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Περίληψη  

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το μουσειακό marketing και έχει σαν στόχο να 

βοηθήσει στην εξέλιξη της μουσειακής πολιτικής στη χώρα μας, δίνοντας σημασία στο 

στρατηγικό σχεδιασμό των μουσείων και στην προώθησή τους. Πιο συγκεκριμένα, το 

πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στους ορισμούς «Μουσείο», «Marketing» και 

γενικώς σε ορισμούς και βασικές έννοιες που θα μας βοηθήσουν στη καλύτερη 

κατανόηση του θέματος της εργασίας. 

 Εν συνεχεία στο δεύτερο κεφάλαιο κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στο μουσειακό 

management και marketing και επίσης επιχειρείται η σύνδεσή του με τη σύγχρονη 

πραγματικότητα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο στρατηγικό σχεδιασμό και στο δραστικό ρόλο 

αυτού για την ανάπτυξη ενός μουσείο. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσουμε και 

όλες τις εξελίξεις που οφείλουν να έχουν στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους τα μουσεία, 

έτσι ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης μεγαλύτερου κοινού. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο μελετάμε το παράδειγμα του Διαχρονικού μουσείου Λάρισας του οποίου η 

κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2006. 

Τέλος, στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες 

αναλύσεις με στόχο να διερευνηθεί η συμβολή του marketing στην αύξηση της 

επισκεψιμότητας του μουσείου καθώς και καταλήγουμε παραθέτοντας προτάσεις 

βελτίωσής της επισκεψιμότητάς του. 

 

Λέξεις-Κλειδιά 

Μουσειολογία   «Διαχρονικό Mουσείο Λάρισας» 

Μουσείο-Επικοινωνία   μουσείο και διαδίκτυο  

Μουσειακό marketing 

Μουσειακό management 

Στρατηγικός σχεδιασμός 
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Abstract 

 

This dissertation concerns the museum-marketing and aims to help the development of 

museum policy in our country (Greece) through emphasizing on museums’ strategic 

planning and promotion. Specifically, the first chapter is an introduction especially to the 

definition of “Museum” and that of “Marketing” and generally to basic definitions and 

notions that help us to understand the dissertation’s topic better. 

 The second chapter consists firstly of an historical flashback to the museum management 

and marketing, and secondly of an attempt to link the latter to the modern reality. In the 

third chapter, I refer to the strategic planning and its crucial role in the development of a 

museum. In this chapter, I also present the development of services that the museums 

ought to offer, so as to enable them to become larger poles of public attraction. In the 

fourth chapter, I examine the case of Diachronic Museum of Larisa which was built in 

2006. 

 Finally, in the fifth and last chapter of the dissertation, I carry out all the required 

analyses with the aim to investigate the marketing’s contribution to the increase in 

visitors to the museum and I thus conclude by proposing recommendations in order to 

improve the museum traffic. 
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Εισαγωγή   
 

Στην αρχαία Ελλάδα μουσείο ήταν ο χώρος, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στις μούσες 

και αποτελούσε τόπο φιλολογικών συζητήσεων. Σήμερα όταν αναφερόμαστε στο 

μουσείο μιλάμε για τη συλλογή, τη συντήρηση και τέλος τη παρουσίαση 

δημιουργημάτων, του ανθρώπου, τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα του, τις 

τέχνες και τις επιστήμες. 

Στις μέρες μας τα μουσεία αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς που υπάρχουν στο παρόν 

για να προβάλλουν τη πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία με το 

βλέμμα πάντα στραμμένο στο μέλλον, με στόχο να μεταλαμπαδεύσουν γνώσεις, την 

ιστορία αλλά και του πολιτισμού μας. 

Μέσα από τις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας, το 2001 η ICOM καλείται να αλλάξει τον 

ορισμό του μουσείου και στην ουσία να το συμπληρώσει. Έτσι με τον όσο μουσείο δεν 

αναφερόμαστε πια μόνο στα μνημεία αλλά και σε χώρους μουσειακού χαρακτήρα αλλά 

και προστατευμένους βιότοπους, κέντρα επιστήμης και αστρονομίας, καθώς και 

οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διενεργούν δραστηριότητες σχετικές 

με τα μουσεία και τη μουσειολογία. 

Ως φυσικό επακόλουθο όλων αυτών, τα μουσεία έχουν ένα ανανεωμένο ρόλο όπου 

μέσα από τη φύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, οδηγούνται στην οικονομική, 

πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξης τόσο της χώρας όσο και του τόπο εγκατάστασής 

τους. 

Στην χώρα μας το πρώτο μουσείου ιδρύθηκε το 1829 στην Αίγινα από τον Κυβερνήτη 

Καποδίστρια, το οποίο μεταφέρθηκε στην Αθήνα όταν εκείνη έγινε πρωτεύουσα του 

ελληνικού κράτους. Από τότε έως και σήμερα δεν υπάρχει μέρα που να περνάει και να 

μην ανοίγει ένα νέο μουσείο, γκαλερί ή συλλογή. 

Σύμφωνα με στατιστικές από το 1970 έως σήμερα έχει αυξηθεί σημαντικότατα ο 

αριθμός των μουσείων στη χώρα μας με αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί και νέοι 

τύποι μουσείων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των νέων αυτών μουσείων είναι τα 

υπαίθρια μουσεία, όπως για παράδειγμα το τείχος του Βερολίνου, ή εικονικά μουσεία 

όπως για παράδειγμα το μουσείο της σύγχρονης τέχνης στην Ιαπωνία ή μουσεία χωρίς 

απτά αντικείμενα, όπως το μουσείο των οπτικών ψευδαισθήσεων στη Νότια Κορέα.   
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Το πλήθος και η ποικιλία των μουσείων στην Ελλάδα, είναι συνάρτηση  του 

πολιτιστικού πλούτου της χώρας μας, όπου ανάγει τη μουσειακή πολιτική σε έναν 

ιδιαίτερο κλάδο της πολιτιστικής πολιτικής, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην 

ανάπτυξη του πολιτισμού. 

Στα χρόνια που διανύουμε ο επισκέπτης δεν μένει μόνο στο εσωτερικό του μουσείου 

και στα εκθέματα που αυτά εκθέτουν αλλά περιηγούνται στους κατάλληλα 

διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους, στους οποίους λαμβάνουν πολλές φορές χώρα 

διάφορα δρώμενα, όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συναυλίες και φεστιβάλ, αλλά ακόμα τους 

δίνεται η ευκαιρία να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική των κτιρίων και τα εκθέματα στους 

κήπους τους.  

Όσο αυξάνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο αυξάνεται αλλά και αλλάζει το κοινό 

το οποίο επισκέπτεται το μουσείο. Γι’ αυτό το λόγο βλέπουμε ότι όσα μουσεία έχουν  

αναπτύξει την επικοινωνία και την εξωστρέφεια τους καθώς και την γκάμα των 

δραστηριοτήτων που προσφέρουν, έχουν κερδίσει το επικοινωνιακό στοίχημα με 

αποτέλεσμα να έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στη κοινωνία και το κοινό που 

εξυπηρετούν.  

Για πολλές λοιπόν δεκαετίες επικρατούσε η αντίληψη πως οι πολιτιστικοί οργανισμοί, 

δηλαδή και τα μουσεία, στόχευαν αποκλειστικά και μόνο στη ψυχαγωγία του κοινού, 

χωρίς να έχουν οικονομικό προσανατολισμό. Η άποψη αυτή έχει παρέλθει 

ανεπιστρεπτί, μιας και στις μέρες μας στόχος όλων αυτών των οργανισμών είναι η 

αύξηση του κέρδους τους. 

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι που θέτουν όλοι οι πολιτιστικοί οργανισμοί και κατ’ 

επέκταση και τα μουσεία είναι δύο, α) η ικανοποίηση του κοινού που τους επισκέπτεται 

και β) η οικονομική τους βιωσιμότητα.  

Όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν αν δεν υπάρχει ένας σωστός 

σχεδιασμός μια στρατηγική και πάνω απ’ όλα αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά το 

Marketing και οι κανόνες που το διέπουν. Πιο συγκεκριμένα σήμερα αξίζει να 

αναφέρουμε πως όλοι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (Μ.Κ.Ο.) όπως είναι και τα 

περισσότερα μουσεία, έχουν να αντιμετωπίσουν πληθώρα προβλημάτων, όπως ο 

αυξημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός καθώς και τις αυξημένες οικονομικές δυσκολίες.  
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Μεθοδολογία εργασίας   

 

Η παρούσα διατριβή είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας, με στόχο τη κατανόηση και 

την ανάπτυξη του θεωρητικού και εννοιολογικού πλαισίου της (π.χ. στρατηγικός 

προγραμματισμός, πολιτιστική διαχείριση, μουσειακό marketing κ.λπ.). 

Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν πηγές όπως η διεθνής βιβλιογραφία και αρθρογραφία 

για θέματα μουσείων, marketing και management, καθώς και οι διεθνείς οργανισμοί 

όπως το International Council of Museums (ICOM). Ακόμα μελετήθηκαν βιβλία και 

επιστημονικά άρθρα, που ασχολούνται με τη σχέση των μουσείων και του marketing 

αλλά και τη σχέση του μουσείου και managment, με έμφαση σε θέματα marketing 

μουσείων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης μελετήθηκε και μια πληθώρα άρθρων με 

θέμα τους την στρατηγική ανάπτυξη, τον στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και τα μέσα 

ανάπτυξης των μουσείων.  

Για την καταγραφή των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων του μουσείου 

μελετήθηκε όλο το απαραίτητο  υλικό για το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας, καθώς 

επίσης αντλήθηκαν πάρα πολλές πληροφορίες από μία εκτενής παρακολούθηση του 

διαδικτυακού τόπου του μουσείου αλλά και άλλων αρχείων, τα οποία δεν είναι 

αναρτημένα στις σελίδες του μουσείου. (http://larisa.culture.gr),  επίσης έγινε χρήση και 

των υπόλοιπων ψηφιακών εφαρμογών του, με σκοπό την ακριβή αποτύπωση της 

συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη.  

Παράλληλα, μελετήθηκαν τα άρθρα και οι συνεντεύξεις στελεχών του μουσείου που 

έχουν δημοσιευθεί. Ακόμα, συγκεντρώθηκαν στατιστικά στοιχεία (π.χ. επισκεψιμότητα 

μουσείου) είτε από το μουσείο αυτό καθ’ αυτό είτε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, 

καθώς και διαθέσιμες για το μουσείο αξιολογήσεις από πληροφορίες που είχε η  

Εφορεία Αρχαιοτητων Λάρισας, στην οποία υπάγεται το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. 
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Κεφάλαιο 1ο  

 

«Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό. Η Ελλάδα, αυτό είναι η κληρονομιά 

της, αυτό είναι η περιουσία της και αν το χάσουμε αυτό δεν είμαστε ΚΑΝΕΙΣ» 

Μελίνα Μερκούρη  

1.1.  Ορισμοί  

 

«Μουσείο» : είναι ένα μόνιμο ίδρυμα μη κερδοσκοπικό που έχει σκοπό να βοηθήσει 

στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Είναι ανοιχτό στο κοινό για να δει και να καταλάβει την 

ιστορία του, με την βοήθεια των αντικειμένων ( υλικός πολιτισμός) που δημιούργησαν 

οι κοντινοί και μακρινοί προγονοί του. Το 2001, το ICOM διεύρυνε τον ορισμό του 

μουσείου περιλαμβάνοντας πλέον σε αυτόν όχι μόνο μνημεία και χώρους μουσειακού 

χαρακτήρα αλλά και προστατευμένους βιότοπους, κέντρα επιστήμης και αστρονομίας, 

καθώς και οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διενεργούν δραστηριότητες 

σχετικές με τα μουσεία και τη μουσειολογία (π.χ. συντήρηση, έρευνα, τεκμηρίωση) 

(Οικονόμου, 2003, σελ. 20) (Παράρτημα Ι: Ορισμός μουσείου). 

«Marketing» : με τον όρο marketing εννοούμε την κοινωνική διαδικασία και την 

διαδικασία διοίκησης με την οποία άτομα και ομάδες αποκτούν ότι χρειάζονται και ότι 

επιθυμούν μέσω της παραγωγής της προσφοράς και της ανταλλαγής προϊόντων που 

έχουν αξία για αυτούς.  

Στις μέρες μας το marketing το συναντάμε όχι μόνο στις επιχειρήσεις αλλά και στους 

κοινωφελούς οργανισμούς αλλά και στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

«Στρατηγική» :  είναι ένα σχέδιο που περιλαμβάνει στόχους, σκοπούς και τις βασικές 

πολιτικές που θα βοηθήσουν στο να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί, και που είναι 

διαμορφωμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να ορίζεται σε ποιόν κλάδο βρίσκεται ή 

πρόκειται να βρίσκεται η επιχείρηση καθώς και το είδος αυτής της επιχείρησης.  

«Στρατηγικό managment» : αναφέρεται στην πιο δύσκολη και πιο σημαντική 

πρόκληση που αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός στο πως 
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μέσα από τον ανταγωνισμό για επιβίωση και επικράτηση στο παρόν, θα τεθούν τα 

θεμέλια για την επιτυχή πορεία στο μέλλον (Γεωργόπουλος, 2013, σελ. 31).  

«Στρατηγικός προγραμματισμός» : Είναι η γέφυρα που βοηθά το μουσείο να 

μεταφερθεί από εκεί που βρίσκεται τώρα σε μια περισσότερο ιδανική κατάσταση 

(Roper and Beard, 2005). Ο στρατηγικός προγραμματισμός δηλαδή μπορεί να γίνει σε 

ορίζοντα τριών με πέντε χρόνων και να αναλύει τόσο την παρούσα κατάσταση, τον 

οργανισμό, τους στόχους, το όραμά του, όσο και τις δράσεις που θα αναλάβει στο 

μέλλον (Roper and Beard, 2005, σελ. 57-60). 

«Πολιτιστικό Marketing» : είναι η τέχνη της προσέγγισης των τμημάτων της αγοράς 

που είναι πιθανό να ενδιαφέρονται για το προϊόν ταυτόχρονα με τον καθορισμό των 

εμπορικών μεταβλητών του προϊόντος , όπως για παράδειγμα η τιμή, διανομή και 

προβολή, με σκοπό τη σύνδεσή του με ένα ικανό αριθμό καταναλωτών και την επίτευξη 

των στόχων που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή των πολιτιστικών οργανώσεων 

(Colbert, 2001). 

 

1.2.  Είδη – τύποι των Μουσείων  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε μια έντονη κινητικότητα στο τομέα του 

πολιτισμού και πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε μεγάλες αλλαγές στα μουσεία 

γενικότερα. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν ως απώτερο σκοπό κυρίως την υλοποίηση 

όσο το δυνατών περισσότερες εκ των προσδοκιών και απαιτήσεων των επισκεπτών 

τους.  

Η μεγάλη ανάπτυξη των μουσείων διεθνώς, η αναζήτηση οικονομικών πόρων, η 

ανάγκη των μουσείων να προσεγγίσουν τους επισκέπτες και η δημιουργία ενός 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, οδήγησε στην ανάπτυξη του μουσειακού marketing 

(Δέφνερ, Μεταξάς, 2012).  

Ως επακόλουθο όλων αυτών των αλλαγών είναι η δημιουργία πολλών κ διαφόρων 

τύπων μουσείων. Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη ταξινόμησή τους. Έτσι τα μουσεία, με 



 

 
7 

 

κριτήρια το είδος των συλλογών, των υπηρεσιών, των λειτουργιών και της 

επικοινωνιακής στρατηγικής τους, διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες – τύποι.  

Πιο συγκεκριμένα έχουμε τα :  

 παραδοσιακά,  

 μοντέρνα και  

 μεταμοντέρνα.  

 

Παραδοσιακά μουσεία είναι 

: Τα μουσεία τα οποία οι 

θεματικές τους ενότητες είναι 

από τα τέλη 18ου έως και 

σήμερα. Οι συλλογές αυτές 

βασίζονται σε υλικές 

μαρτυρίες και οι συλλογές 

τους συνιστούν στοιχεία 

εθνικής κληρονομιάς και 

εθνικής ιστορίας. Το μουσείο 

επιδιώκει, και επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό, να προκαλέσει στο κοινό συναισθήματα 

δέους περισσότερο για το ίδιο το παρά για τα αντικείμενα ενώ το ενδιαφέρον του 

μουσείου επικεντρώνεται κυρίως στα ίδια τα αντικείμενα και όχι στο κοινό (Κουερίνης, 

2012, σελ.16). Τέλος τα παραδοσιακά μουσεία παρουσιάζουν τα αντικείμενα με 

αυστηρά γραμμική και ακαδημαϊκή λογική, ως αντικειμενικές μαρτυρίες της 

πραγματικότητας ενταγμένες με αυστηρές χρονολογικές ενότητες, που αντιστοιχούν σε 

χρονολογικά διατεταγμένες περιόδου του εθνικού παρελθόντος (Νάκου, 2009, σελ.19). 

Οι αλλαγές στην οικονομία, την κοινωνία αλλά και στις πολιτικές συνθήκες του 20ου 

αιώνα καθώς και στις αξίες την πολιτιστικής κληρονομιάς επηρέασαν γενικότερα τα 

μουσεία και τα ώθησαν στην αναζήτηση νέας πολιτισμικής και κοινωνικής ταυτότητας. 

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών είχαμε τη δημιουργία ενός νέου τύπου μουσείων, τα οποία 

ονομάστηκαν μοντέρνα μουσεία. 

Εικόνα 1 Yπαίθριο μουσείο υδροκίνησης στη Δημητσάνα 
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Τα μοντέρνα μουσεία, 

αντίθετα από τα 

παραδοσιακά, δεν 

συνδέονται μόνο με το 

παρελθόν αλλά εξίσου και 

με το παρόν, παρουσιάζουν 

αντικείμενα και συλλογές 

πάντοτε σε συνάρτηση με 

το κοινωνικό τους 

περιβάλλον, επιδιώκοντας την μετάδοση γενικότερων και περισσότερων πληροφοριών 

με απώτερο σκοπό την κατανόηση και αφομοίωσή τους από το ευρύ κοινό.  

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των μοντέρνων μουσείων είναι οι βιωματικές μέθοδοι που 

υιοθετούν ως προς την προβολή των εκθεμάτων, εστιάζοντας το ενδιαφέρον όχι μόνο 

στα αντικείμενα αλλά και στο κοινό (Κουερίνης, 2012, σελ.17).  

Τέλος τα μοντέρνα μουσεία διέρρηξαν την αυστηρά χρονολογική τους διάταξη των 

εκθεσιακών τους ενοτήτων και επέλεξαν την διαμόρφωση εκθεσιακών ενοτήτων 

συνδέοντας τα αντικείμενα με το κοινωνικό περιβάλλον τους (Νάκου, 2009, σελ.21). 

 

Τα μεταμοντέρνα μουσεία: 

θέτουν ως κεντρικό στόχο 

την εξυπηρέτηση του 

κοινού και ως κεντρικό 

πρωταγωνιστή τον 

επισκέπτη. Στα σύγχρονα 

λοιπόν μεταμοντέρνα 

μουσεία, τα οποία έχουν 

σαν στόχο τους να 

αντικαταστήσουν τις 

Gallerie, συναντάμε μια μοναδική οργάνωση και χωρική συνέχεια με την διάταξη 

ενοτήτων. 

Εικόνα 2 Εθνικό μουσείο σύγχρονης τέχνης (πρώην φιξ) 

Εικόνα 3 Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι 
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Η λειτουργία τους έγκειται στην εξυπηρέτηση πολύπλευρων ατομικών και κοινωνικών 

σκοπών, αναπτύσσοντας σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας και προβολής μέσω των 

δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών (Κουερίνης, 2012, σελ.17,18). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα μεταμοντέρνων μουσείων αποτελούν τα εικονικά μουσεία, τα οποία 

εξυπηρετούν ακόμα και τον πιο απρόθυμο ή και «παράξενο» επισκέπτη. 

 

1.3.  Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί  

 

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν πως το να ορίσεις και να «δώσεις» όνομα σε κάτι, είναι 

πολλές φορές πιο δύσκολο και από το να το ανακαλύψεις ή να το εφεύρεις. 

Δικαιώνοντας τους σοφούς προγόνους μας, η συζήτηση για τον ορισμό των λεγόμενων 

Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) είναι μια διαδικασία συνεχόμενη χωρίς 

ιδιαίτερα ξεκάθαρα αποτελέσματα.  

Πίσω από τα αρχικά Μ.Κ.Ο, δηλαδή Μη-Κυβερνητικός Οργανισμός μπορεί να 

κρύβονται πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα μια τοπική περιβαλλοντική 

οργάνωση, ή και ακόμα μια διεθνή δομή, ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος 

διαχειρίζεται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, μια φιλανθρωπική οργάνωση, ένα σωματείου 

ή ακόμα και ένα ίδρυμα, τέλος στις Μ.Κ.Ο εντάσσονται και οι σύλλογοι, οι 

οργανώσεις, οι ομάδες πολιτών, τα συνδικάτα, οι επιχειρήσεις, οι εκκλησίες, τα 

πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα και πολλά ακόμα. 

Τις περισσότερες φορές ο όρος «Μη-Κυβερνητική Οργάνωση» αφορά οργανώσεις που 

έχουν αναγνωριστεί από κρατικά μορφώματα ή διεθνείς οργανισμούς,  που σε πολλές 

περιπτώσεις συνεργάζονται μ’ αυτές ή απλά τις συμβουλεύονται. 

Οι ρόλοι που καλούνται να επιτελέσουν οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (Μ.Κ.Ο.) 

είναι συγκεκριμένοι και σχετίζονται άμεσα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Το 

κοινωνικό κριτήριο έχει καθοριστική σημασία, καθώς ο πρώτος στόχος είναι η 

προαγωγή του, ώστε να συμβάλλουν στην υγιή λειτουργία της κοινωνίας. Επομένως ως 

Μ.Κ.Ο., ορίζονται εκείνοι που έχουν ως κίνητρο για τη δημιουργία ή λειτουργία τους, 

την προσφορά κοινωνικού έργου και όχι το κέρδος. Τα πλεονάσματα που προκύπτουν 

επιστρέφουν στον οργανισμό, ώστε να χρησιμοποιηθούν εκ νέου για τις 
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δραστηριότητες και τη βιωσιμότητά του. Εκτός από τα λειτουργικά έξοδα, μέρος των 

χρημάτων χρησιμοποιείται για τις αμοιβές του ανθρωπίνου δυναμικού.  

Στα τέλη  του 18ου αιώνα και κυρίως στον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο, κάνουν την 

εμφάνισή τους κινήματα τα οποία πραγματεύονταν κοινωνικά θέματα και είχαν ως 

βασικό στόχο τους να αφυπνίσουν την κοινωνία. Μάλιστα άξιο αναφοράς είναι η 

πρώτη χρήση του όρου, η οποία ήταν συνώνυμο του εργατικού κινήματος. 

Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, με βάση την βιβλιογραφική έρευνα 

εμφανίζονται από το 1839, εκτιμάται μάλιστα πως μέχρι το 1914 υπήρχαν 1083 ΜΚΟ. 

Οι διεθνείς ΜΚΟ ήταν και συνεχίζουν να είναι ως επί το πλείστων κινήματα τα οποία 

υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αξίζει βεβαίως να αναφέρουμε πως αρχικά 

ήταν κίνημα κατά της δουλείας και υπέρ της ψήφου των γυναικών και κορυφώθηκαν 

κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης Αφοπλισμού 

Οι Μ.Κ.Ο. χωρίζονται στις εξής γενικές κατηγορίες:  

 Πολιτισμικοί, όπως είναι τα μουσεία, οι ορχήστρες, οι αίθουσες τέχνης, τα 

θέατρα κ.α..  

 Εκπαιδευτικοί, όπως δημόσια σχολεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

Τεχνικά Επαγγελματικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 Υγείας, όπως δημόσια νοσοκομεία, ψυχιατρεία, γηροκομεία  

 Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Υπηρεσιών, δηλαδή περιλαμβάνουν τις ενώσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενίσχυσης μειονοτήτων και ατόμων που 

αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα 

 περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, οι οποίες  ασχολούνται με την προστασία 

της χλωρίδας, της πανίδας και των φυσικών πόρων.  

 Άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με νομικά, φιλανθρωπικά και θρησκευτικά 

θέματα, καθώς επίσης και οργανισμοί προώθησης εθελοντισμού, άλλοι διεθνούς 

δραστηριοποίησης και επαγγελματικές ενώσεις και σωματεία (Salamon & 

Anheier 1996, σελ. 11-22). 

Όμως πιο ειδικά μπορούμε να τις διακρίνουμε και σε περαιτέρω κατηγορίες με βάση τα 

εξής κριτήρια: Μέγεθος, θεματικό πεδίο, γεωγραφικό πεδίο, αυτονομία και βαθμό 

πολιτικοποίησης. 
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1.3.1 Με βάση το μέγεθος: (Ντζαχρήστου Α. & Σωτηρίου Φ., 2005,σελ.24-25) 

 

 Πολυεθνικές οργανώσεις 

 Πολυεθνικά κινήματα 

 

1.3.2 Με βάση το θεματικό πεδίο(Ντζαχρήστου Α. & Σωτηρίου Φ.,2005,σελ.25-28) 

 

 Περιβαλλοντικές/οικολογικές 

 Φιλανθρωπικές, με θέμα το παιδί ή τη γυναίκα 

 Ανθρωπιστικές – ανθρώπινα δικαιώματα 

 Αναπτυξιακές 

 Για αντιμετώπιση τοξικό-εξάρτησης 

 Οικονομικές 

 Θρησκευτικές 

 Τέχνες και πολιτισμός 

 

1.3.3 Με βάση το γεωγραφικό πλαίσιο δράσης(Ντζαχρήστου Α. & Σωτηρίου Φ., 

2005,σελ.28-29) 

 

 Εθνικές 

 Διεθνείς 

 

1.3.4 Με βάση την αυτονομία ( Σημίτης Μ.2002, σελ.75) 

 

 Ίδρυση Μη κυβερνητικών οργανώσεων από τις ίδιες τις κυβερνήσεις 

 Ίδρυση Μη κυβερνητικών οργανώσεων από χρηματοδότηση 

 Οιωνοί Μη κυβερνητικές οργανώσεις 

 

1.3.5 Με βάση το βαθμό πολιτικοποίησης (Χουλιάρας Α., 2002 σελ.104)  

 

 Παραδοσιακές 

 Μινιμαλιστικές 

 Μαξιμαλιστές  

 Συμπαραστάτες 
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1.4  Το μουσείο ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός  

 

Ο όρος μη κυβερνητική οργάνωση/οργανισμός δεν είναι μια τόσο ξένη, όπως πολύ 

νομίζουμε έννοια, από νομικής πλευράς ιστορικά τη συναντάμε για πρώτη φορά στο 

άρθρο 71 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (1945).1 

Στις μέρες μας ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός  

είναι καθορισμένος και συγκεκριμένος από την αρχή της λειτουργιά του. Έτσι με 

κριτήριο το κοινό καλό και ως πρωταρχικό και μοναδικό στόχο του την παραγωγή 

κοινωνικού έργου, συμβάλλει στην ορθή και υγιή λειτουργία της κοινωνίας. 

Εύλογα λοιπόν τα μουσεία μπορούν να καταταγούν εν μέρει και σε αυτή την κατηγορία 

μιας και έχουν ως κίνητρο τους τη προσφορά κοινωνικού έργου και όχι το κέρδος, 

άλλωστε και η ίδια η ICOM τα χαρακτηρίζει μη Κυβερνητικό οργανισμό - Μ.Κ.Ο.  

Η εφαρμογή του μάρκετινγκ στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς άρα ως φυσικό 

επακόλουθο και στα μουσεία, διαδραματίζει έναν άκρως σημαντικό ρόλο και εφόσον 

και μέσα από την βιβλιογραφία τα μουσεία αντιμετωπίζονται και ως μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί, είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάζουμε πολύ προσεχτικά τις στρατηγικές 

αλλά και το μάρκετινγκ plan τους. 

Εκτός από τα ιδρύματα που προσδιορίζονται ως μουσεία, μουσεία θεωρούνται επίσης:  

 Τα ινστιτούτα συντήρησης και οι αίθουσες έκθεσης, που υπάγονται σε 

βιβλιοθήκες και αρχεία.  

 Οι αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι και τα μνημεία, οι εθνογραφικοί και 

φυσικοί χώροι που έχουν το χαρακτήρα μουσείου λόγω των δραστηριοτήτων 

τους, τα ιδρύματα που παρουσιάζουν ζωντανά δείγματα, όπως βοτανικοί και 

ζωολογικοί κήποι, ενυδρεία, κ.λπ.». (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), 

Ελληνικό τμήμα, Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, 1, 1.2).  

Οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν στο κοινό συμπεριλαμβάνουν εκθέσεις, 

πληροφορίες, εξεταστικό και αναγνωριστικό κέντρο, διαλέξεις, οργανωμένες 

περιηγήσεις, αρχεία βιολογικών κέντρων, πρόσβαση σε διάφορες συλλογές, 

                                                           
1 ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ`αριθ. 585 της 27/29 Σεπτ. 1945 (ΦΕΚ Α`242) (!ιόρθ. Ημαρτ. εν ΦΕΚ Α`286/1845). 
Περί κυρώσεως του εν Αγίω Φραγκίσκω υπογραφέντος Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών   
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εκπαιδευτικά κέντρα ή εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι οποίες έρχονται άμεσα σε επαφή 

με σχολικές επιτροπές.  

Ο Hein (2005) επιδιώκοντας να εμπλουτίσει τον παραπάνω ορισμό στο βιβλίο του 

«Learning in the Museum», ορίζει το ίδιο το μουσείο ως επικοινωνιακό σύστημα 

επισημαίνοντας ότι οι ρόλοι, που μπορεί να πάρει ένα μουσείο είναι πολλοί. Ένας από 

αυτούς είναι του επικοινωνών με το ευρύ κοινό. Όσο πιο αποτελεσματικό είναι ένα 

μουσείο στον τομέα της επικοινωνίας τόσο πιο αποτελεσματικό είναι στο να 

εκπληρώσει την αποστολή του. 

 

1.5 Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των μουσείων 

 

Τα μουσεία ήταν συνήθως παλιά ιδρύματα, ένας μεγάλος αριθμός των οποίων είχε 

δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Παλαιότερα, παρουσίαζαν εκθέσεις και 

επιστημονική γνώση χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις απαιτήσεις του ευρέως 

κοινού, η επιστήμη ήταν παρατεταγμένη δογματικά, για ένα ομοιογενές μόνο κοινό 

(Hein, 2005).  

Στις μέρες μας, συμμετέχουν με το να εντάσσουν την αναπτυσσόμενη γνώση τους στην 

οικοδόμηση ενός ζωντανού εκσυγχρονισμού των δραστηριοτήτων τους. Δημιουργούν 

όχι μόνο εκθέσεις, αλλά παράλληλα και παιδαγωγικά έγραφα, βιβλία, ταινίες, 

παρουσιάσεις με τη βοήθεια των μοντέρνων τεχνολογιών και ποικίλους δικτυακούς 

τόπους. Επίσης, τείνουν να οργανώνουν συνέδρια και ημερίδες που αφορούν και το 

ευρύ κοινό.  

