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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

       Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) άνοιξε για το κοινό 

πριν από ενάμιση χρόνο και μέσα στο 2017 είχε δεχτεί πάνω από 3 εκατομμύρια 

επισκέπτες και έχει  πραγματοποιήσει πάνω από 3.500 εκδηλώσεις/δράσεις. 

       Σκοπός της μελέτης είναι να διαπιστώσει, αφενός, πώς μέσα από το πρόγραμμα 

επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του ΚΠΙΣΝ το κοινό έχει γνωρίσει, επισκεφθεί 

και συμμετάσχει στις εκδηλώσεις/δράσεις του  και, αφετέρου, κατά πόσο το  ΚΠΙΣΝ 

έχει ενταχθεί στον ιστό της πόλης και κατά πόσο εκπληρώνει το όραμά του, για 

παιδεία, πολιτισμό και διασκέδαση μέσα από ένα δημόσιο, πολυλειτουργικό χώρο.  

       Στο πρώτος μέρος, με τη βοήθεια της βιβλιογραφικής επισκόπησης, μελετάται η 

έννοια της επικοινωνίας, οι μορφές, τα επίπεδα και τα μοντέλα επικοινωνίας, καθώς 

και οι αλλαγές στον τρόπο που αυτή συντελείται, στην ψηφιακή εποχή. Επίσης, 

δίνεται όλο το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι δημόσιες σχέσεις 

και τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν. Απαραίτητο κρίθηκε να οριστεί 

εννοιολογικά η έννοια του πολιτισμού και της κουλτούρας, καθώς και να 

προσδιοριστεί το περιεχόμενο και οι λειτουργίες των πολιτιστικών 

οργανισμών/κέντρων, για να γίνει πιο κατανοητή η σημασία και η λειτουργία του 

Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). 

       Στο δεύτερο μέρος η έρευνα, μέσω ερωτηματολογίου, προσπάθησε να απαντήσει 

στους σκοπούς της μελέτης. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: 

Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτισμός, Πολιτιστικό Κέντρο, Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος (ΙΣΝ), Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 
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ABSTRACT  

       The Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) opened its gates one 

and a half year ago and in 2017 alone has accepted more than 3 million visitors. The 

SNFCC has organized more than 3.500 events.  

       The aim of this research is to ascertain, on the one hand, how the public has got to 

know about, visit and taken part in the events of the SNFCC through the 

communication and public relations program, and on the other hand, whether the 

SNFCC has been integrated into the city’s network and whether it accomplishes its 

vision on education, culture and entertainment with the help of its public, 

multifunctional site. 

       In the first part of the research, with the help of the bibliographical overview,  

I study the meaning of communication, the different forms, levels and models of 

communication as well as the ways in which it is conducted in the digital age.  

In addition, I provide the whole theoretical context in which the public relations and 

equivalent communication means operate. It was deemed absolutely necessary to 

semantically define the meaning of civilization and culture, as well as to determine 

the content and the functions of cultural organizations/centers, in order to make the 

meaning and function of the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) 

comprehensible.  

       The second part of the research, which consists of a questionnaire, tried to 

provide answers on the aims of this research.  

 

KEYWORDS: 

Communication, Public Relations, Culture, Cultural Center, Stavros Niarchos 

Foundation (SNF), Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC)  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

       Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συμπλήρωσε 

ενάμιση χρόνο λειτουργίας από την ημέρα που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό 

και ένα περίπου χρόνο από την τελετή παράδοσης στο ελληνικό δημόσιο. 

Αποτελεί το μεγαλύτερο έργο πολιτισμού που έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα 

και τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος. Με οδηγό το τρίπτυχο για παιδεία, πολιτισμό και βιωσιμότητα, το 

ΚΠΙΣΝ φιλοδοξεί να γίνει ένα  πολιτιστικό κέντρο παγκόσμιου επιπέδου, ένα 

αστικό σύμβολο, που θα βοηθήσει την πόλη να προχωρήσει στον 21ο αιώνα 

μέσα στο διεθνές στερέωμα. Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να μελετήσει 

το πρόγραμμα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του ΚΠΙΣΝ. 

       Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της 

επικοινωνίας, στις μορφές που παίρνει αλλά και τα επίπεδα λειτουργίας της. 

Στη συνέχεια, εξετάζουμε τα μοντέλα επικοινωνίας, τον τρόπο, τη μορφή και το 

σκοπό που έχουν, για ερμηνεία της επικοινωνιακής διαδικασίας. Κατόπιν, 

βλέπουμε πως η εξέλιξη της τεχνολογίας άλλαξε τη επικοινωνία και τέλος, 

επισημαίνεται η σημαντικότητα του επικοινωνιακού προγραμματισμού και της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας στη διαδικασία κάθε προγραμματισμού.  

       Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις δημόσιες σχέσεις. Το κεφάλαιο 

ανοίγει με το ρόλο των δημοσίων σχέσεων στο μάρκετινγκ.   

Κατόπιν ασχολείται με τους ορισμούς και τις έννοιες των δημοσίων σχέσεων, 

συνεχίζει με μια ιστορική αναδρομή στους ανθρώπους, αλλά και στις 

καταστάσεις που σηματοδότησαν το χώρο. Γίνεται μια αναφορά στα 

υποκείμενα και τα αντικείμενα των δημοσίων σχέσεων και έπειτα εξετάζονται 

τα μοντέλα και οι λειτουργίες τους. Στη συνέχεια δηλώνεται η αναγκαιότητα 
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του στρατηγικού σχεδιασμού από μέρους της διοίκησης και αναλύονται τα 

στάδια του στρατηγικού σχεδιασμού των δημοσίων σχέσεων. 

Ακολουθούν οι δύο μορφές οργάνωσης της λειτουργίας των δημοσίων 

σχέσεων. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται εκτενής αναφορά στα μέσα 

επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι δημόσιες σχέσεις και στη σημασία που 

έχουν για αυτές.   

       Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον πολιτισμό και στους πολιτιστικούς 

οργανισμούς. Αρχίζει με μια προσπάθεια να προσεγγιστούν εννοιολογικά οι έννοιες 

πολιτισμός και κουλτούρα. Στη συνέχεια, δίδεται ο ορισμός των πολιτιστικών αγαθών 

και το περιεχόμενο της πολιτιστικής πολιτικής. Ακολουθεί η έννοια του πολιτιστικού 

οργανισμού και του πολιτιστικού κέντρου, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

που αυτά φέρουν. Η πολιτιστική επικοινωνία είναι οι διαδικασίες, τα μέσα και οι 

τεχνικές, που χρησιμοποιεί ένας οργανισμός ή και μια χώρα, για να προωθήσει τον 

πολιτισμό της και περιγράφεται, όπως επίσης και η διαχείριση του πολιτιστικού 

οργανισμού. Έπειτα, αναλύεται ο όρος πολιτιστικό μάρκετινγκ και επισημαίνεται ο 

ρόλος του στην αποτελεσματική προώθηση κάθε πολιτιστικού προϊόντος και το 

τέταρτο κεφάλαιο κλείνει με τη σημασία που έχουν οι δημόσιες σχέσεις στην 

λειτουργία του πολιτιστικού οργανισμού.  

       Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

(ΚΠΙΣΝ), την αρχική ιδέα για την κατασκευή του, τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος και το όραμα που αυτό φέρει. Το ιστορικό της δημιουργίας του παρουσιάζει 

ενδιαφέρον, μιας και αφορά χρονικό διάστημα παραπάνω από μια δεκαετία, από τη 

σύλληψη έως την υλοποίησή του. Επίσης, αναφερόμαστε στο Κέντρο Επισκεπτών 

που λειτούργησε από την αρχή της κατασκευής του. Το έργο κατασκευαστικά είναι 

μοναδικό και δίδονται στοιχεία για αυτό, για τους τρείς πυλώνες που το αποτελούν 
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(Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Εθνική Λυρική Σκηνή και Πάρκο Σταύρος 

Νιάρχος), καθώς για την οργάνωσή και τη διοίκησή του. Γίνεται αναφορά στις 

πρόδρομες εκδηλώσεις, κατά τη διάρκεια της κατασκευής και στη φωτογραφική 

τεκμηρίωση από τον Γιώργη Γερόλυμπο, σε όλη αυτή τη μακρόχρονη πορεία. Το 

τέταρτο κεφάλαιο κλείνει με αναφορά στα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν, με 

στοιχεία επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του ΚΠΙΣΝ και με γενικές 

πληροφορίες λειτουργίας. 

