
νησί επισκέφθηκε τους τρεις ασφυκτικά 
γεμάτους ορόφους του Μουσείου, 
‘καταβροχθίζοντας’ με βουλιμία τις εικόνες και 
τα κείμενα στις καλαίσθητες αίθουσες, 
αγγίζοντας με θαυμασμό τις οθόνες, 
‘διαδρώντας’ με τα εκθέματα. Τα Χύδηρα 
εντάχθηκαν με τρόπο μοναδικό στον 
πολιτιστικό χάρτη του νησιού και το νησί 
απέκτησε έναν καινοτόμο για την εποχή πόρο.

Ευχαριστώ θερμά τον Νίκο Παπαδημητρίου 
για την ευκαιρία που έδωσε στην εταιρεία μου 
και σε μένα προσωπικά να είμαστε 
συντελεστές και μέρος αυτού του ωραίου 
ταξιδιού.
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Η εκπαιδευτική 
διάσταση: 
μια 
ολοκληρωμένη 
εμπειρία 
επίσκεψης

Μαρίνα 
Παπασωτηρίου
Ιστορικός Τέχνης,
Υπεύθυνη Παραρτήματος 
Εθνικής Πινακοθήκης 
στην Κέρκυρα, 
υπεύθυνη εκπαιδευτικού 
υλικού του Μουσείου

Από την αρχή της σύλληψής του, το Ψηφιακό 
Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» στα Χύδηρα 
της Λέσβου επεδίωξε να προσεγγίσει με 
καινοτόμο τρόπο το έργο του μεγάλου
Έλληνα ζωγράφου Γεώργιου Ιακωβίδη, 
που ήταν γέννημα θρέμμα των Χυδήρων.

Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και 
με το βλέμμα στον επισκέπτη, χωρίς κανένα 
αυθεντικό έργο του ζωγράφου αλλά με πολλά 
ψηφιακά, σχεδιάστηκε μια έκθεση που 
παρουσιάζει όχι μόνο το έργο αλλά και τη ζωή 
του Ιακωβίδη μέσα από διαδραστικά 
εκθέματα.

Ο επισκέπτης καλείται να επισκεφθεί τους 
χώρους, να τους εξερευνήσει, να εμβαθύνει 
στην πληροφορία και να αξιοποιήσει όλα τα 
μέσα, ψηφιακά και μη, που υπάρχουν εκεί, 
προκειμένου να έχει μια ολοκληρωμένη 
εμπειρία επίσκεψης. Ο πλούσιος αυτός 
περίπατος στη ζωή και το έργο του Ιακωβίδη 
αξιοποιεί σύγχρονα μέσα όπως ψηφιακές 
εφαρμογές, οθόνες αφής, ειδικές προβολές, 
ακουστικά συστήματα και διαδραστικούς 
σταθμούς πληροφόρησης, με σκοπό να 
ενεργοποιήσει όλες τις αισθήσεις του 
επισκέπτη. Τα μέσα αυτά είναι αρμονικά 
ενταγμένα σε ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους, με ειδική σήμανση και ψηφιακές 
εκτυπώσεις, ειδικές κατασκευές, σταθμούς 
έρευνας και εμβάθυνσης στην πληροφορία.
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Σ’ αυτό το πλαίσιο τα ερωτήματα τα οποία 
έθεσε η μουσειοπαιδαγωγική πτυχή της 
έκθεσης είναι τα εξής:
• Ποια μπορεί να είναι η σχέση αυτού του 
καινοτόμου μουσείου με την εκπαιδευτική 
κοινότητα;
• Ποιες οι προοπτικές του και οι δυνατότητες 
αξιοποίησης του υλικού που προσφέρεται, 
πριν και μετά την επίσκεψη, στον χώρο της 
τάξης;
• Ποιος ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην 
παιδαγωγική αξιοποίηση της έκθεσης;

Σε κάθε περίπτωση, το Ψηφιακό Μουσείο, 
στον παιδαγωγικό του ρόλο, στοχεύει: 
• στην ενεργό συμμετοχή του επισκέπτη κάθε 
ηλικίας σε όλη τη διάρκεια της πορείας του 
στον χώρο, με τρόπους ελκυστικούς και 
πρωτότυπους, που ενεργοποιούν όλες τις 
αισθήσεις του,
• στην αξιοποίηση των υπαρχόντων βιωμάτων 
του και τη δημιουργία νέων,
• στην έρευνα, την ανακάλυψη, την 
ενεργοποίηση της φαντασίας και της 
δημιουργικότητάς του,
• στη δημιουργία νοήματος αντί για την 
αποστήθιση πληροφοριών,
• στην προαγωγή της αυτογνωσίας, της 
κριτικής σκέψης και ικανότητας,
• στη δημιουργία ενός οικείου περιβάλλοντος 
που θα δημιουργεί διάθεση για μάθηση και 
ψυχαγωγία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε κάθε ενότητα της 
έκθεσης, η οποία είναι απόλυτα θεματική, 
επιλέχτηκαν έργα-κλειδιά, για τα οποία 
δημιουργούνται animations, αφήγηση και 
κείμενο, προκειμένου ο επισκέπτης να 
εξοικειωθεί με τον τρόπο ζωγραφικής του 
Ιακωβίδη, να κατανοήσει βασικά στοιχεία 
της τέχνης, όπως τον ρόλο που παίζει το φως, 
το χρώμα, οι φωτοσκιάσεις και το σχέδιο, να 
εξοικειωθεί με τον τρόπο που οι ιστορικοί 
τέχνης και οι συντηρητές ανακαλύπτουν, 
ταυτοποιούν και συμπεραίνουν τη γνησιότητα 
ενός έργου τέχνης, να απολαύσει, τελικά, με 
έναν σύγχρονο και πολύ προσιτό σε αυτόν 
τρόπο, τα υπέροχα έργα του Ιακωβίδη.