Κάθε μουσείο χαρακτηρίζεται από τον αυτόνομο και διακριτικό του χαρακτήρα, ο 

οποίος επιδρά στη προσφορά που κάνει στους χρήστες και στις προσανατολισμένες 

προσεγγίσεις που προσφέρει στο κοινό του μέσω του μεγάλου εύρους δυνατοτήτων που 

διαθέτει.  

Η διαφορετικότητα κάθε τέτοιου τύπου μουσειακού ιδρύματος έγκειται κυρίως στη 

ποικιλία των συλλογών του, όπου εκεί στηρίζονται και οι περισσότερες ερευνητικές του 

εργασίες και μελέτες. Υποστηρίζοντας την ιδέα όπου αναφέρει πως τα μουσεία 

λειτουργούν ως μέσα για την μεταβίβαση εκπαιδευτικών ιδεών σήμερα, οφείλουμε να 
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παραθέσουμε μια σύντομη ιστορική εξέλιξη των μουσείων, επιδιώκοντας στη βέλτιστη 

κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου.  

Το κυρίαρχο οργανωτικό τους σχήμα τους είναι η εξάρτησή τους από τις τοπικές 

Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, εντός των οποίων δεν έχουν 

διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. 

Το μουσείο εκθεμάτων: Το μουσείο αυτό αποτελεί τον παλαιότερο και πιο συμβατό 

τύπο μουσείου όπου ο επισκέπτης σπεύδει να θαυμάσει συλλογές αυθεντικών 

αντικειμένων, όπως συμβαίνει συνήθως στα παραδοσιακά μουσεία ιστορίας και τέχνης. 

Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι επιστημονικά όργανα, μηχανές, αποξηραμένα 

φυτά ή ακόμη και ταριχευμένα ζώα. Συνήθως μια ετικέτα ή ένα κείμενo σε ψηφιακή 

μορφή είναι αυτά που παρέχονται για την κατανόηση του εκθεσιακού υλικού από τον 

επισκέπτη (Κολιόπουλος, 2005).  

Στη συνέχεια αναφέρεται η πρώτη γενιά μουσείων η οποία απορρέει από τον 

κατακερματισμό σε επιμέρους λειτουργίες και ιδιότητες των διάφορων αντικειμένων. 

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται κυρίως στα μεγάλα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και σε 

αυτά που οι συλλογές τους αποτελούν κατηγορίες επιστημονικών εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα.  

Μια δεύτερη και ξεχωριστή κατηγορία  μουσείων, αποτελούν αυτά που περιλαμβάνουν 

στο πρόγραμμα τους και εκπαιδευτικές εκθέσεις. Η σχετικά πρόσφατη τάση οδήγησε 

στη δημιουργία του πειραματικού μουσείου, όπου η ενεργή συμμετοχή των επισκεπτών 

επιχειρεί την κατάκτηση της επιστημονικής γνώσης μέσα από οικεία για αυτούς 

εργαλεία αλληλεπίδρασης όπως η εμπειρία και το πείραμα.  

Το πολιτιστικό κέντρο. Πρόκειται για ένα μουσείο όπου γίνεται προσπάθεια ο 

επισκέπτης να προσεγγίσει το επιστημονικό του περιεχόμενο χωρίς το φόβο του 

εξειδικευμένου αντικειμένου. Ακόμη και το αρχιτεκτονικό πλαίσιο συμβάλει στον 

τρόπο αυτό. Η είσοδος στην Πόλη των Επιστημών και της Βιομηχανίας στη Γαλλία 

αποτελεί ίσως το μοναδικό παράδειγμα τέτοιου τύπου μουσείου.(Κολιόπουλος, 2005) 

Για το είδος λοιπόν των οργανισμών, που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τις τέχνες, 

και αναφερθήκαμε εκτενώς παραπάνω, η έννοια του marketing μοιάζει ακόμα και 

σήμερα ξένη. 
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Τέλος πρέπει να καταστήσουμε σαφές πως τα μουσεία παρέχουν υπηρεσίες και όχι 

αγαθά και πως σήμερα ως ένα δυναμικό πολιτιστικό κέντρο, όπου μέσω μίας σύγχρονης 

μουσειακής πολιτικής με σύγχρονες υπηρεσίες, με κτίρια με αμφιθέατρο, με αίθουσα 

εκδηλώσεων, με χώρους περιοδικών εκθέσεων και πολλά ακόμα, αναπτύσσει πολλές 

και ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αστικού 

σχεδιασμού σε μία πόλη (Βενιζέλος, 1999, σελ. 121). 

Φυσικά, η νέα οπτική τροποποιεί την εικόνα των μουσείων, όπου τα επιβλητικά κτίρια 

με τις μεγάλες παρουσιάσεις εκθεμάτων, δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε μουσεία με 

ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και εκθέσεις με δημιουργικές, συμμετοχικές και 

ψυχαγωγικές εμπειρίες πιο προσιτές στο ευρύ κοινό (Δέφνερ, Μεταξάς, 2012)·οπτική 

που ανταποκρίνεται πλήρως στο νέο Διαχρονικό μουσείο της Λάρισας. 

 

1.6 Επισκεψιμότητα, έσοδα και χρηματοδότηση 

 

1.6.1 Αριθμός μουσείων  

 

Το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο στην χώρα μας κατασκευάστηκε το 1829 στην Αίγινα 

με στόχο την σύνδεση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους με την αρχαιότητα με 

σκοπό τον προσδιορισμό της ταυτότητας του, από τότε έως σήμερα (2016), στην 

Ελλάδα έχουμε φτάσει να έχουμε 125 αρχαιολογικά μουσεία και συλλογές. 

Κατά την διάρκεια των χρόνων άρχισαν να γεννώνται νέες ανάγκες με επακόλουθο την 

δημιουργία της Εθνικής πινακοθήκης το 1900, επίσης το 1914 έχουμε την ίδρυση ενός 

ακόμα μουσείου, το οποίο φιλοξενούσε έργα Βυζαντινής και μεσαιωνικής και 

χριστιανικής τέχνης (Δριτσέλη Α.,2015 σελ.11). Από τότε έως και σήμερα έχουμε 14 

διαφορετικές κατηγορίες μουσείων τα οποία στο σύνολο τους ανέρχονται σε 261, εκ 

των οποίων τα 125 αρχαιολογικά (πίνακας 1). 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι πολλά από αυτά τα νέα είδη  μουσείων ιδρύθηκαν μετά το β’ 

παγκόσμιο πόλεμο, μερικά χρόνια αργότερα αρχίσαν να κάνουν δειλά δειλά την 

εμφάνισή τους πολλά ιδιωτικά μουσεία, τα οποία είναι κυρίως ιδιωτικές συλλογές αλλά 

και πολιτισμικά τμήμα τραπεζών και εταιριών (Δριτσέλη Α.,2015 σελ.12). 
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Τέλος τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσετε το κομμάτι που αναφέρετε στη 

σύγχρονη τέχνη.  

 

Πίνακας 1 Aριθμός μουσείων 

Κατηγορία μουσείων Αριθμός ανά την Ελληνική 

επικράτεια 

Αρχαιολογικά Μουσεία  

& Συλλογές 

125 

 

Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά 

Μουσεία & Συλλογές 
29 

Διαχρονικά Μουσεία 7 

Ιστορικά και Λαογραφικά Μουσεία 50 

Μουσεία Εικαστικών Τεχνών 18 

Μουσεία Θεάτρου 3 

Μουσεία Κινηματογράφου 1 

Μουσεία Μουσικής 1 

Μουσεία Φωτογραφίας 3 

Ναυτικά Μουσεία 6 

Μουσεία με θέματα ειδικού 

ενδιαφέροντος 
2 

Μουσεία Επιστήμης & Τεχνολογίας 10 

Μουσεία με θέματα ειδικού 

ενδιαφέροντος 
2 

Μουσεία Φυσικής Ιστορίας 4 

Σύνολο : 2612 

 

 

                                                           
2 http://odysseus.culture.gr/h/1/gh110.jsp?theme_id=30 
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1.6.2 Πηγή εσόδων  

 

Kάτω από την δυσμενή οικονομική συγκαιρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρας μας, 

τομείς όπως ο πολιτισμός και κατ’επέκταση και τα μουσεία έχουν περιέλθει σε δεινή 

οικονομική θέση. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για προσέλκυση ίδιων πόρων έτσι ούτως ώστε να 

μπορούν να καλύπτουν τα έξοδα τους και να παρέχουν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες 

τους στο κοινό.  

Όταν αναφερόμαστε στον όρο «έξοδα» στα μουσεία αναφερόμαστε ως επί το πλείστον  

στο λειτουργικό τους κόστος, δηλαδή στις δαπάνες του προσωπικού, οι δαπάνες 

διαφήμισης και προβολής του μουσείου και τα έξοδα συντήρησης των εγκαταστάσεων 

του καθώς και την συντήρηση των εκθεμάτων τους. Πιο σπάνια έξοδα ενός μουσείου 

είναι η αγορά κάποιου εκθέματος ή την μεταφορά του σε κάποιο άλλο μουσείο ή 

χρήματα που απαιτούνται για την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.  

Στόχος κάθε μουσείου είναι να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οικονομικό πλεόνασμα 

μια και είναι αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία του σε βάθος χρόνου κάτω από συνεχή 

ελλείμματα. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε πως με τον όρο πλεόνασμα 

εννοούμε ότι τα έσοδα θα υπερβαίνουν τα έξοδα του μουσείου. 

Τα μουσεία μπορούν να αντλήσουν χρήματα από διάφορα είδη εισπράξεων, πιο 

συγκεκριμένα πηγή εισπράξεις των εσόδων τους είναι (Frey &Meier, 2003 σελ.1037):  

 Από τις καθημερινές εισπράξεις του μουσείου από εισιτήρια καθώς και από τις 

πωλήσεις από τα καταστήματα τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό των 

μουσείων, από 

 ιδιωτικές δωρεές και χορηγίες, επίσης από 

 επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και τέλος 

 από εισοδήματα τα οποία προκύπτουν από την επένδυση των περιουσιακών 

στοιχείων τους3. 

                                                           
3 Παρακάτω θα γίνει μια εκτενέστερη αναφορά στις πηγές χρηματοδότησης των μουσείων 
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Τέλος το μέγεθος των εσόδων από τα εισιτήρια εξαρτάται από την τιμολογιακή 

πολιτική που ακολουθεί κάθε μουσείο. Υπάρχουν μουσεία τα οποία έχουν ελεύθερη 

είσοδο, καθώς θεωρούν ότι η ύπαρξη εισιτηρίου είναι αποτρεπτικός παράγοντας της 

προσέλκυσης επισκεπτών (Frey &Meier, 2003 σελ.1037). Επίσης συνηθίζεται μουσεία 

που έχουν εισιτήριο να εφαρμόζουν πολιτική διαφορισμού τιμής, δηλαδή να χρεώνουν 

δύο ή περισσότερες διαφορετικές τιμές για το εισιτήριο (για παράδειγμα έχουν 

μειωμένο εισιτήριο για κάποιες ομάδες πληθυσμού, όπως οι φοιτητές, οι μαθητές και οι 

πολύτεκνοι, ή για κάποιες ώρες την ημέρα) ούτως ώστε να προσελκύσουν 

περισσότερους επισκέπτες. 

 

1.6.3 Χρηματοδότηση 

 

Οι πηγές χρηματοδότησης προέρχονται (Μπαλιατσού Χ. 2014, σελ.35):  

 από ιδιώτες,  

 από τις κυβερνήσεις και  

 από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ίδιου του οργανισμού.  

Βέβαια αυτό του αξίει να αναφέρουμε είναι πως το κράτος είναι αυτό που επωμίζεται 

το μεγαλύτερο βάρος της επένδυσης στον χώρο του πολιτισμού μιας και η ιδιωτική 

παρουσία στον χώρο της πολιτιστικής αγοράς κυρίως τραγικά μικρή. 

Εντούτις όμως υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές προσπάθειες. Έτσι η ιδιωτική 

χρηματοδότηση ενδέχεται να είναι τόσο από πρόσωπα με τη μορφή της δωρεάς, όσο 

και από επιχειρήσεις με τη μορφή της χορηγίας μέσω χρηματικής ενίσχυσης, 

εθελοντικής εργασίας ή/και με προσφορά υπηρεσιών και υποστηρικτικού υλικού. Σε 

γενικές γραμμές οτιδήποτε μπορεί να συμβάλλει στη διευκόλυνση του έργου του 

πολιτιστικού οργανισμού. 

Από την άλλη πλευρά, μέχρι πρότινος ήταν πιο εύκολο για τους οργανισμούς να 

στηριχτούν στην κρατική χρηματοδότηση, διότι οι κυβερνήσεις μοίραζαν απλόχερα 

ποσά σε κάθε μορφής Μ.Κ.Ο. και πολύ περισσότερο σε αυτούς που προήγαν το 

πολιτισμό της χώρας τους. Όμως στις μέρες μας και ειδικά στην Ελλάδα εξαιτίας της 
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οικονομικής κρίσης που περιήλθε η  χώρα , η χρηματοδότηση από το κράτος έχει 

μειωθεί αισθητά.  

Η οικονομική στήριξη από την πλευρά του δημοσίου επιτυγχάνεται με διάφορους 

τρόπους και ρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα για τα μουσεία, η κρατική χρηματοδότηση  

μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις, όπως την ενσωμάτωση του μουσείου στην 

κυβέρνηση, την παροχή της πλειοψηφίας των χρημάτων ή τη χρηματοδότηση ενός 

συγκεκριμένου προγράμματος.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της κρατικής ενίσχυσης είναι τα στοιχεία που έχουμε 

από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού έχει ύψος 36 

δισεκατομμυρίων δραχμών του 1999. Από αυτά τα 30 είναι μισθοδοσία και τα 6 

δισεκατομμύρια είναι αυτά που διατίθενται για την παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος 

(Βενιζέλος, 1999). 

Η στήριξη του πολιτισμού από τον δημόσιο τομέα διακρίνεται σε άμεση και έμμεση.  

Ως άμεση νοείται κάθε στήριξη που παρέχεται από πολιτιστικές δραστηριότητες από 

κυβερνητικούς ή/και λοιπούς δημόσιους φορείς. Παραδείγματα είναι οι επιδοτήσεις, οι 

επιχορηγήσεις.  

Η έμμεση στήριξη του πολιτισμού από τον δημόσιο τομέα περιλαμβάνει μέτρα, τα 

οποία θεσπίζουν κυβερνητικοί ή/και δημόσιοι φορείς, συνήθως με νομικές πράξεις, 

προς όφελος πολιτιστικών οργανισμών, τα οποία δεν περιλαμβάνουν μεταφορά 

χρημάτων από τους πρώτους στους δεύτερους. Τα έμμεσα μέτρα αφορούν κατά κύριο 

λόγο τις φορολογικές δαπάνες, ή τα έσοδα από την είσπραξη των οποίων παραιτούνται 

οι τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις μέσω φορολογικών μειώσεων και απαλλαγών που 

χορηγούνται σε πολιτιστικά ιδρύματα, τις συμμετοχικές χορηγίες και τα λοιπά 

χρηματοπιστωτικά ή τραπεζικά καθεστώτα στο πλαίσιο των οποίων οι δικαιούχοι, και 

όχι οι κυβερνητικοί υπάλληλοι, είναι αυτοί που καθορίζουν ποιοι οργανισμοί θα 

ωφεληθούν (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2011: 9-10).  

Συγκεκριμένα για το παράδειγμα της Ελλάδας, οι επιχορηγήσεις από το κράτος, την 

τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς, μέχρι πρότινος, προσέφεραν στα μουσεία ένα 

μεγάλο μέρος των εσόδων τους. Μάλιστα, η κρατική χρηματοδότηση ορίζεται ρητά και 

στις διατάξεις του κεφαλαίου πέντε, ΜΟΥΣΕΙΑ της παραγράφου 14 του άρθρου 45 του 

Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α/28-6-02 ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
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της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ως εξής: «Τα αναγνωρισμένα μουσεία κατά την 

παράγραφο 3 μπορούν να τυγχάνουν οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο 

Πολιτισμού, καθώς και των προνομίων των διατάξεων των παραγράφων 6 του άρθρου 

28, 11 του άρθρου 31, καθώς και 1 του άρθρου 47». Το σημαντικότερο, όμως, που 

επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη ανεξαρτητοποίησης των ελληνικών μουσείων από 

το κράτος, είναι ο πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε σχετικά με ορισμένα κριτήρια, τα 

οποία θα πρέπει να πληρούν τα μουσεία στην Ελλάδα ώστε να λάβουν την πιστοποίηση 

και άρα την οικονομική ενίσχυση. Επίσης για τα πιστοποιημένα μουσεία προβλέπεται 

μια ενιαία αντιμετώπιση από το κράτος με διαφανείς διαδικασίες χρηματοδότησης. 

Ούτως ή άλλως το Υπουργείο Πολιτισμού θα διαθέτει πλέον ελάχιστους πόρους, 

συνεπώς η λογική του εγχειρήματος είναι να δοθεί η κρατική επιχορήγηση στα 

καλύτερα μουσεία( Μπαλιατσού Χ. 2014, σελ.37):  .  

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: όλα τα μουσεία υποβάλλουν τα πιστοποιητικά τους 

ώστε να ελεγχθεί κατά πόσον μπορεί να υπαχθούν στο νέο σύστημα. Οι υποχρεωτικοί 

όροι προβλέπουν την κατοχή οργανωμένων συλλογών έργων τέχνης, το κτήριο να είναι 

ιδιόκτητο, να υπάρχει καταστατικό και προσωπικό, καθώς επίσης και σύστημα 

διαχείρισης και οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και κόστους - ωφέλειας. Και 

βέβαια όλα τα περιουσιακά στοιχεία να έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο. Τα μουσεία 

που θα περάσουν αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης, θα ενταχθούν σε έναν φορέα, ο 

οποίος θα αναφέρεται στη συνέχεια σε κάθε δράση τους ως επιβεβαίωση της 

αρτιότητάς τους. Η διαδικασία πιστοποίησης αρχίζει να ισχύει άμεσα, από τη στιγμή 

που θα δημοσιευθεί ο νόμος στο ΦΕΚ (Θερμού 2011, σελ. ). 

Στον αντίποδα όλων αυτών έχουμε και την ιδιωτική χρηματοδότηση, η οποία στις μέρες 

μας έχει αρχίσει και αυτή να ατονεί λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Η διάκριση του πεδίου των ιδιωτικών επενδύσεων είναι η εξής:  

a) στήριξη από επιχειρήσεις,  

b) οικονομική συμμετοχή ιδιωτών και  

c) στήριξη που παρέχουν ιδρύματα και καταπιστεύματα.  

Πιο συγκεκριμένα (a) ως στήριξη του πολιτισμού από επιχειρήσεις ορίζεται κάθε άμεση 

χρηματική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα). (b) Η οικονομική συμμετοχή ιδιωτών αφορά στη δωρεά (χρήματα, 
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συλλογές, έργα κλπ.). Και (c) ως στήριξη του πολιτισμού από ιδρύματα και 

καταπιστεύματα, ορίζεται η στήριξη που παρέχουν ενδιάμεσοι οργανισμοί, οι οποίοι 

εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς και αποστολές και υποστηρίζονται από ιδιώτες 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2011: σελ. 10-11). 

Μια ακόμα διάκριση των ιδιωτικών επιχορηγήσεων είναι και η διάκριση τους ανάλογα 

με τα κίνητρα που τις καθοδηγούν. Πιο συγκεκριμένα δημιουργούνται τέσσερις 

υποκατηγορίες:  

a) οι άμεσες/κεφαλαιουχικές επενδύσεις, οι οποίες έχουν ως βασικό τους κίνητρο 

το κέρδος (και επομένως δίνουν βαρύτητα στην οικονομική αξία),  

b) οι χορηγίες, οι οποίες συνιστούν ουσιαστικά αμφίδρομη επιχειρηματική σχέση 

(αποφέρουν κέρδη στις επιχειρήσεις και ενισχύουν την προβολή τους, ενώ 

ταυτόχρονα έχουν οφέλη για τους πολιτιστικούς οργανισμούς),  

c) οι δωρεές και ο μαικηνισμός, όπου τα κίνητρα των δωρητών και των μαικήνων 

καθοδηγούνται ως επί το πλείστων από κοινωνικές και αξίες και  

d) τα αποκτηθέντα εισοδήματα, πρόκειται για τα έσοδα από την επιχειρηματική 

δραστηριότητα του οργανισμού (όπως εισιτήρια εισόδου ή πώληση 

πολιτιστικών αγαθών κλπ). Με άλλα λόγια, ως αποκτηθέντα νοούνται όλα τα 

άμεσα εισοδήματα που αποκτούν οι πολιτιστικοί οργανισμοί σε επίπεδο αγοράς 

και αντικατοπτρίζουν τόσο οικονομικές όσο και πολιτιστικές αξίες (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 2011: 10). 

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε και μια ακόμα μορφή ιδιωτικής χρηματοδότησης αυτής 

μέσα από μικρούς κυρίως τοπικούς συλλόγους τους οποίους συχνά τους απαντάμε με το 

όνομα «φίλοι των μουσείων», οι οποίοι απαρτίζονται από μέλη της τοπικής κοινωνίας, 

όπου έχουν θέση ως στόχο την βελτίωση και την προβολή των μουσείων αλλά και την 

εδραίωση τους στην τοπική κοινωνία. 

. 

1.6.4 Επισκεψιμότητα των μουσείων  

 

Η επισκεψιμότητα των μουσείων είναι μια έννοια που αφορά όλες τις χώρες ιδιαίτερα 

μιας και τα μουσεία είναι ένας τρόπος προβολής μιας χώρας στο εξωτερικό. Τα 
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τελευταία χρόνια λοιπόν στο εξωτερικό έχει παρατηρηθεί μια αρκετά μεγάλη αύξηση 

του κοινού των μουσείων, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη προσπάθεια που 

καταβάλλουν τα ίδια τα μουσεία. Έτσι παρατηρούμε πως πολλά μουσεία έχουν αρχίσει 

να αναθεωρούν τον μέχρι τώρα τρόπο δράση τους. 

Στον αντίποδα αυτών των δράσεων είναι η χώρα μας, όπου η επισκεψιμότητα τους κάθε 

χρόνο σχεδόν ισοδυναμεί με λιγότερους επισκέπτες, όπως φαίνεται από τις μετρήσεις 

της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας. Αξίζει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο πως τα 

ελληνικά μουσεία τροφοδοτούνται κυρίως από αλλοδαπούς επισκέπτες, όπου και αυτοί 

μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς, των οποίων το ταξίδι των 

διακοπών οργανώνεται από tour operators και επισκέπτονται αποκλειστικά τα μουσεία 

που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού. Και σε μια δεύτερη κατηγορία, η 

οποία αποτελείται αλλοδαπούς επισκέπτες (και πολύ πιο σπάνια και από γηγενής), οι 

οποίοι συνηθίζουν να επισκέπτονται μουσεία, από τα πιο γνωστά μέχρι και τα λιγότερο 

επισκέψιμα.  

Η επισκεψιμότητα όμως είναι κάτι που μπορεί να επηρεαστεί ευτυχώς ή δυστυχώς από 

πάρα πολλούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα στην χώρα μας οι περισσότεροι 

άνθρωποι επιθυμούν να επισκέπτονται ένα αρχαιολογικό μουσείο διότι είναι κάτι που 

το νιώθουν οικείο, αντίθετα αποφεύγουν τα θεματικά μουσεία, τα οποία είναι γνωστά 

μόνο σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες. 

Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επισκεψιμότητα με κριτήριο τον άνθρωπο 

είναι οι εξής : 

 Περιβάλλον το οποίο έχει ανατραφεί κάποιος 

 Η μόρφωση 

 Η ηλικία 

 Προσωπικές προτιμήσεις  και  

 Η Χώρα  
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Διάγραμμα  1 Eισπράξεις μουσείων και αρχαιολογικών χώρων από 1/2012 έως 7/20164 

 

Εστιάζοντας στο ελληνικό κοινό, τα σχετικά στοιχεία είναι δυσοίωνα: οι Έλληνες δεν 

συγκινούνται ιδιαίτερα από την έννοια του μουσείου, ή αλλιώς, το ελληνικό μουσείο 

δεν έχει κερδίσει το άμεσο κοινό του. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1, τα περισσότερα εισιτήρια εκδίδονται από 

αρχαιολογικά και βυζαντινά μουσεία που βρίσκονται σε αστικά κέντρα ή σε 

σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς. Από τα στοιχεία για τα οκτώ πλέον 

επισκέψιμα μουσεία 233 (Ολυμπίας, Επιδαύρου, Μυκηνών, Δελφών, Αρχαιολ. 

Μουσείο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Αρχαιολ. Μουσείο, Ακρόπολης, Μουσείο Ηρακλείου) 

προκύπτει ότι σημαντικό αριθμό εισιτηρίων εκδίδουν τα μουσεία που βρίσκονται σε 

πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς, όπου οι επισκέπτες μπορούν να φτάνουν 

με απευθείας πτήσεις (Κρήτη-Ρόδος). 

                                                           
4 http://www.statistics.gr 
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Πίνακας 2 Eπισκεπτών μουσείων και αρχαιολογικών χώρων – εισπράξεις. Περίοδο 2014-2015, Ιανουάριος – 

Ιούλιος 2015 - 20165 

 

                                                           
5 http://www.statistics.gr 
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Διάγραμμα  2 Επισκεψιμότητα Αρχαιολογικών χώρων Ιανουαρίου 20166 

 

 

Διάγραμμα  3 Eπισκεψιμότητα μουσείων Ιανουάριος 20167 

 
                                                           
6 http://www.statistics.gr 
7 http://www.statistics.gr 
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Διάγραμμα  4 Επισκεψιμότητα Αρχαιολογικών χώρων Φεβρουάριος  20168 

 

 

Διάγραμμα  5 Eπισκεψιμότητα μουσείων Φεβρουάριος 20169 

 

                                                           
8 http://www.statistics.gr 
9 http://www.statistics.gr 
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Διάγραμμα  6 Επισκεψιμότητα Αρχαιολογικών χώρων Μάρτιος  201610 

 

 

Διάγραμμα  7 Eπισκεψιμότητα μουσείων Μάρτιος 201611 

 

 

                                                           
10 http://www.statistics.gr 
11 http://www.statistics.gr 
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Διάγραμμα  8 Επισκεψιμότητα Αρχαιολογικών χώρων Απρίλιος 201612 

 

 

Διάγραμμα  9 Eπισκεψιμότητα μουσείων Απρίλιος  201613 

 

                                                           
12 http://www.statistics.gr 
13 http://www.statistics.gr 
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Διάγραμμα  10 Επισκεψιμότητα Αρχαιολογικών χώρων Μάϊος  201614 

 

 

Διάγραμμα  11 Eπισκεψιμότητα μουσείων Μάιος  201615 

 

                                                           
14 http://www.statistics.gr 
15 http://www.statistics.gr 
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Διάγραμμα  12 Επισκεψιμότητα Αρχαιολογικών χώρων Ιούνιος 201616 

 

 

Διάγραμμα  13 Eπισκεψιμότητα μουσείων Ιούνιος 201617 

 

                                                           
16 http://www.statistics.gr 
17 http://www.statistics.gr 
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Διάγραμμα  14 Επισκεψιμότητα Αρχαιολογικών χώρων Ιούλιος 201618 

 

 

Διάγραμμα  15 Επισκεψιμότητα Μουσείων  Ιούλιος 201619 

 

 

                                                           
18 http://www.statistics.gr 
19 http://www.statistics.gr 
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Κεφάλαιο 2ο Το μουσειακό management και marketing 

«Οι τρεις κανόνες του marketing είναι να έχεις ενδιαφέρον μήνυμα, να διαφοροποιείσαι από τους 

άλλους και να είσαι συνεπής.» 

Αξίωμα του Marketing 

2.1 Μουσείο: Θεσμικό πλαίσιο και Εννοιοδοτήσεις  

 

Τα μουσεία που λειτουργούν στην Ευρώπη ανέρχονται σε 13.500, περισσότερα δηλαδή 

από αυτά που υπάρχουν σε όλες τις υπόλοιπες ηπείρους μαζί, τα οποία και 

υπολογίζονται σε 12.000 (Pears, 2002). Στην Γηραιά ήπειρο δεν φιλοξενούνται όμως 

μόνο τα περισσότερα μουσεία, αλλά και τα μεγαλύτερα. Σε αυτά συγκαταλέγονται το 

Λούβρο στο Παρίσι, τα μουσεία του Βατικανού, το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο, 

το Museo del Prado στη Μαδρίτη, το Γερμανικό Μουσείο στο Μόναχο, το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο και, προσφάτως, το Μουσείο της Ακρόπολης στην 

Αθήνα. 

Μέσα από την έρευνα της ελληνικής νομοθεσίας οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι 

ο μουσειακός τομέας δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ως αυτόνομο κομμάτι της πολιτιστικής 

πολιτικής. Ο λόγος που οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας νόμων και θεσμικών 

πλαισίων ήταν εξαιτίας της ανάγκης για τη συστηματικότερη φύλαξη των αρχαιοτήτων, 

έτσι προκρίθηκε η λύση της ίδρυσης μουσείων. 

Ο πρώτος αρχαιολογικός νόμος ψηφίζεται μόλις στις 10 / 22 Μαΐου του 1834 και ήταν 

έργο του νομοθέτη G. Maurer (Φ.Ε.Κ., αριθ. 22, 16/28 Ιουνίου 1834.), ο οποίος ισχύει 

έως και σήμερα.  

Επίσημα, η ίδρυση μουσείων και άλλων συλλογών στην Αθήνα και τις υπόλοιπες 

πόλεις καθορίστηκε από τον πρώτο αρχαιολογικό νόμο του 1834 (ΦΕΚ,αρ. 22, 16/28 

Ιουνίου 1834). 

Ο πρώτος αυτός αρχαιολογικός νόμος, αποτέλεσε τον πρώτο νόμο που καθορίζει το 

ζήτημα της λειτουργίας του μουσείου στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα όπως η ίδρυση 

του, η οργάνωση του καθώς και τη λειτουργία του. 
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Με αφορμή την οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου της Ακροπόλεως εκδόθηκε 

ένα σημαντικό βασιλικό διάταγμα στις 26/11/1885 («Περί διοργανισμού των εν 

Αθήναις Μουσείων», ΦΕΚ ΑΊ13). 

Το πρώτο κρατικό βυζαντινό μουσείο της χώρας ιδρύθηκε με το νόμο 401/1914 (ΦΕΚ 

Α'347) στην Αθήνα, ενώ με μεταγενέστερη με προσθήκη άρθρων στο νόμο αυτό 

προβλέπεται, η δυνατότητα ίδρυσης αυτοτελών βυζαντινών και χριστιανικών μουσείων, 

καθώς και η ίδρυση τέτοιων μουσείων ως συμπληρωματικών τμημάτων ήδη εν ενεργεία 

αρχαιολογικών μουσείων. 