       Το πέμπτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην εμπειρική μελέτη. Σε σχέση με το 

πρόγραμμα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του ΚΠΙΣΝ διεξήχθη έρευνα, για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο το κοινό γνωρίζει τις λειτουργίες, τις εκδηλώσεις και τις 

δράσεις του ΚΠΙΣΝ, κατά πόσο δηλαδή είναι αποτελεσματική η επικοινωνία 

ανάμεσα στο ΚΠΙΣΝ και το κοινό του, τις εντυπώσεις του κοινού από τον 1,5 χρόνο 

λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ, το βαθμό ικανοποίησης, μαζί με μία αξιολόγηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του.  

H έρευνα είναι σημαντική, γιατί προσπαθούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο, 

καταρχήν το ΚΠΙΣΝ έχει καταφέρει να ενταχθεί μέσα στη λειτουργία της πόλης, 

πόσο, δηλαδή, έχει γίνει ένα σημείο προορισμού για τον πληθυσμό της Αθήνας, αλλά 

και της ευρύτερης περιοχής, πόσο λειτουργεί ως ένας ανοιχτός, προσβάσιμος, 

δημόσιος χώρος και πόσο εκπληρώνει το όραμα του, για ένα πολυλειτουργικό χώρο 

παιδείας, πολιτισμού και διασκέδασης. 

       Στο έκτο κεφάλαιο, μέσα από πίνακες, διαγράμματα και συζήτηση, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε μέσω του 

ερωτηματολογίου και διακινήθηκε ηλεκτρονικά. 

       Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

από τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και οι περιορισμοί της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

1.1. Η έννοια της Επικοινωνίας 

       Η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία συναντιέται από την αρχή της ύπαρξής 

του. Οι κραυγές που δεν είχαν γίνει ακόμη λόγος και οι χειρονομίες στη προϊστορική 

εποχή, εξελίχθηκαν σε σύνθετα νοήματα και λεπτές διαφορές. Η επικοινωνία 

φαίνεται μια απλή λειτουργία, μέχρι να αρχίσει η μελέτη της. Η αποτελεσματικότητα 

της  απαιτεί απόκτηση δεξιοτήτων και γνώση της διαδικασίας, στοιχεία που, ή την 

παρεμποδίζουν ή την εξελίσσουν (Theaker, 2008). 

       Η ακριβής απόδοση του όρου είναι δύσκολη, λόγω του σύνθετου περιεχομένου 

της, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός και σύμφωνα με τον Fiske (2010), 

είναι μία από εκείνες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που ο καθένας αναγνωρίζει, 

αλλά ελάχιστοι μπορούν να την ορίσουν ικανοποιητικά. Ο Gerbener (1967) βέβαια, 

στη διατύπωσή του περί της “κοινωνικής αλληλεπίδρασης διαμέσου των 

μηνυμάτων”, δίνει ένα ισχυρό ορισμό. (MacQuail, 1997, σελ. 39).  O Carey (1988) 

επίσης, ορίζει την επικοινωνία “ως μία συμβολική διαδικασία, όπου η 

πραγματικότητα παράγεται, διατηρείται, ανασκευάζεται και μετασχηματίζεται, 

δίνοντας μια πιο πολιτισμική προσέγγιση” (MacQuail, 1997, σελ. 158). 

       Μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των ορισμών δίνει δύο κατηγορίες: η πρώτη, 

αφορά εκείνους τους ορισμούς που αναφέρονται μόνο στη διαδικασία μεταβίβασης ή 

ανταλλαγής μηνυμάτων/πληροφοριών ανάμεσα στα μέλη και η δεύτερη, αναφέρεται 

στη διαδικασία μεταβίβασης ερεθισμάτων, που έχουν σκοπό την αλλαγή της 

συμπεριφοράς  του δέκτη.  

Ένας ενδεικτικός ορισμός της πρώτης κατηγορίας, μπορεί να είναι ότι  

“Επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία μεταβιβάζονται πληροφορίες και 
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νοήματα από έναν άνθρωπο σε άλλον”, ενώ της δεύτερης κατηγορίας, ότι 

“Επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένα πομπός Α (άτομο, ομάδα), 

μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα, ακόμη και ενέργεια, σε ένα 

δέκτη Β (άτομο, ομάδα), με στόχο να ενεργήσει πάνω του με τρόπο ώστε να 

προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων, συναισθημάτων, ενέργειας και 

σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και τη συμπεριφορά του” 

(Μπουραντάς, 2015, σελ. 428). 

Τα πρώτα επικοινωνιακά μοντέλα προσπάθησαν να εξηγήσουν πως αποστέλλεται και 

πως προσλαμβάνεται ένα μήνυμα. Η βαρύτητα δίνονταν στο μήνυμα, το οποίο 

αποστελλόταν από τον αποστολέα στον παραλήπτη, κι αυτός κατόπιν έστελνε την 

απάντησή του. Σύντομα όμως έγινε κατανοητό ότι αυτή η προσέγγιση ήταν απλοϊκή. 

       Η διαδικασία της επικοινωνίας δεν είναι απλή. Η παραδοχή αυτής της βασικής 

αρχής, αλλάζει τον τρόπος σκέψης και λειτουργίας και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το 

πώς και το γιατί επικοινωνούμε, αλλά και με ποιόν επικοινωνούμε και με ποια 

μέθοδο. Η αποστολή ενός μηνύματος με τον σωστό τρόπο, με στόχο την καλύτερη 

κάθε φορά κατανόηση, είναι κοπιώδης και χρονοβόρα. Η συνειδητοποίηση αυτής της 

κατάστασης είναι και η αρχή για την ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών 

επικοινωνίας (Stuart, Sarrow and Stuart, 2008). 

 

1.2. Μορφές  και Επίπεδα Επικοινωνίας 

       Μια τόσο σύνθετη διαδικασία όπως η επικοινωνία εκδηλώνεται σε ποικίλες 

μορφές, και αυτό είναι λειτουργικό και χρήσιμο, για την αποφυγή λαθών και 

παραλείψεων. 

Οι σημαντικότερες μορφές επικοινωνίας είναι: 

- Άμεση και έμμεση επικοινωνία 



6 
 

- Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία 

- Τυπική και άτυπη επικοινωνία  

- Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία  

- Οπτική μορφή επικοινωνίας 

- Ακουστική μορφή επικοινωνίας 

- Οπτικοακουστική μορφή επικοινωνίας 

- Ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας 

       Η άμεση επικοινωνία θεωρείται πετυχημένη, όταν η μεταφορά του μηνύματος 

από τον αποστολέα στον παραλήπτη γίνεται, μέσω ενός ή περισσότερων καναλιών, 

χωρίς να μεσολαβεί κάποιος τρίτος. Έτσι ο αποστολέας έχει τον πλήρη έλεγχο του 

μηνύματος, αποφασίζει για τον τρόπο κωδικοποίησης, το χρόνο εκπομπής και την 

επιλογή του μέσου. 

       Η έμμεση επικοινωνία δημιουργείται όταν μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη 

μεσολαβεί κάποιος τρίτος. Αυτό το τρίτο πρόσωπο ονομάζεται ενδιάμεσος και 

εμφανίζεται στην επικοινωνία, είτε επειδή το θέλει ο αποστολέας για να προσεγγίσει 

καλύτερα των παραλήπτη, είτε επειδή το μέσο επικοινωνίας επιβάλει περιορισμούς 

στη λειτουργία του, είτε και τα δύο.  

       Η εσωτερική επικοινωνία περιλαμβάνει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των 

μελών ενός οργανισμού και η εξωτερική επικοινωνία περιλαμβάνει την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ του οργανισμού και των ομάδων κοινού του εξωτερικού 

περιβάλλοντός του (Πασχαλούδης και Κοτζαϊβάζογλου, 2002). 