Το ζητούμενο ήταν να δημιουργηθεί ένας 
χώρος φιλικός προς τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς, με σκοπό να ενθαρρύνει τις 
πολλαπλές εκπαιδευτικές επισκέψεις και να 
καταστήσει το νέο μουσείο χώρο αναφοράς. 
Παράλληλα, ο χώρος εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκε είχε 
στόχο τη δημιουργική έκφραση των παιδιών 
και την ενασχόλησή τους με την τέχνη της 
ζωγραφικής. Τέλος, ένας συνεχής στόχος του 
Μουσείου είναι να δίνει κίνητρο στους 
εκπαιδευτικούς να οργανώνουν οι ίδιοι τις 
εκπαιδευτικές επισκέψεις με την τάξη τους και 
να αξιοποιούν το πλούσιο υλικό που τους 
προσφέρει τόσο για την προετοιμασία των 
παιδιών όσο και για την αξιοποίηση της 
επίσκεψης αργότερα, στην τάξη.
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Η απήχηση 
του 
Μουσείου

Πίνακας του λαϊκού ζωγράφου 
Π. Μαλαμέλη
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Το Μουσείο 
και τα παιδιά: 
Παιδεία 
και αισθητική 
καλλιέργεια

Δημήτρης 
Καραπιπέρης
Εκπαιδευτικός-
Ζωγράφος

Τα μουσεία υπηρετούν πολλούς σκοπούς: 
τη διατήρηση της ιστορικής-πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της ταυτότητας ενός τόπου, 
την τουριστική-οικονομική ανάπτυξη και την 
ποιότητα ζωής, την παιδεία και την αισθητική 
καλλιέργεια και άλλα πολλά.

Σε αυτούς τους σκοπούς το Ψηφιακό Μουσείο 
«Γεώργιος Ιακωβίδης» ανταποκρίνεται 
πλήρως. Γίνεται ιδιαιτέρως αγαπητό και 
προσιτό σε όλους τους επισκέπτες, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και εθνικότητας, 
με την υποδειγματική χρήση της νέας 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Το μέλλον του κόσμου, όμως, είναι τα παιδιά, 
και σ’ αυτά απευθύνεται το Μουσείο 
με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα. 

Ο μεγάλος μας ζωγράφος Γεώργιος 
Ιακωβίδης, που με το έργο του πρόσφερε 
πολλά στην ιδιαίτερη πατρίδα του και σ’ όλο 
το Πανελλήνιο, αγάπησε ιδιαίτερα το παιδί. 
Το έκανε πρωταγωνιστή σε πολλά έργα του, 
τα οποία πραγματεύονται τη σχέση 
του παιδιού με τον κοινωνικό του περίγυρο. 
Ανάμεσά τους, κορυφαίο το βραβευμένο έργο 
του «Παιδική Συναυλία», που βρίσκεται στην 
Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα.

Το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης» 
προσφέρει πολλά στην παιδεία και την 
αισθητική καλλιέργεια όλων, αλλά ιδιαιτέρως 
των παιδιών.

Ειδικότερα: Κάθε χρόνο βραβεύει εργασίες 
παιδιών από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 
και από διάφορες περιοχές της χώρας, που 
αφορούν είτε το έργο του Ιακωβίδη είτε 
κάποιο αρχαιολογικό ή πολιτιστικό μνημείο 
του τόπου κατοικίας τους.
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Στο Μουσείο, σε ειδικά διαμορφωμένη 
αίθουσα, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Τα έργα που δημιουργούν 
τα παιδιά σε αυτό το πλαίσιο συλλέγονται, τα 
καλύτερα βραβεύονται σε ειδική εκδήλωση και 
κατόπιν εκτίθενται στον χώρο του Μουσείου.

Με την ενημέρωση και τη συνεργασία των 
αναλόγων διευθύνσεων της Δημόσιας 
Εκπαίδευσης, το έργο του Ιακωβίδη γίνεται 
αφορμή για εικαστική εργασία, ακόμη και για 
κόμικ, με θέμα, π.χ., μητέρα και παιδί, 
παππούς και εγγόνια, παιδί και μουσική κ.ο.κ. 
Τα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων 
είναι άκρως ενθαρρυντικά και καλλιτεχνικά. 
Τα έργα του Ιακωβίδη, εξόχως καλλιτεχνικά, 
απολύτως κατανοητά και προσιδιάζοντας 
στην παιδική φύση λόγω θέματος, 
δημιουργούν στο παιδί την επιθυμία να 
ζωγραφίσει. Ξυπνάνε μέσα του το ταλέντο 
που πιθανόν υπάρχει, κι έτσι παράγεται το 
καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, ιδιαίτερα αν 
έχει συμπαραστάτη έναν εκπαιδευτικό 
κατάλληλα εκπαιδευμένο, ο οποίος θα το 
προσεγγίσει παρακινητικά και διακριτικά.

Η επαφή του παιδιού με έργα υψηλής 
αισθητικής και η εμπειρία την οποία αποκτά 
σίγουρα θα του φανούν πολύτιμα στη ζωή, 
θα καλλιεργήσουν την κρίση του και θα το 
βοηθήσουν στην αξιολόγηση άλλων έργων 
που θα δει στο μέλλον. Έτσι, λοιπόν, 
αναμφίβολα η επίσκεψη σε ένα τέτοιο 
μουσείο πολλαπλά ωφελεί.