Τέλος με το νόμο 1407/1918 «Περί ιδρύσεως Μουσείου Ελληνικών χειροτεχνημάτων», 

(ΦΕΚ Α' 101, του 1918), ιδρύεται το πρώτο λαογραφικό μουσείο στην Ελλάδα, ενώ 

λίγα μόλις χρόνια αργότερα, με νομοθετικό διάταγμα στης 21.5.1926 προβλέπεται η 

ίδρυση του «Εθνικού Ιστορικού Μουσείου», ως αυτοτελούς νομικού προσώπου. 

Το μουσείο στεγάζει «χειροτεχνήματα ευρισκόμενα εν Ελλάδι και πάσαις ταις υπό των 

Ελλήνων κατοικουμέναις χώραις, όσα προέρχονται από των μετά την άλωσαν της 

Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των χρόνων της ιδρύσεως του Ελληνικού Βασιλείου» (αρ. 

1). (ΝΔ της 21.5./5.6.1926 «Περί ιδρύσεως Εθνικού ιστορικού Μουσείου», ΦΕΚ Α' 

185). 

Το 1931 με το νόμο 5081/1931 περί μουσείων πόλεων, τα μουσεία αντιμετωπίζονται ως 

ευρύτερα πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα, όμως ο νόμος αυτό εφαρμόστηκε μόνο 

μια φορά στη περίπτωση του μουσείου της Φλώρινας.20 

Έτσι πολύ εύκολα όλοι μας συμπεραίνουμε πως μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στην 

Ελλάδα δεν υπήρξε νομοθετική μέριμνα αμιγώς μουσειολογική, αντίθετα υπήρξαν μόνο 

έμμεσες προσπάθειες ρύθμισης βασικών θεμάτων των ελληνικών μουσείων. Έτσι και 

κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και τα χρόνια που ακολούθησαν 

λόγω του οικονομικού μαρασμού της Ελλάδας η νομοθεσία για τα μουσεία είχε 

δευτερεύοντα ρόλο, μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως η όποια ίδρυση μουσείων την 

εποχή εκείνη είχε ρόλο καθαρά φυλακτικό. 

                                                           
20 ο νόμος εφαρμόστηκε μόνο στην περίπτωση του μουσείου Φλωρίνης, ΒΔ της 
11.3.1957 «Περί ιδρύσεως εν Φλωρίνη 'Μουσείου Πόλεως'», ΦΕΚ Α' 83. Πηγή: Πόντος Π., 
Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την πολιτισμική κληρονομιά κατά θέματα, Α ', Ελληνική νομοθεσία, 
Διεύθυνση αρχαίου Μνημείων και Δημοσιευμάτων, ΥΠΠΟ, Αθήνα 2001, σ. 47. 
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Στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισαν να ιδρύονται και άλλα μουσεία, πλην των 

αρχαιολογικών. 

Μετά τη δεκαετία του 1960 επεκτάθηκαν πολλά αρχαιολογικά μουσεία, ενώ μετά την 

δεκαετία του 1970 άνθηση γνώρισαν τα λαογραφικά μουσεία σε πολλά σημεία της 

Ελλάδας, σημαντικό ρόλο για την άνθηση αυτή, διαδραματίζει η δημιουργία – ίδρυση 

1971 του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών. 

Τις επόμενες δεκαετίες ιδρύθηκαν πλήθος ιστορικών, ναυτικών και βυζαντινών 

μουσείων σε διάφορες ελληνικές πόλεις (Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Καστοριά, 

Ζάκυνθος, Πειραιάς, Χανιά και άλλες, ενώ προς το τέλος του 20ου  αιώνα γενικευμένη 

ήταν η τάση για ίδρυση μουσείων έργων νεότερης τέχνης, όπως η Εθνική Πινακοθήκη.  

Έτσι , ο πολιτισμός και κατά συνέπεια και τα μουσεία, γίνονται επιτέλους αντικείμενο 

μέριμνας ενός αρμόδιου υπουργείου, αναβαθμίζονται και πρακτικά διεκδικούν 

ονομαστικά μέρος του κρατικού προϋπολογισμού μιας και τώρα πια λειτουργούν υπό 

την εποπτεία του ΥΓΙΠΟ.  

Επίσης σημαντική εξέλιξη για τα μουσειακά πράγματα διαδραμάτισε η ίδρυση του 

ελληνικού τμήματος του ICOM το 1983 (Σαλή 2000, σελ.227). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα το φαινόμενο να ιδρύονται μουσεία από 

ιδιωτικούς φορείς, όπως για παράδειγμα από τράπεζες (εθνική Τράπεζα, ΕΤΒΑ). 

Επιπλέον παρατηρείται το φαινόμενα να αυξάνεται η εξωστρέφεια των μουσείων τα 

οποία αλληλοεπιδρούν πλέον με το κοινό τους διοργανώνοντας εκπαιδευτικά 

προγράμματα, περιοδικές εκθέσεις, ειδικές εκδηλώσεις που διευρύνουν τη συμμετοχή 

του κοινού. Επιπλέον, τα μουσεία εξοικειώνονται με την τεχνολογία, κάνοντας χρήση 

των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών γεγονός που συμβάλλει 

περαιτέρω στον εκσυγχρονισμό τους και στην προσαρμογή τους στις εξελίξεις τις 

εποχής (Γκαζή, 1999). 

Στην Ελλάδα υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς καθώς «η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί 

υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός» (Το Σύνταγμα της Ελλάδας 

1975/1986/2001, Άρθρο 24, παρ1). Αυτό σημαίνει ότι η απόλαυση τον πολιτιστικών 

αγαθών αποτελεί ατομικό δικαίωμα το οποίο το Κράτος είναι υποχρεωμένο να 

διαφυλάττει.  
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Στον ίδιο νόμο υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των μνημείων, των 

παραδοσιακών περιοχών και των παραδοσιακών στοιχείων (Άρθρο 24, παρ 5) και 

παρόλο που ο όρος μουσείο δεν αναφέρεται ξεκάθαρα από την φύση και μόνο του 

νόμου γίνεται αμέσως αντιληπτή η ειδική μέριμνα για την προστασία των μνημείων. 

Έπειτα από πάρα πολλά χρόνια γενικής και γενικόλογης νομοθεσίας, το ελληνικό 

κράτος επιχειρεί το 2002, με τον νόμο 3028/2002 αναθεώρηση και η σύμπλευση με τη 

διεθνή μουσειολογική πρωτοπορία των ήδη παρελθόντων νόμων. Στόχος είναι η 

μεταμόρφωση του τοπίου των μουσείων στην Ελλάδα. Έτσι μέσα από τις διατάξεις του 

Ν. 3028/2002 έχουμε την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των αλλαγών που έγιναν είναι το Άρθρο 45 παρ 1 όπου 

υπάρχει σαφή νοηματική απόδοση του όρου μουσείου, όπου ως μουσείο νοείται ως «η 

υπηρεσία ή ο οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια νομική 

προσωπικότητα που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, 

ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογές 

αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών ή άλλων υλικών μαρτυριών του ανθρώπου 

και του περιβάλλοντος τους με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. 

Ως μουσεία μπορούν να θεωρηθούν επίσης υπηρεσίες ή οργανισμοί που έχουν 

παρεμφερείς σκοπούς και λειτουργίες, όπως τα μουσεία ανοικτού χώρου». Επιπλέον 

στο Άρθρο αυτό ορίζεται ρητά ως προϋπόθεση ίδρυσης και λειτουργίας μουσείο από το 

Δημόσιο την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του 

Συμβουλίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται παραπάνω 

(Ν.3028/2002). 

Ο νόμος αυτός έρχεται και ρυθμίζει και άλλα ζητήματα που αφορούν στην λειτουργία 

των μουσείων, πιο συγκεκριμένα προβλέπει ρητά την ύπαρξη συγκεκριμένου ωραρίου 

για την πρόσβαση του κοινού στα μουσεία (Άρθρο 45 παρ. 5) καθώς και την ύπαρξη 

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους (Άρθρο 45 παρ 6). Επιπλέον επιτρέπεται ο  

δανεισμός και τη προσωρινή εξαγωγή αντικειμένων των συλλογών των μουσείων υπό 

όρους και προϋποθέσεις (Άρθρο 45 παρ 12) ενώ προβλέπει και τη δυνατότητα 

οικονομικής ενίσχυσης των αναγνωρισμένων μουσείων από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Σε περίπτωση που ένα μουσείο παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις έκδοσης της 



 

 
37 

 

απόφασης αναγνώρισης του μουσείου τότε, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του ίδιου 

Άρθρου ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να την ανακαλέσει. 

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι ο νομοθέτης θέτει ένα αυστηρό πλαίσιο για την λειτουργία 

των μουσείων με σκοπό τόσο την προστασία τους, όσο και την εξασφάλιση του 

κοινωνικού και παιδευτικού τους ρόλου. 

Στη χώρα μας τα κύρια κεντρικά όργανα διοίκησης των μουσείων είναι το κράτος με 

ελεγκτικό όργανο τα αρμόδια Υπουργεία του , τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη 

διοίκηση και διαχείριση των μουσείων ανάλογα με το είδος και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες τους. 

Τελευταία σημαντική αλλαγή έγινε το 2014 με το προεδρικό διάταγμα 104/2014 όπου 

μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες του «Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 

Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία 

αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 

στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, 

Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 

2891/2014). 

 

2.2 Εισαγωγή στον όρο marketing  

 

Όταν χρησιμοποιούμε τι λέξη Marketing το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό 

είναι η αγγλική λέξη market, η οποία σημαίνει αγορά. Όμως είναι μεγάλο λάθος το να 

ισχυριστούμε ότι ισχύει μόνο αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια πολλοί οικονομολόγοι, 

καθηγητές ασχολήθηκαν με τον όρο αυτό και την ανάλυση του.  

Πιο συγκεκριμένα :  

Η Αμερικάνικη Ένωση Μάρκετινγκ, το 1948, όρισε το Μάρκετινγκ ως ένα σύνολο 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που κατευθύνουν τη ροή των αγαθών και των 

υπηρεσιών από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη. 
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 Ο Martin Bell, καθηγητής του Μάρκετινγκ, όρισε το Μάρκετινγκ, στη δεκαετία 

του '70, ως ένα σύνολο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μέσων της 

ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου προγράμματος δράσης µε το οποίο 

ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών μιας επιχείρησης. Και 

 Ο Philip Kotler, ο πιο διάσημος ίσως θεωρητικός και καθηγητής του 

Μάρκετινγκ θεωρεί ότι είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα, που έχει σαν στόχο 

την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των ανθρώπων μέσα από τη 

διαδικασία των συναλλαγών.( Ζιγκιρίδης Ε. 2008. Σελ.12) 

Στις μέρες μας λοιπόν μια πλήρης και ολοκληρωμένη διατύπωση θα μπορούσε να 

αναφέρει πως το Μάρκετινγκ είναι τρόπος επιχειρηματικής σκέψης και δράσης και πως 

είναι μια πολύ σημαντική όσο και σύνθετη επιχειρηματική λειτουργία που ως στόχο της 

έχει να εντοπίσει τις ανάγκες, επιθυμίες και απαιτήσεις μικρών ή μεγάλων κοινωνικών 

ομάδων, επιχειρήσεων ή οργανισμών, να προσδιορίσει και μετρά την έντασή τους, 

καθώς και να οριοθετεί «αγορές στόχους» και τελικά να δημιουργεί προϊόντα και 

υπηρεσίες, που εξυπηρετούν αυτές τις αγορές, ώστε να κατευθύνει τη ροή τους, µε 

αποτελεσματικό τρόπο, προς τους τελικούς καταναλωτές ή χρήστες. 

Τι είναι όμως τελικά το Μάρκετινγκ; Υπάρχει κάποιος ορισμός που µε πολύ λίγα και 

απλά λόγια να εξηγεί τι είναι το Μάρκετινγκ; Βεβαίως ναι.  

 Το Μάρκετινγκ είναι η τέχνη να δημιουργεί η επιχείρηση ικανοποιημένους 

πελάτες και να μπορεί να τους διατηρεί. Οι ικανοποιημένοι πελάτες αποτελούν 

το μοναδικό στοιχείο που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση και 

ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αυτός είναι και ο λόγος που, τα τελευταία χρόνια, 

κερδίζει συνεχώς έδαφος το Μάρκετινγκ των σχέσεων ( Ζιγκιρίδης Ε. 2008. 

Σελ.14). 

 

2.3 Πεδία Εφαρμογής του marketing 

 

Το Μάρκετινγκ, σε ό,τι αφορά τους φορείς και τα πεδία εφαρμογής του, δεν υπόκειται 

σε περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα τα πεδία εφαρμογής του είναι: 
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 το marketing των καταναλωτικών προϊόντων 

 το marketing των βιομηχανικών προϊόντων 

 το marketing των υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός καθώς και οι 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

 το εξαγωγικό και διεθνές marketing 

 το marketing Μη κερδοσκοπικών οργανισμών Μ.Κ.Ο 

 το πολιτιστικό marketing, όπως για παράδειγμα η προσέλκυση επισκεπτών και 

όχι μόνο στα μουσεία καθώς και οι προβολές εκθέσεων  

 το πολιτικό marketing 

 το αθλητικό marketing 

 το εθνικό marketing, η προβολή δηλαδή της χώρας στον ευρύτερο γεωπολιτικό 

χώρο στον οποίο ανήκει με σκοπό την επίτευξη στόχων, όπως η δημιουργία 

συγκεκριμένης εικόνας καθώς και η οργάνωση μεγάλων αθλητικών 

οργανώσεων 

 

2.4 Η ιστορική αναδρομή στη πορεία του μουσειακού marketing. 

 

Τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει γίνει μια στροφή στην φιλοσοφία των μουσείων. 

Σήμερα πλέον προσανατολίζονται περισσότερο στην ικανοποίηση του επισκέπτη και 

στην εξυπηρέτηση του κοινού τους.  

Η σύγχρονη αποστολή των μουσείων έχει πολλές διαφορετικές πλευρές. «Οι 

λειτουργίες του μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για να αυξηθεί ο αριθμός των 

επισκεπτών, να αλλάξει και να επεκταθεί ο ρόλος του μουσείου από τον κηδεμονικό, 

παραδοσιακό (custodial) στον πιο σύγχρονο που βρίσκεται πιο κοντά στην αντίληψη 

του μάρκετινγκ. Για αυτό το λόγο τα μουσεία αναπτύσσουν τεχνικές μάρκετινγκ, οι 

οποίες τα βοηθούν να γίνουν πιο επιτυχημένα», (Gilmore and Rentschler, 2002,σελ. 

745). 

Ο Philip Kotler αναλογιζόμενος τη δυναμική που μπορεί να έχει το μάρκετινγκ στον 

κλάδο της τέχνης, και σε χώρους όπως το θέατρο, η όπερα και το μουσείο αναφέρει 

χαρακτηριστικά: 
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«Το Μάρκετινγκ δεν αποτελεί τέχνη εξεύρεσης ευφυών τρόπων να γεμίζει κανείς τις 

κενές θέσεις. Το Μάρκετινγκ είναι η τέχνη δημιουργίας αυθεντικής αξίας για τον 

πελάτη. Είναι η τέχνη του να βοηθάς τους πελάτες σου να γίνουν καλύτεροι. Οι λέξεις 

κλειδιά για τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ είναι Ποιότητα, Εξυπηρέτηση και 

Αξία.» (Bernstein, 2007, σελ. 9) 

Στο παρελθόν τα μουσεία, όπως άλλωστε οι περισσότεροι πολιτιστικοί οργανισμοί 

αγνοούσαν το marketing, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα 

μουσεία να ασπάζονται τις στρατηγικές του. 

Στη σχετικά βραχύβια διαδρομή του μουσειακού μάνατζμεντ αλλά και του μάρκετινγκ 

μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κύριες περιόδους (Gilmore A. & Rentschler R, 1999, 

σελ. 760):  

 την πρώιμη περίοδο (“foundation period” :1975 – 1983), κατά την οποία 

αντικείμενο μέριμνας αποτελεί η εκπαίδευση των επισκεπτών και οι οικονομικές 

επιπτώσεις της τέχνης στην κοινωνία και αναπτύσσονται κυρίως τεχνικές 

ανάλυσης δεδομένων παρά στρατηγικός σχεδιασμός  

 την περίοδο επαγγελματικοποίησης (“professionalisation period”:1988– 

1993), η οποία συνοδεύεται από την διάδοση του μάρκετινγκ και του Μάνατζμεντ 

στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, και  

 την περίοδο επιχειρηματικού δαιμονίου (“entrepreneurial period”:1994 – 

σήμερα), κατά την οποία εφαρμόζονται ευρέως πρότυπα μάρκετινγκ στο χώρο 

των μουσείων και αναβαθμίζεται αισθητά ο παράγοντας κοινό εις βάρος του 

παράγοντα αντικείμενα συλλογής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

μάνατζμεντ.  

Από την άποψη του εξωτερικού περιβάλλοντος, δύο κυρίως παράγοντες συνέβαλαν 

στην αποδοχή και εφαρμογή των πρακτικών του marketing από τα μουσεία 

(Σταυριανού Χρ., 2003, σελ.11):  

a) το οικονομικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται σήμερα τα μουσεία και  

b) οι αυξημένες επικοινωνιακές απαιτήσεις τους   
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Όπως αναφέρει Peter Lewis στο κείμενό του «Museums and Marketing», τρεις είναι οι 

λόγοι για τους οποίους τα μουσεία «χρειάζονται» το marketing. Οι δύο πρώτοι αφορούν 

το εξωτερικό περιβάλλον τους, ενώ ο τρίτος αφορά στις ανάγκες σωστής διοίκησής 

τους. Συγκεκριμένα, οι λόγοι αυτοί είναι:  

1. ότι «τα μουσεία περνούν κρίση», (στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν στα 

μουσεία παρατηρείται σημαντική μείωση των επισκεπτών και των συνδρομητών 

τους και, κατά συνέπεια μειώνονται τα εσόδων του  και πρέπει να κάνουν κάτι για 

να επιβιώσουν 

2. ότι, απλώς, «ο κόσμος αλλάζει» και το ίδιο θα έπρεπε να κάνουν και τα μουσεία 

και  

3. ότι αυτή είναι μια «λογική επιλογή», δηλαδή «Τα μουσεία έχουν γίνει ένα 

πολύτιμο μέρος της πολιτιστικής ζωής του έθνους. Είναι τόσο σημαντικά που 

πρέπει να διοικούνται σωστά για να μη χαθεί ο πνευματικός και εκπαιδευτικός 

λόγος ύπαρξής τους.(…) Οι υπόλοιποι οργανισμοί (όπως φιλανθρωπικοί 

οργανισμοί, νοσοκομεία, θέατρα, ορχήστρες και πολιτικά κόμματα) έχουν 

αξιοποιήσει το marketing και το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα μουσεία». ( Lewis 

P.,1994, σελ. 217-219)   

Μια πιο μεθοδική ανάλυση των παραγόντων που επιβάλλουν την εφαρμογή του 

marketing από τα μουσεία κάνει ο Jean-Michel Tobelem (1998 σελ. 337-354). 

Συγκεκριμένα, προτείνει τέσσερις λόγους: 

1. την ανάπτυξη των μουσείων. Η επέκταση των δραστηριοτήτων των μουσείων 

πέρα από τον «παραδοσιακό» τους ρόλο (με προσωρινές εκθέσεις, προγράμματα 

έρευνας, εκπαιδευτικά προγράμματα, εμπορικές δραστηριότητες και εκδόσεις) 

έχει πολλαπλασιάσει 

2. τον προϋπολογισμό τους και αυξήσει σημαντικά το προσωπικό τους. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, η εφαρμογή μιας πολιτικής ανάπτυξης έχει θετικά 

αποτελέσματα. 

3.  το θέμα της χρηματοδότησης, καθώς οι κρατικές επιχορηγήσεις μειώνονται. 

4. την αύξηση του ανταγωνισμού για τον ελεύθερο χρόνο του κοινού, κυρίως από 

μεγάλες επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, και 
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5. την ανάγκη να γνωρίσουν τα μουσεία καλύτερα τους επισκέπτες τους, για να 

μπορέσουν να προσφέρουν περισσότερα στους επισκέπτες τους και να 

προσεγγίσουν νέους, μέσω της σωστής τοποθέτησής τους. 

Ως προς αυτή καθαυτή τη λειτουργία των μουσείων ως οργανισμών, το marketing 

μπορεί να συνεισφέρει στους παρακάτω τομείς (Tobelem, 1998, σελ. 337-354): 

1. εκπαιδευτικά προγράμματα: η έρευνα αγοράς βοηθά τον σχεδιασμό 

κατάλληλων προγραμμάτων για τα διάφορα κοινά του μουσείου. 

2. απόκτηση νέων μελών και συγκέντρωση χρημάτων: αύξηση του αριθμού των 

μελών και σχεδιασμός συνεργασιών με ιδιωτικές εταιρείες 

3. αύξηση του εισοδήματός τους, μέσω πωλητηρίων, εμπορικών προγραμμάτων, 

προσωρινών εκθέσεων, ενοικίαση των χώρων του μουσείου κλπ. 

4. Δημόσιες σχέσεις, με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και 

εμπειριών. 

Η εξέλιξη αυτή, όπως παρουσιάζεται και από τις ανωτέρω προσεγγίσεις, παραπέμπει 

στην πορεία του μάνατζμεντ και του μάρκετινγκ στο χώρο των επιχειρήσεων, όπου 

συντελέστηκε μετατόπιση του επίκεντρου του ενδιαφέροντος από την παραγωγή αρχικά 

στο προϊόν, στη συνέχεια στις πωλήσεις ακολούθως στην αγορά και πιο πρόσφατα στην 

πρόσληψη ενός πιο κοινωνικού χαρακτήρα. (Kotler, 2000 σελ. 271). Ενδεικτική είναι, 

εξάλλου, η αναφορά της Ένωσης Ανεξάρτητων Μουσείων (Association of Independent 

Museums), σύμφωνα με την οποία, ενώ τα πρώτα μουσεία λειτουργούσαν σε ένα 

καθεστώς αγοράς όπου η προσφορά ήταν η καθοριστική δύναμη, σήμερα, οι συνθήκες 

έχουν αλλάξει σημαντικά.  

Τα μουσεία συναγωνίζονται για τη διεκδίκηση του χρόνου, του ενδιαφέροντος, της 

ενέργειας και της υποστήριξης του κοινού (Bryant, 1988). Η περιστολή των κρατικών 

επιχορηγήσεων και η ταυτόχρονη προσπάθεια διάδοσης μιας επιχειρηματικής 

κουλτούρας στον πολιτιστικό τομέα που επιχειρήθηκε μετά to 1970 (Kawashima, 

2000), ήταν οι κινητήριες δυνάμεις για την υιοθέτηση του μάνατζμεντ από πολλά 

μουσεία.  
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Τα οφέλη από την υιοθέτησή του, όμως, δεν εξαντλούνται στην ικανότητα να 

προσελκύει κεφάλαια και να ευθυγραμμίζεται με τις καθιερωμένες πολιτικές 

πολιτισμού. Ο ισχυρισμός αυτός βασίζεται στο γεγονός ότι το μουσειακό μάνατζμεντ 

εκλαμβάνεται ως οι δραστηριότητες εκείνες που αναπτύσσει ένα μουσείο και οι οποίες 

εξυπηρετούν το κοινωνικό χρέος και την κοινωνική υπευθυνότητα του, 

πολλαπλασιάζοντας την πρόσβαση σε αυτό, όχι μόνο μέσω της αύξησης των 

επισκεπτών, αλλά και μέσω της διεύρυνσης του κοινού του (Wood &.Reussner, 2003).  

Τέλος η  Fiona Combe McLean (1994) ορθά αναφέρει ότι «όσο απαραίτητο είναι το 

marketing πλέον για τα μουσεία, άλλο τόσο «επικίνδυνο» μπορεί να αποδειχθεί εάν δεν 

εφαρμοστεί σωστά».  

 

2.4.1 Παραδείγματα ορθής ή μη χρήσης του marketing 

 

Σήμερα κατά την Hooper-Greenhill (2006), τα μουσεία ανοίγουν τους χώρους και τα 

εργαστήρια τους στο κοινό και καλούν τους επισκέπτες να δουν πως έχει προετοιμασθεί 

και πως στήνεται μια έκθεση.  

Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο οργάνωσε 

περιηγήσεις στους χώρους του κατά τη διάρκεια στησίματος των νέων εκθέσεων την 

Άνοιξη του 2009. Επίσης, γίνονται εργασίες συντήρηση των εκθεμάτων μπροστά στο 

κοινό. Τον Ιανουάριο του 2011, πιο συγκεκραμένα στο Νέο Μουσείου της Ακρόπολης, 

έλαβαν χώρα οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης μιας Καρυάτιδας, μπροστά στο 

κοινό.  

Οι χώροι του μουσείου, οι προθάλαμοι, τα καταστήματα, όπου πολλές φορές δεν είναι 

μόνο χώροι πώλησης διαφημιστικών και αναμνηστικών του μουσείου αλλά και γενικά 

όλο το περιβάλλον, προσαρμόζονται στις ανάγκες του επισκέπτη και γίνονται 

περισσότερο ευρύχωροι και χαρούμενοι. 
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Εικόνα 4 Tο νέο Μουσείο της Ακρόπολης 

Σε όλες τις περιπτώσεις, το πώς θα αντιμετωπίσει ένα μουσείο το marketing σχετίζεται 

με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται. 

Ένα παράδειγμα κακής εφαρμογής marketing σε μουσείο είναι η περίπτωση του New 

York Guggenheim Museum.  

 

Εικόνα 5 Tο Μουσείο τέχνης Guggenheim στη Νεα Υόρκη 21 

                                                           
21 https://www.guggenheim.org 
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Το μουσείο τέχνης Guggenheim, ιδρύθηκε το 1939 και για πολλά χρόνια η ταυτότητά 

του ήταν συνδεδεμένη με το κτίριο όπου στεγαζόταν. Με το πέρασμα των χρόνων και 

γινόταν όλο και πιο γνωστό, η διοίκηση του μουσείου αποφάσισε πως, αντί να 

επεκτείνει το χώρο του, να δημιουργήσει νέα μουσεία, “franchised” “μουσεία 

Guggenheim” ανά τον κόσμο, επιτυγχάνοντας έτσι το όνομά του να είναι παγκόσμια 

αναγνωρίσιμο22.  

Το Guggenheim φιλοξένησε κάποια στιγμη, με στόχο την αύξηση των εσόδων του και 

με πρωτοβουλία του διευθυντή του, Thomas Krens, δύο πολύ μεγάλες εκθέσεις 

(blockbusters), που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις: η πρώτη ήταν το 1998, με τίτλο 

«The Art of the Motorcycle», με τη χορηγία της BMW, και το φθινόπωρο του 2000 

ακολούθησε μια έκθεση με σχέδια του γνωστού σχεδιαστή μόδας Giorgio Armani, με 

τη χορηγία του lifestyle γυναικείου περιοδικού «In Style», που συνοδευόταν από μια 

γενναιόδωρη δωρεά από τον ίδιο το σχεδιαστή (The Guardian, 27/01/2001). Οι εκθέσεις 

αυτές είναι σύμφωνες με τη φιλοσοφία του Thomas Krems, ο οποίος υποστηρίζει ότι τα 

μουσεία πρέπει να θεωρούνται χώροι διασκέδασης. Οι απόψεις του δικαιώθηκαν ως 

προς το οικονομικό σκέλος: και οι δύο εκθέσεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, 

προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες και αποφέροντας μεγάλα έσοδα. Ωστόσο, από 

καλλιτεχνικής πλευράς όχι μόνο δεν υπήρξε αναγνώριση, αλλά, αντίθετα, έντονες 

αντιδράσεις για την «εμπορευματοποίηση» της λειτουργίας του μουσείου.  

Ο διευθυντής του Μητροπολιτικού Μουσείου της Ν. Υόρκης, Philippe de Montebello, 

θεωρεί ότι ο Krems υπερέβη τα όρια και υποστηρίζει ό,τι και οι περισσότεροι 

συνάδελφοί του: πως το έργο των επιμελητών είναι πρώτα απ’ όλα να ερευνούν και να 

επανερμηνεύουν τις συλλογές που αποτέλεσαν και τον αρχικό λόγο ύπαρξης των 

μουσείων και όχι να φέρνουν έσοδα και επισκέπτες στο μουσείο. Αυτός είναι και ο 

λόγος που ακύρωσε μια έκθεση για τη Coco Chanel, την οποία θα φιλοξενούσε το 

μουσείο του, όταν ο επικεφαλής του διάσημου γαλλικού οίκου μόδας, Karl Langerfeld, 

απαίτησε να έχει λόγο στο σχεδιασμό της.23  

                                                           
22 Αντίστοιχη πρακτική έχει εφαρμόσει στη Βρετανία και η Tate Gallery, που είναι επίσης ένα μουσείο 
με έντονο προσανατολισμό στην αγορά 
23 Αλλά οι διαμαρτυρίες δεν περιορίστηκαν μέσα στο χώρο των μουσείων: το 2001 το μουσείο έγινε 
θέμα σε δύο έγκυρα έντυπα: στο αμερικανικό περιοδικό Economist (19/04/2001), κάτω από τον τίτλο 
«Όταν οι έμποροι μπαίνουν στο ναό» και στη βρετανική εφημερίδα Guardian (27/01/2001), υπό τον 
καυστικό τίτλο «McGuggenheim?». 
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2.4.2 Εφαρμογές του marketing  

 

Τα μουσεία (σύμφωνα με τις αρχές του marketing) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

 στα «προσανατολισμένα στο marketing», όπου το marketing εισέρχεται πολύ 

νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού και οργάνωσης των εκθέσεων και σημαντικό 

μέρος του προϋπολογισμού διατίθεται για διαφήμιση τους 

 στα «προσανατολισμένα στη διαφήμιση», όπου συνδέεται με το πρόγραμμα 

επικοινωνίας και προώθησης των εκθέσεων και  

 τα «μη προσανατολισμένα στο marketing»., τα οποία δεν εφαρμόζουν 

marketing σε κανένα στάδιο της οργάνωσης των εκθέσεών τους (Smithsonian 

Institute, 2002) 

Έτσι βλέπουμε ότι το marketing δε παρεμβαίνει στο έργο του μουσείου, αλλά, ιδανικά, 

λειτουργεί υποστηρικτικά σε αυτό. Άλλωστε όπως υποστηρίζουν και οι Kotler & 

Scheff, (1997) «σκοπός ενός μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού οργανισμού είναι να 

παρουσιάσει έναν καλλιτέχνη και το μήνυμα του στο ευρύτερο δυνατό κοινό, αντί να 

«παράξει» τον καλλιτέχνη ή το μήνυμα που απαιτεί το μεγάλο μέρος του κοινού» 

Το marketing επέφερε σημαντικές αλλαγές στη φιλοσοφία διοίκησης των μουσείων. 

Κατ’ αρχήν, έστρεψε το ενδιαφέρον από τα ίδια τα αντικείμενα στο κοινό (ή, ορθότερα, 

και στο κοινό). Στο παρελθόν, οι συλλογές του μουσείου είχαν τον πρώτο λόγο: «Τα 

μουσεία είναι το περιεχόμενό τους Το πρώτο καθήκον ενός επιμελητή είναι να 

φροντίζει αυτό το περιεχόμενο…Το δεύτερο καθήκον του είναι να κάνει αυτό το υλικό 

διαθέσιμο σε όποιον θέλει να το δει», ήταν η άποψη του πρώην διευθυντή του 

Βρετανικού Μουσείου, Sir David Wilson (Wilson, 1991 –στον Kotler N., 2003). 