       Η τυπική επικοινωνία καθορίζεται από τη δομή του οργανισμού. Η ροή της 

πληροφόρησης ακολουθεί τα τυπικά κανάλια της ιεραρχίας, ενώ αφορά και την 

εξωτερική επικοινωνία του οργανισμού.  
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       Στην άτυπη επικοινωνία δε λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες δομές του 

οργανισμού, ούτε τα επίσημα ιεραρχικά επίπεδα και οι προβλεπόμενες σχέσεις 

μεταξύ των μελών του οργανισμού (Μπουραντάς, 2015). 

       Μη λεκτική επικοινωνία, όπως η στάση του σώματος, οι εκφράσεις του 

προσώπου, η επαφή με τα μάτια, οι κινήσεις με τα χέρια, κ.ά.). Είναι απαραίτητη η 

οπτική επαφή μεταξύ πομπού και δέκτη. 

       Λεκτική επικοινωνία που περιλαμβάνει τη μεταβίβαση και την αποδοχή 

μηνυμάτων, μέσω της χρήσης λέξεων. Διακρίνεται σε: α. προφορική επικοινωνία: ο 

διάλογος ή η συζήτηση μεταξύ του πομπού (πηγή) και του δέκτη του μηνύματος, 

(συνεντεύξεις, διαλέξεις, ομιλίες κ.ά.) και β. γραπτή επικοινωνία: η έντυπη μορφή 

επικοινωνίας, όπου το μήνυμα μεταφέρεται από τον πομπό (πηγή) του μηνύματος 

στον δέκτη, (επιστολές, αναφορές, ανακοινώσεις, ενημερωτικά σημειώματα). 

Οπτική μορφή επικοινωνίας (εικόνες, σύμβολα, διαφάνειες κ.ά.) 

Ακουστική μορφή επικοινωνίας: το μήνυμα μεταφέρεται στον αποδέκτη δια της 

ακοής (τηλεφωνικές συνομιλίες). 

Οπτικοακουστική μορφή επικοινωνίας: συνδυασμός οπτικής και ακουστικής 

επικοινωνίας, (τηλεδιασκέψεις). 

Ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας: η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας 

(Λούτας, 2005). 

Ο Berger (1995) διαπιστώνει 4 επίπεδα επικοινωνίας, το ενδοπροσωπικό, το 

διαπροσωπικό, το ενδοομαδικό και της μαζικής επικοινωνίας (Theaker, 2008).  

Το κανάλι επικοινωνίας για την ενδοπροσωπική επικοινωνία είναι ο εγκέφαλος, που 

στην ουσία είναι η σκέψη του καθενός, και βασικά αναφέρεται στην επεξεργασία της 

πληροφορίας, δηλαδή στην προσοχή, αποδοχή, κατανόηση, μάθηση και στα 

αποτελέσματά της, όπως γνώση, γνώμη, συμπεριφορά (MacQuail, 1997).  
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Η διαπροσωπική και ενδοοομαδική επικοινωνία επιτυγχάνεται με λεκτική ή μη 

επικοινωνία. Τέλος, για τη μαζική επικοινωνία τα κανάλια είναι τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας, οπτικά, ακουστικά, ηλεκτρονικά (Theaker, 2008). 

       Θα μπορούσαμε να απεικονίσουμε τα επίπεδα επικοινωνίας σαν μία πυραμίδα  

(βλ. σχήμα 1), όπου σε κάθε επίπεδο της πυραμίδας εκδηλώνεται και μια μορφή 

επικοινωνίας (MacQuail, 1997). 

 

                                                      

                                                     Ευρύτερη Κοινωνία  

                                                                   (π.χ. μαζική επικοινωνία) 

                                                                     Θεσμική/Οργανωτική 

                                                                    (π.χ. πολιτικό σύστημα  

                                                                            ή επιχειρήσεις) 

                                                                 Διομαδική ή συνενωτική 

                                                                  (π.χ. τοπική κοινότητα) 

                                                            Ενδοομαδική (π.χ. οικογένεια) 

                                                                  Διατομική (π.χ. ζευγάρι) 

                                                                       Ενδοπροσωπική  

                                                     (π.χ. λήψη, επεξεργασία πληροφορίας) 

 

 

 

1.3. Μοντέλα Επικοινωνίας 

       Η θεωρία της επικοινωνίας, σύμφωνα με τους Katz and Lazarfeld  (1995), έχει 

ταυτιστεί με τη μελέτη των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Η έρευνα των 

φαινομένων της επικοινωνίας αρχίζει να επικεντρώνεται στα ΜΜΕ στα μέσα της 

δεκαετίας του 1930. 

Ιστορικά, μπορούμε να διακρίνουμε 3 στάδια εξέλιξης: 

        Το πρώτο στάδιο αφορά την χρονική περίοδο από το 1910 έως τα τέλη της 

δεκαετίας του 1930 και επικεντρώνεται στη μελέτη της επικοινωνίας από την πλευρά 

Σχήμα 1  Η πυραμίδα της επικοινωνίας  (MacQuail, 1997) 
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των πολιτικών θεσμών και της προπαγάνδας, με σημαντικότερο εκπρόσωπο τον  

οπαδό της αυτόματης επίδρασης των ΜΜΕ H. Lasswell. 

        Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην περίοδο από το 1940 έως τις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 και χαρακτηρίζεται από την επίδραση της κοινωνικής ψυχολογίας 

και της κοινωνιολογίας στην επικοινωνιακή έρευνα. Οι εμπλεκόμενοι με την έρευνα 

επιδιώκουν να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ μπορούν να 

επηρεάσουν και να αλλάξουν τα επίπεδα πληροφόρησης, τις συνήθειες και τη 

συμπεριφορά. Το κοινό συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της επικοινωνίας.   

       Το τρίτο στάδιο αφορά την δεκαετία του 1960 έως σήμερα και επηρεάζεται 

καταλυτικά από όλες τις σημαντικές εξελίξεις, που διαδραματίστηκαν αυτή την 

περίοδο (MacQuail and Windahl, 2001). 

       Σ’ αυτή την περίοδο ο Janowitz (1968) διατυπώνει και τον ορισμό του για την 

έννοια της μαζικής επικοινωνίας: “Η μαζική επικοινωνία περιλαμβάνει τους θεσμούς 

και τις τεχνικές, με τις οποίες ορισμένες ειδικευμένες ομάδες χρησιμοποιούν 

τεχνολογικά μέσα (τύπος, ραδιόφωνο, ταινίες κτλ.), για να διαδώσουν συμβολικό 

περιεχόμενο σε μεγαλύτερα, ετερογενή και διασκορπισμένα ακροατήρια” (MacQuail, 

1997, σελ. 39). 

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία ο 

Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.), ως ο πρώτος ειδικός της επικοινωνίας. Μέσα από το 

ρητορικό του λόγο, πίστευε ότι η επικοινωνία αποτελείται από 3 στοιχεία: «ήθος, 

λόγος, πάθος», θέλοντας να δηλώσει έτσι την ποιότητα του ρήτορα (πομπός), τη 

φύση, τη δομή και το περιεχόμενο του λόγου του (μήνυμα), καθώς και τα 

συναισθήματα και τις σκέψεις που προκαλεί στο ακροατήριο του (δέκτης/κοινό), 

αντίστοιχα (Theaker, 2008). 



10 
 

       Στη σύγχρονη εποχή πρώτος, ο H. Lasswell (1948), δημιούργησε ένα μοντέλο για 

να περιγράψει της διαδικασία της επικοινωνίας. Αυτό λειτουργεί ως απλή 

αναπαράσταση των στοιχείων της επικοινωνίας και θεωρεί δεδομένο ότι ο  

επικοινωνητής έχει κάποια πρόθεση επηρεασμού. Το μοντέλο του δηλώνει μια 

διαδικασία πειθούς, επικεντρώνεται στην προπαγάνδα και παραλείπει το στοιχείο της 

ανάδρασης. 

 

Εικόνα 1.1 Μοντέλο H. Lasswell – Στοιχεία της επικοινωνιακής διαδικασίας  

 

Εικόνα 1.2 Μοντέλο H. Lasswell – Πεδία της επικοινωνιακής έρευνας (MacQuail and 

Windahl, 2001) 

       Το 1949, οι Shannon και Weaver δημιουργούν το “μαθηματικό μοντέλο”, που 

περιγράφει την επικοινωνία ως γραμμική, μονόδρομη διαδικασία. Κατά βάση είναι 

ίδιο με το Lasswell, μόνο που εισάγει έναν δυσλειτουργικό παράγοντα, τον “θόρυβο”, 

καθώς και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτός στο τελικό αποτέλεσμα της 

επικοινωνιακής διαδικασίας. 