Η γραφικότητα του ημιορεινού χωριού των 
Χυδήρων, η φιλοξενία των κατοίκων του, η 
αισθητική απόλαυση των έργων του 
Ιακωβίδη, οι εργασίες που μπορούν να 
κάνουν τα παιδιά εντός ή εκτός του 
Μουσείου, η ευκαιρία που τους δίνεται να 
διαγνώσουν το ταλέντο της ζωγραφικής που 

πιθανόν κρύβεται μέσα τους, επ’ ωφελεία δική 
τους και της κοινωνίας, κάνουν μια τέτοια 
επίσκεψη απαραίτητη συνέχεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας που γίνεται μέσα 
στο σχολείο. Γιατί σήμερα, που τα μέσα 
συγκοινωνίας έχουν αυξηθεί, δεν μπορεί η 
εκπαίδευση να περιορίζεται στους τέσσερις 
τοίχους ενός δωματίου. Η διά ζώσης επαφή με 
τη φύση και το πραγματικό αντικείμενο, σε 
συνδυασμό με την κατάλληλη καθοδήγηση, 
προσφέρουν την καλύτερη εκπαίδευση και 
δίνουν μια εμπειρία που παραμένει στη μνήμη 
για όλη τη ζωή.
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Ο ζωγράφος Γεώργιος Ιακωβίδης 
καθιερώθηκε με το πολύπλευρο έργο του ως 
μια από τις ηγετικές μορφές της νεοελληνικής 
τέχνης του τέλους του 19ου και των αρχών 
του 20ού αιώνα. Γεννήθηκε στα Χύδηρα της 
Λέσβου το 1853 και πέθανε στην Αθήνα το 
1932, αφού διήνυσε μια μακρά πορεία, 
πλούσια σε καλλιτεχνική και κοινωνική 
καταξίωση.

Έχοντας αφομοιώσει τις αρχές της 
ζωγραφικής στις οποίες τον μύησε 
ο δάσκαλός του Νικηφόρος Λύτρας στην  
Αθήνα, όταν έφθασε στο Μόναχο το 1877 
έγινε γόνιμος δέκτης των διαφόρων τάσεων 
που είχαν ήδη διαμορφωθεί εκεί και εκινούντο 
σ’ ένα ευρύ φάσμα ανάμεσα στον ρεαλισμό 
και τον ιδεαλισμό. Από τα καθαρά ηθογραφικά 
θέματα των χρόνων της μαθητείας του στην 
Αθήνα, προχώρησε αρχικά σε απεικονίσεις 
μυθολογικών θεμάτων, για να καταλήξει στη 
χαρακτηριστική ζωγραφική του με σκηνές από 
την παιδική και οικογενειακή ζωή. Μέσα στο 
πλαίσιο της ηθογραφίας, με το ευχάριστο και 
χαρούμενο οικογενειακό περιβάλλον, οι 
ειδυλλιακές σκηνές των έργων του εξήραν τα 
ιδανικά της εποχής –ιερότητα της οικογένειας, 
θέση του παππού και της γιαγιάς σ’ αυτήν– 
και βρήκαν ανταπόκριση στην αστική κοινωνία 
του τέλους του 19ου αιώνα, τόσο στη 
Γερμανία όσο και στην Ελλάδα. Τη δεκαετία 
1890-1900, προβληματισμοί πάνω στην 
επίδραση του φωτός τον έφεραν κοντά στις 
αναζητήσεις καλλιτεχνών που ήλθαν σε 
επαφή με τα νέα ρεύματα ζωγραφικής που 
διαμορφώθηκαν στη Γαλλία και βρήκαν 
πρόσφορο έδαφος στη Γερμανία. 
Με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1900, 
η απασχόλησή του τόσο στην Εθνική 
Πινακοθήκη όσο και στη Σχολή Καλών Τεχνών 
απορρόφησαν μεγάλο μέρος της 
δραστηριότητάς του. Η θεματογραφία του 
περιορίστηκε, κατά κύριο λόγο, 
σε προσωπογραφίες και νεκρές φύσεις και 
πολύ λιγότερο στις συνθέσεις.

Ο Ιακωβίδης διετέλεσε για τριάντα περίπου 
χρόνια διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης 
και καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών και 
έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του 
καλλιτεχνικού κλίματος της εποχής του. 
Εκφραστής του πνεύματος που επικρατούσε 
στην καλλιτεχνική ζωή του Μονάχου, με τις 
διάφορες τάσεις που είχαν αναπτυχθεί εκεί 
και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, άριστος 
σχεδιαστής, ικανότατος χειριστής του 
χρώματος και εκ φύσεως προσηνής, 

μετέδωσε στους μαθητές του τις γνώσεις του, 
οι οποίες διαφαίνονται στο έργο τους, παρά το 
γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς 
ακολούθησαν εντελώς διαφορετικούς 
δρόμους από τον δάσκαλό τους.

Έχοντας υπ’ όψιν το μέγεθος και τη σημασία 
του έργου του Γεωργίου Ιακωβίδη, 
αντιμετώπισα ως μεγάλη πρόκληση την 
πρόταση του Νίκου Παπαδημητρίου να 
δημιουργήσουμε ένα μουσείο για τον μεγάλο 
μας ζωγράφο στον τόπο καταγωγής και των 
δύο, τα Χύδηρα, ένα απομακρυσμένο χωριό 
στα ορεινά της δυτικής Λέσβου. Η απορία για 
το πώς μπορεί να γίνει ένα μουσείο χωρίς 
έργα, μας έδωσε το ερέθισμα να στραφούμε 
στην ψηφιακή τεχνολογία. Με τη βοήθεια της 
καθηγήτριας της Σχολής Αρχιτεκτονικής του 
Πολυτεχνείου Αθηνών Σόνιας 
Χαραλαμπίδου-Διβάνη, ειδικευμένης σε 
μουσειολογικές και εκθεσιακές μελέτες και 
εφαρμογές στα μεγαλύτερα μουσεία και 
ιδρύματα της χώρας μας, καθώς και της 
εταιρείας ψηφιακού σχεδιασμού 
PostScriptum, με εμπειρία στις μουσειακές 
εφαρμογές, όλη η επιστημονική μου εργασία 
για τον ζωγράφο και η εμπειρία μου από την 
αναδρομική έκθεση του έργου του στην 
Εθνική Πινακοθήκη μεταφέρθηκαν στα 200 
τετραγωνικά μέτρα του Ψηφιακού Μουσείου 
«Γεώργιος Ιακωβίδης». Το αποτέλεσμα είναι 
ένα ιδιαίτερο και πρωτότυπο μουσείο, που 
στηρίζεται αποκλειστικά σε οπτικοακουστικές 
και πολυμεσικές εφαρμογές για να 
παρουσιάσει τη ζωή και το έργο τουζωγράφου.

Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει το Μουσείο 
όχι μόνο σημείο αναφοράς για την κατανόηση 
και την ανάδειξη του έργου του Ιακωβίδη 
και των καλλιτεχνικών τάσεων και 
χαρακτηριστικών της ελληνικής ζωγραφικής 
της περιόδου και ιδιαίτερα της Σχολής του 
Μονάχου, αλλά και ένα παραδειγματικό 
κέντρο εφαρμογής νέων τεχνολογιών, ένα 
πεδίο εξοικείωσης στη χρήση των σύγχρονων 
τεχνολογικών μέσων για τα σχολεία και τους 
κατοίκους της περιοχής, ένα όχημα για την 
ένταξη των κατοίκων του ορεινού όγκου της 
Λέσβου στην Κοινωνία της Πληροφορίας.



«Έκπληξη», 
«όαση πολιτισμού», «ομορφιά», 
«φως»...
Αυτές και πολλές παρόμοιες 
είναι οι λέξεις 
που κυριαρχούν 
στα σχόλια 
των επισκεπτών 
του Ψηφιακού Μουσείου 
Γεώργιος Ιακωβίδης. 
Πολλές και οι ευχές να βρει 
αυτή η πρωτοβουλία μιμητές,
πολλές οι ευχαριστίες 
για την εμπειρία, 
τη φιλοξενία,
τη γνώση. 

Καταπληκτική πρωτοβουλία! Μία, 
στην κυριολεξία, ευχάριστη έκπληξη, 
η δημιουργία του ψηφιακού μουσείου 
στο υπέροχο χωριό των Χυδήρων. 
Αισθητικά και πολιτισμικά άρτιο, το 
μουσείο καλό θα ήταν να αποτελέσει 
πόλο έλξης και για τον υπόλοιπο 
κόσμο αλλά και για τους μαθητές 
όλου του νησιού της Λέσβου.
Γεωργία Δ. Φωτοπούλου 2008
Καθηγήτρια πιάνου Μουσικού Σχολείου 
Μυτιλήνης  

Ένα μουσείο στη μέση του πουθενά 
που ακολουθεί όλες τις σύγχρονες 
μουσειολογικές αρχές. Απίστευτο!
Χριστίνα Σαββίδου 12/10/2008

Πολύ σημαντικό σε ένα τόσο 
απομακρυσμένο σημείο-τόπο της 
Λέσβου να υπάρχει ένας τόσο 
σύγχρονος χώρος ανάδειξης της 
τοπικής ιστορίας και της 
φυσιογνωμίας και του έργου του 
Ιακωβίδη. Καλή συνέχεια!
Κρίτων Αρσένης  2009

Ευχαριστούμε για αυτή την 
όαση/νησίδα πολιτισμού και 
ευγένειας σ’ ένα απομονωμένο αλλά 
πανέμορφο τοπίο! 
Ελένη Αργύρη, Νίκος Κούτσης  
30/7/2009

Η ανταπόκριση 
του κοινού: 
«Μια 
ευχάριστη 
έκπληξη, 
ένα μικρό 
κόσμημα…»

54

Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση, τη 
ζεστασιά με την οποία μας υποδεχτήκατε και 
τη γνώση που μοιραστήκατε μαζί μας. 
Καταπληκτική και καινοτόμος η ψηφιακή 
μουσειολογική προσέγγιση. 
Συνεχίστε την καλή δουλειά!
ΙΕΚ Μυτιλήνης 
Ειδικότητα Φύλακας Μουσείων 
και Αρχαιολογικών Χώρων 
Ευαγγελία Κυριαζή, Μαρία Μπουρού, 
Πηνελόπη Βαρσάνη, Στράτος Σαβέλλης
31/10/2009

Υπέροχο! Συγχαρητήρια! Τα παιδιά μας 
ενθουσιάστηκαν και εμπνεύστηκαν. 
Ευχαριστούμε πολύ.
Θάλεια Στανίτσα 11/5/2010

Μακάρι το έργο του Ιακωβίδη και το Μουσείο 
που το προωθεί να συντελέσει να μπει 
η τέχνη, το χρώμα και το φως στη ζωή 
των παιδιών μας. Το έχουν ανάγκη 
σ’ αυτές τις δύσκολες μέρες. 
Πολύ σπουδαία προσπάθεια για τον τόπο μας!
Λίτσα Μαστρογιώργη-Σαμαρά 26/10/2010
δασκάλα  

Είναι πολύ ελπιδοφόρο να γίνονται τέτοια 
μουσεία, που από τη μια δείχνουν το έργο του 
καλλιτέχνη και από την άλλη δίνουν ζωή 
στον τόπο που τον γέννησε.
Φανή Δεληγιαννίδου 6/9/2011

Αγαπούσα τον Ιακωβίδη. 
Τώρα τον ΛΑΤΡΕΨΑ. Μακάρι όλη η Ελλάδα 
να γεμίσει ψηφιακά μουσεία.
Μαρία, Κώστας
Γύθειο Λακωνίας  2011