Σήμερα, οι επισκέπτες σε πολλές περιπτώσεις έχουν αντικαταστήσει τις συλλογές στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μουσείων –και σε αυτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο το 

marketing.  

Όλα όσα έχουν αναφερθεί έως τώρα μας έχουν διδάξει ότι τα μουσεία κάτω από την 

σκέπη του marketing έχουν υποστεί αρκετές αλλαγές ως προς τη λειτουργία τους, με 

αποτέλεσμα στις μέρες μας να μην εστιάζουν στο εσωτερικό τους, δηλαδή στις 
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συλλογές, ή στους χώρος ή ακόμα και στο προσωπικό, αλλά έστρεψαν την προσοχή 

τους προς τα έξω, λαμβάνοντας πλέον σοβαρά υπόψη την γνώμη του κοινού που τα 

επισκέπτεται.  

Φυσικό επακόλουθο όλων αυτών όλο και περισσότερα μουσεία να ζητούν τη γνώμη 

των επισκεπτών τους (μέσα από έρευνες) και, ακόμα περισσότερο, έχουν πειστεί ότι οι 

επισκέπτες τους δικαιούνται να τα κρίνουν.  

Μια ακόμα αλλαγή, πλην της εξωστρέφειας των μουσείων είναι η  εισαγωγή της 

έννοιας της μουσειακής εμπειρίας σε αντιπαράθεση με την «επίσκεψη» στο μουσείο. 

Πιο συγκεκριμένα η οπτική αυτή «τοποθετεί την επίσκεψη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το 

οποίο περιλαμβάνει και πτυχές όπως η καθαριότητα, η κατασκευή, ο φωτισμός, τα 

υλικά, ο συνωστισμός, η θερμοκρασία του χώρου, καθίσματα, ήχους, οσμές κλπ. 

Επίσης, θέτει ερωτήματα σχετικά με υπηρεσίες που ίσως επηρεάσουν τη συνολική 

εμπειρία ενός επισκέπτη μιας έκθεσης (όπως χώροι στάθμευσης, συμπεριφορά 

προσωπικού, εστιατόρια και σήμανση μέσα στο μουσείο)» (Smithsonian Institute, 

Office of Policy and Analysis, 2002).  

Ένα τρίτο σημείο είναι η τμηματοποίηση της αγοράς των μουσείων. Το κοινό των 

μουσείων δεν είναι ενιαίο, αποτελείται από αρκετές ομάδες κοινού –π.χ. οικογένειες 

που θέλουν να επισκεφθούν ένα «εκπαιδευτικό χώρο» με τα παιδιά τους, τουρίστες, 

φιλότεχνους. Τις περισσότερες φορές, οι επιθυμίες των ομάδων κοινού δεν ταυτίζονται, 

με αποτέλεσμα μια έκθεση (ή ακόμα και ο ίδιος ο οργανισμός) να προκαλεί το 

ενδιαφέρον μιας μόνο από αυτές. Το αποτέλεσμα είναι να μένουν μακριά από το 

μουσείο ομάδες κοινού που δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να τους ενδιαφέρει. Με τη 

τμηματοποίηση και σωστή τοποθέτηση, τα μουσεία μπορούν να απευθύνονται 

αποτελεσματικά σε περισσότερες από μία ομάδες κοινού (Σταυρινάδου Χρ. 2003, σελ. 

17-18). 

Τέλος αξίζει να αναφερθούμε στη διαδικασία σχεδιασμού στρατηγικής marketing 

μπορεί να εφαρμοστεί σε μουσεία.  

Η διαδικασία, αυτή, όπως είναι γνωστό, περιλαμβάνει τα εξής στάδια (Kotler, P., 2003):  

1. Καθορισμός αποστολής του μουσείου  
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2. Ανάλυση εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος  

3. Διαμόρφωση στόχων  

4. Διαμόρφωση στρατηγικής  

5. Διαμόρφωση προγράμματος marketing  

6. Εφαρμογή  

7. Έλεγχος  

 

2.5 Στρατηγικό management για Μουσεία  

 

Το στρατηγικό Management είναι πολύπλοκο, ειδικότερα όταν αναφέρεται στη 

«Μουσειακή Βιομηχανία». Oι λέξεις που σχετίζονται με το στρατηγικό management 

έχουν γίνει ακόμη πιο δύσκολές όσο περνούν οι δεκαετίες, αυτό κάνει την μετάβαση 

της πληροφορίας από το βιομηχανικό τομέα στο μη κερδοσκοπικό τομέα ακόμη πιο 

προβληματικό (Leontaides, 1982). Στις ΗΠΑ η βιομηχανία όπου αναφέρεται στο άτομο 

και στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, είναι ένας συνδυασμός και των δύο 

παραγόντων.  

Η εφαρμογή του στρατηγικού management, για πολλά μουσεία πρέπει να συνδυάζει τη 

κατανόηση της διαφοράς μεταξύ του παράγοντα που αναφέρεται στο ευρύ κοινό και 

στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ,όπως επίσης και μιας αξιολόγησης της σχέσης 

μεταξύ του συνδυασμού αυτών των μη κερδοσκοπικών επιχειρησιακών τομέων. 

Οργανώσεις όπως ζωολογικοί κήποι, αρχαιολογικά, μοντέρνας τέχνης και φυσικής 

ιστορίας μουσεία, δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη προσοχή στη βιβλιογραφία εκτός 

από μερικές αξιο-μελέτητες αναφορές όπως του Etzioni (1973).  

Επιδιώκοντας ένας manager να εφαρμόσει ένα σχέδιο στρατηγικού management σε ένα 

μη κερδοσκοπικό οργανισμό μπορεί να αντιμετωπίσει πλήθος προβλημάτων. Οι 

περισσότερες δυσκολίες έγκειται στη οριοθέτηση της έννοιας εξυπηρέτηση, που είναι 

συνώνυμη με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ειδικότερα τα μουσειακά 

ιδρύματα. Η έλλειψη μιας πανεπιστημιακής κατάρτισης από τον εκάστοτε manager 
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μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την ανάπτυξη του μουσείου (Γκούσκου Ε.2008, 

σελ.20).  

Ένα ακόμη σημείο το οποίο πρέπει να αναφερθεί και είναι σχετικό με την παροχή 

υπηρεσιών είναι η εμφάνιση ενός ισχυρού σεναρίου οργανωτικής ανάπτυξης. Παρόλο 

που πολλοί οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από την παροχή υπηρεσιών, υπάρχει 

ένας κίνδυνος στο να υιοθετείς παραδοσιακές τεχνικές και εργαλεία, με μια σύγχρονη 

εκδοχή του στρατηγικού management.  

 

2.6 Επιχειρησιακό επίπεδο του στρατηγικού management για τα 

μουσεία 

 

Το επιχειρησιακό επίπεδο του στρατηγικού management για τα μουσεία αποτελείται 

από δύο περιοχές. Η μια απεικονίζει τις διαχειριστικές λειτουργίες του marketing, των 

οικονομικών και της διαχείρισης και η άλλη αναφέρεται στους στόχους του μουσείου, 

σχετικά με τη διατήρηση, την έρευνα και την αλληλεπίδραση των επισκεπτών με τα 

εκθέματα. Αυτό για το μουσειακό ίδρυμα αποτελεί ένα αμάλγαμα από αταίριαστους 

στόχους, όπου κάθε παραδοσιακή λειτουργία υποστήριξης στόχων θα επιστρατευθεί για 

να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα. (Γκούσκου Ε.2008, σελ.22).   

Το μοντέλο διαχείριση ενός μουσειακού ιδρύματος όπου διαφέρει από το μοντέλο 

διαχείρισης που εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις αποτελείται από τους εξής παράγοντες:  

 Λειτουργίες διαχείρισης σε επίπεδο σχεδιασμού  

 Marketing  

 Οικονομικά  

 Διαχείριση και παραγωγή  

 Έρευνα και ανάπτυξη  

 Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων  
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Κεφάλαιο 3ο Στρατηγικός Επιχειρησιακός σχεδιασμός  

“Το πρώτο βήμα σε μια αναπτυξιακή πολιτική δεν είναι να αποφασίσεις πώς και προς τα πού θα 

αναπτυχθείς. Είναι να αποφασίσεις τι θα εγκαταλείψεις. Για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση πρέπει να 

έχει μια πολιτική απαλλαγής από τα υπερμεγέθη, τα απόλυτα και τα αντιπαραγωγικά.” 

Peter Drucker, 1909–2005, Αυστριακός γκουρού του management 

 

3.1.  Ορισμοί στρατηγικού σχεδιασμού 

 

Ο όρος «στρατηγική» χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά σε διαφορετικούς χώρους από 

διαφορετικούς επαγγελματίες. Αρχικά, και για αιώνες, χρησιμοποιήθηκε στο 

στρατιωτικό χώρο, για να ορίσει το ρόλο του στρατηγού- διοικητή αλλά και τις 

ικανότητες του να διοικεί. Πολύ πρόσφατα όμως υιοθετήθηκε από τις οικονομικές 

επιχειρήσεις και µε φειδώ, τα τελευταία χρόνια κάνει την εμφάνιση του στους 

πολιτιστικούς οργανισμούς (Χαµπούρη- Ιωαννίδου, 2003). 

Επίσης ένα ακόμα εννοιολογικός ορισμός του στρατηγικού σχεδιασμού αναφέρει πως 

«το σύνολο των σχεδιασμένων χειρισμών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 

καθώς και η τέχνη της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για την διεξαγωγή 

μιας επιχείρησης» (Μπαµπινιώτης 1998). 

Όπως πολύ εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε πως η στρατιωτική στρατηγική έχει 

πολλά κοινά  με τον στρατιωτικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.  

 

3.2.  Έννοια του Στρατηγικού σχεδιασμού 

 

Με τον όρο στρατηγικό σχεδιασμό, τόσο στους δημόσιους οργανισμούς όσο και στους 

πολιτιστικούς φορείς αναφερόμαστε: Τόσο στην έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού, 

όσο και στα χαρακτηριστικά του. 
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Πιο συγκεκριμένα ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορά μια δομημένη και ολοκληρωμένη 

προσπάθεια των οργανισμών να αναγνωρίσουν και αποτυπώσουν τη θέση στην οποία 

βρίσκονται, αναφορικά με το περιβάλλον τους, να προσδιορίσουν την επιθυμητή 

μελλοντική τους κατάσταση και να χαράξουν την καταλληλότερη διαδρομή για να 

οδηγηθούν στην κατάσταση αυτή.  

Στο πλαίσιο δε των δημοσίων οργανώσεων, ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί 

σύμφωνα με τον Poister (Poister, 2010) να θεωρηθεί ως : μια προσέγγιση της ευρύτερης 

εικόνας, η οποία αναμιγνύει την στρατηγική σκέψη, την αντικειμενική ανάλυση και την 

υποκειμενική αξιολόγηση αξιών, στόχων και προτεραιοτήτων, για μια μελλοντική 

κατεύθυνση και τις ανάλογες στρατηγικές δράσης, που θα διασφαλίσουν τη 

βιωσιμότητα, αποτελεσματικότητα και ικανότητα του οργανισμού να προσθέτει 

δημόσια αξία. 

Αναγνωρίζοντας την αξία του στρατηγικού σχεδιασμού, όλο και περισσότεροι 

οργανισμοί, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσεως, ενεπλάκησαν σε σχετικές διαδικασίες και 

δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τη «παραγωγή» ενός μεγάλου πλήθους μεθοδολογιών, 

εργαλείων, τεχνικών, σχεδίων και προσεγγίσεων στρατηγικού σχεδιασμού. 

Το βασικότερο θέμα που ανακύπτει από τη μελέτη των αδυναμιών και περιορισμών του 

στρατηγικού σχεδιασμού είναι το κενό μεταξύ σχεδίασης και υλοποίησης, όπως 

παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (Γκέκας Αθ. 2016,σελ.29-30).  

 

Διάγραμμα  16 Το κενό μεταξύ στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής 
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3.3.  Σημαντικότητα του στρατηγικού σχεδιασμού 

 

Η στρατηγική αποτελεί σημαντικό μέσο διασύνδεσης της επιχείρησης με το περιβάλλον 

της, εφόσον προσφέρει την κατεύθυνση την οποία θα κινηθεί οποιαδήποτε οργανωτική 

αλλαγή και πολλές φορές προκαλεί αυτή η ίδια αλλαγές στο περιβάλλον της 

(Γεωργόπουλος 2013, σελ.30).  

Μέσω της στρατηγικής η επιχείρηση μεταβάλλεται επιτυχημένα και ανάλογα με τις 

εκάστοτε περιβαλλοντικές απαιτήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραμείνει βιώσιμη, 

για να είναι κερδοφόρα και να εκμεταλλεύεται διαρκώς τα ανταγωνιστικά της 

πλεονεκτήματα με σημαντικά για εκείνη οφέλη.  

Με την διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής κάθε επιχείρηση είναι ανά 

πάσα στιγμή σε θέση να γνωρίζει που βρίσκεται η ίδια σε σχέση με τους κυρίαρχους 

ανταγωνιστές της στο παρόν αλλά και κυρίως στη κατεύθυνση που θα κινηθεί στο 

μέλλον. Ποιες ευκαιρίες μπορεί να εκμεταλλευτεί, ποιες απειλές πρέπει να αποφύγει, 

ποιες δυνάμεις θα ενισχύσει και ποιες αδυναμίες της θα υπερνικήσει (Γεωργόπουλος 

2013, σελ.30). 

Διάγραμμα  17 Η διεργασία του στρατηγικού σχεδιασμού24 

 

                                                           
24 Πηγή : Γκέκας Αθ. 2016,σελ.32 
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Οπότε τρία είναι τα βασικά στάδια του στρατηγικού σχεδιασμού (Γεωργόπουλος 2013, 

σελ.43): 

 Στρατηγικός σχεδιασμός, αποτελεί εκείνη την διεργασία μέσω της οποίας 

προσδιορίζεται το επιθυμητό για τον οργανισμό μέλλον και καθορίζεται η 

πορεία επίτευξής αυτού. Είναι το λεγόμενο στάδιο καθοδήγησης των 

μελλοντικών ενεργειών.   

 Η υλοποίηση – εφαρμογή , είναι η διαδικασία κατά την οποία η στρατηγικές και 

πολιτικές γίνονται πράξη μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων, προϋπολογισμών 

και ενεργειών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη κουλτούρα, 

στη δομή και στα συστήματα διοίκησης ολόκληρου του οργανισμού. 

 Αξιολόγηση - έλεγχος, είναι το τελευταίο στάδιο των στρατηγικών 

δραστηριοτήτων και μπορεί να φανερώσει αδυναμίες στα ήδη υλοποιημένα 

σχέδια με αποτέλεσμα να ενεργοποιήσει την διαδικασία ξανά από την αρχή. 

 

Εικόνα 6  Σχεδιαστική απεικόνιση του στρατηγικού σχεδιασμού 

 

Οι τρείς αυτές αρχές είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους χωρίς να μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι η μια προηγείται της άλλης. Γιατί ανά πάσα στιγμή κατά την 

διάρκεια της υλοποίησης μπορεί να προκύψει ένα γεγονός που θα αναγκάσει την 

επιχείρηση να τροποποιήσει τον αρχικό της σχεδιασμό και τους στόχους που έχει θέσει 

με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει. 
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Ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν είναι γενικά μια εύκολη διαδικασία μιας και το 

περιβάλλον είναι συνεχώς όλο και πιο πολύπλοκο, ως φυσικό επακόλουθο όλων αυτών 

είναι η αύξηση της δυσκολίας, η αύξηση των μεταβλητών που πρέπει να λαμβάνουμε 

υπόψιν για την πρόβλεψη του μέλλοντος αλλά και την πρόβλεψη των εγχώριων ή μη 

γεγονότων (Γεωργόπουλος 2013). 

 

Εικόνα 7 Το ΑΒΓ του στρατηγικού σχεδιασμού25 

 

Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνει έξι στάδια, που φαίνονται στο 

διάγραμμα 18 (Kotler, σελ.177). 

 

                                                           
25 Πηγή : Bryson & Alston, σελ. 5 
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Διάγραμμα  18: 6 Στάδια στρατηγικού Σχεδιασμού26 

 

 

Τέλος η διαδικασία του σχεδιασμού περιλαμβάνει ακόμα και τις ακόλουθες φάσεις, οι 

οποίες μπορούν να μετασχηματίσουν την ισορροπία της επιχείρησης και είναι η 

ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, η αξιολόγηση της εσωτερικής κατάστασης,  ο 

καθορισμός μακροπρόθεσμων στόχων, η δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών και ο 

καθορισμός των ετήσιων στόχων. Η κατανομή των πόρων και η αξιολόγηση της 

απόδοσης αναφέρονται στην υλοποίηση του στρατηγικού προγραμμάτων και της 

σύγκρισης των αποτελεσμάτων με τους στόχους που έχουν δεχθεί. 

Ανάλυση  
Εξωτερικού  
Περιβάλλοντος 

 

                                     
Διατύπωση  
Αποστολής 

 
            

Καθορισμός 
Μακροπρόθεσ
-μων  
Στόχων 

Δημιουργία 
Εναλλακτικών  
Στρατηγικών 

Καθορι- 
σμός  
Ετήσιων  
Στόχων 

Κατανο-
μή  
Πόρων 

Αξιολόγηση  
Απόδοσης 

                                       
Αξιολόγηση 
Εσωτερικής 
Κατάστασης  

 

Εικόνα 8 Οι φάσεις του προγραμματισμού 

 

 

 

                                                           
26 Πηγή : Kotler 
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Όταν αναφερόμαστε στον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων εννοούμε τα εξής: 

 Αιχμαλώτισε την αγορά χωρίς να την καταστρέψεις 

 Απέφυγε τις δυνάμεις των ανταγωνιστών – επίθεση στις αδυναμίες 

 Χρησιμοποίηση προηγμένη γνώση και τεχνασμάτων για τη μεγιστοποίηση της 

δύναμης σου 

 Χρησιμοποίηση ταχύτητας και προετοιμασίας ώστε αθόρυβα να υπερνικήσεις 

των ανταγωνισμό 

 Χρήση συμμαχιών και σημείων στρατηγικού ελέγχου στον κλάδο, ώστε να 

εξαναγκάσεις τους ανταγωνιστές να υποκύψουν στις επιθυμίες σου 

 Ανάπτυξη του χαρακτήρα σου σαν ηγέτης ώστε να μεγιστοποιήσεις τις 

δυνατότητες των εργαζομένων ( Γεωργόπουλος 2013, σελ.26) 

 

3.4. Στάδια στρατηγικού σχεδιασμού  

  

3.4.1. Ανάπτυξη αρχικής συμφωνίας αναφορικά με την προσπάθεια στρατηγικού 

σχεδιασμού 

 

Βασικό και πρωταρχικό βήμα για το στρατηγικό σχεδιασμό είναι η ανάπτυξη της 

αρχικής κυρίως συμφωνίας και ο προσδιορισμός του κυρίως ρόλου και της βούλησης 

των key decision makers για τη δημιουργία μίας βάσης εκκίνησης, η οποία θα καλύπτει 

θέματα όπως:  

 ο κύριος σκοπός της όλης προσπάθειας, 

 η δομή, λειτουργίες και ο ρόλος του κάθε μέλους της ομάδας στρατηγικού 

σχεδιασμού,  

 ο προσδιορισμός και η διάθεση των απαιτούμενων πόρων για την υποστήριξη 

της όλης διεργασίας, καθώς και  

  οι βασικοί περιορισμοί που υπάρχουν. 



 

 
58 

 

3.4.2. Αναγνώριση και αποσαφήνιση των «άνωθεν» εντολών  

 

Εν συνεχεία πρέπει να προχωρήσουμε στον προσδιορισμό και την αναγνώριση του 

συνόλου των εξωτερικά επιβαλλόμενων, επίσημων ή ανεπίσημων, εντολών, δηλαδή 

των νόμων, των εγκύκλιων, των κανονισμών, των αποφάσεων, των προφορικών 

εντολών κα. Έτσι με την κατανόηση των παραπάνω εντολών οριοθετούμε και τη δράση 

του οργανισμού.  

 

3.4.3. Ανάπτυξη και αποσαφήνιση της αποστολής και των αξιών 

 

Η αποστολή του οργανισμού αποτελεί το λόγο ύπαρξης αυτού και προσφέρει τη 

κοινωνική δικαιολόγηση της λειτουργίας του. Το να είναι σαφώς καθορισμένη η 

αποστολή μπορεί να εξαλείψει τυχόν συγκρούσεις μέσα σε ένα οργανισμό αλλά και με 

άλλους οργανισμού και ακόμη να θέσει τα θεμέλια για συνεργασίες με κοινά οφέλη για 

όλους. Για μια δημόσια οργάνωση αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν 

αναγνωρίσιμες κοινωνικές ή πολιτικές ανάγκες –απαιτήσεις για να καλύψει.  

Βασικό στοιχείο της ανάπτυξης της αποστολής αποτελεί η ανάλυση αλληλεπιδρώντων 

(stakeholders) η οποία βοηθά στην ανίχνευση των αναγκών και των απαιτήσεών που 

προαναφέρθηκαν. 

 

3.4.4. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος 

 

Στη φάση αυτή αναλύονται: 

 οι κύριες δυνάμεις και οι τάσεις σε μία σειρά παραγόντων, όπως Πολιτικοί, 

Οικονομικοί, Κοινωνικοί, Τεχνολογικοί, Περιβαλλοντικοί, Νομικοί, αλλά και 

 Οι κύριοι παίκτες (key controllers) οι οποίοι επηρεάζουν τον οργανισμό, 

πελάτες, χρηματοδότες, νομοθέτες-ρυθμιστές, οι οποίοι μπορούν να 
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διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο κλειδί στην επιτυχή υλοποίηση της 

στρατηγικής του. Και τέλος 

 Οι ανταγωνιστικές δυνάμεις που έχει να αντιμετωπίσει ο οργανισμός καθώς και 

οι πιθανές συνεργασίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχή 

υλοποίηση της στρατηγικής. 

 

3.4.5. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος  

 

Στο βήμα αυτό αξιολογείται: 

 η οργανωτική ικανότητα του οργανισμού, δηλαδή οι πόροι του, οι διεργασίες, οι 

απόδοση των μελών του, η κουλτούρα, οι δομές του, 

 η παρούσα στρατηγική του, δηλαδή η συνολικά ή η επί μέρους διαδικασίες και 

λειτουργίες καθώς και  

 θέματα σχετικά με τη διοικητική απόδοση, δηλαδή οι δείκτες, τα αποτελέσματα, 

η ιστορικότητα των στοιχείων – πορεία.  

Βάσει αυτών εξάγονται αποτελέσματα για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του.  

 

3.4.6. Προσδιορισμός των στρατηγικών ζητημάτων  

 

Τα στρατηγικά ζητήματα αποτελούν τις βασικές ερωτήσεις πολιτικής δράσης, που 

επηρεάζουν την αποστολή και το θεσμικό πλαίσιο του οργανισμού.  

Η διαχείριση και η αντιμετώπιση των στρατηγικών ζητημάτων είναι κρίσιμες τόσο για 

την επιβίωση όσο και για την ανάπτυξη των οργανισμών.  

Χαρακτηριστικό των στρατηγικών ζητημάτων είναι ότι βρίσκονται στο πυρήνα 

συγκρούσεων αναφορικά με την διάθεση των πόρων τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα , 
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τη φιλοσοφία και τη λογική δράσης, το χώρο, το χρόνο και τις δομές που επηρεάζουν 

και επηρεάζονται. 

Η καταγραφή ενός στρατηγικού ζητήματος πρέπει να περιλαμβάνει 3 κύρια στοιχεία: 

 Την καταγραφή σε μία παράγραφο του θέματος με τη μορφή ερωτημάτων που 

θέτουν το πλαίσιο και την προβληματική του στρατηγικού ζητήματος για τον 

οργανισμό. 

 Μία λίστα με παράγοντες – προκλήσεις οι οποίες καθιστούν το στρατηγικό 

ζήτημα θεμελιώδες για τον οργανισμό και 

 Τη καταγραφή των συνεπειών από τη αποτυχία αντιμετώπισης του στρατηγικού 

ζητήματος. 

Με αυτό τον τρόπο θα ξέρει ο οργανισμός ποια είναι τα στρατηγικά ζητήματα και θα 

έχει μια εικόνα για το βαθμό ένταξής τους στη στρατηγική του. Υπάρχουν διάφορες 

προσεγγίσεις στον προσδιορισμό των στρατηγικών ζητημάτων (Direct approach, Goals 

approach, Vision of success approach, Indirect Ηapproach, Oval mapping, Tensions 

approach, Systems analysis κτλ). 

 

3.4.7. Διαμόρφωση -Ανάπτυξη στρατηγικής  

 

Η στρατηγική αναπτύσσεται για την αντιμετώπιση των στρατηγικών ζητημάτων, τα 

οποία προτείνονται από τον οργανισμό. Η στρατηγική αποτελεί σύνθεση σκοπών, 

πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, αποφάσεων και κατανομής πόρων και 

προσδιορίζει τι είναι ο οργανισμός, τι κάνει και γιατί το κάνει. Η στρατηγική ποικίλει 

ανάλογα με το επίπεδο, τη λειτουργία και το χρονικό πλαίσιο αναφοράς. Σε αυτό το 

βήμα προσχέδια της Στρατηγικής διαμορφώνονται για να καταγράψουν πλέον 

αναλυτικότερα τον επιθυμητό σχεδιασμό διαμορφωμένο με βάση τις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος, τις δυνατότητες του οργανισμού , τις επιλογές που υπάρχουν τις 

δράσεις που περιλαμβάνει και τις συνέπειες των δράσεων. Υπάρχουν διάφορες 

προσεγγίσεις για την υποστήριξη της φάσης αυτής (βασικές κατά το Bryson η 5 step 

process και Strategic Options Development and Analysis-SODA). 
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3.4.8. Αναθεώρηση και υιοθέτηση της Στρατηγικής  

 

Έπειτα από τη διαμόρφωση της στρατηγικής απαιτείται η προετοιμασία για την 

επίσημη υιοθέτησή της ( το βήμα αφορά κυρίως μεγάλους οργανισμούς καθώς σε 

μικρότερους συγχωνεύεται με το προηγούμενο). Βασική στο όλο εγχείρημα είναι η 

εξασφάλιση της πλήρους υποστήριξης της στρατηγικής από την πολιτική ηγεσία και 

πολλές φορές για να γίνει αυτό μπορεί να απαιτηθεί η αναθεώρηση μερικών ζητημάτων 

ιδίως σε συνεργασία με τους key decision makers, έτσι ώστε να εγκριθεί το σύνολο της 

στρατηγικής 

 

3.4.9. Περιγραφή της μελλοντικής εικόνας του οργανισμού 

 

Στο βήμα αυτό, ο οργανισμός περιγράφει το λεγόμενο «όραμα για την επιτυχία», 

δηλαδή τη μελλοντική εικόνα του στη περίπτωση που αυτός υλοποιήσει επιτυχώς τη 

στρατηγική και αναπτύξει την πλήρη δυναμική του. Αυτή η περιγραφή, δίδει στα μέλη 

του οργανισμού τι αναμένεται από αυτούς στο μέλλον με γενικό τρόπο, προκειμένου να 

κινητοποιηθούν αναλόγως για την ένταξή τους μέσα σε αυτή την εικόνα. Το «όραμα για 

την επιτυχία» μπορεί να περιλαμβάνει π.χ. την αποστολή, τις βασικές στρατηγικές, τα 

κριτήρια απόδοσης, τους βασικούς κανόνες λήψης αποφάσεων και τον κώδικα 

συμπεριφοράς των υπάλληλων. Σύμφωνα με το Bryson, το συγκεκριμένο βήμα 

ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο για όλους τους οργανισμούς στην όλη διεργασία, 

παρόλα αυτά αποτελεί ένα στοιχείο που ολοκληρώνει τον όλο σχεδιασμό και την 

αντιληπτική του ικανότητα. 

 

3.4.10. Ανάπτυξη αποτελεσματικής διαδικασίας εφαρμογής  

 

Το στάδιο αυτό αποτελεί τον οδικό χάρτη εφαρμογής όσων σχεδιάστηκαν στα 

προηγούμενα βήματα. Δηλαδή μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα action 

plans τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν π.χ.: καθήκοντα και αρμοδιότητες, 
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λεπτομερείς και μετρήσιμους στόχους, χρονοδιαγράμματα, πόρους και απαιτήσεις, 

διεργασίες αξιολόγησης και λήψης διορθωτικών μέτρων και τέλος μια συγκεκριμένη 

μέθοδο ή διεργασία επίτευξης/διασφάλισης της συνολικής λογοδοσίας για την 

εφαρμογή. Κρίσιμο είναι για την εφαρμογή το θέμα της χρηματοδότησης του action 

plan καθώς και η αποφυγή σπατάλης πόρων σε επικαλυπτόμενες δράσεις. Τελικά 

στόχος της εφαρμογής είναι η δημιουργία ενός νέου επιχειρησιακού περιβάλλοντος σε 

κατάσταση λειτουργίας για τον οργανισμό. 

 

3.4.11. Επαναξιολόγηση των στρατηγικών και της διαδικασίας στρατηγικού 

σχεδιασμού  

 

Πρόκειται για μια διαρκή και διεξοδική αναθεώρηση του όλου συστήματος 

στρατηγικής διοίκησης, που παρουσιάστηκε στα προηγούμενα εννέα βήματα. Στο βήμα 

αυτό γίνεται η συνολική ανασκόπηση της όλης διαδικασίας της στρατηγικής. Στην 

περίπτωση που η όλη διεργασία διεκόπη και ο οργανισμός δεν ασχολήθηκε με το 

στρατηγικό σχεδιασμό για κάποιο διάστημα τότε αυτή η φάση μπορεί να θεωρηθεί ως 

χωριστή διαδικασία. Όμως η ορθή πρακτική είναι κατά την προσέγγιση του Bryson:  

Η ανατροφοδότηση σε κάθε φάση, ώστε να επιτευχθεί αξιόλογο και εφαρμοστέο 

αποτέλεσμα Η ανασκόπηση με τη μορφή της ανακύκλωσης της στρατηγικής η οποία θα 

συμπεριλαμβάνει και την αξιολόγηση της εκτελεσθείσας στρατηγικής προκειμένου να 

ξεκινήσει εκ νέου ένας νέος κύκλος Στρατηγικής Διοίκησης. 

 

3.5.  Ιδιαιτερότητες του στρατηγικού σχεδιασμού των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών 

 

3.5.1. Χαρακτηριστικοί ορισμοί 
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Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό των μη 

κερδοσκοπικών κυρίως οργανισμών θα πρέπει να κατανοήσουμε κάποιες βασικές 

έννοιες, οι οποίες είναι αυτές που προσδίδουν αυτή την ιδιαιτερότητα στην λειτουργία 

του. 

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει μια ειδική αναφορά και μνεία στους εξής όρους 

(Γκέκας Αθ. 2016,σελ.34-36):  

Αλληλεπιδρώντες: είναι το σύνολο των ανθρώπων ή ομάδων, που επηρεάζονται αλλά 

και  επηρεάζουν τη λειτουργία ενός οργανισμού.  