 

Ποιος 

 
Ο 

επικοινωνητής 

Λέει τι 

 
Το μήνυμα 

Με ποιο 
κανάλι 

 
Μέσο 

Σε ποιον 

 
Δέκτης 

Με ποιο 
αποτέλεσμα 

 
Επίδραση 

Ποιος 

 

Μελέτες 
ελέγχου 

Λέει τι 

 
Ανάλυση 
ελέγχου 

Με ποιο 
κανάλι 

 
Ανάλυση  
μεσων 

Σε ποιον 

 
Δέκτης 

Με ποιο 
αποτέλεσμα 

 
Επίδραση 
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Εικόνα 2 "Μαθηματικό Μοντέλο" Shannon and Weaver (προσαρμοσμένο από MacQuail et 

al., 2001) 

       Το απλό μοντέλο του πομπού - καναλιού - δέκτη τροποποιείται στη δεκαετία του 

1950, στην προσπάθεια να περιληφθεί το στοιχείο της ανάδρασης. Έτσι 

δημιουργείται το “κυκλικό μοντέλο” των Osgood και Schramm και η επικοινωνία 

εδώ είναι μια δυναμική διαδικασία υγιούς διαδραστικής σχέσης μεταξύ πομπού και 

δέκτη, γιατί και τα δύο μέρη εκπληρώνουν τις ίδιες λειτουργίες. Τονίζει και την 

αναγκαιότητα της επαναπληροφόρησης. 

 

Εικόνα 3 "Κυκλικό Μοντέλο" των Osgood and Weaver (προσαρμοσμένο από 

MacQuail et al., 2001) 

 

       Το 1956 ο G. Gerbner παρουσιάζει το γενικό μοντέλο για την επικοινωνία.  

Αν και παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με αυτό των Shannon και Weaver είναι πιο 
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σύνθετο, καθώς μας επιτρέπει να μελετήσουμε τη φύση και την αλληλεπίδραση, 

ανάμεσα στην αντίληψη και την παραγωγή του μηνύματος μέσω των ΜΜΕ. 

Επιπλέον, συνδέει το μήνυμα με την πραγματικότητα και εισάγει δύο προσεγγίσεις 

για την επικοινωνιακή διαδικασία: την αντιληπτική  και την επικοινωνιακή ή 

προσέγγιση των μέσων και του ελέγχου. 

  

Εικόνα 4 Γενικό μοντέλο του Gerbner (προσαρμοσμένο από MacQuail et al., 2001) 

 

       Νωρίτερα, οι Katz and Lazarsfeld (1955) είχαν δημιουργήσει το μοντέλο της  

δι-φασικής ροής για να μελετήσουν τις επιδράσεις της μαζικής επικοινωνίας σε μια 

προεκλογική εκστρατεία. Αυτό περιλαμβάνει ορισμένες υποθέσεις όπως: 

1. Τα άτομα είναι μέλη κοινωνικών ομάδων και εξαρτώνται από άλλα άτομα  

2. Η αντίδραση στο μήνυμα δεν λειτουργεί άμεσα, αλλά μέσω κάποιας 

διαμεσολάβησης  και επηρεάζεται από τις κοινωνικές σχέσεις. 

3. Είναι διακριτές οι δύο διαδικασίες: η λήψη και η ανταπόκριση.  

4. Διαφέρει η πρόσληψη των μηνυμάτων των ΜΜΕ από άτομο σε άτομο, γιατί αυτά 

έχουν διαφορετικούς ρόλους μέσα στην επικοινωνιακή διαδικασία.  
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5. Όσοι έχουν πιο ενεργό ρόλο στην επικοινωνιακή διαδικασία (καθοδηγητές κοινής   

γνώμης), μπορούν πιο εύκολα να ασκήσουν επιρροή σε άλλους. 

 

Εικόνα 5 Το μοντέλο δι-φασικής ροής σε σύγκριση με το παραδοσιακό μοντέλο μαζικής 

επικοινωνίας, των Katz and Lazarsfeld  (προσαρμοσμένο από MacQuail et al., 2001) 

 

     Ολοκληρώνοντας τη αναφορά σε ορισμένα ενδεικτικά μοντέλα επικοινωνίας θα 

αναφερθούμε, επίσης, στο μοντέλο των Westley and MacLean. Αναπτύχθηκε το 

1957, με σκοπό να αναπαραστήσει την σύνθετη λειτουργία της μαζικής επικοινωνίας. 

Υποστηρίζει ότι η επικοινωνία δεν ξεκινάει όταν ένα άτομο αρχίζει να μιλάει, αλλά 

μόνο όταν ένα άτομο αποκρίνεται επιλεκτικά σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος. 

Θεωρεί ότι δημιουργείται μια ισχυρή σχέση μεταξύ αυτών των ερεθισμάτων και της 

διαδικασίας επικοινωνίας. Συνεπώς, η επικοινωνία αρχίζει μόνο όταν ένα άτομο 

λαμβάνει ένα μήνυμα από το περιβάλλον και ο κάθε δέκτης αποκρίνεται στο μήνυμα 

που έλαβε βάσει του προσανατολισμού του (MacQuail et al., 2001, Theaker, 2008). 
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Εικόνα 6 Το εννοιολογικό μοντέλο των Westley and MacLean (MacQuail et al., 2001) 

       Κάθε μοντέλο κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει μια συγκεκριμένη πτυχή της 

επικοινωνιακής διαδικασίας και στα μετέπειτα χρόνια αναπτύχθηκαν πολλά ακόμη 

μοντέλα, προσαρμοσμένα στις αλλαγές και τις εξελίξεις της τεχνολογίας, με βάση την 

παγκοσμιοποιημένη αγορά, την ηλεκτρονική εποχή και τα νέα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας που προέκυψαν (Theaker, 2008).  

 

1.4. Η Τεχνολογία στην Επικοινωνία 

       Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η γενικευμένη χρήση των Η/Υ, η μόνιμη 

δικτύωση και η εισαγωγή νέων τρόπων επικοινωνίας έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές 

στη διαδικασία της επικοινωνίας. Η οργάνωση, λειτουργία και δομή των οργανισμών, 

προκειμένου να διαχειριστούν την ποσότητα και ποιότητα της πληροφόρησης που 

εισέρχεται χρειάζεται να προσαρμόσουν τον τρόπο επικοινωνίας τους, σε εσωτερικό 

και εξωτερικό περιβάλλον (Πασχαλούδης et.al., 2002). 

Η μορφή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας έχει κυριαρχήσει, καταργώντας τις 

γεωγραφικές αποστάσεις, αυξάνοντας την ταχύτητα επικοινωνίας, μειώνοντας το 

κόστος και αλλάζοντας τις σχέσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη (Stuart et al., 2008). 

       Τα νέα μέσα (New Media), σύμφωνα με τους Cheong, Martin, Macfayden, 
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(2012) κατατάσσονται στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (Information 

and Communication Technologies, ICT). Αυτές περιλαμβάνουν κάθε είδος που  

αποθηκεύει, ανακτά, χειρίζεται, μεταδίδει ή λαμβάνει ηλεκτρονικά πληροφορίες σε 

ψηφιακή μορφή, π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπικούς υπολογιστές, ψηφιακή 

τηλεόραση, tablets, smartphones κλπ. Η παρακολούθηση αυτής της μορφής 

επικοινωνίας, μέσω των new media είναι δυναμική και εξελίσσεται διαρκώς, 

βελτιώνοντας κάποιες αλληλεπιδράσεις, αλλά δημιουργώντας δυσκολίες σε άλλες. 

Δημιουργούνται επίσης εικονικές ομάδες, αποτελούμενες από ένα ανομοιογενές 

πλήθος, χωρίς άλλους δεσμούς, εκτός της ηλεκτρονικής τους σύνδεσης.  

Η πληροφορία που διακινούν εξαπλώνεται ταχύτατα, αδιάφορο αν είναι αληθής ή 

ψευδής (Lipschultz, 2015). 

       Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου 

πλησιάζει τα 4 δισεκατομμύρια χρήστες (51,5% του παγκόσμιου πληθυσμού) 

(Internet World Stats, 2017). Σε αυτό το περιβάλλον, ο σχεδιασμός της 

επικοινωνιακής πολιτικής του κάθε οργανισμού καθίσταται πολυεπίπεδος και 

περίπλοκος και η επιλογή των μορφών επικοινωνίας σύνθετη. 

 

1.5. Επικοινωνιακός Προγραμματισμός και Αποτελεσματική Επικοινωνία 

       Οι Katz και Kahn (1978) συμφωνούν ότι η επικοινωνία είναι η βάση ενός 

οργανισμού και η οργάνωσή του χτίζεται, ώστε να διευκολύνει την επικοινωνία. 

Κατά συνέπεια θα πρέπει να επιλέγουν τα μέσα, για να πετύχουν οι επικοινωνιακοί 

στόχοι (Leonard, Scotter and Pakdil, 2009). Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητος ο 

σχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής του οργανισμού. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει τον καθορισμό, την ανάλυση της παρούσας κατάστασης, 

τη διαμόρφωση των επικοινωνιακών στόχων και στρατηγικών, την εφαρμογή τους 
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και τέλος, τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών των στρατηγικών. Το κάθε στάδιο 

χρειάζεται προσεκτική εξέταση, για να είναι αποτελεσματικό το τελικό αποτέλεσμα. 

Η διαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής ενός οργανισμού πρέπει να 

λειτουργεί παράλληλα με το σχεδιασμό των δημοσίων σχέσεων, του μάρκετινγκ και 

της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Για να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία, 

απαραίτητη είναι η τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων, που σχετίζονται με τα μέρη 

της διαδικασία της επικοινωνίας, δηλαδή τον αποστολέα, την κωδικοποίηση, το 

μήνυμα, τα κανάλια, τον δέκτη, το θόρυβο, την αποκωδικοποίηση του μηνύματος και 

την κατανόησή του.  

       Συγκεκριμένα, ο αποστολέας του μηνύματος πρέπει  να είναι ξεκάθαρος στο τί 

θέλει να πει, να γνωρίζει ποιοι είναι οι αποδέκτες του και να προσδιορίσει τα 

χαρακτηριστικά τους, δημογραφικά, ψυχογραφικά κ.ά. Ο χρονισμός του να είναι 

κατάλληλος και να επιλέξει τη σωστή μορφή επικοινωνίας, ανάλογα με τον σκοπό 

της. Να διαθέτει συναισθηματική νοημοσύνη, για να μπορεί να κατανοήσει τον 

αποδέκτη. Το μήνυμα να είναι διατυπωμένο με σαφήνεια, συνοχή, να έχει το σωστό 

περιεχόμενο και μέγεθος. Η αποκωδικοποίηση του μηνύματος να ταυτίζεται ή να 

πλησιάζει το μήνυμα το επιθυμητό μήνυμα του αποστολέα. Ο λήπτης να είναι 

συντονισμένος με τον αποστολέα, να διαθέτει δηλαδή την απαιτούμενη ψυχική και 

σωματική κατάσταση προκειμένου να κατανοήσει το μήνυμα. Ελαχιστοποίηση των 

θορύβων για να μη χαθεί το ενδιαφέρον του αποδέκτη. Επιδίωξη της 

αναπληροφόρησης, ανατροφοδότησης, για να γνωρίζει ο αποστολέας τη λήψη και το 

βαθμό κατανόησης του μηνύματος (Πασχαλούδης et al., 2002).  

Συμπερασματικά, η αποτελεσματική επικοινωνία  εξαρτάται από παράγοντες όπως:  

Την αξιοπιστία της πηγής (μήνυμα) 

Συναφείς πληροφορίες (μήνυμα) 
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Αποτελεσματικά μη λεκτικά νοήματα (μήνυμα) 

Αποτελεσματικά λεκτικά νοήματα (μήνυμα) 

Αμφίδρομη επικοινωνία (κανάλι και επανατροφοδότηση) 

Καθοδηγητές κοινής γνώμης (αποδέκτες) 

Επιλεγμένη έκθεση στο μήνυμα (αποδέκτες) 

Συμμετοχή του κοινού (επανατροφοδότηση) (Hendrix, 2008) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

2.1. Ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων στο Μάρκετινγκ 

       Είναι πολύ συχνό η έννοια του Μάρκετινγκ να μπερδεύεται με αυτή των 

Δημοσίων Σχέσεων. Αυτό το γεγονός δεν είναι περίεργο, γιατί η σύγχρονη αντίληψη 

για το Μάρκετινγκ κάνει λόγο για την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου και 

οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν ως σημείο αναφοράς τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. 

Και οι δύο λειτουργίες του οργανισμού έχουν σκοπό την “εξυπηρέτηση του ατόμου/ 

καταναλωτή, με σκοπό το κέρδος και την ανάπτυξή του” (Αρναούτογλου, 2015, σελ. 

81-82). 

       Για τους ειδικούς του Μάρκετινγκ οι Δ.Σ. είναι ένα από τα 4 P (product, place, 

price, promotion), που κάνει πετυχημένη μια εκστρατεία τους. Το γεγονός αυτό 

βέβαια δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, γιατί οι Δ.Σ. παίζουν 

ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός πετυχημένου “προϊόντος”, εφόσον βέβαια 

λειτουργούν και τα υπόλοιπα στοιχεία. Η λειτουργία των Δ.Σ.  να προβάλει αγαθά και 

υπηρεσίες, ονομάζεται Μάρκετινγκ Δημοσίων Σχέσεων (Marketing Public Relations, 

MPR) (Theaker, 2008). 

       Αυτό τον όρο υποστηρίζει και ο Thomas Harris, αναφέροντας ότι κάνει σαφή 

διαχωρισμό των δημοσίων σχέσεων που υποβοηθούν το μάρκετινγκ από τις άλλες 

δραστηριότητες των δημοσίων σχέσεων και ορίζουν τις σχέσεις του οργανισμού με το 

κοινό του. Μέσα από συγκεκριμένες ενέργειές τους οι Δ.Σ. μπορούν να βοηθήσουν 

στην εκπλήρωση των στόχων του μάρκετινγκ: δημιουργώντας καινούριες προοπτικές 

για ένα νέο προϊόν, ώστε να το αναζητήσει το κοινό που το είδε στα μέσα 

ενημέρωσης. Προετοιμάζοντας το έδαφος για να γίνει πιο ελκυστικό ένα προϊόν. 

Προχωρώντας στην έκδοση ανακοινώσεων με θετικό περιεχόμενο για τον οργανισμό 
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και τα προϊόντα του. Πείθοντας το κοινό ότι αυτό το προϊόν είναι η καλύτερη επιλογή 

για την ικανοποίηση των αναγκών του. Το πιο σημαντικό είναι να ενισχύσουν την 

εμπιστοσύνη, δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα στο κοινό (Wilcox et. al, 1998). 