Συγχαρητήρια γι’ αυτό το μικρό κόσμημα της 
Λέσβου, μια ψηφίδα τέχνης μα και νησίδα 
πολιτισμού, σημείο έλξης και προσέλκυσης 
ανθρώπων και χρωμάτων. Ευχαριστούμε 
θερμά για τη ζεστή σας φιλοξενία.
Από την Παγκόσμια Επιτροπή 
Περιφερειακών Μουσείων (ICR), 
Γιάννης Μαρκάκης, 
Μουσείο Λυχνοστάτης  2012

Ένα εικαστικό μουσείο που ενώνει την τέχνη 
με την τεχνολογία και καταφέρνει να διδάξει 
αλλά και να ψυχαγωγήσει. Μεγάλη προσφορά 
πολιτισμού. Ευχαριστούμε.
Οικογένεια Καλανταρίδη Θεμιστοκλή, 
Μπάτζιου Σπυρίδωνα 20/7/2012

Το μουσείο ήταν πολύ όμορφο. Ο χώρος 
γενικά, πολύ περιποιημένος. Το προσωπικό 
ήταν πολύ ζεστό με τα παιδιά. 
Το πρόγραμμα ενθουσίασε τα παιδιά. 
Σας ευχαριστούμε πολύ!
3ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης 13/2/2014
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Great exhibition in this small village!
Unforgettable!
Isla Wilson, Dublin 7/2015

This is terrific! A jewel of a museum!!!
Joy & Ted, Baltimore 10/8/2016

Μια ευαίσθητη, καλόγουστη και άρτια 
επιστημονική προσπάθεια… σε ένα ορεινό 
χωριό της Λέσβου. Σε μια εποχή που 
πολλοί λίγοι άνθρωποι δαπανούν εξ ιδίων
για να φωτίσουν τον τόπο και τους 
ανθρώπους του.                     

Άγγελος Παληκίδης 3/8/2017
Επ. Καθηγητής Ιστορίας
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης 

… Μάθαμε τόσα πολλά για τον εθνικό μας
 ζωγράφο στο υπερσύγχρονο αυτό μουσείο. 
Συγχαρητήρια στο χωριό, στο προσωπικό 
και στο Ίδρυμα Παπαδημητρίου για την 
υλοποίηση αυτής της ιδέας.
Σπύρος & Αγγελική Βογιατζή 18/8/2017

Αξιέπαινη προσπάθεια, όπως πάντα μάχιμη
η ιδιωτική πρωτοβουλία. Με την ελπίδα
για το πολυπόθητο Αποτέλεσμα !!!!! 
Μιχαέλα και η μαμά της 18/8/2018

Very warm, heartening paintings!
Lovely. Thank you.
Jydy, from Faversham, England 19/8/2018

Μπράβο για την όλη προσπάθεια και την
ανάδειξη του έργου ενός τόσο αξιόλογου
ζωγράφου. Ευχαριστούμε για την εμπειρία.   
Γυμνάσιο Μυτιλήνης 16/5/2019

Αξιέπαινοι οι εμπνευστές και δημιουργοί
αυτού του Μουσείου. Μεγάλη τόλμη! 
Μεγάλη επιτυχία! Καλή συνέχεια!  
Πέτρος, Λένα Κυριάκου 17/8/2020

Δεν περίμενα σ’ αυτό το μικρό χωριό να 
συναντήσω ένα τέτοιο μουσείο, με τόσο 
ενδιαφέρον υλικό για έναν τόσο σπουδαίο
Έλληνα καλλιτέχνη! Πολλά συγχαρητήρια.
Λ. Ελευθεριάδου 24/8/2021



Οι άνθρωποι 
του Μουσείου: 
Όσο είμαι 
εγώ εδώ…

Σ’ ένα νησί όπως η Λέσβος, μακριά από την 
πρωτεύουσα της χώρας, και σ’ ένα χωριό 
όπως τα Χύδηρα, μακριά από την 
πρωτεύουσα του νησιού, η δημιουργία και, 
πολύ περισσότερο, η καθημερινή λειτουργία 
ενός μουσειακού χώρου παρουσιάζει 
αυξημένες δυσκολίες. Το Ψηφιακό Μουσείο 
«Γεώργιος Ιακωβίδης» από την πρώτη στιγμή 
αναζήτησε και βρήκε ενθουσιώδεις και 
πιστούς υποστηρικτές εκεί, στον τόπο, στην 
κοινότητα. Είναι οι άνθρωποι του Μουσείου, 
που του προσφέρουν τον χρόνο και τον κόπο 
τους και το νιώθουν κομμάτι της ζωής τους. 
Είναι η απόδειξη ότι ένας χώρος πολιτισμού 
δεν μπορεί παρά να έχει άμεση, ουσιαστική, 
σχέση με την κοινότητα όπου εντάσσεται, 
στηρίζεται σε αυτήν και την επηρεάζει. Η 
Χρυσούλα Μαλακού, ο Λάκης Νικορέζος, 
ο Γιάννης Καραγιάννης, ο Μιχάλης Κουδουνάς 
ο Γιάννης Κουβαλάκης και ο Μανώλης 
Μαλακός αποτελούν την άοκνη Ομάδα 
Υποστήριξης του Μουσείου «Γεώργιος 
Ιακωβίδης».

«Με άλλαξε σαν άνθρωπο…»

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΜΑΛΑΚΟΥ

Η Χρυσούλα Μαλακού γεννήθηκε στα 
Χύδηρα, από γονείς Χυδηριώτες. Δουλεύει για 
το Μουσείο από την πρώτη στιγμή, είναι ο 
φύλακας άγγελός του. Έχει την έγνοια και τη 
φροντίδα του, υποδέχεται και ενημερώνει τους 
επισκέπτες και, το σπουδαιότερο, είναι 
διαθέσιμη κάθε μέρα, κάθε ώρα, μ’ ένα 
τηλεφώνημα, να το ανοίξει για καθέναν που 
φθάνει στην πόρτα του.