Για μια δημόσια υπηρεσία αυτοί μπορεί να είναι οι πολίτες, οι υπάλληλοι, η 

Κυβέρνηση, οι φορολογούμενοι, τα πολιτικά κόμματα, άλλες δομές του δημοσίου, 

ομάδες συμφερόντων, ομάδες στόχοι, συνδικάτα, επαγγελματικές ενώσεις κ.α.  

Αποστολή: Η αποστολή ενός οργανισμού καθορίζει την ουσία και το λόγο ύπαρξης 

του. 

Όραμα: Αποτελεί την εικόνα για το μέλλον του οργανισμού και προσφέρει 

μακροπρόθεσμη εστίαση, χωρίς όμως να αποτελεί και τη θεραπεία για όλα τα 

προβλήματα. 

Επιχειρησιακός Στόχος ή Στόχος: Οι επιχειρησιακοί στόχοι αποτελούν τη βάση 

επίτευξης των αντίστοιχων στρατηγικών στόχων καθώς τους εξειδικεύουν σε επιμέρους 

στόχους και προσδιορίζουν την απαιτούμενη δραστηριότητα για την επιτυχή επίτευξή 

τους.  

Ένας στόχος πρέπει να είναι SMART δηλαδή :  

 Simple/Specific, δηλαδή απλός και κατανοητός 

 Measurable, δηλαδή μετρήσιμος και επιβεβαιώσιμος 

 Attainable/Agreeable, δηλαδή εφικτός/συμφωνημένος  

 Realistic, να έχει σχέση με τη πραγματικότητα της οργάνωσης (πόροι, 

διεργασίες, επιδιώξεις) 

 Time-bounded, να είναι χρονικά προσδιορισμένος 
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Δράσεις: Είναι το σύνολο των ενεργειών-έργων που αναλαμβάνονται από την 

οργάνωση ώστε να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της και να επιτευχθούν οι στόχοι που 

έχουν τεθεί. 

 

3.5.2. Ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού 

 

Ο διαχειριστής ενός πολιτιστικού οργανισμού δεν αρκεί να είναι απλά μάνατζερ, 

αντίθετα οφείλει να είναι και ηγέτης. 

Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία κάνουν κάποιους διαχειριστές (μάνατζερ) να είναι 

πιο αποτελεσματικοί από κάποιους άλλους. Έτσι και ο διαχειριστής των πολιτιστικών 

οργανισμών οφείλει να είναι πρόσωπο «υψηλών προσόντων» με βασικότερο, την 

ικανότητα να αναγνωρίζει τις εξελίξεις μέσα και έξω από τις πολιτισμικές μονάδες. Το 

χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι επηρεάζει τη χάραξη της 

στρατηγικής, καθώς και των στόχων και των σκοπών του πολιτιστικού οργανισμού. Η 

ικανότητα αναγνώρισης των στρατηγικών ζητημάτων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 

της στρατηγικής σκέψης μεταφράζονται σε προγράμματα και πρακτικές οι οποίες 

απευθύνονται στη λειτουργική δομή του πολιτιστικού οργανισμού. Το προφίλ του 

συντονιστή - διαχειριστή οφείλει να δίνει την εικόνα ενός επαγγελματία που γνωρίζει 

εκ βαθέων όλες τις πτυχές του πολιτιστικού οργανισμού και πάνω από όλα να εμπνέει 

στο προσωπικό που διευθύνει την τέχνη του «διοικείν» (Χαμπούρη- Ιωαννίδου, 2003). 

Γενικά λοιπόν την ευθύνη για τον στρατηγικό σχεδιασμό την έχει: 

 Σε επίπεδο ομίλου, ο Τοπ μάνατζερ 

 Σε επίπεδο μονάδας και λειτουργίας, ο μάνατζερ μονάδας και λειτουργία 

 Σε επίπεδο οργανισμού ( Μουσεία), ο ανώτερος κρατικός υπάλληλος και είναι 

πρόσωπο «υψηλών προσόντων»                                                                            

Σε γενικές γραμμές τα στυλ διοίκησης ή μάνατζμεντ, στους μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς  διακρίνονται στα ακόλουθα (Adair, 1990): 

 Αυτοκρατορικό ή Εξουσιαστικό, το στυλ αυτό υιοθετείται από 

μάνατζερ που επιθυμούν να διατηρούν όσο το δυνατόν περισσότερη 
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δύναμη και δικαιώματα στη λήψη αποφάσεων, έτσι ο μάνατζερ 

λειτουργεί αυταρχικά και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη συνδρομή των 

υφισταμένων του. 

 Γραφειοκρατικό, Ο μάνατζερ διοικεί «κατά γράμμα», δίνοντας έμφαση 

στην εκτέλεση έργων κάτω από την πιστή τήρηση των κανόνων και των 

κανονισμών, των πολιτικών και των προτύπων εργασίας.  

 Δημοκρατικό ή Συμμετοχικό, εδώ ο μάνατζερ συνεργάζεται αρκετά με 

τους υφισταμένους του κυρίως σε θέματα που εμπλέκονται ή σχετίζονται 

με την εργασία τους. Η συμβολή των υφιστάμενων δεν παρακινείται 

απλά αλλά επιδιώκεται και ζητείται εντόνως. Οι εργαζόμενοι 

ανεξάρτητα από τη βαθμίδα τους στην ιεραρχία συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων κι εξουσιοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό γι’ αυτό.  

 Χαλαρό, Πρόκειται για το στυλ διοίκησης που εφαρμόζει την πολιτική 

της «μη ανάμιξης». Ο μάνατζερ μεταβιβάζει αρκετή από την εξουσία 

του και από τα δικαιώματα λήψης αποφάσεων στους υπόλοιπους 

εργαζομένους. Δίνεις ελάχιστες οδηγίες και κατευθύνσεις κι επιτρέπει 

εκτεταμένη ελευθερία. 

Ο Deming υποστήριζε ότι για να αλλάξει η παραδοσιακή μορφή διοίκησης ενός 

κυβερνητικού οργανισμού προς την κατεύθυνση της ολικής ποιότητας, τόσο η διοίκησή 

της όσο και το προσωπικό θα πρέπει να υιοθετήσουν ορισμένες βασικές αρχές 

(Δερβιτσιώτης, 2001): 

a) Καθορισμός σταθερών στόχων για τη βελτίωση υπηρεσιών με σκοπό την 

ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και τα μακροχρόνια και όχι για 

βραχυπρόθεσμα κέρδη 

b) Καθιέρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο εργασίας για όλους τους 

εργαζόμενους. 

c) Απομάκρυνση του φόβου από τους εργαζόμενους και ενθάρρυνση της 

αποτελεσματικότητας 

d) Ενθάρρυνση συνεχούς εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης για κάθε εργαζόμενο. 

e) Κατάργηση εμποδίων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης. 

Ενθάρρυνση της ομαδικής προσέγγισης σε διαφορετικούς τομείς, όπως η 

έρευνα, η σχεδίαση, η παραγωγή και οι πωλήσεις. 
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Κεφάλαιο 4ο Διαχρονικό μουσείο Λάρισας 

 

«Τίποτε δεν καταστρέφει το σφρίγος ενός οργανισμού πιο γρήγορα από το να επικεντρώνεται στις 

αδυναμίες των ανθρώπων αντί στις δυνατότητές τους, να ξεκινά από τις ανεπάρκειες αντί από τις 

ικανότητες.» 

Peter Drucker, 1909–2005, Αυστριακός γκουρού του management 

 

4.1 Ιστορικά στοιχεία  

 

 

Εικόνα 9 Όψη Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας 

 

Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας είναι κτισμένο στο λόφο ‘’Μεζούρλο’’ στις νότιες 

παρυφές της πόλης, πάνω στον περιφερειακό δρόμο της Λάρισας, σε έκταση 54 

στρεμμάτων που παραχωρήθηκε σταδιακά από το Δήμο Λάρισας στο Υπουργείο 

Πολιτισμού. Στην ίδια περιοχή έχουν χωροθετηθεί ποικίλες χρήσεις, όπως το 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το ΑΤΕΙ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, το νέο γήπεδο 

της ΑΕΛ, οι φυλακές, η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή και η Πινακοθήκη με το 

συνεδριακό κέντρο καθώς και διάφοροι άλλοι βοηθητικοί χώροι, όπως πάρκα και 

δημοτικά γυμναστήρια. 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=140
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Το 1984 προκηρύχθηκε πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανέγερση του 

Μουσείου, από τον οποίο αναδείχθηκε και εφαρμόστηκε η μελέτη του αρχιτέκτονα Π. 

Φωτιάδη και των συνεργατών του. Η θεμελίωση του κτιρίου έγινε το 1996 και η 

κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2006 στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.  

Πρόκειται για ένα συγκρότημα τριών κτηρίων με ενδιάμεσους ανοιχτούς χώρους, 

συνολικού εμβαδού 11.414,45 τ.μ. και περιλαμβάνει εκτός από τους βασικούς χώρους 

του μουσείου και πολλούς βοηθητικούς, ώστε να διευκολύνει τους επισκέπτες του. 

Το 2008 πραγματοποιήθηκε η διοικητική παραλαβή του μουσείου από την ΙΕ΄ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την 7η Εφορεία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων. 

 

Εικόνα 10 Αίθουσα παλαιοχριστιανικής περιόδου 

 

Τον Νοέμβριο του 2010 μεταφέρθηκαν οι τότε Εφορείες Αρχαιοτήτων ΙΕ΄ ΕΠΚΑ και 

7η ΕΒΑ και λειτούργησαν οι εγκαταστάσεις του Μουσείου , οι γραφειακοί χώροι και οι 

χώροι των εργαστηρίων από το προσωπικό των Εφορειών.  

Η ανάγκη ωστόσο λειτουργίας μιας μόνιμης έκθεσης στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας 

που ουσιαστικά οι προηγούμενες Εφορείες και οι Δήμοι και πολλοί άλλοι παράγοντες 

είχαν συμβάλλει ως προς την προετοιμασία της, ξεκίνησε να πραγματοποιείται τον 

Σεπτέμβριο του 2011 από τις τότε ΙΕ΄ ΕΠΚΑ και 7η ΕΒΑ και σε συνεργασία με το 
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ΥΠΠΟ με την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013» του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας ανήκει στην αρμοδιότητα της Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Λάρισας, δεν αποτελεί ξεχωριστό οργανισμό και δεν έχει διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια. Η έναρξη λειτουργίας του είναι πρόσφατη μόλις στις 28-11-2015 

εγκαινιάστηκε με την ολοκλήρωση της οργάνωσης της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου 

η οποία αποτέλεσε έργο της Εφορείας το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ε.Π « 

Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα» 2007-2013 και υλοποιήθηκε . 

 

Εικόνα 11 Παλαιοχριστιανική περίοδος, ΄Αγιος Αχίλλειος, φάσεις κατασκευής  

 

4.2  Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά Διαχρονικού Μουσείου 

Λάρισας 

 

Πρόκειται για ένα συγκρότημα τριών κτιρίων ανάμεσα στα οποία υπάρχουν ανοιχτοί 

χώροι. Τα κτίρια του αναπτύσσονται από δύο έως τέσσερα επίπεδα, συνολικού εμβαδού 

11.750 τ.μ.  

O εκθεσιακός χώρος, είναι εμβαδού 2.000 τ.μ. και είναι ένας ενιαίος χώρος ο οποίος και 

φωτίζεται αποκλειστικά με τεχνητό φως, καθώς δεν υπάρχουν σε αυτόν παράθυρα ή 

άλλα ανοίγματα που θα επέτρεπαν τη διάχυση του φυσικού φωτός.  
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Βασικό δεδομένο του κτιρίου που συνιστά επιταγή μουσειογραφικού σχεδιασμού 

αποτελεί η μακρόστενη αίθουσα (διαστάσεων 80,30μ. × 29,40 μ.), όπου συγκλήνουν 

δύο ράμπες, οι οποίες οδηγούν στον ορθογώνιο εκθεσιακό χώρο κατά 8 περίπου μέτρα, 

και οι οποίες αντιμετωπίζονται ως είσοδος και έξοδος της πορείας της έκθεσης. Ο 

χώρος αριστερά της ράμπας εισόδου, έκτασης περίπου 500 τ.μ., προορίζεται για χώρο 

περιοδικών εκθέσεων.  

 

Εικόνα 12 Κάτοψη θεματικών αιθουσών του μουσείου 

 

Η ενότητα του χώρου βοηθά στην εύκολη, χωρίς καμία δέσμευση, διαίρεσή του σε 

ενότητες ανάλογα με το διαθέσιμο αρχαιολογικό υλικό. 

Η μουσειογραφική μελέτη έχει ενσωματώσει τις απαιτήσεις του μουσειολογικού 

σκεπτικού, του εποπτικού υλικού και των λοιπών ερμηνευτικών μέσων (βλ. ειδική 

σήμανση θέσης τους στην κάτοψη). 

Ένα πολύ σημαντικό αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό του χώρου είναι ο σχεδιασμός των 

προθηκών, ο οποίος εξασφαλίζει τη φυσική προσβασιμότητα στα εκθέματα και το 

πληροφοριακό υλικό που τα συνοδεύει, γεγονός που προσδίδει μια οικειότητα και μια 

αμεσότητα στο χώρο ( το οποίο λατρεύουν όλοι οι επισκέπτες). 
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Εικόνα 13 Γραφική αναπαράσταση του νέου μουσείου στη Λάρισα27 

 

Τα 2000 τ.μ του μουσείου αναλυτικά περιλαμβάνουν:  

α) το χώρο υποδοχής επισκεπτών με εκδοτήριο, βεστιάριο, χώρο καταστήματος 

πωλήσεων ειδών, αναψυκτήριο και WC,  

β) αμφιθέατρο στο ισόγειο, δίπλα από τον χώρο υποδοχής,  

γ) εκθεσιακό χώρο στο ισόγειο,  

δ) αποθήκες στο Α΄ και Β΄ υπόγειο,  

ε) εργαστήρια στο Α΄ υπόγειο, στ) χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  

ζ) κτίριο διοίκησης όπου στεγάζονται τα γραφεία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας 

και η βιβλιοθήκη.   

                                                           
27 http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3452&theme_id=21 
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Εικόνα 14 Επιτυμβια στήλη Θυλάζουσας Ροδιά Τυρνάβου  

 

Σε αυτά τα 2000 τ.μ έχουν δημιουργηθεί 11 ενότητες, όπου εκτίθενται αρχαιότητες από 

τα παλαιολιθικά μέχρι τα νεότερα χρόνια. Ο διαχρονικός χαρακτήρας της έκθεσης, που 

έδωσε και το όνομα στο μουσείο, δεν περιορίζεται στη χρονολογική παράθεση των 

ενοτήτων, αλλά ορίζεται από οριζόντιες θεματικές παραμέτρους, όπως εξουσία, θεσμοί, 

κοινωνία, οικονομία, που είναι παρούσες σε όλες τις ενότητες και λειτουργούν 

ενοποιητικά. 

 

4.3   Το αρχαιολογικό υλικό από τη Λάρισα και την ευρύτερη 

περιοχή τoυ Νομού  

 

Ο πλούτος των ευρημάτων από τη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή της και η ανάδειξη 

μέσα από την έκθεσή τους της ιστορίας της περιοχής, τόσο σε επίπεδο τοπικό όσο και 

πανθεσσαλικό, στάθηκαν η αφορμή για τη δημιουργία του Διαχρονικού Μουσείου 

Λάρισας. 



 

 
73 

 

Όσον αφορά στις προϊστορικές και κλασικές αρχαιότητες τα εκθέματα προέρχονται 

από: 

 ανασκαφές που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ου αι. μέχρι σήμερα 

στην έκταση όλου του νομού Λάρισας,  

 από σωστικές ανασκαφές στη Λάρισα,  

 από παραδόσεις αρχαιοτήτων ιδιωτικών συλλογών και 

 από επαναπατρισμούς αρχαιοτήτων. 

Για τις ανάγκες της έκθεσης παραχωρήθηκαν στο  Μουσείο από την ΙΓ΄ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων τα ευρήματα που προέρχονται από το νομό 

Λαρίσης.  

Όσον αφορά στις βυζαντινές αρχαιότητες, τα εκθέματα προέρχονται από τις σωστικές 

ανασκαφές που διενεργούνται στην πόλη της Λάρισας (από τη δεκαετία του ΄70) καθώς 

και από την επαρχία της Ελασσόνας (τις τελευταίες δύο δεκαετίες). Τα περισσότερα 

από τα κινητά ευρήματα προέρχονται από τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά 

νεκροταφεία της Αζώρου και της Μηλέας, ενώ αντικείμενα καθημερινού βίου 

προέρχονται επίσης από την παλαιοχριστιανική πόλη που ανασκάπτεται στο Καστρί της 

Δολίχης. Από την επαρχία της Αγιάς προέρχονται αρχιτεκτονικά μέλη από τη μονή του 

Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο και από τα βυζαντινά μοναστήρια του Όρους των 

Κελλίων.  

Συνολικά στην έκθεση  εκτέθηκαν  μέχρι σήμερα περίπου 1550 αντικείμενα.  

 

4.4 Παρεχόμενες υπηρεσίες 

 

Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα νέο μουσείο, γι’ αυτό το λόγο μέρα τη 

μέρα  εξετάζει συνεχώς τις ανάγκες των επισκεπτών αλλά και τις επιθυμίες που 

εκφράζουν  ώστε όλο και περισσότεροι επισκέπτες να έρθουν στο μουσείο.  

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το μουσείο είναι μεν αρκετές όμως χρήζουν βελτίωσης 

καθώς ακόμα διαπιστώνονται κάποιες βασικές ελλείψεις. 
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Πιο συγκεκριμένα στους επισκέπτες του μουσείου προσφέρονται τα εξής : 

 χώρο πωλήσεων ειδών, στο φουαγιέ του μουσείου και υπό κατασκευή 

ξέχωριστός χώρος καταστήματος πωλήσεων διαφημιστικών ειδών 

 αναψυκτήριο με χρήση αυτόματων πωλητών 

 βεστιάριο 

 αμφιθέατρο στο ισόγειο, δίπλα από τον χώρο υποδοχής,  

 εκθεσιακό χώρο στο ισόγειο,   

 αίθουσα περιοδικών εκθέσεων 

 εργαστήρια στο Α΄ υπόγειο, λίθινων, μετάλλινων, πήλινων αντικειμένων, 

ψηφιδωτών, εικόνων και τοιχογραφίας 

 χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων με: 

1) ΄Ενας φορμίσκος γεμάτος παιχνίδια, ο οποίος απευθύνεται στα παιδιά της 

α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης 

2) Χώμα και νερό, ταξίδι μαγικό σε χωριό νεολιθικά, απευθύνεται σε δημοτικά 

3) Ταξίδι στο βυζαντινό πολιτισμό της Θεσσαλίας 

4) Ανακαλύπτοντας το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. 

 βιβλιοθήκη 

 ξενώνας 

 wc επισκεπτών, προσωπικού και ΑΜΕΑ 

 αποθηκευτικούς χώρους στα εργαστήρια αλλά στο χώρο του μουσείου  

 χώρο στάθμευσης 

υπηρεσίες  

 Φιλοξενία Μουσικών εκδηλώσεων  

 Ομιλίες – συνέδρια – ημερίδες  

 Δυνατότητα παρακολούθησης συντήρησης 

 Δυνατότητα ξενάγησης στα εργαστήρια συντήρησης  

 Δυνατότητα φιλοξενίας ομιλητών  

 Ομαδικά εισιτήρια από Ταξιδιωτικά Γραφεία 

 Ξεναγήσεις 

 Διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων 

 Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών 
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 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδρίων 

Υπηρεσίες αρχαιολογίας 

 εντοπισμός και καταγραφή μνημείων και κινητών ευρημάτων 

 ανασκαφικές έρευνες και αναστηλωτικές εργασίες 

 εργασίες ανάδειξης μνημείων και χώρων 

 εργασίες συντήρησης κινητών και ακίνητων μνημείων 

 σύσταση νέων Μουσείων και Συλλογών 

 προστασία των μνημείων και εφαρμογή της αρχαιολογικής νομοθεσίας 

 

Στα μειονεκτήματα του μουσείου είναι η απουσία Καφέ και Εστιατορίου  

 

Εικόνα 15 Εσωτερικό από τη βιβλιοθήκη 

 

4.5 Οργάνωση – Προσωπικό 

 

Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας υπάγεται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, η 

οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία σε 

επίπεδο Διεύθυνσης, οργανωμένη ως εξής: 
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Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, 

Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων 

Χειρίζεται θέματα που αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους μνημεία και ιστορικούς 

τόπους που χρονολογούνται έως τον 4ο αιώνα και είναι αρμόδιο για: 

α)Την προστασία- διαχείριση-ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και 

ιστορικών τόπων, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ανασκαφών και οποιασδήποτε 

μορφής αρχαιολογικής έρευνας, την εκτέλεση έργων σε συνέργεια με τα τμήματα της 

Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 

β)Την αρχαιολογική μελέτη και την αξιολόγηση τεχνικών έργων 

γ)Την εποπτεία των ερευνών των επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

οργανισμών ημεδαπής και αλλοδαπών αρχαιολογικών σχολών εγκατεστημένες στην 

Ελλάδα. 

δ)Την εποπτεία επιτροπών υπαγομένων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 

ε)Την τήρηση αρχείου ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών 

στ)Την συμβολή στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας 

ζ)Την αρχαιολογική τεκμηρίωση, μελέτη και δημοσίευση παλαιών ανασκαφών, την 

ανάδειξη του αρχαιολογικού αποθέματος με πολυμεσικές εφαρμογές μέσω διαδικτύου. 

η)Τη διαχείριση Μουσείου και των συλλογών αρμοδιότητας της Εφορείας. 

θ)Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση περιοδικών εκθέσεων, 

προγραμμάτων, εκδηλώσεων στο μουσείο και σε αρχαιολογικούς χώρους. 

ι)Την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης. 

 

Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, 

Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων 

Χειρίζεται θέματα που αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους μνημεία και ιστορικούς 

τόπους που χρονολογούνται έως τον 4ο αιώνα έως το 1830 καθώς και νεότερα 

θρησκευτικά μνημεία από το 1830 και εξής και είναι αρμόδιο για: 

α)Την προστασία – διαχείριση - ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και 

ιστορικών τόπων, τον προγραμματισμό και την διενέργεια ανασκαφών και οποιαδήποτε 

μορφής αρχαιολογικής έρευνας, την εκτέλεση έργων σε συνέργεια με τα τμήματα της 

Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 
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β)Την αρχαιολογική μελέτη και την αξιολόγηση τεχνικών έργων 

γ)Την εποπτεία των ερευνών των επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

οργανισμών ημεδαπής και αλλοδαπών αρχαιολογικών σχολών εγκατεστημένες στην 

Ελλάδα. 

δ)Την εποπτεία επιτροπών υπαγομένων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 

ε)την τήρηση αρχείου ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών 

στ)Την συμβολή στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας 

ζ)Την αρχαιολογική τεκμηρίωση, μελέτη και δημοσίευση παλαιών ανασκαφών, την 

ανάδειξη του αρχαιολογικού αποθέματος με πολυμεσικές εφαρμογές μέσω διαδικτύου. 

η)Τη διαχείριση Μουσείου και των συλλογών αρμοδιότητας της Εφορείας. 

θ)Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση περιοδικών εκθέσεων, 

προγραμμάτων, εκδηλώσεων στο μουσείο και σε αρχαιολογικούς χώρους. 

ι) Την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης. 

 

Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών 

α)Την μέριμνα για τεχνικά θέματα που αφορούν στη δι΄ αυτεπιστασίας εκτέλεση έργων, 

αποτύπωση, στερέωση, αναστήλωση, αποκατάσταση μνημείων, διαμόρφωση και 

ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. 

β)Την εκπόνηση μουσειογραφικών μελετών και την τεχνική υποστήριξη της 

οργάνωσης μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων. 

γ)Τη συντήρηση και λειτουργεία της πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και 

αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών της Εφορείας. 

δ)Την κατάρτιση προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

ε)Την τεχνική τεκμηρίωση και την έρευνα στατικών, αρχιτεκτονικών και γενικότερα 

τεχνικών ζητημάτων των μνημείων και δημοσίευση αποτελεσμάτων. 

 

Τμήμα Συντήρησης 

Το τμήμα συντήρησης είναι αρμόδιο για : 

α)Την συντήρηση πάσης φύσεως αρχαιοτήτων και εκπόνηση των σχετικών μελετών 

συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης τους. 
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β)Την υποστήριξη μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, τη συντήρηση, αποκατάσταση 

και αισθητική παρουσίαση των μνημείων και πολιτιστικών αγαθών. 

 

Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας 

Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας είναι 

αρμόδιο για: 

α)Την διοικητική, οικονομική και γραμματειακή υποστήριξη του συνολικού έργου της 

Εφορείας. 

β)Τον προγραμματισμό και έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, 

αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων. 

γ)Τη μέριμνα για συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών αυτοκινήτων και 

λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας. 

 

Οργανόγραμμα Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας: 

 

 
Εικόνα 16 Οργανόγραμμα της Εφορείας  Αρχαιοτήτων Λάρισας 

 

 

ΕΦ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ

Τμήμα Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιολογικών 

Χώρων, Μνημείων, 
Αρχαιογνωστικής Έρευνας και 

Μουσείων

- Τμήμα Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών 

Αρχαιολογικών Χώρων, 
Μνημείων, Αρχαιογνωστικής 

Έρευνας και Μουσείων

7 Αρχαιολόγοι

- Τμήμα Αρχαιολογικών 
Έργων και Μελετών

2 μηχανικοί ,                    
2 σχεδιαστές

Τμήμα Συντήρησης

4 συντηρητές 

Τμήμα Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης, 
Φύλαξης και Ασφάλειας

13 διοικητικού 
οικονομικού ,                 
12 φύλακες
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4.6 Στατιστικά στοιχεία για το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας 

 

Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, χάριν του αρχαιολογικού του πλούτου, της 

διαχρονικής του φυσιογνωμίας, της κομβικής του θέσης σε μια μεγάλη πόλη στο κέντρο 

της Ελλάδας, όπου απέχει μόλις 3 ½ από την Αθήνα και 2 ώρες από τη Θεσσαλονίκη, 

προσελκύει ήδη από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του επισκέπτες, είτε 

επαναλαμβανόμενους είτε και τακτικούς, κυρίως από την τοπική κοινωνία και τις 

μαθητικές κοινότητες της πόλης και της ευρύτερης Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και 

περιηγητών, Ελλήνων και ξένων. 

Αναλυτικά η επισκεψιμότητα κατά τις πρώτες μέρες λειτουργίας του μουσείου είναι :  

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 

Σάββατο          28/11/2015 2470 

Κυριακή           29/11/2015 287 

Δευτέρα           30/11/2015 0 

Σύνολο : 2757 

 

 

Εικόνα 17 Επισκεψιμότητα Νοεμβρίου 2015 

0

500

1000

1500

2000

2500

Σάββατο 
28/11/2015 Κυριακή 

29/11/2015 Δευτέρα 
30/11/2015

Επισκεψιμότητα Νοεμβρίου 2015 

Σειρά 1



 

 
80 

 

ΜΗΝΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2015 2757 0,00 € 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2015 1470 0,00 € 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016 1061 0,00 € 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ0Σ  2016 3162 0,00 € 

ΜΑΡΤΙΟΣ    2016 3667 0,00 € 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ   2016 3649 786,00 € 

ΜΑΪΟΣ   2016 2330 608,00 € 

ΙΟΥΝΙΟΣ    2016 1162 348,00 € 

 ΙΟΥΛΙΟΣ    2016 526 406,00 € 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2016 1120 436,00 € 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   2016 608 320,00 € 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ    2016 1219 876,00 € 

Σύνολο επισκεπτών & εσόδων 22.731 3.780,00 € 
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Διάγραμμα  19 Ετήσια Επισκεψιμότητα 2015-2016 

 

 

Διάγραμμα  20 Ετήσια έσοδα 2015 - 2016 

 

Όπως μπορούμε και από τον πίνακα αλλά και από τα διαγράμματα το Διαχρονικό 

Μουσείο Λάρισας κατά τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο δέχθηκε τους περισσότερους 

επισκέπτες επισκέπτες παρόλα αυτά τα περισσότερα έσοδα τα είχε τον Οκτώβριο του 

2016. 

νοεμβριος 15

Δεκέμβριος 15

ιανουάριος 16

φενρουάριος 16

μάρτιος 16

απρίλιος 16

μάιος 16

Ιούνιος 16

Ιούλιος 16
Αυγουστος 16

Σεπτέμβριος 16
Οκτώμβριος 16

επισκέπτες 2015 - 2016

0%

0%

0%

0%
0%

21%

16%

9%
11%

12%

8%

23%

ΕΣΟΔΑ 2016 Νοέμβριος 15

Δεκέμβριος 15

Ιανουάριος 16

Φεβρουάριος 16

Μάρτιος 16

Απρίλιος 16

Μάϊος 16

Ιούνιος 16

Ιούλιος 16

Αύγουστος 16

Σεπτέμβριος 16

Οκτώμβριος 16
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4.7  Προϋπολογισμός  

 

Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας είναι κτισμένο στο λόφο «Μεζούρλο» στις νότιες 

παρυφές της πόλης, πάνω στον περιφερειακό δρόμο της Λάρισας, σε μια έκταση 55 

στρεμμάτων, που παραχωρήθηκε σταδιακά βάση των αρ. 353/77,391/92,355/93, 

Αποφάσεων Δ.Σ. Λάρισας, από το Δήμο της Λάρισας στο Υπουργείο Πολιτισμού. 

 Η θεμελίωση έγινε το 1996 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2006 στο πλαίσιο 

του Γ΄ ΚΠΣ.  Τον Νοέμβριο του 2010 μεταφέρθηκαν οι τότε Εφορείες Αρχαιοτήτων 

ΙΕ΄ ΕΠΚΑ και 7η ΕΒΑ στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και άρχισαν να λειτουργούν 

οι υπηρεσίες εκεί οι εγκαταστάσεις του Μουσείου , οι γραφειακοί χώροι και οι χώροι 

των εργαστηρίων από το προσωπικό των Εφορειών. 

Τον Σεπτέμβριο του 2011 γεννήθηκε ανάγκη λειτουργίας μιας μόνιμης έκθεσης στο 

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας οπότε οι ΙΕ΄ ΕΠΚΑ και 7η ΕΒΑ σε συνεργασία με το 

ΥΠΠΟΑ με την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013» του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός του έργου ήταν της τάξης του 1.943.531,55€. Για τα υπό 

έργα 1ο, 2ο  και 3ο διενεργήθηκε ανοιχτός διαγωνισμός ενώ για τα υπό έργα 4ο και 5ο με 

απολογιστικά και με αυτεπιστασία. 