       Διαπιστώνεται μάλιστα αλλαγή στη συμπεριφορά του κοινού, όσον αφορά την 

ισχύ της διαφήμισης, ως βασικού μέσου προώθησης του μάρκετινγκ. Η πληθώρα 

διαφημίσεων, το υψηλό κόστος, η αλλαγή του τρόπου ενημέρωσης, οδήγησε σε 

αύξηση της επίδρασης των δημοσίων σχέσεων. Τυγχάνει μεγαλύτερης προσοχής η 

δημοσίευση μιας είδησης για ένα προϊόν, παρά η διαφήμιση για αυτό. Το κοινό 

επιδιώκει πιο άμεση και προσωπική προσέγγιση,  μέσα από το διαδίκτυο και τα social 

media. Βασικά, το σημείο που υπερτερούν οι δημόσιες σχέσεις, έναντι της 

διαφήμισης στο σύγχρονο μάρκετινγκ, είναι τα μέσα που χρησιμοποιούν για τη 

μεταφορά του μηνύματος προς το κοινό. Ενώ η διαφήμιση είναι μια επικοινωνία 

μονής κατεύθυνσης, οι δημόσιες σχέσεις έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω 

πολλών και διαφορετικών τρόπων, όπως ηλεκτρονικούς, έντυπους, “από στόμα σε 

στόμα”, διοργάνωση εκδηλώσεων. Συμπερασματικά, ο σύγχρονος συνδυασμός 

επικοινωνίας μάρκετινγκ που οι οργανισμοί θα πρέπει να εφαρμόσουν για καλύτερα 

αποτελέσματα, αποτελείται από τα ίδια στοιχεία (4Ps) αλλάζει όμως το ρόλο των 

δημοσίων σχέσεων έναντι της διαφήμισης και τον κάνει  ηγετικό (Naumovska and 

Blazeska, 2016).  
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Εικόνα 7 Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων στο ολοκληρωμένο μάρκετινγκ (Robinson, 2006) 

 

2.2. Ορισμοί και Έννοιες Δημοσίων Σχέσεων 

       Έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί, που ο καθένας τονίσει διαφορετικές πλευρές 

την λειτουργίας των Δ.Σ. Σύμφωνα με το Βρετανικό Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων 

“Δημόσιες Σχέσεις είναι η προγραμματισμένη και συνεχής προσπάθεια εγκαθίδρυσης 

και διατήρησης καλής πίστης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ μιας επιχείρησης ή 

ενός οργανισμού και του κοινού της”. 

       Ο ορισμός, γνωστός ως η Διακήρυξη του Μεξικού (1978 Mexican Statement), 

θεωρείται από τους πιο ολοκληρωμένους και λέει ότι: “Δημόσιες Σχέσεις, είναι η 

τέχνη και η κοινωνική επιστήμη της ανάλυσης των τάσεων, της πρόληψης των 

συνεπειών τους, της προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους υπεύθυνους 

οργανισμών και της υλοποίησης προγραμμάτων δράσης, που θα εξυπηρετούν τόσο το 

συμφέρον του οργανισμού, όσο και του κοινού” (Παπαλεξανδρή και Λυμπερόπουλος, 

2014, σελ. 16). Αυτή η διάσταση του ορισμού με τη χρήση των λέξεων “τέχνη” και 

“κοινωνική επιστήμη” είναι πολύ καίρια, γιατί εξηγεί την μόνιμη προσπάθεια των 
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Δημοσίων Σχέσεων ως μετρήσιμη λειτουργία, με επιστημονική χρήση των εργαλείων 

επικοινωνίας (Theaker, 2008).  

       Επίσης, ο ορισμός αναφέρει την ανάλυση τάσεων. Δηλαδή, πριν αρχίσει η 

διαδικασία του προγραμματισμού θα πρέπει να διαπιστώσουμε ποια είναι η 

υπάρχουσα κατάσταση, σε σχέση με τις γνώμες και τις αντιλήψεις που επικρατούν, τη 

γνώση, την γνώμη, και την εικόνα του κοινού για τον οργανισμό. Ως κοινό νοείται 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως προσωπικό, καταναλωτές, προμηθευτές, πολιτικοί, 

δημόσιοι λειτουργοί, ακαδημαϊκοί κ.ά. Τα ευρήματα της ανάλυσης των τάσεων είναι 

απαραίτητα για τον σωστό προγραμματισμό και την επιτυχία οποιουδήποτε 

προγράμματος. Στην συνέχεια, ο ορισμός αναφέρεται στον συμβουλευτικό ρόλο των 

Δ.Σ. προς τη διοίκηση του οργανισμού, σε επίπεδο ενεργειών, μεθόδων και κόστους.  

Κατόπιν προχωράει στο στάδιο της εφαρμογής του προγράμματος. Η εφαρμογή 

εκτελείται με βάση προκαθορισμένους στόχους, κατά προτίμηση μετρήσιμους  και με 

τρόπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του οργανισμού. Τέλος, ο ορισμός επισημαίνει 

ότι η όλη διαδικασία γίνεται και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου 

(Παπαλεξανδρή et al., 2014). Ο ορισμός των Δ.Σ. θα μπορούσε να αποτυπωθεί και με 

τις παρακάτω λέξεις κλειδιά: Προμελέτη, Σχεδιασμός, Παρουσίαση, Ενδιαφέρον για 

το κοινό, Αμφίδρομη Επικοινωνία και Λειτουργία της Διοίκησης. 

       Σύμφωνα με τον Rex Harlow, πρωτοπόρο των Δ.Σ., συγκεντρώνοντας περίπου 

500 ορισμούς των Δ.Σ. κατέληξε στον παρακάτω: “Οι δημόσιες σχέσεις είναι μια 

ιδιαίτερη διοικητική λειτουργία η οποία βοηθά στην εγκαθίδρυση και διατήρηση 

καναλιών επικοινωνίας, κατανόησης, αποδοχής και συνεργασίας ανάμεσα σε μια 

επιχείρηση/οργανισμό και τις ομάδες κοινού της/του. Συμπεριλαμβάνει τη διοίκηση 

των ζητημάτων, βοηθά τη διοίκηση στην κατανόηση της κοινής γνώμης και στη 

σωστή ανταπόκριση σε αυτήν, ορίζει την ευθύνη της διοίκησης για την εξυπηρέτηση 
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του δημοσίου συμφέροντος, βοηθά τη διοίκηση να χειριστεί αποτελεσματικά την 

αλλαγή, λειτουργεί σαν ένα σύστημα έγκαιρου συναγερμού, ώστε να προλάβει τις 

τάσεις που διαμορφώνονται και χρησιμοποιεί την έρευνα και ηθικές τεχνικές 

επικοινωνίας ως κύρια εργαλεία δουλειάς” (Wilcox, Ault and Agee, 1998, p. 37-39). 

       Η International Public Relations Association το 1959 εξηγεί και αναλύει τη 

λειτουργία των Δ.Σ ως εξής: “Δημόσιες Σχέσεις αποκαλούνται οι δραστηριότητες, 

που αναπτύσσονται από μία ομάδα, με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση καλών 

σχέσεων ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας και ανάμεσα στις ομάδες και τους 

διάφορους τομείς της δημοσίας κοινής γνώμης. Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία 

λειτουργία κατευθύνσεως με χαρακτήρα σταθερό και οργανωμένο, που με αυτήν μία 

επιχείρηση ή ένας οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός, προσπαθεί να επιτύχει και να 

διατηρήσει την κατανόηση, τη συμπάθεια και τη συνδρομή  όλων εκείνων με τους 

οποίους σχετίζεται ή πρόκειται να σχετιστεί.” (Παπατριανταφύλλου, 2008, σελ. 43), 

ενώ η Αμερικάνικη Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων το 1982 έδινε τον εξής ορισμό: 

“Δημόσιες Σχέσεις είναι το σύστημα μεθόδων και τεχνικών επικοινωνίας, οι οποίες 

στοχεύουν στη σωστή και ειλικρινή πληροφόρηση του κοινού ενός οργανισμού, με 

σκοπό την κατάκτηση της εμπιστοσύνης και την ανάπτυξή του” (Αρναούτογλου, 

2015, σελ. 38). 

       To 1999, o J. Hutton, χρησιμοποιώντας τις έννοιες “συμφέρον, πρωτοβουλία και 

εικόνα (interest, initiative and image)” προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο με 

σκοπό να αναλύσει ορισμούς των Δ.Σ. Οδηγείται σε έξι κατευθύνσεις/λειτουργίες 

των Δ.Σ: την πειθώ, την υποστήριξη, την ενημέρωση του κοινού, τις δημόσιες 

σχέσεις που προκαλούνται από συγκεκριμένη αιτία, τη διαχείριση εικόνας ή φήμης 

και σχέσεων. Μετά από ανάλυση αυτών των λειτουργιών καταλήγει στο 

συμπέρασμα, ότι μόνο μία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ορισμός, αλλά ταυτόχρονα 



23 
 

και λειτουργία των Δ.Σ., η διαχείριση των σχέσεων. Έτσι διατυπώνει τον ορισμό: 

“Δημόσιες Σχέσεις είναι η διαχείριση στρατηγικών σχέσεων” και παράλληλα 

προτείνει μια σειρά από ρόλους, λειτουργίες και τακτικές που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι Δ.Σ (Hutton, 1999, p. 200). 