   Έβλεπα το Μουσείο να φτιάχνεται και μου 
φαινόταν πολύ προχωρημένο για το χωριό 
μας, να μη πω παρακινδυνευμένο. Όταν ήταν 
έτοιμο πια και πρωτομπήκα μέσα, 
εντυπωσιάστηκα. Ήξερα από το σχολείο ότι ο 
Ιακωβίδης ήταν ένας γνωστός ζωγράφος που 
γεννήθηκε εδώ, αλλά τότε μόνο κατάλαβα τι 
ήταν πραγματικά, έμαθα λεπτομέρειες γι’ 
αυτόν και πόσο σημαντικός ήταν. Κι απ’ όταν 
ξεκίνησα να δουλεύω εδώ, το Μουσείο με έχει 
αλλάξει πολύ σαν άνθρωπο. Ήρθα σε επαφή 
με πολύ κόσμο, άλλαξε ο τρόπος της ζωής 
μου.

Αλλά και το χωριό μας άλλαξε. Το Μουσείο τού 
πρόσφερε πολλά. Πρώτον, 
αναγνωρισιμότητα. Τα Χύδηρα δεν τα γνώριζε 
κανείς, ακόμη και άνθρωποι που μένουν στο 
νησί. Ενώ τώρα τα γνωρίζουν. Συναντώ πολύ 
κόσμο που, όταν λέω ότι είμαι απ’ τα Χύδηρα, 
μου λένε: Α, έχετε και το μουσείο, το ‘χω 
επισκεφθεί!... Δεύτερον, προσφέρει οικονομική 
βοήθεια στο χωριό μας. Οι επισκέπτες που 
έρχονται εδώ, θα καθίσουν, θα πιουν καφέ, θα 
πάνε στον φούρνο, στο μπακάλικο, θα πάνε 
στην εκκλησία. Και απ’ αυτήν την άποψη είναι 
καλό. Και τρίτον, προσφέρει στο χωριό 
γνώση: τα παιδιά μας έχουν μάθει πολύ 
περισσότερα για τον Ιακωβίδη χάρη στο 

Μουσείο. Έρχονται με το σχολείο, έρχονται και 
μόνα τους. Βλέπουν τα έργα, παρακολουθούν 
την ταινία, κάθονται και ζωγραφίζουν.

Για τον κύριο Παπαδημητρίου το Μουσείο ήταν 
όνειρο ζωής. Κι εμείς που είμαστε εδώ θα το 
στηρίζουμε όσο μπορούμε και περνάει από το 
δικό μας χέρι, για να συνεχίσει να υπάρχει.

«Κέντρο πολιτισμού για τον τόπο…»

ΛΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΡΕΖΟΣ

Ο Λάκης Νικορέζος γεννήθηκε στα Χύδηρα, 
από γονείς Χυδηριώτες. Ζει στα Χύδηρα και 
εργάζεται ως αγρότης. Φροντίζει το Μουσείο 
ήδη από το στάδιο της δημιουργίας του.

  Ο παππούς μου διηγιόταν μια ιστορία για 
τον Ιακωβίδη. Είχε ζωγραφίσει, λέει, μέσα σ’ 
ένα σπίτι, πάνω στον τοίχο, μια πόρτα. Και 
την έκανε τόσο ζωντανή που ένας 
φιλοξενούμενος πήγε να πιάσει το πόμολο να 
την ανοίξει, και χτύπησε τα δάχτυλά του 
επάνω!

Απ’ όταν ξεκίνησε να φτιάχνεται το Μουσείο, 
συνεργάστηκα με τον κύριο Παπαδημητρίου 
και με όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν 
γι’ αυτό. Απ’ την αρχή ήμουν, είμαι και θα είμαι 
πρόθυμος να βοηθήσω σε ό,τι μπορώ και όσο 
μπορώ για το Μουσείο. Το θεωρώ σπουδαίο 
για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα, 
παρουσιάζει τα έργα του Ιακωβίδη. Έπειτα, 
είναι και οικονομικός παράγοντας, είναι μια 
πηγή εσόδων για τα Χύδηρα. Έρχεται 
αρκετός κόσμος, μ’ έναν καφέ, μ’ ένα ούζο 
που θα πιει, κάτι αφήνει στο χωριό. Κι ακόμη, 
το σπουδαιότερο, είναι ένα κέντρο πολιτισμού 
για τον τόπο μας   .
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ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

«Σαν σπίθα…»

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ

«Όσο είμαι εγώ εδώ…»
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Ο Γιάννης Καραγιάννης γεννήθηκε στα 
Χύδηρα, από γονείς Χυδηριώτες. Σπούδασε 
πληροφορική και σήμερα εργάζεται ως 
πυροσβέστης στην Καλλονή. Προσφέρει τη 
βοήθειά του για τη συντήρηση των 
τεχνολογικών εφαρμογών του Μουσείου.
   Όταν έφτιαχνε το Μουσείο, ο κύριος 
Παπαδημητρίου με ρώτησε αν θα μπορούσα 
να βοηθήσω στη συντήρηση των  
μηχανημάτων. Χρειαζόταν να υπάρχει κάποιος 
εδώ, κοντά στο χωριό, που να μπορεί να 
υποστηρίξει το Μουσείο στο ενδεχόμενο μιας 
βλάβης. Δήλωσα από τότε ότι θέλω να στηρίξω 
την προσπάθεια μ’ όποιον τρόπο μπορώ, και 
το συνεχίζω μέχρι τώρα. Σ’ ένα χωριό σαν 
τα Χύδηρα, που είναι στην άκρη του νησιού κι 
ασχολείται με την κτηνοτροφία, ένα μουσείο 
είναι εκτός του συνηθισμένου. Η ύπαρξή του 
βοηθάει την τοπική κοινωνία με δυο τρόπους. 
Έρχονται αρκετοί τουρίστες, κι αυτό ενισχύει 
την τοπική οικονομία. Κι έπειτα, για πολλά 
άτομα που θα έρθουν εδώ, ειδικά για τα παιδιά, 
είναι σαν σπίθα, σαν έναυσμα, μπορεί να τους 
κεντρίσει το ενδιαφέρον για να στραφούν 
σ’ αυτό το κομμάτι, ν’ ασχοληθούν 
με τον πολιτισμό, με τις τέχνες.