 Πιο συγκεκριμένα κάθε υπό έργο κόστισε τα εξής ποσά: 

 Υποέργο 1: 910.614,20€ 

 Υποέργο 2: 261.468,48€ 

 Υποέργο 3: 186.448,87€ 

 Υποέργο 4: 319.945,75€ 

 Υποέργο 5: 265.054,25€ 

Διενεργήθηκε ένας Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός (1ο υποέργο) για την προμήθεια, 

μεταφορά και εγκατάσταση των μουσειακών προθηκών (με τα φωτιστικά τους 

στοιχεία) και των λοιπών μουσειακών κατασκευών (διαχωριστικοί τοίχοι οριοθέτησης 

χώρου και προβολής εκθεμάτων,  ειδικές κατασκευές χωρολογίου, χρονολογίου, 
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θεματικών τριγώνων, πάγκοι απτικών εκθεμάτων, πάγκοι καθισμάτων) του εκθεσιακού 

χώρου του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.   

Ο δεύτερος Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός (2ο υποέργο) που διενεργήθηκε αφορούσε 

την προμήθεια και εγκατάσταση  των φωτιστικών στοιχείων (σωμάτων, εξαρτημάτων 

και λαμπτήρων) και τη ρύθμιση  εντός και εκτός προθηκών του φωτισμού της μόνιμης 

έκθεσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη σκηνογραφική πρόταση φωτισμού. 

Τέλος, διενεργήθηκε ένας τρίτος Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός (3ο υποέργο) για την 

προμήθεια, μεταφορά  και εφαρμογή των υποβάσεων και μεταλλικών στηριγμάτων και 

των υπερυψωμένων δαπέδων για τη στήριξη και τοποθέτηση  των ελεύθερων 

αυθεντικών αρχαίων εκθεμάτων της μόνιμης έκθεσης του Διαχρονικού Μουσείου 

Λάρισας. 

Οι υπόλοιπες εργασίες αφορούσαν την οργάνωση του εσωτερικού των προθηκών, την 

επίστρωση δαπέδου PVC σε πλάκες στο ήδη υπάρχον δάπεδο, την διαμόρφωση χώρου 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την συντήρηση των αρχαίων, την οργάνωση του 

οπτικοακουστικού υλικού, την συγγραφή των κειμένων, τις μεταφράσεις, την 

φωτογράφιση των αντικειμένων και διάφορες εργασίες που αφορούσαν την οργάνωση 

της έκθεσης υλοποιήθηκαν με το 4ο και 5ο υποέργο από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων της 

Λάρισας απολογιστικά και με αυτεπιστασία. 

 

4.8  Στρατηγικός σχεδιασμός Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας -

ΔΜΛ 

 

Το Διαχρονικό μουσείο Λάρισας σαν ένας σύγχρονος οργανισμός, οφείλει να έχει ένα 

ενεργό στρατηγικό σχεδιασμό. Όμως επειδή δεν είναι ανεξάρτητος οργανισμός, αλλά 

αναπόσπαστο κομμάτι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ, ο 

στρατηγικός σχεδιασμός σχεδιάζεται από τα αρμόδια όργανα στο Υπουργείο.  

Έτσι στο ΥΠΠΟΑ υπάρχει μια Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού, η οποία είναι 

υπεύθυνη για τη προβολής και την αξιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στόχος 

του γραφείου αυτού είναι η προβολή της πολιτιστικής πολιτικής και των στρατηγικών 
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επιλογών του Υπουργείου στους τομείς που άπτονται της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

του σύγχρονου πολιτισμού. 

Εκτός λοιπόν από το γραφείο αυτό, στο υπουργείο υπάρχει και ειδικό γραφείο 

στρατηγικού σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα το γραφείο αυτό ονομάζεται Αυτοτελές 

Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και έχει ως στόχο του τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

(http://www.yppo.gr/) :  

a) Η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα Επιχειρησιακά Σχέδια των 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.   

b) Η παρακολούθηση των αναγκαίων στοιχείων της πολιτικής του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο προσδιορισμός (μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα) των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων αυτού.  

c) Η εποπτεία των στοιχείων των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Υπουργείου και 

των στοιχείων της μισθοδοσίας, η παρακολούθηση του Προγράμματος Δράσης 

και των αιτημάτων επιχορήγησης του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων για την 

έκδοση στατιστικών στοιχείων, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την 

προώθηση του πολιτιστικού έργου του Υπουργείου. 
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Κεφάλαιο 5ο  Στρατηγικός σχεδιασμός Διαχρονικού Μουσείου 

Λάρισας 

«Το μυαλό του πολιτισμένου ανθρώπου είναι ένα μουσείο από αντιμαχόμενες αλήθειες.» 

Remy de Gourmont, 1858-1915, Γάλλος ποιητής 

 

Το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον ενός οργανισμού, τόσο το εξωτερικό όσο και 

το εσωτερικό, καθιστά αναγκαία τη διαμόρφωση στρατηγικού πλάνου, προκειμένου να 

εγγυηθεί την ανταγωνιστικότητα του και την ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών του. 

Ο  στρατηγικός σχεδιασμός λοιπόν  διαδραματίζει λοιπόν διπλό ρόλο:  αρχικά να 

λαμβάνει υπόψη την αποστολή του οργανισμού και αφετέρου  το περιβάλλον , στο 

οποίο αυτός  δραστηριοποιείται. 

Για την παρουσίαση λοιπόν της υφιστάμενης κατάστασης είναι απαραίτητη η χρήση 

του εργαλείου της SWOT Ανάλυσης (Strengths, Weaknesses, Opportunities και Threats 

δηλαδή Δυνατά Σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές) η οποία απεικονίζει το 

εσωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού, δηλαδή τα δυνατά και αδύνατα σημεία του 

καθώς και τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές του εξωτερικού του περιβάλλοντος. 

 

5.1  Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, Δυνάμεις – Αδυναμίες 

του Διαχρονικού  Μουσείου Λάρισας 

 

5.1.1 Δυνάμεις  

 

         Τα δυνατά σημεία που παρουσιάζει το εσωτερικό περιβάλλον του μουσείου είναι 

τα εξής: 

 Πολυθεματικότητα Εκδηλώσεων: Η υποστήριξη της έκθεσης από ευρεία 

ομάδα ποικίλων δραστηριοτήτων σε  εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς 

χώρους. 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1965
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 Συμβολή στην Διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Διαφύλαξη του 

διαχρονικού και πανθεσσαλικού χαρακτήρα του Μουσείου 

 Η μοναδικότητα και το ενδιαφέρον του αρχαιολογικού υλικού που 

φιλοξενεί, με αιχμή του δόρατος τα αντικείμενα που χρονολογούνται στη 

Νεολιθική περίοδο 

 Η θεματική πληρότητα των συλλογών του, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα 

σφαιρικής ανάδειξης της ιστορίας και αρχαιολογίας της πόλης της Λάρισας δια 

μέσου των αιώνων 

 Μοναδικότητα Χώρου:  

a) Πρόκειται για ένα μοντέρνο κτίριο που στεγάζει ευρήματα του Νομού 

Λάρισας από την απώτερη προϊστορία ως τα μεταβυζαντινά χρόνια, που 

έως σήμερα δεν είχαν επαρκώς παρουσιαστεί στο κοινό. 

b) Η μοναδικότητα  και πληρότητα, η οποία σήμερα προσφέρει ο 

εκθεσιακός χώρος του μουσείου μιας και αποτελεί ίσως τον μοναδικό 

πλήρη εκθεσιακό χώρο αφού το παλιό αρχαιολογικό μουσείο στεγάζεται 

στο τζαμί 

c) Ο σχεδιασμός του Μουσείου, ο οποίος έχει γίνει με στόχο τη φυσική 

προσβασιμότητα όλων των χώρων του, χαρακτηριστικό που μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την ανάδειξη του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας ως 

ενός από τα πλέον προσβάσιμα μουσεία της Ελλάδας 

d) Η ύπαρξη ειδικών χώρων για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη 

λειτουργία εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά και ΑμεΑ 

 Πολιτιστική, Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη της περιοχής:  

a) Η σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ Μουσείου και τοπικής 

κοινωνίας και κυρίως με την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία ήδη 

καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να 

αναπτυχθεί μέσα στον περιορισμένο χώρο του παλιού μουσείου 

b) Η υποστήριξη της έκθεσης από ευρεία ομάδα ποικίλων δραστηριοτήτων 

σε  εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους 

 Πλούσια συλλογή, στο μουσείο βρίσκεται πληθώρα ευρημάτων της ευρύτερης 

περιοχής , έτσι συναντάμε ένα μεγάλο όγκο ευρημάτων απαράμιλλου κάλους 

και αξίας. 
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5.1.2 Αδυναμίες 

 

 Απουσία Προβολής Τοπικού Πολιτιστικού Στοιχείου: Η υπολειτουργία του 

υφιστάμενου παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου Λάρισας ίσως έχει μέχρι 

σήμερα αποτρέψει τους κατοίκους της περιοχής να αναπτύξουν ενδιαφέρον και 

γνώσεις για την αρχαιολογία του τόπου τους. 

 Απουσία σύνδεσης με μέσα μαζικής μεταφοράς (Μ.Μ.Μ): Το Μουσείο προς 

το παρόν δεν είναι προσβάσιμο με κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς, οπότε η 

σύνδεσή του με το κέντρο της πόλης ή με το σιδηροδρομικό σταθμό και το 

σταθμό υπεραστικών λεωφορείων παραμένει προβληματική. Πρόκειται ωστόσο 

για μια αδυναμία που μπορεί να αντιμετωπιστεί με το σωστό συντονισμό όλων 

των συναρμόδιων φορέων (ΥΠΠΟΤ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.ά.) 

 Μη Ύπαρξη Ξεναγήσεων στον Χώρο: δε πραγματοποιούνται οργανωμένες 

ξεναγήσεις στον χώρο, ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με 

την ιστορική διαδρομή του και να κατανοήσουν την σημασία του για τη 

πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. 

 Δεν υπάρχει ασφαλής κυκλοφοριακός κόμβος για την πρόσβαση στο 

Μουσείο. Εκπονείται μελέτη για την οριστική ρύθμιση του προβλήματος από 

την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έως τότε θα καταβληθεί προσπάθεια για εξεύρεση 

προσωρινής λύσης σε συνεργασία με το Δήμο Λάρισας αντιμετωπιστεί με το 

σωστό συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων (ΥΠΠΟΤ, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, κ.ά.) 

 Ημιτελής κτιριακές εγκαταστάσεις: Δεν υπάρχει μελέτη διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου που παραμένει χωρίς περίφραξη, χώρο 

στάθμευσης, φωτισμό και φύλαξη. 

 Οργανωτικές Αδυναμίες:΄Έλλειψη προσωπικού, επιστημονικού, φυλακτικού 

και τεχνικού προσωπικού.  

 Απουσία Έρευνας Κοινού: Πιθανή έλλειψη ενδιαφέροντος από τους κατοίκους 

της Λάρισας για τις δράσεις του Μουσείου. Ωστόσο η εγγενής αυτή δυσκολία 

μπορεί να αντιμετωπιστεί εάν υιοθετήσει το Μουσείο μια συγκροτημένη 

επικοινωνιακή πολιτική και διαμορφώσει συγκεκριμένες στρατηγικές για την 

προσέλκυση διαφορετικών ομάδων επισκεπτών 



 

 
89 

 

 Μη Καθιέρωση Ποσοτικών Στόχων: Οι στόχοι του οργανισμού δεν έχουν 

ποσοτικό περιεχόμενο αλλά μόνο ποιοτικό. Δεν έχει τεθεί για παράδειγμα ένας 

ελάχιστος επιθυμητός αριθμός επισκεπτών ανά έτος ή ένα ελάχιστο ύψος 

επιθυμητών εσόδων ανά έτος. Γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολο τον 

καθορισμό συγκεκριμένων στόχων. 

 Αδυναμία κάλυψης λειτουργικών εξόδων και εκτάκτων αναγκών,ανεπαρκής 

χρηματοδότηση. 

 

5.2  Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος, ευκαιρίες και κίνδυνοι 

 

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζει το εξωτερικό περιβάλλον είναι οι εξής: 

 

5.2.1 Ευκαιρίες 

 

 Αξιοποίηση Τοπικών Πολιτιστικών Δυνάμεων: Συνεργασία με τοπικούς 

πολιτιστικούς συλλόγους για την υλοποίηση εκδηλώσεων με τοπικό πολιτιστικό 

χαρακτήρα ενδυναμώνοντας έτσι το τοπικό πολιτιστικό στίγμα του Διαχρονικού 

μουσείου και θα συμβάλλει στην ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού 

πλεονεκτήματος της περιοχής. 

 Αναβάθμιση της Ευρύτερης Περιοχής: Η Λάρισα αποτελεί τον έβδομο 

μεγαλύτερο δήμο της Ελλάδας με πληθυσμό 132.780 κατοίκων, ενώ ο 

συνολικός πληθυσμός του Νομού είναι υπερδιπλάσιος αυτού (279.305). 

Συνεπώς, το Μουσείο εν δυνάμει μπορεί να προσεγγίσει ένα σημαντικό, 

πληθυσμιακά, κομμάτι της κεντρικής Ελλάδας. Ως επακόλουθο όλων αυτών 

είναι η αναβάθμιση της περιοχής, 

 Μονοήμερες εκδρομές: Η κομβική θέση της Λάρισας στο κέντρο της Ελλάδας 

προσφέρει τη δυνατότητα, ακόμη και μιας αυθημερόν επίσκεψης της πόλης και 

του Μουσείου, σε επισκέπτες από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης. 
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 Αύξηση των επισκεπτών: Η γειτνίαση της Λάρισας με τα Μετέωρα. 

Προσφιλής τουριστικός προορισμός πολλών Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. 

Το Μουσείο θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα επισκέψεων των 

τουριστικών πρακτορείων διαφορετικά η γειτνίαση αυτή συνιστά ταυτόχρονα 

και πιθανή απειλή. 

 Συνεργασία με άλλους Πολιτιστικούς Οργανισμούς: Η γειτνίαση με την 

Πινακοθήκη Λάρισας, η οποία ήδη αποτελεί εκθεσιακό και συνεδριακό πόλο με 

πανελλήνια και διεθνή εμβέλεια. Η συνεργασία με άλλους φορείς πολιτισμού,  

μπορεί να επιφέρει θετικά οφέλη για την βιωσιμότητα του μουσείου στο πλαίσιο 

του περιβάλλοντος ισχυρού ανταγωνισμού. 

 Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα: Η γειτνίαση με εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να αποτελέσει αφορμή 

για την οργάνωση ειδικών εκθέσεων ή δράσεων για τις συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές κοινότητες 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις και τοπία: Ο πυκνόφυτος λόφος που περιβάλλει το 

Μουσείο, ο οποίος σε συνδυασμό με το τις εγκαταστάσεις του Μουσείου μπορεί 

να αποτελέσει πόλο έλξης για τους κατοίκους της πόλης. 

 Απορρόφηση κονδυλίων: προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Ένταξη του 

Μουσείου  στπ προγράμματα ΕΣΠΑ κατά την χρονική 2017-2020 έχει ως στόχο 

την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του. 

   

5.2.2 Κίνδυνοι – Απειλές  

 

 Έντονος Ανταγωνισμός: Η ύπαρξη  αρκετών μουσείων και αρχαιολογικών 

χώρων σε κοντινή απόσταση (  σε όμορους νομούς) αποτελεί  πρόκληση στο 

πλαίσιο του καλώς εννοούμενου ανταγωνισμού  ώστε το Διαχρονικό Μουσείο 

Λάρισας να γίνει ευρύτερο γνωστό με την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών 

και την δημιουργία καλής φήμης του.  

 Δυσμενής Οικονομική Συγκυρία:  Η οικονομική κρίση οδηγεί στην 

υποχρηματοδότηση του μουσείου, συνεπώς φέρνει άμεσα οικονομικά 

προβλήματα, όμως και έμμεσα λόγω των οικονομικών προβλημάτων των 

πολιτών. 
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 Απορρόφηση κονδυλίων από άλλα μεγαλύτερα  και πιο γνωστά Μουσεία, 

μεγαλύτερου μεγέθους μουσεία διαθέτουν εκπαιδευμενο και καταλληλο 

προσωπικό, το οποίο συμβαλει στην ορθη χρήση μεθόδων για την απορρόφηση 

κονδυλίων 

 ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, βελτιωνει τη δημιουργικότητα και ενισχύει τη 

παραγωγικότητα 

 Μεγάλο κόστος συντήρησης και έκθεσης των συλλογών 

 

 

5.3 Μέγα εξελίξεις στη παροχή υπηρεσιών από τα μουσεία 

 

Το κλειδί της προσέγγισης του κοινού είναι η επικοινωνία της πληροφορίας, γι’ αυτό το 

λόγο τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερα μουσεία ενδιαφέρονται για το κοινό 

που τα επισκέπτεται με σκοπό η επίσκεψη να είναι μια ευχάριστη εμπειρία, η οποία 

ευκολά θα μεταβιβαστεί σε όλο και περισσότερο κόσμο. 

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο καλούνται να παίξουν οι νέες τεχνολογίες της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών, οι οποίες προσφέρουν νέες δυνατότητες τόσο όσο 

αφορά την ψηφιακή τεκμηρίωση των μουσειακών αντικειμένων και την ηλεκτρονική 

διαχείριση των συλλογών του μουσείου, όσο και την ερμηνεία και παρουσίασή τους 

στο κοινό. 

Έτσι μέρα με τη μέρα τα μουσεία αναπτύσσουν και ενσωματώνουν στην 

καθημερινότητά τους ψηφιακές τεχνολογίες και χρησιμοποιούν μέρα με τη μέρα όλο 

και πιο σύγχρονα  πληροφοριακά συστήματα τόσο για την συλλογή πληροφοριών όσο 

και την προώθηση των πληροφοριών στο κοινό.  Έτσι αυξάνονται σημαντικά οι 

ικανότητες αποθήκευσης, αναζήτησης, και διάδοσης πληροφοριών. 

Με τον τρόπο αυτό όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικό μέσο για την ικανοποίηση των 

αναγκών έρευνας, εκπαίδευσης, δημοσίων σχέσεων και διοίκησης του μουσείου. 

Πολύ σημαντικό ρόλο επίσης διαδραματίζει η αυξανόμενη χρήση των social media μιας 

και η χρήση του διαδικτύου ως ανοιχτό περιβάλλον αμφίδρομης επικοινωνίας με το 

κοινό προσφέρει νέες δυνατότητες προβολής των δραστηριοτήτων των μουσείων και 
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προσέλκυσης νέων επισκεπτών, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα νέο τρόπο της 

μουσειακής επικοινωνίας, αυτόν του «εικονικού» μουσείου ή «κυβερνομουσείου». 

 

5.3.1 Μουσεία και νέες τεχνολογίες  

 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί αναπόφευκτα σημαντικό βήμα για την 

ανάπτυξη των μουσείων. Έτσι τεχνολογία των υπολογιστών μπορεί να βοηθήσει τους 

επισκέπτες να ελέγξουν το μέγεθος της πληροφορίας που λαμβάνουν, ανάλογα με το 

ενδιαφέρον τους για το θέμα, το χρόνο, που έχουν στη διάθεση τους για την επίσκεψη 

και τη φύση της ομάδας τους.  

Η βοήθεια των πολυμέσων μπορεί να αυξήσει το πλήθος της πληροφορίας που ο μέσος 

επισκέπτης μπορεί να δεχτεί, να εξασφαλίσει ποιοτικώς διαφορετικά είδη εμπειριών 

δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να 

καταφέρει το μουσείο κάτι τέτοιο είναι να προτείνει στους επισκέπτες ένα εικονικό 

ταξίδι στο χρόνο ή στο χώρο. Αυτού του είδους οι εφαρμογές έχουν τη δυνατότητα να 

ελκύουν ενδεχόμενους νέους επισκέπτες ή να παρουσιάζουν νέες κατευθύνσεις στους 

επισκέπτες. 

Κοινή λοιπόν επιδίωξη είναι η πρόσκληση των επισκεπτών και η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας. 

Οι τεχνολογικές αυτές δυνατότητες οι οποίες εξασφαλίζουν την επαφή με τον χρήστη 

του μουσείου διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

  

Εικόνα 18 Σταθμός σύνδεσης πληροφοριών στο νέο μουσείο της Ακρόπολις στην Αθήνα 
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 Σταθμός σύνδεσης πληροφοριών : αυτό το σύστημα συνδυάζει την εικονική 

πραγματικότητα με την πραγματική εμπειρία και ελέγχετε απόλυτα και άμεσα 

από τον χρήστη μέσω οθόνης αφής και άλλων χειριστηρίων είναι πολύ 

εύχρηστο και το μόνο το οποίο χρειάζεται είναι μια ειδική εγκατάσταση μέσα 

στο χώρο του μουσείου.  

 Προσωπικές συσκευές πληροφόρησης (PDA28) : είναι φορητές συσκευές με 

πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω σύνδεσης με το ασύρματο δίκτυο του 

μουσείου. 

 Προσωπικός υπολογιστής (PC) : οι χρήστες που βρίσκονται σε απόσταση από 

το μουσείου μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εικονική διάσταση του μουσείου 

μέσω του ιντερνέτ. Τέτοια είναι τα νέα εικονικά μουσεία. 

 

5.3.1.1 Παραδείγματα τεχνολογικών εφαρμογών σε μουσεία  

 

a) Ξενάγηση με χρήση προσωπικού συστήματος πληροφόρησης PDA 

Ο υπολογιστής παλάμης ή αλλιώς προσωπικός ψηφιακός βοηθός ή συσκευή PDA είναι 

ένας πολύ μικρός φορητός υπολογιστής τσέπης που έχει σχεδιαστεί  να παρέχει 

πληροφόρηση στο χρήστη του με συνδυασμό τη χρήση ηχητικών μηνυμάτων, στατικών 

εικόνων και βιντεοσκοπημένων πλάνων.   

Η βασική ιδέα είναι να χρησιμοποιούνται οι συσκευές 

αυτόματης ξενάγησης (είτε ήχου είτε πολυμέσων) ώστε 

να επιτρέπουν στον επισκέπτη την ελεύθερη κίνηση στο 

χώρο και ενεργοποιώντας την συσκευή μόνο την στιγμή 

που ο εκάστοτε επισκέπτης επιθυμεί συλλέγοντας, τις 

πληροφορίες που θέλει ενώ παράλληλα μπορεί και να 

περιεργαστεί το έκθεμα.  

 

 

                                                           
28 PDA : Personal Digital Assistant,  προσωπικός  ψηφιακός οδηγός 

Εικόνα 19 Χρήση συστήματος PDA για την ξενάγηση σε αρχαιολογικό χώρο 



 

 
94 

 

Οι συσκευές λειτουργούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με ένα ασύρματο δίκτυο. Το 

δίκτυο, αυτό μπορεί να υποστηρίζεται από μια κεντρική βάση δεδομένων βελτιώνοντας 

με αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου και συλλογής 

στατιστικών πληροφοριών. 

Η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία αυτή ήταν στο μουσείο μοντέρνας 

τέχνης του Σαν Φρανσίσκο το 2000 (Αρχαιολογία και τέχνες, 2005. Σελ. 107).  

Η υπηρεσία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους, 

Πινακοθήκες, Θεματικά Πάρκα, και Χώρους Τέχνης, που θέλουν να αναδείξουν τα 

εκθέματά τους με σύγχρονες μεθόδους. Η ξενάγηση με PDA αυξάνει το ενδιαφέρον 

των επισκεπτών και τους παρέχει μία ξεχωριστή εμπειρία.  

 

Εικόνα 20 Επίσκεψη του μουσείου της ακρόπολης και χρήση PDA 

 

Επιπλέον, η υπηρεσία αυτή είναι προσφιλής στους νεαρούς επισκέπτες, με αποτέλεσμα 

την προσέλκυση ενός ευρύτερου κοινού, ενώ αποτελεί οδηγό για άτομα με προβλήματα 

ακοής δηλαδή κωφά ή βαρήκοα άτομα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα αυτό ξενάγησης αποτελείται από τριών ειδών 

ψηφιακής ξενάγησης με τις παραπάνω αναφερθείσες αναπηρίες, οι οποίες είναι οι εξής 

(Αρχαιολογία και τέχνες, 2005. Σελ. 108-109).  : 
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Εικόνα 22 Οθόνη από τον οδηγό ξενάγησης με χρήση υπότιτλων σε έκθεση του International museum 

 

Εικόνα 21 οθόνη από οδηγό ξενάγηση στην Αμερικάνικη νοηματική γλώσσα στο μουσείο της Βαλτημόρης 

 Οδηγούς με υπότιτλους του οπτικού περιεχομένου βίντεου ή εικόνας για όσους 

δε ξέρουν τη νοηματική γλώσσα και τέλος  

 Οδηγούς στη νοηματική γλώσσα για όσους τη χρησιμοποιούν 

 Οδηγούς που προσφέρουν την μεταγραφή σε κείμενο την αφήγηση ενός 

ακουστικού οδηγού.  

 

 

 

 

 

 

b) Εικονική πραγματικότητα και Εικονικό μουσείο 

 

Η Εικονική Πραγματικότητα, αποτελεί ένα όρο που έχει γίνει πρόσφατα γνωστός αλλά 

και από τους πλέον διαδεδομένους στο χώρο των υπολογιστών, ο οποίος μεταφέρει το 

χρήστη ή τους χρήστες, σε ένα συνθετικό, τεχνητό, εικονικό και φτιαγμένο από 

υπολογιστή περιβάλλον. 
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Ταυτόχρονα ο χρήστης μπορεί να βρεθεί σε ένα εικονικό περιβάλλον, πιστό αντίγραφο 

του μουσείου, και να το εξερεύνηση σε πραγματικό χρόνο. Μέσα σε αυτό τον εικονικό 

χώρο ο χρήστης μπορεί να έχει μερική ή και ολοκληρωμένη αίσθηση του χώρου με την 

κίνηση του χεριού και του κεφαλιού και χρησιμοποιώντας κάποια ειδικά εξαρτήματα 

(Μουσειλογία 2007).  

 

Εικόνα 23 Περιηγήσεις Εικονικής Πραγματικότητας στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 
29 

Απαραίτητη είναι η χρήση συγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, όπως 

στερεοσκοπικά γυαλιά ή γυαλιά εμβάθυνσης τα οποία στηρίζονται σε ειδικά κράνη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης εικονικής πραγματικότητας είναι το Ίδρυμα 

Μείζονος Ελληνισμού (Ι.Μ.Ε.). Εκεί η Εικονική Πραγματικότητα χρησιμοποιείται για 

εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό σκοπό. Το Ι.Μ.Ε. διαθέτει δύο συστήματα Εικονικής 

Πραγματικότητας. 

 

                                                           
29 http://www.ime.gr/cosmos/index.php?id=15&m=2&s=15&lg=# 
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c) Tourbot project – τεχνολογικοί ξεναγοί  

 

Η ρομποτική αποτελεί μια ακόμα τεχνολογική εξέλιξη, η οποία προσπαθεί να 

παρεισφρήσει στο χώρο των μουσείων. 

Ο στόχος του προγράμματος TOURBOT είναι η ανάπτυξη ενός διαλογικού ρομπότ-

ξεναγού που θα είναι ικανό να παρέχει προσωπική πρόσβαση στα εκθέματα ενός 

μουσείου μέσω Internet.  

Το ρομπότ ξεναγός λειτουργεί ως εκπρόσωπος (Avantar) του επισκέπτη στο μουσείο 

και δέχεται εντολές από το διαδίκτυο, οι οποίες καθορίζουν τις κινήσεις του στο 

πραγματικό χώρο της έκθεσης και την επιλογή των εκθεμάτων που θα επισκεφτεί 

(Οικονόμου 2004, σελ.8-9). 

Επιπλέον μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας ευέλικτος ξεναγός για τους επισκέπτες του 

μουσείου (ics.forth) 

Μέσω μιας κάμερας λοιπόν ο επισκέπτης λαμβάνει εικόνες βίντεο του χώρου της 

έκθεσης με αποτέλεσμα ο χρήστης από μακριά να έχει μια εξατομικευμένη παρουσίαση 

του μουσείου και έτσι μπορεί πολύ εύκολα να διαλέξει πια εκθέματα θέλει να δει καθώς 

και τον τρόπο που επιθυμεί να τα δει ( οπτική γωνία, απόσταση , ανάλυση). 

(Μουσειλογία 2007). 

Στα πλεονεκτήματα του προγράμματος αυτού είναι η αυτονομία του επισκέπτη και το 

αίσθημα της αμεσότητας καθώς και η παροχή υψηλής ανάλυσης εικόνας αλλά και η 

εξυπηρέτηση όλων των ανθρώπων όσο μακριά και αν βρίσκονται αλλά κυρίως την 

εξυπηρέτηση ανθρώπων με κινητικά ή άλλου είδους προβλήματα, οι οποίοι δεν 

μπορούν εύκολα να προσέλθουν στους χώρους του μουσείου 

 

d) Τετρα-διάστατη περιήγηση  

 

O επισκέπτης – χρήστης εκτίθεται σε εκθέματα και συνοδευτικό περιεχόμενο σε 4εις 

διαστάσεις.  
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Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε πως κινείται ελεύθερα στο χώρο ενώ παράλληλα 

ταξιδεύει στο χρόνο.  

Ο χρήστης – επισκέπτης βρίσκεται μέσα στο χώρο του μουσείου μέσα από το ίδιο του 

το χώρο και του δίνεται μια απέραντη ελευθερία κινήσεων βοηθώντας τον να ταξιδέψει 

στο χρόνο, η επιτυχία αυτού έγκειται στην πλήρη απομόνωση του αλλά και των 

αισθήσεων του από τον πραγματικό κόσμο.  

Τέλος απαραίτητη είναι η χρήση ειδικών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 

τριών διαστάσεων (GIS) για τον εντοπισμό του χρήστη στο χώρο, που σε συνδυασμό με 

την εναλλαγή της χρήσης της πληροφορίας δημιουργεί την ψευδαίσθηση του ταξιδιού 

στο χρόνο. 

Κολοσσοί της πληροφορικής έχουν αναπτύξει εξειδικευμένα πακέτα λογισμικών για 

την πιο αποδοτική διαχείριση του μουσείου.  

Παρόλο που οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν δραστικά το χαρακτήρα του σύγχρονου 

μουσείου ο ρόλος και η σημασία του παραμένει διαχρονική. Ιδρυτές και διαχειριστές, 

εκθέματα, επισκέπτες και έρευνα θα παραμείνουν, όσα χρόνια και αν περάσουν οι 

θεμέλιοι λίθοι.  

 

5.3.2 Μουσεία και διαδίκτυο  

 

5.3.2.1 Ηλεκτρονική πλατφόρμα  

 

Οι ιστοσελίδες των πολιτιστικών οργανισμών είναι το πρώτο βήμα στο οποίο 

προέβησαν όλοι σχεδόν οι οργανισμοί ως ένα άνοιγμα στις νέες τεχνολογίες.  

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Υπουργείο πολιτισμού και αθλητισμού, 

όπου μέσα από την ιστοσελίδα του με το όνομα Οδυσσέας (http://odysseus.culture.gr/) 

παρουσιάζει με έναν αρκετά λιτό αλλά συνάμα πολύ χρηστικό τρόπο, τα μουσεία αλλά 

και τους αρχαιολογικούς χώρους καθώς και τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας.  