       Με αφετηρία τον ορισμό του Hutton, όπως και πολλών προγενέστερων, που 

είχαν όμως “προσανατολισμό” στην αμερικάνικη θεωρία και πρακτική των Δ.Σ., 

διεξάγεται μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα (με τη συμμετοχή 37 μελών της EUPRERA 

από 25 ευρωπαϊκές χώρες), με σκοπό να δοθεί ένας ορισμός που να ανταποκρίνεται 

σε ευρωπαϊκές πρακτικές και δεδομένα. Καταλήγουν σε τέσσερις 

διαστάσεις/λειτουργίες  των Δ.Σ.: “Διοικητική, Λειτουργική, Αντανακλαστική και 

Εκπαιδευτική”, αλλά όχι σε ένα ενιαίο ορισμό. Διατυπώνουν τη πρόθεση να 

συνεχίσουν να εργάζονται πάνω σε αυτό και να προσπαθήσουν να αναζητήσουν τη 

συνεισφορά των Δ.Σ. στον οργανισμό (Vercic, Van Ruler, Bütschi and Flodin, 2001, 

p. 380). 

       Το 2011 όμως και με αφετηρία τον προβληματισμό ότι το περιεχόμενο και η 

πρακτική των Δ.Σ. έχουν αλλάξει από τον 20
ο
 αιώνα, έγινε μία παγκόσμια και 

Public αντιπροσωπευτική μελέτη που κατέληξε το 2012 από τα μέλη του PRSA (

Relations Society of America) στο εξής ορισμό: “Δημόσιες Σχέσεις είναι μια 

διαδικασία στρατηγικής επικοινωνίας που χτίζει αμοιβαίες, επωφελείς σχέσεις μεταξύ 

του οργανισμού και του κοινού του”. Η PRSA εξηγεί ότι αυτός ο ορισμός είναι απλός 

και σαφής, τονίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά των Δ.Σ.; ότι είναι “μια διαδικασία 

επικοινωνίας, στρατηγική φύσεως που επικεντρώνεται στις αμοιβαίες επωφελείς 

σχέσεις” (Smith, 2013, σελ. 3-4). 
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2.3. Ιστορική Αναδρομή 

       Οι Δημόσιες Σχέσεις αναπτύχθηκαν τον 20
ο
 αιώνα, αλλά υπάρχουν στην 

ανθρώπινη ιστορία από τότε που υπάρχει κι η ανθρώπινη επικοινωνία. Ο 

Αριστοτέλης είχε πει πως “οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς φίλους και αν 

δε λάβει υπ’ όψιν ο ένας το συμφέρον του άλλου”. Η φράση του μοιάζει σαν 

περίληψη ορισμών των Δ.Σ. (Παπατριανταφύλλου, 2008, σελ. 33). 

       Από τους αρχαίους Βαβυλώνιους, την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη τα άτομα 

ήταν αποδέκτες τέτοιων λειτουργιών, μέσα από τις ομιλίες, την τέχνη, τη 

διαπροσωπική επικοινωνία, με στόχο να αποδεχτούν την εξουσία ενός ή πολλών, τη 

θρησκεία. Δεν ονομάζονταν βέβαια δημόσιες σχέσεις, αλλά ο σκοπός και το 

αποτέλεσμα τους, έμοιαζε με αυτές. Έτσι, τον 11
ο
 αιώνα ο Πάπας έπεισε χιλιάδες 

οπαδούς να πολεμήσουν στις Σταυροφορίες εναντίον των “άπιστων” Μουσουλμάνων, 

στο όνομα του Θεού.  

Το 1641, το Harvard έβγαλε φυλλάδιο προκειμένου να συγκεντρώσει κεφάλαια και 

το Κολέγιο Kings, (το σημερινό Columbia University), εξέδωσε το πρώτο δελτίο 

τύπου για την έναρξη των εξετάσεων (Wilcox et al., 1998). 

       Τον 19
ο
 αιώνα, την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, έχουμε τη γέννηση 

των Δημοσίων Σχέσεων στην Μεγάλη Βρετανία, στη μορφή που τις γνωρίζουμε 

σήμερα. Εμφανίζονται όταν η κυβέρνηση θέλει να προβεί σε αλλαγές σε κοινωνικό, 

οικονομικό ή τεχνολογικό επίπεδο. Δηλώνει σεβασμό απέναντι στον πολίτη και τον 

εργαζόμενο και τον ενημερώνει μέσω των ενεργειών των Δ.Σ. 

        Στις ΗΠΑ το 1807, ο πρόεδρος Thomas Jefferson χρησιμοποιεί για πρώτη φορά 

των όρο “Δημόσιες Σχέσεις” σε ομιλία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το 

1809 το Υπουργείο Οικονομικών της Μ. Βρετανίας διορίζει “εκπρόσωπο τύπου”, για 
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να ενημερώνει την “κοινή γνώμη” για θέματα της αρμοδιότητάς του. Σ’ αυτή την 

περίοδο οι Δημόσιες Σχέσεις λειτουργούν μόνο ενημερωτικά και πληροφοριακά. 

       Οι Δημόσιες Σχέσεις στη σύγχρονη μορφή του παρουσιάζονται το 1904, όταν ο 

Ivy Led Better Lee, πρώην δημοσιογράφος της Wall Street, ιδρύει το πρώτο γραφείο 

Δημοσίων Σχέσεων (Seitel, 2004). 

       Το 1906 προσλαμβάνεται ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων από την εταιρεία 

σιδηροδρόμων της Πενσυλβάνιας, για να διαχειριστεί ένα δυστύχημα που συνέβη.  

Ο Lee συντάσσει ένα δελτίου τύπου, που περιγράφει λεπτομέρειες για το δυστύχημα 

και ταυτόχρονα εκφράζει την λύπη της εταιρείας, για τα θύματα του. Αυτή η ενέργεια 

του σώζει την εταιρεία από την καταστροφή (Αρναούτογλου, 2015). 

Ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι βασικό στοιχείο της πολιτικής είναι η 

πληροφόρηση του κοινού για τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, η επικοινωνία 

και η δημιουργία θετικού κλίματος, με σκοπό να κερδίσει την εμπιστοσύνη του.  

Ακολουθεί η πρόσληψή του από τον Rockefeller, αλλάζοντας την εικόνα του πιο 

ισχυρού ανθρώπου στις ΗΠΑ και το 1912 αρχίζει να διδάσκει στο πανεπιστήμιο της 

Ν. Υόρκης Δημόσιες Σχέσεις, και τότε διατυπώνει τις αρχές του: “Τίποτα δεν πρέπει 

να μείνει κρυφό, καμία σύγχυση με τη διαφήμιση, να μεταδίδονται αληθινές 

πληροφορίες, και να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του κοινού” (Αρναούτογλου, 

2015, σελ. 20). Αυτές οι αρχές διέπουν έως και σήμερα τη λειτουργία των Δημοσίων 

Σχέσεων. 

       Ο άνθρωπος όμως που σημάδεψε την εξέλιξη των Δημοσίων Σχέσεων είναι 

αναμφισβήτητα ο Edward Bernays. Τη δεκαετία του 1920 έγινε διάσημος για το 

πρωτοποριακό του πνεύμα και τις νέες μεθόδους που εισήγαγε στο χώρο. Ως 

σύμβουλος σε εταιρεία καπνού, δημιουργεί μια καμπάνια που ως αποτέλεσμα έχει οι 

γυναίκες στις ΗΠΑ να καπνίζουν δημόσια (Αρναούτογλου, 2015). 
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       Άλλοι πρωτοπόροι είναι, ο Benjamin Sonnenberg, o Rex Harlow, γνωστός και ως 

ο πατέρας της έρευνας στις Δ.Σ., και η Leone Baxter, υπεύθυνη για πολιτικές 

εκστρατείες εκλογής σε αρκετούς κυβερνήτες της Καλιφόρνιας (Wilcox, et al. 1998).  

       Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Δ.Σ. αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς 

και το 1947 το Boston University ιδρύει την πρώτη σχολή Δημοσίων Σχέσεων, και 

ακολουθούν πάνω από 100 πανεπιστήμια και κολλέγια. Το 1951 καταρτίζεται στην 

Βενετία ο Κώδικας Ηθικής του Διεθνούς Συνδέσμου Δημοσίων Σχέσεων και το 1954 

η Αμερικανική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων δημιουργεί τον πρώτο κώδικα 

Δεοντολογίας (Παπατριανταφύλλου, 2008). 