Ο Μιχάλης Κουδουνάς γεννήθηκε στη 
Μυτιλήνη, από γονείς Χυδηριώτες. Σπούδασε 
θερμοϋδραυλικός και σήμερα εργάζεται στο 
αρτοποιείο της οικογένειάς του στα Χύδηρα, 
όπου και ζει. Προσφέρει τη βοήθειά του σε 
όποια τεχνική εργασία χρειάζεται το Μουσείο. 
   Αυτό που έφτιαξε ο κύριος Παπαδημητρίου 
ήταν κάτι πολύ δυνατό για μας. Προσπαθούσε 
πολλά χρόνια κι έκανε σοβαρή δουλειά, 
έφτιαξε ένα μουσείο που αναδεικνύει τον 
ζωγράφο μας. Γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι ένας 
απ’ τους ευεργέτες του χωριού. Στο παρελθόν 
το χωριό μας δεν είχε ποτέ τουρίστες. Σήμερα 
το Μουσείο προσφέρει στο χωριό αναγνώριση, 
το κάνει γνωστό, του φέρνει επισκέπτες. Από 
τη μεριά μου, μ’ όλες μου τις δυνάμεις θα κάνω 
ό,τι μπορώ για να λειτουργεί το Μουσείο 
σωστά και να έχει ακόμη περισσότερους 
επισκέπτες στο μέλλον. Μακάρι να μη κλείσει 
ποτέ, αυτό θα προσπαθήσουμε. Κι όσο είμαι 
εγώ εδώ, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ

«Ένα στολίδι για το χωριό…»

ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΜΑΛΑΚΟΣ

«Αναβαθμιζόμαστε όλοι…»
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Ο Γιάννης Κουβαλάκης γεννήθηκε στα 
Χύδηρα, από γονείς Χυδηριώτες. Ζει στα 
Χύδηρα και ασχολείται με την κτηνοτροφία. 
Είναι μέλος της Ομάδας Υποστήριξης του 
Μουσείου.
  Στο Δημοτικό ο δάσκαλος μάς είχε βάλει να 
κάνουμε εργασία για τον Ιακωβίδη. Βρήκαμε, 
λοιπόν, τον μπάρμπα-Θόδωρο. Γεννημένος το 
1902, ήταν τότε ενενήντα πέντε χρονών. Αυτός 
διηγούνταν ότι, όταν ήταν παιδί ο Ιακωβίδης, 
πήγαινε και βοσκούσε τις κατσίκες κάτω στο 
ποτάμι, κι εκεί ακόμα, στην άμμο που είχε 
κάτω, ζωγράφιζε, και ζωγράφιζε πολύ 
παραστατικά. Τα περισσότερα, βέβαια, για τον 
Ιακωβίδη τα μάθαμε όταν έγινε το Μουσείο.
Εκτιμώ την κίνηση που έκανε ο κύριος 
Παπαδημητρίου  – γιατί είναι αντίξοες οι 
συνθήκες εδώ: είμαστε ένα μικρό, ορεινό 
χωριό, απομακρυσμένο από την πρωτεύουσα. 
Παρ’ όλ’ αυτά, το τόλμησε και το έκανε 
πραγματικότητα. 
Κι ενώ αρχικά μου φάνηκε ένα παράτολμο και 
δύσκολο εγχείρημα, σιγά-σιγά αποπερατώθηκε 
κι έγινε αυτό που έγινε: ένα στολίδι για το 
χωριό μας. Όποιος έρχεται εδώ, μαθαίνει 
και τον τόπο και τον καλλιτέχνη. Γι’ αυτό, θα 
συνεχίσω να στηρίζω το Μουσείο για να γίνουν 
πράγματα που θα το αναδείξουν περισσότερο.

Ο Μανώλης Μαλακός γεννήθηκε στα Χύδηρα, 
από γονείς Χυδηριώτες. Ζει στα Χύδηρα και 
εργάζεται ως ψυκτικός. Φροντίζει για τη 
συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων 
του Μουσείου.
  Ήμουν παρών στις εργασίες του Μουσείου 
εκ θεμελίων. Από την αρχή η δημιουργία του 
μου φάνηκε πολύ ωραία ιδέα. 
Και πράγματι, έγινε πολύ ωραία δουλειά. 
Είναι σπουδαίο που υπάρχει στο χωριό, 
μακάρι να είχαμε κι άλλα. Είναι διαφήμιση για 
το χωριό μας. Οι επισκέπτες που έρχονται για 
το Μουσείο, βλέπουν και το χωριό. 
Κι όλοι εμείς που ζούμε εδώ αποκτούμε άλλο  
επίπεδο, αναβαθμιζόμαστε όλοι, και η περιοχή 
και οι κάτοικοι.



Προοπτικές 
και στόχοι
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Το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης», το πρώτο εξολοκλήρου ψηφιακό μουσείο 
τέχνης στην Ελλάδα, ξεκίνησε ως όραμα ενός ανθρώπου, καρπός της αγάπης για 
τους προγόνους του και τον τόπο τους, και εξελίχθηκε σε πολύτιμο κτήμα όλων: 
πρώτα-πρώτα, των ανθρώπων που ζουν στα Χύδηρα και το αντικρίζουν καθημερινά, 
αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής και της ταυτότητας του χωριού τους. Κι έπειτα, όλου 
του κόσμου που μπορεί να το επισκεφθεί.