Πιο συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα αυτή μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για:  
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 Τον πολιτισμικό χάρτη της Ελλάδας 

 Το χρονολόγιο 

 Το φωτογραφικό αρχείο καθώς 

 Και το γλωσσάρι 

 

Εικόνα 24 Η πρώτη σελίδα του Οδυσσέα - odysseus.culture.gr 

 

5.3.2.2 Ιστοσελίδα - websites 

 

Οι καθημερινές ανάγκες, οι εξελίξεις στην τεχνολογία και η παρείσφρηση του 

διαδικτύου στην ζωή μας με όλη αυτή τη διαθέσιμη τεχνολογική και τηλεπικοινωνιακή 

υποδομή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τις επιλογές των μουσείων.  

Έτσι τα μουσεία για να προσελκύσουν ακόμα περισσότερο κοινό οδηγούνται στην 

αναγκαία δημιουργία ιστοσελίδων για την διαφήμιση του στο κοινό του. 

Ο σκοπός της δημιουργίας του μουσείου μπορεί εύκολα να κατηγοριοποιηθεί με βάση :  

 Τον εκπαιδευτικό ρόλο του μουσείου και η προώθηση του μέσω διαδικτύου 

 Τη δυνατότητα της άμεσης και διευρυμένης πρόσβασης από τους 

ενδιαφερομένους 
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 Τη παροχή πληθώρας πληροφοριών άμεσα στους επισκέπτες 

 Το μαρκετινγ του Μη κερδοσκοπικού οργανισμού 

 Την άντληση επιπλέον χρηματικών πόρων για το μουσείο 

 Τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του μουσείου  

Ένα μουσείο λοιπόν μπορεί να τα αναθέσει σε μια εξωτερική εταιρεία το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη της website του ή να αναλάβει εξολοκλήρου τον σχεδιασμό αλλά 

συνήθως καταλήγει και στα δύο, δηλαδή να συνεργαστεί με μια εταιρεία.  

Όπως αναφέρουν οι Cunliffe, Kritou & Tudhope (2001), όταν δεν ακολουθηθεί μια 

αυστηρή διαδικασία ανάπτυξης, παρουσιάζονται τρία χαρακτηριστικά προβλήματα 

σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των websites:  

1. Στην πλειοψηφία τους έχουν αναπτυχθεί χωρίς ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλει να 

επιτύχει το μουσείο μέσω του site  

2. Για τα περισσότερα δεν έχουν αξιολογηθεί για να διαπιστωθεί εάν όντως 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών και  

3. Δεν αξιοποιούνται οι δυνατότητες του νέου μέσου. Δηλαδή, το online περιεχόμενο 

κατά κανόνα αναπαράγει το υλικό που εκτίθεται στα μουσεία, αντί να δίνει νέες 

ερμηνείες του.  

Όσον αφορά λοιπόν τη λειτουργία των sites σε σχέση με το μουσείο, διακρίνουμε δύο 

κατηγορίες (Cunliffe D, Kritou E. and Tudhope D., 2001 και Largosen, 2003, σελ.229-

252).:  

a) Εκείνα που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν «συμπληρωματικά» με το 

πραγματικό μουσείο και διακρίνονται σε τρείς μικρότερες υπό κατηγορίες 

 τα ενημερωτικά «ηλεκτρονικά φυλλάδια»,  

 τα διαφημιστικά sites και 

 εκείνα που αναπαριστούν το μουσείο σε εικονικό περιβάλλον , τα 

«Μουσεία σε εικονικό κόσμο», και  

b) όσα σκοπό έχουν να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο χρήστη.  

Τέλος ως προς το περιεχόμενο κατατάσσονται σε τέσσερεις κατηγορίες ανάλογα 

(Stefan Largosen,2003 σελ.132-156) :  

a) με τις πληροφορίες που περιέχουν, 
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b) τον αριθμό των φωτογραφιών, 

c) την ύπαρξη και ποσότητα εικονικού (virtual) ή διαδραστικού περιεχομένου και 

d) την δυνατότητα παραγγελίας προϊόντων μέσω του site. 

 

5.3.2.3 Εικονικό  μουσεία 

 

Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω το εικονικό μουσείο είναι προϊόν της 

τεχνολογικής εξέλιξης της εποχής. 

 Ο ρόλος ενός διαδικτυακού μουσείου μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολυδιάστατος, 

έχοντας όμως πάντα ως βασικό και κύριο γνώμονα του την μετάδοση της πληροφορίας 

ανεξάρτητα του γεωγραφικού και χρονικού περιορισμού. 

Ο σκοπός της δημιουργίας ενός διαδικτυακού μουσείου είναι η παροχή πληθώρα 

πληροφοριών άμεσα και ταυτόχρονα σε όλους τους χρήστες, χρησιμοποιώντας έναν 

συνδυασμό του ήχου, των βίντεο και των κειμένων.   

 

5.3.2.4 Κοινωνικά δίκτυα   

 

Τα μουσεία αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία και για τη 

δημιουργία νέων κοινωνικών σχέσεων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

χρησιμοποιούνται από άτομα, αλλά και συλλογικότητες και φορείς, σχεδόν σε όλο τον 

κόσμο, για επικοινωνία, που θεωρείται ότι διαπερνά περιορισμούς, όπως η ηλικία, το 

φύλο, η κοινωνική τάξη, αλλά και η πραγματική απόσταση, οι ιδεολογικές θέσεις, κ.λπ. 

Τα μουσεία, από την πλευρά τους, καλούνται να επαναπροσδιορίσουν, μέσω των 

δυνατότητων που δίνουν αυτά τα μέσα, τα μοντέλα επικοινωνίας τους και να περάσουν 

από το μοντέλο της μετάδοσης πληροφορίας από τον οργανισμό στον 

χρήστη/επισκέπτη, σε αυτό κατά το οποίο η πρωτοβουλία αναζήτησης επικοινωνίας 

ανήκει πλέον στον χρήστη/επισκέπτη (Παυλίδης 2000, Μπαντιμαρούδης 2011). 
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Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επί του παρόντος, ενισχύουν την παρουσία του 

μουσείου εκεί όπου πραγματικοί και εν δυνάμει επισκέπτες έχουν ήδη δημιουργήσει 

δίκτυα επικοινωνίας και είναι ήδη ενεργοί μέτοχοι σε επικοινωνιακές δράσεις, και δεν 

συγκεντρώνουν όλες τους τις προσπάθειες σε έναν και μόνο χώρο, τον μουσειακό, ή σε 

μία και μόνο διαδικτυακή παρουσία, τον δικτυακό τόπο του μουσείου. 

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, και αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα ελληνικά μουσεία 

έχουν μόλις πρόσφατα ξεκινήσει προσπάθειες για ένταξη στον κόσμο των μέσων 

δικτύωσης, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως το Facebook αποτελεί έναν «οικονομικό» 

τρόπο προώθησης των δράσεων των μουσείων με τη μέθοδο «από στόμα σε στόμα» 

(word of mouth) και απευθύνεται στις ελκυστικές για τα μουσεία ηλικιακές ομάδες των 

18-24 και 35-44 ετών.  

Οι δύο βασικές αρχές που διαμορφώνουν την υπηρεσία του Facebook είναι:  

 η ελεύθερη ανταλλαγή και διασύνδεση, καθώς και  

 η ελεύθερη ροή πληροφοριών.  

Αναμφισβήτητα, λοιπόν, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ το facebook, 

προσφέρουν στο μουσείο την ευκαιρία (κιτρίδης 2014, σελ.47-57):  

a) να δημιουργήσει σχέσεις με το «μη κοινό» και να ενδυναμώσει τη σχέση του 

με το υπάρχον κοινό, 

b) να ενισχύσει τη συνεργασία,  

c) να προκαλέσει την ενεργή συμμετοχή,  

d) να διαμοιράσει πληροφορίες σε ένα ευρύτερο κοινό και, εν τέλει,  

e) να συμβάλει στην εμπλουτισμένη εμπειρία του επισκέπτη του λογαριασμού 

του. 

 

5.3.3 Δια δραστικά τραπέζια και ηλεκτρονικά παιχνίδια 

 

Στη σημερινή μεταβατική εποχή η ανάγκη του μουσείου για επικοινωνία οδηγεί στην 

αποδοχή νέων επικοινωνιακών πρακτικών με σκοπό να γίνει πιο προσιτό και ανοιχτό 

στην κοινωνία (Οικονόμου, 2003). 
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Το διαδίκτυο και ο παγκόσμιος ιστός παρέχουν πρόσβαση σε μια συλλογή πολλαπλών 

αλληλεπιδραστικών μέσων, γεγονός το οποίο προσφέρει καινούριες δυνατότητες και 

βοηθούν τα μουσεία στη δημιουργία εναλλακτικών μαθησιακών περιβαλλόντων.  

  

Εικόνα 25 Δια δραστικό παιχνίδι ρόλων . πηγή : Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Ιωαννίνων. 

Έτσι η ολοένα και αυξανόμενη παρουσία των μουσείων στο διαδίκτυο έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος, όπου οι επισκέπτες μπορούν να 

εμπλέκονται σε διάφορες δραστηριότητες όπως:  

 Παιχνίδια ρόλων (εικ.16), στα οποία ο επισκέπτης επιλέγει μια ιστορία κι ένα 

ρόλο και κατά την εξέλιξη της ιστορίας καλείται να πάρει αποφάσεις και να 

βλέπει τις συνέπειες.  

 Παιχνίδια παζλ /μυστηρίου όταν ζητείται από τον επισκέπτη να σκεφτεί, να 

κάνει τους απαραίτητους συσχετισμούς προκειμένου να ενώσει τα κομμάτια του 

παζλ ή να βρει τη λύση του μυστηρίου.  

 Προσομοιώσεις (simulation), όπου χρησιμοποιείται ένα μοντέλο και ο 

επισκέπτης επιλέγει και καθορίζει το αποτέλεσμα. 

 Δημιουργικά παιχνίδια, όπου ο επισκέπτης - χρήστης καλείται να δημιουργήσει 

κάτι καινούργιο (μια ιστορία, μια ζωγραφιά κ. α). 
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Εικόνα 26 Παίξτε με τη ζωοφόρο. Πηγή : Νέο Μουσείο Ακρόπολης  

  Ξενάγηση, όπου η επιλογή ενός θέματος από τον επισκέπτη συνεπάγεται και τη 

βοήθεια ενός «ειδικού» με τις κατευθύνσεις του οποίου ακολουθείται μια 

συγκεκριμένη πορεία με γνωστικό κατά βάση στόχο.  

 

Εικόνα 27 Εικονική επίσκεψη στα εκθέματα του μουσείου της Ακρόπολης 

 Δια δραστικές παραπομπές, όταν ο επισκέπτης εξερευνά ένα θέμα που τον 

ενδιαφέρει επιλέγοντας εικόνες και λέξεις οι οποίες αποτελούν συνδέσμους και 

παραπέμπουν σε πληροφορίες.  
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Τα ψηφιακά παιχνίδια αντιπροσωπεύουν νέες μορφές κουλτούρας με τις οποίες οι νέοι 

είναι εξοικειωμένοι γι’ αυτό το λόγο και μέρα με τη μέρα κερδίζουν όλο και μια 

καλύτερη θέση στην καθημερινότητα των νέων επισκεπτών των μουσείων.  

Πόλο έλξης νέων επισκεπτών μπορεί επίσης να προκαλέσει και ένα δια δραστικό 

τραπέζι στο χώρο ενός μουσείου. Το τραπέζι αυτό έχει ως στόχο του να μαγνητίσει τον 

επισκέπτη, να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ ομάδων επισκεπτών μα πάνω απ’ όλα να 

μπορεί να προσαρμόζεται σε χώρους τόσο μέσα όσο και έξω από το μουσείο. 

 

Εικόνα 28 Δια δραστικό τραπέζι στο χώρο του μουσείου 

Το διαλογικό αυτό τραπέζι, όπως αλλιώς μπορούμε να το πούμε, επιτυγχάνει να φέρει 

κοντά όλους του επισκέπτες, δημιουργώντας αλληλεπιδράσεις κεντρίζοντας την 

περιέργειά τους για τις συλλογές των μουσείων προσφέροντας έτσι έναν απλό αλλά 

πολύ πρωτότυπο τρόπο ενασχόλησης με τις συλλογές αυτές.  

 

5.3.4 Ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση  

 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει και στο πρώτο κεφάλαιο τα μουσεία, ως πολιτιστικοί 

οργανισμοί, διαφέρουν από τις επιχειρήσεις, για το λόγο αυτό οι οικονομικές ανάγκες 

τους καλύπτονται, είτε από κρατικές, είτε με τις ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης. 

Συνήθως οι ανάγκες αυτές αφορούν τα πάγια έξοδα λειτουργίας του οργανισμού, τα 

έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων, εκθέσεων ή άλλων δράσεων του μουσείου και τα 

έξοδα ανάπτυξης κ.α. 
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 Κρατική στήριξη. 

 

Η στήριξη του πολιτισμού από τον δημόσιο τομέα διακρίνεται σε άμεση και έμμεση. 

Στη χώρα μας συγκεκριμένα προσφέρονταν ένα μεγάλο μέρος των εσόδων από τις 

κρατικές  επιχορηγήσεις, αλλά και από τη τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και άλλους 

φορείς.  

Μάλιστα, η κρατική χρηματοδότηση ορίζεται ρητά και στις διατάξεις του κεφαλαιου 

«πεντε μουσεια» της παραγράφου 14 του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α/28-

6-02). 

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: όλα τα μουσεία υποβάλλουν τα πιστοποιητικά τους 

ώστε να ελεγχθεί κατά πόσον μπορεί να υπαχθούν στο νέο σύστημα. Οι υποχρεωτικοί 

όροι προβλέπουν την κατοχή οργανωμένων συλλογών έργων τέχνης, το κτήριο να είναι 

ιδιόκτητο, να υπάρχει καταστατικό και προσωπικό, καθώς επίσης και σύστημα 

διαχείρισης και οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και κόστους - ωφέλειας. Και 

βέβαια όλα τα περιουσιακά στοιχεία να έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο. Τα μουσεία 

που θα περάσουν αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης, θα ενταχθούν σε έναν φορέα, ο 

οποίος θα αναφέρεται στη συνέχεια σε κάθε δράση τους ως επιβεβαίωση της 

αρτιότητάς τους. Η διαδικασία πιστοποίησης αρχίζει να ισχύει άμεσα, από τη στιγμή 

που θα δημοσιευθεί ο νόμος στο ΦΕΚ (Θερμού 2011). 

 

 Χορηγίες  

 

Ο ιδιωτικός τομέας παρέχει οικονομική στήριξη στον πολιτισμό μέσω της επένδυσης 

και της οικονομικής συμμετοχής ή δαπάνης σε ατομικό ή μη δημόσιο επίπεδο.  

Η διάκριση του πεδίου των ιδιωτικών επενδύσεων είναι η εξής:  

a) στήριξη από επιχειρήσεις,  

b) οικονομική συμμετοχή ιδιωτών και  

c) στήριξη που παρέχουν ιδρύματα και καταπιστεύματα. 
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5.3.4.1 Εξασφαλίσεις Χορηγών 

 

Για να εξασφαλιστεί μια χορηγία οι πολιτιστικοί φορείς έχουν αναγκαστεί να 

αναπτύξουν οργανωμένες υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αυτές προς του 

χορηγούς είναι οι εξής (Ζουνης Π.,2003 σελ.14-16) :  

 Υπηρεσίες δημοσιότητας μέσω του έντυπου χορηγικού υλικού, το οποίο είναι 

συνήθως προσκλήσεις, εισιτήρια, αφίσες καθώς και προγράμματα, κατάλογοι 

αλλά και πανό και λάβαρα, στα οποία τοποθετούνται οι χορηγίες, σε ευκρινή 

σημεία αν πρόκριτε για ογκώδης κατασκευές ή αν πρόκειται για μικρές 

κατασκευές οφείλουν να τοποθετούν τον χορηγό σε μικρότερα αλλά εξίσου 

ευκρινή σημεία.  

 Υπηρεσίες προβολής του χορηγού στα ΜΜΕ, σε αυτή την περίπτωση οι 

χορηγούμενοι έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν το χορηγό σε όλες τις 

δημοσιεύσεις, προβολές, παρουσιάσεις αλλά και στα δελτία τύπου και 

διαφημιστικές καταχωρήσεις, τις οποίες προβάλλονται οι πολιτισμικοί 

οργανισμοί. 

 Υπηρεσίες εταιρικής φιλοξενίας, οι μορφές που μπορεί να πάρει αυτού του 

είδους η φιλοξενία είναι :  

a) Δεξιώσεις με στόχο την προσέγγιση του επιχειρηματικού, πολιτικού 

αλλά και πνευματικού κόσμου. 

b) Ειδικές επισκέψεις για το προσωπικό της εταιρίας – χορηγού 

c) Ειδικές επισκέψεις και ξεναγήσεις για επιλεγμένους πελάτες – στόχους 

Για να μπορέσουν να υπάρξουν όλες αυτές οι χορηγίες η πολιτεία εκάστοτε παρέχει 

φορολογικά κίνητρα στους χορηγούς.  

 

5.3.5 Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα 

 

Με στόχο να αυξηθούν τα έσοδα των μουσείων, αλλά και να προωθηθεί ο ελληνικός 

πολιτισμός και τουρισμός, το υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Κέντρο 

Ελληνικών Σπουδών «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» του Πανεπιστημίου Σάιμον Φρέιζερ 
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του Καναδά, θα δημιουργήσει εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα για την ξενάγηση σε 

ελληνικά μουσεία ( ΥΠΠΟ). 

Η πρώτη φορά όπου έγινε χρήση τεχνολογίας App, μέσω κινητών ή tablets, ήταν στο 

μουσείο του Μπρούκλιν του 2009. Από τότε και έπειτα όλο και περισσότερα μουσεία 

χρησιμοποιούν τέτοιου είδους τεχνολογία για να προωθήσουν το εκθεσιακό τους υλικό, 

άλλωστε τέτοιου είδους εφαρμογές είναι πολύ «διάσημες» σε νεαρές ηλικίες  οι οποίες 

κάνουν χρήση πια κινητών τηλεφώνων πολύ πριν την ηλικία των 18 χρόνων. 

Αυτές οι εφαρμογές όμως για να χρησιμοποιηθούν από τα μουσεία αντιμετωπίζουν 

κάποιες δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα οι δυσκολίες αυτές είναι :  

 Το κόστος εφαρμογής  

 Το περιεχόμενο που θα συμπεριληφθεί στην εφαρμογή και 

 Πως θα επηρεάσει το κοινό 

Οι εφαρμογές βασίζονται κυρίως στο υπαρχόντων υλικό, εντύπων οδηγών, για να 

διευρύνουν την εμπειρία του επισκέπτη με απώτερο σκοπό να αυξήσουν τα έσοδα για 

τα μουσεία, και να συμβάλουν έτσι στην ανάπτυξη του τουρισμού. 

 

Εικόνα 29 Η εφαρμογή App του μουσείου του Μπροκλιν 

 

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, αυτό το πρόγραμμα συνεργασίας δεν θα έχει το παραμικρό 

κόστος για το ελληνικό κράτος. Αντιθέτως θα προσφέρει μεγάλα οφέλη για την 

προβολή του ελληνικού πολιτισμού και του τουρισμού με σύγχρονα μέσα, τα οποία 

απευθύνονται σε ένα νέο και συνεχώς διευρυμένο κοινό. 
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Στη χώρα μας τώρα ετοιμάζονται αυτού του είδους οι εφαρμογές, οι οποίες θα 

χρηματοδοτιθούν από ιδιώτες και ιδρύματα. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η 

προσφορά εφαρμογών για smartphones & tablets που θα διατίθενται μέσω App Store 

και Google Play. 

Σε πρώτη φάση, η συνεργασία θα ξεκινήσει με την ανάπτυξη των εφαρμογών με τα 

εξής θέματα (ΥΠΠΟ): 

 Τη συνεχιζόμενη στις ΗΠΑ έκθεση «Οι Έλληνες», που περιλαμβάνει εκθέματα 

από την εποχή του Αγαμέμνονα έως εκείνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η 

εφαρμογή (θα διατίθεται δωρεάν) θα αφορά μεν την εν λόγω έκθεση, ωστόσο θα 

προλειάνει και τον δρόμο για την υποδοχή και νέων εφαρμογών για κινητά που 

πρόκειται να διατεθούν προς πώληση. 

 Τον Παρθενώνα, που θα είναι διαθέσιμη στο App Store μέσω του λογαριασμού 

του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. 

 Πρόγραμμα για την ελληνική γλώσσα («Ελληνομάθεια»), διαθέσιμο online. 

Ως φυσικό επακόλουθο μιας τέτοιας ενέργειας, θα είναι η δημιουργία μιας 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας, στην οποία κάθε ελληνικό μουσείο θα μπορεί να 

δημιουργεί τη δική του βάση, με σκοπό την προβολή του ελληνικού πολιτισμού και της 

ιστορίας στην εκπαίδευση, την προσέλκυση όλο και νεαρότερου κόσμου στο μουσείο, 

την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και την αύξηση των εσόδων των μουσείων. 

  

5.3.6 Πωλήσεις Προϊόντων – καφέ  

 

Σε πάρα πολλά από τα δημόσια, αλλά και όχι μόνο, μουσεία, τα πωλητήρια είναι 

συνήθως μικρά και σχεδόν ανύπαρκτα. Συνήθως βρίσκονται δίπλα στην είσοδο και 

έχουν περισσότερο τη μορφή πάγκου παρά οργανωμένου καταστήματος.  

Συνήθως προσφέρουν μικρή ποικιλία αντιγράφων, και πολύ μικρών αναμνηστικών, 

όπως για παράδειγμα καρτ-ποστάλ, μαγνητικά διακοσμητικά και μπρελόκ, 

συνεισφέροντας έτσι ελάχιστα στα έσοδα του οργανισμού. Άλλωστε τα κρατικά αυτά 

πωλητήρια έχουν βασιστεί στο copyright, δηλαδή το δικαίωμα παραγωγής πιστών 

αντιγράφων των μοναδικών ελληνικών έργων τέχνης και θα μπορούσαν να αποτελούν 

κέντρα κέρδους των μουσείων.  
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Συνήθως λειτουργούν με ελάχιστους και συχνά ανειδίκευτους υπάλληλους και ο 

ρυθμός παραγωγής των αντιγράφων είναι χαμηλός και υπάρχει πρόβλημα χωροθέτησης 

και διαχείρισης των πωλητηρίων. Παρόλο που έγιναν σημαντικές προσπάθειες 

ανακαίνισης εν όψει των ολυμπιακών αγώνων, τα κέρδη από τη λειτουργία τους 

παραμένουν χαμηλά  

Ευχάριστο είναι ότι σε νέα κυρίως μουσεία τα καφέ και τα εστιατόρια, τα οποία 

προωθούν έναν άλλο αέρα στη ψυχαγωγία των επισκεπτών, εξελίσσονται, αποκτώντας 

θαυμαστές και μόνιμους επισκέπτες.  

Πολλά είναι τα παραδείγματα τέτοιων χώρων αναψυχής στον ελλαδικό χώρο, όπως 

είναι το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο, το Νομισματικό καθώς και στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου τα 

σύγχρονα και συνάμα ελκυστικά καφέ αποτελούν σημαντικό στοιχείο της συνολικής 

λειτουργίας του οργανισμού. 

 

Εικόνα 30 Καφέ του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών 

 

Το Νομισματικό Μουσείο στην Αθήνα, φιλοξενείται σε ένα σπουδαίο κτίριο, στο σπίτι 

του αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ 

και πέρα από το καταπληκτικό νεοκλασικό οίκημα, στον κήπο υπάρχει καφέ ανάμεσα 
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σε δέντρα και μοναδικά γλυπτά, που κάνουν την περιήγηση στο μουσείο ξεχωριστή 

(Συκκας, Γ. Καθημερινή 07/10/2007, σελ. 2). 

 

5.3.7 Συνεργασίες με ξένα μουσεία,με Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια 

 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες του 20ου  αιώνα έχει προωθηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό 

μια ευνοϊκή εξέλιξη στην αξιοποίηση της συνεργασίας των Μουσείων με διάφορους 

φορείς όπως είναι σχολεία και πανεπιστήμια τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος αλλά 

και με άλλα μουσεία  είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος. 

Είναι μια ιδανική ευκαιρία, έπειτα από προσυνεννόηση για μια καλά οργανωμένη 

επίσκεψη νέων κυρίων ανθρώπων στο χώρο του μουσείου.  

Γενικά η επιτυχία των επισκέψεων και των συνεργασιών αυτών έγκειται κυρίως στην 

καλή και μεθοδική συνεργασία των αρχαιολόγων του Μουσείου με τους άλλους 

εκπαιδευτικούς φορείς (σχολεία – πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος). 

Ειδικές απαιτήσεις κατά την επίσκεψη. 

Συνεπείς με τις αρχές της μουσειοπαιδαγωγικής επιστήμης, πρέπει πριν από τη 

συστηματική επίσκεψη κάποιου μουσείου να έχουν προκαθοριστεί, κάποιες βασικές 

απαιτήσεις, όπως: 

a) Ο αριθμός των εκθεμάτων, όπου θα πρέπει να είναι ελάχιστα μόνο εκθέματα, 

ανάλογα με την ηλικία, τους μορφωτικούς σκοπούς και στόχους και τα 

αντικείμενα που έχουμε προκαθορίσει. 

b) O αριθμός των μαθητών-επισκεπτών, Ο αριθμός των μαθητών- επισκεπτών 

πρέπει να είναι περιορισμένος αν ειδικά προκειμένου για συνεργασία με χρήση 

εκπαιδευτικών  προγραμμάτων, μάλιστα σε ορισμένα Μουσεία των ευρωπαϊκών 

χωρών συνιστούν ο αριθμός τους να κυμαίνεται μεταξύ 15 έως 20 μαθητές. 

c) Ανάγκη για τεχνικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, ένα καλά οργανωμένο 

Μουσείο πρέπει να διαθέτει αρκετές άρτιες τεχνικές εγκαταστάσεις και μικρές 

βοηθητικές αίθουσες για συστηματική παρουσίαση με αρκετά ακριβή αντίγραφα 

των εκθεμάτων, όπου θα επιτρέπεται κι αυτή ακόμα και η αφή του.  

d) Προϋπόθεση επιτυχίας η γνώση του Μουσείου και των εκθεμάτων του. 
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Ένα δεύτερο επίπεδο συνεργασίας είναι και η δημιουργία δικτύου μουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων, τα οποία θα μπορούν να ενισχύσουν την επισκεψιμότητά τους, 

ιδιαίτερα με προσφορές στα εισιτήρια και πακέτα εισιτηρίων και πολιτιστικών 

διαδρόμων. 

Έτσι μια συνεργασίες ανάμεσα σε δήμους, νομούς και περιφέρειες, η οποία είναι 

απαραίτητη για τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών θα μπορούσε να επιφέρει ενιαία 

οικονομικά εισιτήρια, τα οποία θα ενισχύουν την τουριστική κίνηση τόσο των 

μουσείων όσο και των δήμων ή εν γένει και όλης της περιφέρειας.  

Τέλος μέσα από τις συνεργασίες αυτές μπορούν να προκύψουν συνδυαστικά πακέτα με 

άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ, που θα τονώσουν την επισκεψιμότητα και 

θα ενισχύσουν τα έσοδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Συκκα, Γ., 

Καθημερινή, 09/05/2010 Μυριλλα,  Ελευθεροτυπία, 09/05/2010, σελ. 19). 

Πολλά μουσειακά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, ξεκινούν συνεργασίες με άλλες πόλεις 

και ανοίγουν παραρτήματα. Χαρακτηριστικό παρδειγμα είναι το Αμερικανικό Μουσείο 

Γκούγκενχαιμ από τη Νέα Υόρκη, όπου έκανε τα πρώτα παραρτήματα μουσείων σε 

διάφορες πόλεις, αλλά και το Λούβρο στο Άμπου Ντάμπι. Αυτό είναι μια ακόμα μορφή 

συνεργασίας μεταξύ των μουσείων. 

Τα επιχειρηματικά κέρδη που προκύπτουν, από αυτού του είδους τις συνεργασίες 

δίνουν κίνητρα και ώθηση σε όλο και πιο πολλά μουσεία σε όλο τον κόσμο να ξεκινούν 

συνεργασίες με τον δανεισμό και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συλλογών, 

εξασφαλίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη (Πουρναρά, Μ., Καθημερινή, 28/01/2007).  

Στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να οργανώνονται θεματικά ταξίδια με εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα σε συνεργασία με πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, στα οποία διδάσκεται η 

ελληνική γλώσσα. Θα μπορούσαν να σχεδιάζονται συνεργασίες σε εκπαιδευτικό 

επίπεδο και να προσφέρονται από καθηγητές «διαλέξεις επί τόπου», στα μοναδικά 

μνημεία της ελληνικής κληρονομιάς (Πούτετση, Χ., ΤΟ ΒΗΜΑ, 03/09/2006, σελ. 18) 
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5.3.8 Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική έκθεση – έκδοση θησαυρών που 

βρίσκονται στις αποθήκες 

 

Η μείωση αν όχι η κατάργηση  των εμποδίων, τα οποία περιορίζουν την επίσκεψη του 

κοινού στους κρυφούς θησαυρούς των αρχαιολογικών Μουσείων, μπορεί να 

υποβοηθήσει  στην όλο και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα των μουσείων και το άνοιγμά 

τους στο κοινό. Αυτό αρχικά προϋποθέτει τη γνωστοποίηση των συλλογών και των 

δράσεων τους με διάφορους τρόπους, μέσω της διαφήμισης και με τη βοήθεια των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης.  

 

5.3.9 Περιοδικές εκθέσεις 

 

Τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται ως εκθέματα στο μουσείο είναι μόνο ένα μικρό 

δείγμα αυτών των οποίων θα μπορούσε να βρει κανείς από το περιβάλλον από τα οποία 

προέρχονται. Οι λόγοι μου οδηγούν στη προβολή ορισμένων μόνο εκθεμάτων είναι 

πολλοί και είναι αυτοί που υπαγορεύουν τη δημιουργία αυτών των εκθέσεων. 

Μέσα από τις περιοδικές εκθέσεις δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να 

παρατηρήσει ένα αντικείμενο ενός άλλου πολιτισμού και να ταξιδέψει στην εποχή 

εκείνη.  

Όταν λοιπόν αναφερόμαστε στον όρο περιοδική έκθεση, αναφερόμαστε σε μια 

επιλεκτική παρουσίαση εκθεμάτων μιας συγκεκριμένης χρονολογικής περιόδου ή μιας 

συγκεκριμένης ανασκαφής, που σαν στόχο έχει, όχι την επιστημονική πληροφόρηση, 

αλλά η ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης από την πλευρά του επισκέπτη (Μούλιου Μ. 

& Μπούνια Αλ. 1999 σελ.55). 

Οι μουσειακές εκθέσεις για να γίνουν πιο ελκυστικές και να ικανοποιούν τους 

επισκέπτες, θα πρέπει να είναι καλά οργανωμένες και τεκμηριωμένες, με τη συνεργασία 

ειδικών και να προβάλλονται κατάλληλα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης. Είναι απαίτηση των σύγχρονων επισκεπτών, οι εκθέσεις να 
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προσαρμόζονται στο ευρύ κοινό και όχι στους ειδικούς και πολύ μορφωμένους 

επισκέπτες, οι οποίοι δεν χρειάζονται πολυδάπανες εκθέσεις.  

Τα αρχαιολογικά εκθέματα έχουν ευμετάβλητα νοήματα και προσφέρουν ποικίλες 

αναγνώσεις ανάλογα με τις ιδεολογίες κάθε εποχής.  

Τέλος μια ακόμα απαίτηση των επισκεπτών είναι η ύπαρξη ροής στη ξενάγηση ώστε να 

προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη, το παιδί ή τον ενήλικα. Οι 

νέες κάθε φορά αναγνώσεις, πρέπει να μεταφέρονται στο κοινό και οι εργαζόμενοι 

οφείλουν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες λειτουργίας των μουσείων 

(Τιβέριος, Μ., ΤΟ ΒΗΜΑ, 28/01/2007, σελ.62).  

 

5.3.10  Ένταξη σε Πακέτα τουριστικών προορισμών σε συνεργασία με 

τουριστικούς πράκτορες 

 

 «Ξένιος Δίας», ο θεός της φιλοξενίας, πατέρας των Δώδεκα αρχαίων Ελλήνων θεών, 

πατέρας και δικός μας υποστηρίζουν πολλοί, ο λόγος που η λέξη φιλοξενία είναι 

μοναδική και ο λόγος που ο ελληνικός λαός είναι τόσο φιλόξενος για άλλους. 

Έτσι με την πάροδο των χρόνων η φιλοξενία άρχισε να γίνετε εργασία και τρόπος 

εξοικονόμησης χρημάτων για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού μιας και ο 

τουρισμός στη χώρα μας είναι μια σημαντική πηγή εισοδημάτων. 

«Ο τουρισμός αποτελεί μία από τις παγκοσμίως μεγαλύτερες και ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες βιομηχανίες. Παρατηρείται αύξηση του αριθμού των τουριστών, που 

αναζητούν την πολιτιστική κληρονομιά στο τουριστικό ταξίδι και δεν ενδιαφέρονται 

απλά για ταξίδια αναψυχής», (Kotler et al, 2008, σελ.204). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, «ο πολιτιστικός τουρισμός 

περιλαμβάνει τις μετακινήσεις των ατόμων με βασικά πολιτιστικά κίνητρα, όπως 

ταξίδια εκπαιδευτικά, θεάτρου και άλλων πολιτιστικών περιηγήσεων, ταξίδια σε 

φεστιβάλ και σε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, επίσκεψη σε χώρους και σε μνημεία, 

ταξίδια για τη μελέτη της φύσης, ή της λαϊκής τέχνης ή για προσκύνημα», (World 

Τourism Οrganization, 1985, σελ.131). 
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Επίσης πάλι με βάση του παγκόσμιο οργανισμό τουρισμού το 37%30 των παγκόσμιων 

ταξιδιών έχουν στοιχεία κουλτούρας και πολιτισμού και αναμένεται μια αύξησή του 

κατά 15% τα επόμενα χρόνια σε αυτό το είδος ταξιδιών. 

Έτσι όπως είναι λογικό τα μουσεία, σε συνεργασία με φορείς του τουρισμού μπορούν 

να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες και ανάλογα με την τοποθεσία τους, να 

ενισχύσουν ουσιαστικά την τουριστική ανάπτυξη του  τόπου. Οι μικρές πόλεις, είναι 

πιθανό να αποτελέσουν προορισμούς για τον οργανωμένο τουρισμό, εφόσον 

καλλιεργήσουν τις σχέσεις τους με την τουριστική βιομηχανία και να αναπτύξουν 

επιτυχημένες συνεργασίες με τα μουσεία, τα ξενοδοχεία και τα γραφεία τουρισμού της 

πόλης. Και όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Richards, «παρά το γεγονός ότι οι 

πολιτιστικοί τουρίστες υπήρχαν στην Ευρώπη για εκατοντάδες χρόνια, είναι μόνο κατά 

τις δύο τελευταίες δεκαετίες, που η πολιτιστική κληρονομιά απευθύνεται σε ειδικές 

αγορές τουριστών», (Richards, 1996, σελ.265). 

Τα προβλήματα και οι ευκαιρίες του πολιτιστικού τουρισμού είναι παρόμοια με τον 

σύγχρονο τουρισμό, γι’ αυτό το λόγο οι σύγχρονοι διευθυντές μουσείων και μνημείων, 

έχουν ως στόχο τους να επιτύχουν τη λειτουργία χώρων ζωντανών και ελκυστικών στο 

κοινό και να αναπτύξουν σχέσεις με την τοπική κοινωνία και τους τουριστικούς 

πράκτορες, άλλωστε οι ξένοι τουρίστες, είναι ένας ουσιαστικός παράγοντας αύξησης 

της επισκεψιμότητας, μιας και αυτοί είναι που αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των 

επισκεπτών και οι διευθυντές μουσείων πρέπει να μελετήσουν τις συγκεκριμένες 

ανάγκες τους (Tobelem, 1998).  

Στην Ελλάδα, οι τουρίστες ξεπερνούν το 50% των επισκεπτών κατά τους θερινούς 

μήνες, σύμφωνα με τους υπεύθυνους για τα μουσεία στο Υπουργείο Πολιτισμού και 

Τουρισμού  

Ένας παράγοντας που δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί στην ανάπτυξη του πολιτιστικού 

τουρισμού είναι η συνεισφορά των τουριστικών οδηγών και ξεναγών στην ανάπτυξη 

επιλεγμένων προορισμών (Laws and Wen Pan, 2004). 

Στην προσπάθεια τους πολλά μουσεία να αυξήσουν την επισκεψιμότητα τους, 

υιοθετούν στρατηγικές προσέλκυσης ομάδων τουριστών. Η ανάγκη για νέες πολιτικές 

προσέλκυσης και φιλοξενίας των επισκεπτών, καλύτερες σχέσεις με τα μέσα 
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επικοινωνίας και η ανάπτυξη επιπρόσθετων προγραμμάτων, έχει προκύψει. Όσοι 

οργανισμοί είναι σε θέση να προελκύσουν αυτή την προσοδοφόρα ομάδα κοινού με 

επαγγελματικό τρόπο, θα πετύχουν να αυξήσουν τα έσοδά τους και θα συμβάλουν στην 

τοπική ανάπτυξη (Tobelem, 1998). 

 

5.3.11 Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης 

 

Η δημιουργία δράσεων που θα μπορούν να «ενεργοποιηθούν» μέσω προγραμμάτων 

ΕΣΠΑ, με θέματα πολιτισμού και η εξασφάλιση πόρων από τα κοινοτικά κονδύλια, θα 

μπορέσει να ενισχύσει και ακόμα και να επιλύσει χρόνια προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν μερικά από τα σημαντικότερα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι της 

Ελλάδας (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Λύκειο του Αριστοτέλη, Ακαδημία 

Πλάτωνος, Επικούρειος Απόλλωνας), (Θερμου, Μ., ΤΟ ΒΗΜΑ, 31/01/2010, σελ. 10-

11).  

Με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Κοινωνία της Πληροφορίας, έγινε χρηματοδότηση για 

την ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων, για τη δημιουργία CD και DVD. Στο 

πρόγραμμα συμμετείχε και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, για την 

ψηφιοποίηση των αρχείων του και την χρηματοδότηση δράσεων και ενεργειών στα 

ελληνικά μουσεία (Καθημερινή, 20/05/2006, σελ. 18). 

Επίσης τώρα μέσω του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει αποφασιστεί να 

υπάρξουν και πολιτιστικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα αφορούν κυρίως μνημεία 

UNESCO με στόχο την αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών, ως συνέχεια των 

έργων από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Μνημεία, Μουσεία, Ψηφιακές δράσεις), αλλά και την 

ενεργειακή αναβάθμιση Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων αλλά και δράσεις 

ενίσχυσης των επιχειρήσεων του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα, καθώς και 

επιδεικτικές εγκαταστάσεις έρευνας και καινοτομίας. 
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5.4 Αποστολή και στόχοι του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας  

Ως αποστολή του Μουσείου προσδιορίζεται η επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης των 

κατοίκων με το παρελθόν και τα κατάλοιπά του και η ευαισθητοποίησή τους για την 

προστασία τους, μέσα από τη θεμελίωση μιας δυναμικής σχέσης με τις έννοιες 

αρχαιολογία, κληρονομιά, υλικός πολιτισμός και πολιτισμική διαχείριση. Η σχέση αυτή 

θα βασίζεται στις μόνιμες υποδομές του Μουσείου και θα ενισχύεται περαιτέρω από τις 

περιοδικές δράσεις του. 

Το Μουσείο εκπληρώνει την εκπαιδευτική του αποστολή προσφέροντας 

 γνώση και κατανόηση της ιστορίας και αρχαιολογίας της περιοχής  

 ανάπτυξη διαλόγου με το παρελθόν 

 ενθάρρυνση υιοθέτησης νέων συμπεριφορών από τους πολίτες σε θέματα 

προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 ευκαιρίες και μέσα για διατύπωση πολλαπλών ερμηνειών του 

παρελθόντος, από «ειδικούς» και μη 

 συστηματική ενημέρωση για την ανάγκη προστασίας της αρχαιολογικής 

κληρονομιάς από την παράνομη διακίνηση 

 ψυχαγωγία και έμπνευση για δημιουργική απασχόληση με αφετηρία 

αντικείμενα του παρελθόντος.  

Η προτεινόμενη έκθεση στόχο έχει να προβάλλει την εικόνα ενός σύγχρονα 

οργανωμένου Μουσείου, όπου ο επισκέπτης δεν θα είναι ένας απλός θεατής, ένας 

παθητικός λήπτης εικόνας και λόγου, αλλά θα βιώνει την εμπειρία της συμμετοχής στη 

διαχρονικότητα και ποικιλομορφία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας. 

Συγκεκριμένα: 

a) Δημιουργία ενός Διαχρονικού Μουσείου με μοναδικό χαρακτήρα που θα 

προκύπτει από τον πλούτο του αρχαιολογικού υλικού και από τη διεπιστημονική 

προσέγγισή του.  
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Η έκθεση θα παρουσιάζει τα κυριότερα ευρήματα του θεσσαλικού πολιτισμού, 

συνδέοντας την αρχαία και βυζαντινή μνημειακή κληρονομιά με τα απτά δείγματα του 

πολιτισμού που συγκεντρώθηκαν από ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες. Πέραν του 

διαχρονικού του χαρακτήρα, το Μουσείο Λάρισας εδρεύοντας στην πρωτεύουσα της 

θεσσαλικής περιφέρειας οφείλει και πρέπει να έχει και μία πανθεσσαλική διάσταση.  

b) Παρουσίαση της πόλης της Λάρισας ως κέντρου του θεσσαλικού γίγνεσθαι από 

αρχαιοτάτων χρόνων ως τις μέρες μας.  

Η πόλη βρίσκεται στο κέντρο του ανατολικού θεσσαλικού κάμπου περιβαλλόμενη από 

ένα φυσικό περιβάλλον που διαβαθμίζεται από την πεδιάδα προς τα όρη που την 

περικλείουν και σηματοδοτείται από τον ποταμό Πηνειό και ένα οδικό δίκτυο, το οποίο 

αναπτύσσεται γύρω της από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας ως ιστός αράχνης. Η 

έκθεση μέσα από τα ευρήματα θα προσπαθήσει να αναδείξει το ρόλο της πόλης ως 

παράγοντα που κινεί και ρυθμίζει τις πολιτικές και παραγωγικές εξελίξεις. Η προοπτική 

αυτή θα καταστήσει το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας τον κεντρικό κόμβο 

σύνθεσης και διασύνδεσης της αρχαιολογικής έρευνας και της μελέτης της Θεσσαλίας.  

c) Δημιουργία ενός αρχαιολογικού μουσείου που θα ενδιαφέρεται για τα 

διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, 

όπως αυτά μπορούν να εκφραστούν μέσα από το διαθέσιμο αρχαιολογικό υλικό του 

Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας. Ο στόχος της εγκάρσιας σύνδεσης του σήμερα με το 

πιο πρόσφατο και πιο μακρινό παρελθόν τίθεται λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 

άνθρωποι (άρα και οι επισκέπτες του ΔΜΛ) είναι πιο πρόθυμοι και δεκτικοί να 

προσεγγίσουν νέες πληροφορίες, αξίες, συμβολισμούς και νοημαδοτήσεις όταν αυτές 

συνδέονται με δικές τους οικείες εμπειρίες και βιώματα.  

d) Δημιουργία ενός εκθεσιακού αφηγηματικού χώρου που θα είναι απόλυτα 

προσβάσιμος (νοηματικά, φυσικά και κοινωνικά) για όλους τους εν δυνάμει επισκέπτες 

του Μουσείου.  

 

 

 



 

 
119 

 

 

5.5 Στρατηγικές Επιλογές προτάσεις 

 

Το μουσείο είναι ένα συγκρότημα τριών κτηρίων ανάμεσα στα οποία υπάρχουν πολλοί 

ανοιχτοί χώροι. Τα κτήρια αυτά αναπτύσσονται σε δύο έως τέσσερα επίπεδα, 

συνολικού εμβαδού 11.750 τ.μ. O εκθεσιακός χώρος, εμβαδού 2.000 τ.μ εκ των οποίων 

τα 500 τ.μ. αποτελούν χώρο περιοδικών εκθέσεων, οι εκθεσιακοί αυτοί χώροι 

χαρακτηρίζονται από άπλετο φυσικό φως για την καλύτερη έκθεση των εκθεμάτων. 

Βασική επιδίωξη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ήταν η δημιουργία ενός απλού και 

ξεκάθαρου μουσείου.  

Η αναλυτική παρουσίαση μεμονωμένων εκθεμάτων σε ομάδες επισκεπτών αποτελεί, 

αφενός μία σπάνια πρακτική για την Ελλάδα και αφετέρου έναν πόλο ουσιαστικής 

γνώσης και εμβάθυνσης στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ο διαρκής εμπλουτισμός της 

μόνιμης έκθεσης με την υποδοχή νέων εκθεμάτων, συμβάλλει εκ νέου στη δημιουργία 

ενός επαναλαμβανόμενου κοινού μέσω της ανανέωσης της εμπειρίας που προσφέρει 

στον επισκέπτη 

Ως αποστολή του Μουσείου προσδιορίζεται η επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης των 

κατοίκων με το παρελθόν και η ευαισθητοποίησή τους για την προστασία τους.  

Έχοντας επιτύχει όλα τα παραπάνω το Διαχρονικό μουσείο της Λάρισας θέτει στόχους 

για την αναβάθμισή του. Πιο συγκεκριμένα:  

Από τους πρωταρχικούς στόχους του μουσείου είναι η άμεση ενίσχυση της προβολής 

του είτε με την καλύτερη σήμανση μέσα στη πόλη είτε με τη καλύτερη διαφήμιση του. 

Ο λόγος που οδηγεί σε μια τέτοια ενέργεια είναι διττός, αφενός η θέση του μουσείου 

(αρκετά έξω από το κέντρο της Λάρισας) και αφετέρου ο χρόνος λειτουργείας του ίδιου 

του μουσείου (μόλις λίγο παραπάνω από 1 χρόνο λειτουργίας). 

Επίσης μια ακόμα σημαντική βελτίωση που πρέπει να επιτύχει το μουσείο, είναι η 

δημιουργία ενημερωτικών σταθμών του Μουσείου σε όλη την πόλη (π.χ. με αφίσες σε 

στάσεις λεωφορείων, βιβλιοπωλεία και εμπορικά καταστήματα, κ.α) καθώς και 

ενίσχυση της προσβασιμότητας και  της σύνδεσής του με όλα τα μέσα μεταφοράς της 
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πόλης, μιας και η θέση που είναι κτισμένο το μουσείο είναι αρκετά μακριά από το 

κέντρο της πόλης. 

Στο πλαίσιο της αύξησης της επισκεψιμότητας, το κλειδί είναι οι νέες τεχνολογίες της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών, οι οποίες προσφέρουν νέες δυνατότητες τόσο όσο 

αφορά την ψηφιακή τεκμηρίωση των μουσειακών αντικειμένων και την ηλεκτρονική 

διαχείριση των συλλογών του μουσείου, όσο και την ερμηνεία και παρουσίασή τους 

στο κοινό. 

Πιο συγκεκριμένα το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας έχει ανάγκη από :  

 Σταθμός σύνδεσης πληροφοριών : σύστημα συνδυάζει την εικονική 

πραγματικότητα με την πραγματική εμπειρία  

 Προσωπικές συσκευές πληροφόρησης (PDA) : φορητές συσκευές με πρόσβαση 

σε πληροφορίες μέσω σύνδεσης με το ασύρματο δίκτυο του μουσείου για την 

εύκολη ακουστική ξενάγηση των επισκεπτών στο μουσείο. Προτάσσονται 

τέσσερις βασικές: 

 άτομα τυφλά ή με μειωμένη όραση, 

 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών,  

 εκπαιδευτικοί και ντόπιοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία, 

 τουρίστες. 

 Tourbot project – τεχνολογικοί ξεναγοί, νέοι ξεναγοί ρομπότ οι οποίοι θα 

υποστηρίζουν γλώσσες εκτός των ελληνικών.  

 Βελτίωση και συχνή ενημέρωση της ιστοσελίδας του μουσείου καθώς και 

δημιουργία όλων των μορφών social medias, όπως Facebook, Instagram κτλ  

 Διαδραστικά τραπέζια ή παιχνίδια.  

 Παιχνίδια ρόλων, στα οποία ο επισκέπτης επιλέγει μια ιστορία κι ένα 

ρόλο και κατά την εξέλιξη της ιστορίας καλείται να πάρει αποφάσεις και 

να βλέπει τις συνέπειες. Πιο συγκεκριμένα στο ΔΜΛ υπάρχει πρόβλεψη 

να γίνει στο αίθριο του μουσείου, στο οποίο διαμορφωθεί ένας 

ανασκαφικός κάνναβος με βάση τον οποίο θα σχεδιαστεί εκπαιδευτική 

δραστηριότητα με θέμα την πορεία ενός αντικειμένου από τη στιγμή που 

αποκαλύπτεται μέχρι τη στιγμή που εκτίθεται στο κοινό. Οι ρόλοι που 

καλούνται τα παιδιά να παίξουν είναι αυτοί του αρχαιολόγου, του 

συντηρητή, του φωτογράφου, του μουσειολόγου, του αρχιτέκτονα, κ.λπ)   



 

 
121 

 

 Παιχνίδια παζλ /μυστηρίου όταν ζητείται από τον επισκέπτη να σκεφτεί, 

να κάνει τους απαραίτητους συσχετισμούς προκειμένου να ενώσει τα 

κομμάτια του παζλ ή να βρει τη λύση του μυστηρίου. Στόχος με 

καθοδηγούμενη και ελεγχόμενη διαδρομή έρευνας μέσα από διάφορους 

χώρους  του μουσείου να κατάληξη στο χώρο της έκθεσης με σκοπό την 

ανεύρεση/ αποκάλυψη του χαμένου αντικειμένου 

 Προσομοιώσεις (simulation), όπου χρησιμοποιείται ένα μοντέλο και ο 

επισκέπτης επιλέγει και καθορίζει το αποτέλεσμα. 

 Δημιουργικά παιχνίδια, όπου ο επισκέπτης - χρήστης καλείται να 

δημιουργήσει κάτι καινούργιο (μια ιστορία, μια ζωγραφιά κ. α). για το 

ΔΜΛ στα άμεσα σχέδια είναι η δημιουργία ενός Εκπαιδευτικού 

προγράμματος με θέμα τη παραγωγή του κρασιού, στον αύλειο χώρο του 

μουσείου θα πραγματοποιηθεί μεταφορά κτιστού υποληνίου), 

Μουσειοσκευές με θέματα την ειδωλοπλαστική, την αγγειοπλαστική, 

επίσης στον αύλειο χώρο του μουσείου οπού εκτίθεται κεραμικός 

κλίβανος), το νεολιθικό σπίτι, τα ψηφιδωτά, φορητές εικόνες.  

 Δια δραστικές παραπομπές, όταν ο επισκέπτης εξερευνά ένα θέμα που 

τον ενδιαφέρει επιλέγοντας εικόνες και λέξεις οι οποίες αποτελούν 

συνδέσμους και παραπέμπουν σε πληροφορίες.  

 Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα 

 Δημιουργία χώρων και καταστημάτων για την πώληση των προϊόντων, καθώς 

και δημιουργία  καφέ αλλά και εστιατορίου για την κάλυψη των αναγκών των 

επισκεπτών του μουσείου  

 Συνεργασίες με ξένα μουσεία ,με Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια 

 Φυλλάδιο του μουσείου με το σκεπτικό της έκθεσης και προτάσεις για πιθανές 

διαφορετικές αναγνώσεις της. 

 Φυλλάδιο σχεδιασμένο ειδικά για οικογένειες με παιδιά με επιλεγμένη  ειδική 

θεματολογία ή /και με συγκεκριμένη πρόταση μιας θεματικής πορείας πέραν 

αυτής που προτείνεται από το εκθεσιακό πρόγραμμα.   

 Περιοδική έκδοση free press με πληροφορίες αρχαιολογικού περιεχομένου. Η 

έκδοση θα διανέμεται δωρεάν μία φορά το μήνα και θα υποστηρίζεται από 

διαφημιστικές καταχωρήσεις φορέων και επιχειρηματιών πολιτιστικού 

χαρακτήρα. 
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 Πρόσληψη επαρκούς αριθμού  φυλακτικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων 

για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του μουσείου. Επιμόρφωση και 

εκπαίδευση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού σε θέματα μουσειακή πολιτκής. 

 Σύσταση- ορισμός  επιστημονικής ομάδας για αντιμετώπιση προβλημάτων του 

μουσείου  από το ήδη υφιστάμενο προσωπικό, διότι το μουσείο εξαρτάται απο 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας  και λειτουργεί παράλληλα  με τα 

παολυάριθμα και επείγοντα καθήκοντα της Εφορείας, όπως σωστικές 

ανασκαφές,αναστηλώσεις μνημείων, συντηρήσεις μνημειών ,εικόνων 

τοιχογραφιών κ.λπ.  

 Δημιουργία ισχυρής επωνυνίας branding του Μουσείου και εφαρμογής 

στρατηγικής  marketing για την προβολή της φιλοσοφίας του.  

Τέλος και ίσως και το πιο σημαντικό είναι η βελτίωση όλων των δομών ώστε να 

μπορούν άτομα με αναπηρία να έχουν μια εύκολη και πιο άμεση πρόσβαση στο χώρο 

του μουσείου. Παρακάτω παρατίθεται ένας πλήρης κατάλογος με τις ειδικές 

προβλέψεις, οι οποίες βοηθούν άτομα με αναπηρία.  

 

Αναπηρία Πρόβλεψη στο μουσείο 

Πίνακας 3 Διευκολνηση ανθρώπων με αναπηρία  31 

 

Κινητική αναπηρία  

 Πρόσβαση σε ανελκυστήρες 

Ανυψωτικοί μηχανισμοί σε σκάλες και 

σημεία συγκέντρωσης 

Αυτοματοποιημένος χειρισμός μέσων 

και μετακίνησης 

Τουαλέτες, ειδικά προσαρμοσμένες 

καρέκλες και ειδικοί χώροι ανάπαυσης 

και ηρεμίας 

 

                                                           
31 Αργυρόπουλος 2010: 312-3). 
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Κώφωση ή βαρηκοϊα 

 Οπτική ή οπτικοκινητική παρουσίαση 

πληροφοριών, ανάπτυξη οπτικού 

υλικού που συνδυάζει διαφορετικές 

οπτικές πληροφορίες 

Επεξεργαστές κειμένων 

Ηλεκτρονική επικοινωνία 

Διαδίκτυο 

Λογισμικό/Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Πολυμεσικές δυνατότητες – νοηματική 

γλώσσα 

Καλωδίωση χώρου ώστε να 

μεταφέρεται ενισχυμένη η πληροφορία 

(headset και neck loops) 

Μερική ή ολική απώλεια όρασης 

 Μεγέθυνση 

Ακουστικού τύπου πληροφορίες 

Πληροφορίες στον κώδικα Braille 

Μικρο-οθόνες και υπολογιστές Braille, 

μέσω ενσύρματης ή ασύρματης 

επικοινωνίας 

Κινητές συσκευές (smartphones, tablets) 

Απτικά εκθέματα, όπως στα μουσεία 

αφής 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

H συμμετοχή και ο σεβασμός της ιδιαιτερότητας ενός τόπου αποτελούν αναγκαία 

στοιχεία για την υλοποίηση μίας πολιτικής αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς  

Οι πολιτιστικοί οργανισμοί, όπως είναι τα μουσεία, μπορούν να υλοποιήσουν τους 

στόχους και τις επιδιώξεις τους έχοντας ως οδηγό ένα ρεαλιστικό σχέδιο που είναι 

αποτέλεσμα μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής. 

Τα μουσεία, ειδικότερα, ως χώροι καταγραφής, συντήρησης, έρευνας και έκθεσης στο 

κοινό των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναδεικνύονται σε σημαντικούς 

πολιτιστικούς πόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1970, η έντονη ίδρυση μουσείων 

συνιστούσε κυρίαρχο εργαλείο πολιτιστικής προβολής μιας περιοχής, καθώς τα 

μουσεία, μαζί με τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούσαν, και συνεχίζουν 

να αποτελούν σήμερα, βασικό παράγοντα προσέλκυσης των επισκεπτών σε μία 

περιοχή. 

Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια τα μουσεία δέχονται πιέσεις ώστε να αποδείξουν τον 

κοινωνικό τους ρόλο και την σημασία τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Οι 

παράγοντες αυτοί σχετίζονται με την αντίληψη ότι τα μουσεία υπάρχουν όχι μόνο για 

τα αντικείμενα που φυλάσσουν αλλά κυρίως για να συμβάλλουν στην δημιουργία ενός 

υψηλότερου επιπέδου ζωής για όλους. 

Όπως κάθε κοινωνικός θεσμός, έτσι και τα μουσεία μεταβάλλονται ανάλογα με τα 

οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της εποχής και 

του τόπου τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν συντελεστεί εντυπωσιακές αλλαγές 

στην εικόνα, στη λειτουργία και στις υπηρεσίες των μουσείων.  

Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών έχει αλλάξει δραστικά τους τρόπους με τους οποίους 

τα μουσεία αλληλοεπιδρούν με τον επισκέπτη. 

Δυο παράγοντες αποτελούν συγχρόνως ευλογία και κατάρα για τα αρχαιολογικά 

μουσεία και τους χώρους:  

Πρώτον, το γεγονός ότι τα περισσότερα μουσεία είναι κρατικά.  



 

 
125 

 

Και δεύτερον, το ότι σε μεγάλο ποσοστό χαίρουν εξαιρετικής  φήμης, και δεν έχουν 

πρόβλημα στην προσέλκυση των επισκεπτών. Αντιθέτως, πρέπει να αντιμετωπίσουν τα 

πλήθη τουριστών που συρρέουν από όλα τα μέρη του κόσμου.  

Ευλογία επομένως, αφού δεν τίθεται ζήτημα ανταγωνισμού και ανησυχίας για την 

έλλειψη επισκεπτών, αλλά και κατάρα, γιατί απαιτητεί περισσή αίσθηση ευθύνης και 

εγρήγορσης, ώστε να αποφευχθεί η αδιαφορία και η στασιμότητα.  

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια βαθιά μεταβολή στην έννοια του μουσείου, μεταβολή 

ικανή να εγγυηθεί την εκπλήρωση της αποστολής τους.  

Απαίτηση είναι επίσης και η ποιότητα και αυτό γιατί η ποιότητα είναι κρυμμένη βαθιά 

πείρα του ίδιου του επαγγέλματος αλλά και στις επιστήμες εκείνες με τις οποίες 

αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι και λοιπές ειδικότητες διασταυρώνονται.  

Ο λόγος της προτίμησης των επισκεπτών στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, 

έγκειται στην αμεσότητα και τον βιωματικό χαρακτήρα της επίσκεψης που παρέχουν, 

σε αντίθεση με την πλειονότητα των ελληνικών μουσείων, που φαίνεται να μην έχουν 

κάνει ακόμα ένα ουσιαστικό άνοιγμα στο ευρύ κοινό. 

Παρατηρώντας τον πλούτο και την ποικιλομορφία των μουσείων στη χώρα 

αντιλαμβάνεται κανείς τη βαρύτητα των ελληνικών μουσείων στην ανάπτυξη της 

προβολής της χώρας. 

Μία ολοκληρωμένη μουσειακή πολιτική πάντως είναι σε θέση να αντιστρέψει 

ενδεχομένως την πολύ χαμηλότερη επισκεψιμότητα των μουσείων συγκριτικά με τα 

μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, των οποίων τα εκθέματα 

φιλοξενούν. 

Διότι η μετατροπή του παραδοσιακού μουσείου σε ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο 

που αναπτύσσει πλήθος δραστηριότητες, έχει σαν φυσική συνέπεια να επηρεάσει το 

κτιριολογικό πρόγραμμα των μουσείων, την χωροταξική τους κατανομή, τον 

χαρακτήρα τους και την στελέχωσή τους. 

Έτσι το νέο κτίριο, ο μεγάλος εκθεσιακός χώρος, ο χώρος των περιοδικών εκθέσεων 

και οι περιοδικές δράσεις θεματικού χαρακτήρα που φιλοξενεί, τρόπος που 

παρουσιάζονται τα εκθέματα, , η φιλοξενία καλλιτεχνικών ή άλλου είδους εκδηλώσεων 



 

 
126 

 

τα οποία υπάρχουν σήμερα αλλά και το πλήθος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

δια δραστικών δραστηριοτήτων που θα απευθύνονται τόσο σε παιδιά αλλά και 

ενήλικες, η προσβασιμότητα του μουσείου σε άτομα με αναπηρία, οι δράσεις 

βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού, οι συνεργασίες με φορείς του δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα, η ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία του 

μουσείου και η στρατηγική ανατροφοδότησης από τους επισκέπτες, ενέργειες που είναι 

στους άμεσους στόχους του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, αποτελούν 

αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας και προβολής του μουσείου στην προσπάθειά του 

να καταστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ανοιχτό και προσβάσιμο στο κοινωνικό 

σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει να παρέχει μία συνολικά αναβαθμισμένη εμπειρία 

στον επισκέπτη. 

Μέσα από ένα στρατηγικό πλάνο αποτυπώνεται ολόκληρη η στρατηγική ενός 

πολιτιστικού οργανισμού αλλά και ο τρόπος που ο οργανισμός αυτός λειτουργεί με 

βάση στόχους και οράματα. 

Η στρατηγική και οι εφαρμογές αυτής (στρατηγικός προγραμματισμός και στρατηγικό 

σχέδιο) δεν είναι αόριστες και αφηρημένες έννοιες αλλά δυναμικές έννοιες που 

διαμορφώνονται και πλάθονται σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και λειτουργίες 

ενός σύγχρονου πολιτιστικού οργανισμού.   
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http://www.makebelieve.gr/mr/teaching/UoA-MS/papers/EconomouMaria_2004.pdf
http://www.makebelieve.gr/mr/teaching/UoA-MS/papers/EconomouMaria_2004.pdf
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=382520&dt=04/02/2011
http://www.tourportal.gr/blog/2010/12/
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