Ο Νίκος Παπαδημητρίου έλεγε: «Η πρόοδος έχει ανάγκη από ψυχή και μεράκι, από ιδέες.» Πίστευε 
βαθιά στους νέους και στη σπουδαιότητα της παιδείας και της καλλιέργειάς τους. Η επιβράβευση 
μαθητών, φοιτητών και νέων επιστημόνων και, μέσω αυτής, η ενθάρρυνσή τους να συνεχίσουν τον 
επίπονο δρόμο της μόρφωσης και της αριστείας απετέλεσε εξ αρχής κύριο έργο του Ιδρύματος 
«Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου». Η ίδια στόχευση βρίσκεται στη βάση της ίδρυσης του Ψηφιακού 
Μουσείου «Γεώργιος Ιακωβίδης» και παραμένει η κύρια αποστολή της λειτουργίας του: να παρέχει στα 
παιδιά και τους νέους γνώση και ψυχαγωγία σε ένα υψηλής αισθητικής μουσειακό, κατ’ ουσίαν 
παιδευτικό περιβάλλον, να τους προσφέρει πνευματική τροφή, έμπνευση για δημιουργία και, κυρίως, 
ισχυρά πρότυπα και φωτεινά παραδείγματα ζωής. Τα παιδιά των Χυδήρων, της Λέσβου κι όλης της 
Ελλάδας βλέπουν στο Μουσείο αυτό όχι μόνο λαμπρά έργα τέχνης αλλά και τη λαμπρή πορεία ενός 
παιδιού σαν αυτά. Που ξεκίνησε από το μικρό χωριό του, σπούδασε στις μεγάλες πόλεις, αντρώθηκε, 
δούλεψε, δίδαξε, έζησε μια μακριά, λαμπερή ζωή, τη ζωή που θέλησε για τον εαυτό του. Το Μουσείο 
του «ζωγράφου των παιδιών», όπως συχνά χαρακτηρίζεται ο Ιακωβίδης, φιλοδοξεί να είναι το μουσείο 
των παιδιών: να τους δίνει χώρο να μαθαίνουν, να δημιουργούν, να φαντάζονται και να διεκδικούν 
το καλύτερο για τη ζωή τους και για τον κόσμο τους.

Ο Νίκος Παπαδημητρίου πίστευε πολύ στη δύναμη τόσο της ατομικής πρωτοβουλίας όσο και της 
ομαδικής προσπάθειας. Εκείνος εμπνεύστηκε την ιδέα για τη δημιουργία του Μουσείου και 
χρηματοδότησε την υλοποίησή του, αλλά μια ομάδα ανθρώπων, ο καθένας με την ειδικότητα και την 
εμπειρία του, συνεργάστηκαν για τη συγκρότησή του και μια άλλη ομάδα ανθρώπων εργάζονται 
σήμερα για τη συντήρηση και τη λειτουργία του. Στόχος του ίδιου και των συνεχιστών του έργου του 
είναι να παραμείνει ένα μουσείο καθημερινά ανοιχτό για όλους, μικρούς και μεγάλους, ντόπιους και 
ξένους. Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαία η έμπρακτη στήριξή του από την κοινότητα και τις 
οργανωμένες δομές της. Όπως ήδη στα εγκαίνια επεσήμανε ο ιδρυτής του:
«Η συνέχεια του Μουσείου αυτού πρέπει να στηρίζεται στους συμπατριώτες μου, στην κοινωνία και 
στον Δήμο της περιοχής, διότι μόνον η αγάπη και η στήριξή τους θα του δώσουν τη δυνατότητα 
να λειτουργεί εσαεί.»
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Great exhibition in this small village!
Unforgettable!
Isla Wilson, Dublin 7/2015

This is terrific! A jewel of a museum!!!
Joy & Ted, Baltimore 10/8/2016

Μια ευαίσθητη, καλόγουστη και άρτια 
επιστημονική προσπάθεια… σε ένα ορεινό 
χωριό της Λέσβου. Σε μια εποχή που 
πολλοί λίγοι άνθρωποι δαπανούν εξ ιδίων
για να φωτίσουν τον τόπο και τους 
ανθρώπους του.                     

Άγγελος Παληκίδης 3/8/2017
Επ. Καθηγητής Ιστορίας
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης 

… Μάθαμε τόσα πολλά για τον εθνικό μας
 ζωγράφο στο υπερσύγχρονο αυτό μουσείο. 
Συγχαρητήρια στο χωριό, στο προσωπικό 
και στο Ίδρυμα Παπαδημητρίου για την 
υλοποίηση αυτής της ιδέας.
Σπύρος & Αγγελική Βογιατζή 18/8/2017

Αξιέπαινη προσπάθεια, όπως πάντα μάχιμη
η ιδιωτική πρωτοβουλία. Με την ελπίδα
για το πολυπόθητο Αποτέλεσμα !!!!! 
Μιχαέλα και η μαμά της 18/8/2018

Very warm, heartening paintings!
Lovely. Thank you.
Jydy, from Faversham, England 19/8/2018

Μπράβο για την όλη προσπάθεια και την
ανάδειξη του έργου ενός τόσο αξιόλογου
ζωγράφου. Ευχαριστούμε για την εμπειρία.   
Γυμνάσιο Μυτιλήνης 16/5/2019

Αξιέπαινοι οι εμπνευστές και δημιουργοί
αυτού του Μουσείου. Μεγάλη τόλμη! 
Μεγάλη επιτυχία! Καλή συνέχεια!  
Πέτρος, Λένα Κυριάκου 17/8/2020

Δεν περίμενα σ’ αυτό το μικρό χωριό να 
συναντήσω ένα τέτοιο μουσείο, με τόσο 
ενδιαφέρον υλικό για έναν τόσο σπουδαίο
Έλληνα καλλιτέχνη! Πολλά συγχαρητήρια.
Λ. Ελευθεριάδου 24/8/2021