       Στα χρόνια που ακολουθούν ιδρύονται Ενώσεις Δ.Σ. στην Ευρώπη.  

Το 1990, ο Αμερικανός Σύμβουλος Δ.Σ. Brian Solis προβλέπει τη μεγάλη αλλαγή που 

θα επιφέρει το διαδίκτυο στη λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων και το 2008 η 

συγγραφέας Deirdre Breakenridge, στο βιβλίο της “Δημόσιες Σχέσεις 2.0”, 

περιγράφει τη νέα εποχή που σηματοδοτούν τα κοινωνικά δίκτυα για τις Δ.Σ. 

(Αρναούτογλου, 2015). 

 

2.4. Υποκείμενα - Αντικείμενα Δημοσίων Σχέσεων 

       Με βάση τους ορισμούς που δόθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, μπορούμε να 

ονομάσουμε ως υποκείμενα των Δ.Σ. κάθε άτομο, κάθε ομάδα, το Κράτος, τους 

Διεθνείς Οργανισμούς από τους οποίους εκτελούνται ενέργειες Δ.Σ. και ως 

αντικείμενα Δ.Σ. το σύνολο των ομάδων κοινού, στις οποίες απευθύνονται και 

κατευθύνονται οι ενέργειες αυτές. 
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Υποκείμενα Δημοσίων Σχέσεων 

       Tα υποκείμενα των δημοσίων σχέσεων χωρίζονται αυτόματα σε δυο μεγάλες 

κατηγορίες: τα άτομα και τις ομάδες. 

Όπως είναι φυσικό, το κάθε άτομο διαφέρει από το άλλο, σε όλα τα επίπεδα. Είναι 

ξεχωριστή προσωπικότητα, έχει το δικό του τρόπο σκέψης, δικό του τρόπο 

λειτουργίας και επικοινωνίας, καθώς και  διαφορετική θέση, μέσα στο κάθε 

κοινωνικό σύνολο που κινείται και ζει. Συνεπώς, μέσα στην οργανωμένη κοινωνία 

κάνει και άτυπες δημόσιες σχέσεις, για να αναπτύξει και να καλλιεργήσει κοινωνικές 

σχέσεις και να εδραιώσει καλή φήμη, στο πλαίσιο κοινωνικών εκδηλώσεων. 

Όταν οι Δημόσιες Σχέσεις λειτουργούν με προγραμματισμό και ποικίλα μέσα 

επικοινωνίας, προέρχονται από άτομα που έχουν συγκεκριμένη ιδιότητα, όπως 

πολιτικούς, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, αθλητές κλπ. και στοχεύουν στην εξέλιξη 

της καριέρας τους.  

       Υποκείμενα των Δ.Σ. είναι και οι ομάδες, το σύνολο δηλαδή των ανθρώπων που 

βρίσκονται σε αλληλοεπίδραση, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ως προς την 

επίτευξη ενός σκοπού. Η κάθε ομάδα έχει διαφορετικές επιδιώξεις, συμπεριφορές, 

συνήθειες, νοοτροπία. Άρα η άσκηση των Δ.Σ. διαφέρει ανάλογα από την ομάδα που 

προέρχεται. Στις ομάδες περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις, ιδιωτικές και δημόσιες, 

τα πολιτικά κόμματα, σύλλογοι, σωματεία, οργανώσεις, κλπ. (Παπαλεξανδρή et al., 

2014). 

Αντικείμενα Δημοσίων Σχέσεων (Ομάδες Κοινού) 

       Τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται οι Δ.Σ. ονομάζονται “Κοινό” (Publics). 

Κοινό είναι οποιαδήποτε ομάδα των οποίων τα μέλη έχουν κοινό συμφέρον ή κοινές 

αξίες σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και αυτά το διαφοροποιούν από άλλες ομάδες. 

Συνεπώς, για να οριστεί μια ομάδα “Κοινό” για τις Δ.Σ. θα πρέπει να έχει ιδιαίτερα  
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και διακριτά χαρακτηριστικά, να είναι ομοιογενής, η λειτουργία της ή οι ενέργειές 

της να έχουν επίδραση στην πορεία του οργανισμού, το μέγεθός της να είναι τέτοιο 

ώστε να επηρεάζει τη στρατηγική και τον προγραμματισμό του οργανισμού και 

τέλος, να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του (Smith, 2013). 

Μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους (βλ. σχήμα 2): εσωτερικό 

κοινό (προσωπικό οργανισμού), εξωτερικό (καταναλωτικό κοινό, προμηθευτές, 

κοινότητα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαμορφωτές κοινής γνώμης κ.ά.). Ανάλογα με 

την ομάδα κοινού που στοχεύουμε διαμορφώνονται και οι δράσεις των δημοσίων 

σχέσεων και καταρτίζεται το πρόγραμμά τους (Παπαλεξανδρή et al., 2014). 

 

Σχήμα 2  Κατηγορίες Κοινού, (προσαρμοσμένο από Smith, 2013) 

 

2.5. Μοντέλα και Λειτουργίες Δημοσίων Σχέσεων 

       Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ένα πεδίο για την εφαρμοσμένη επικοινωνία και σαν 

τέτοιο απαντάται σε πολλές χώρες. Σ’ αυτή τη εκδοχή αναφέρεται και η διατύπωση 

των Grunig και Hunt (1984) ότι “οι δημόσιες σχέσεις είναι η διαχείριση της 

επικοινωνίας ανάμεσα σε μια οργάνωση και στα μέλη του κοινού της”  

(McQuail et al., 2001, p. 247). 
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Υποστηρίζουν ότι οι δημόσιες σχέσεις είναι μία από τις λειτουργίες του συστήματος 

ενός οργανισμού με υποστηρικτικό ρόλο, που μπορούν όμως να διαδραματίσουν 

στρατηγικό ρόλο, διευκολύνοντας αφενός τη ροή των πληροφοριών από το 

εσωτερικό περιβάλλον προς το εξωτερικό, ενημερώνοντας τις ομάδες κοινού που 

ενδιαφέρουν και αφετέρου λειτουργώντας συμβουλευτικά προς τη διοίκηση του 

οργανισμού.  

Έτσι κατέληξαν στη διατύπωση τεσσάρων μοντέλων δημοσίων σχέσεων. 

1. Το μοντέλο Δημοσιότητας (Press Agentry) 

2. Το μοντέλο της Δημόσιας Πληροφόρησης (Public Information) 

3. Το Αμφίδρομο Ασύμμετρο μοντέλο δημοσίων σχέσεων (Two-way asymmetrical) 

4. Το Αμφίδρομο Συμμετρικό μοντέλο δημοσίων σχέσεων (Two-way symmetrical) 

Κάθε ένα από αυτά περιέχει ορισμένες αξίες και ορισμένα πρότυπα συμπεριφορών, 

που δηλώνουν τον τρόπο λειτουργίας τμημάτων δημοσίων σχέσεων ή ανεξάρτητων 

επαγγελματιών δημοσίων σχέσεων.  

Η διαφοροποίηση μεταξύ τους αφορά τις μεταβλητές που χαρακτηρίζουν την 

επικοινωνία ενός οργανισμού με τις ομάδες κοινού. 

 Συγκεκριμένα, αφορούν την κατεύθυνση της επικοινωνίας (direction), αν αυτή είναι 

μονόδρομη ή αμφίδρομη και τον αντικειμενικό σκοπό της επικοινωνίας (purpose),  

αν, δηλαδή, είναι ασύμμετρη ή συμμετρική. Η πρώτη προσπαθεί να αλλάξει 

μονομερώς την αντίληψη και τη συμπεριφορά του κοινού, χωρίς να αλλάξει τη στάση 

του οργανισμού και η δεύτερη να προσαρμόσει τη σχέση του οργανισμού με το κοινό 

και αντίστροφα (Παπαλεξανδρή et al., 2014). 

       Για τους Grunig και Hunt αυτά τα τέσσερα μοντέλα περιγράφουν και την 

ιστορική εξέλιξη των στρατηγικών που εφαρμόστηκαν στις δημόσιες σχέσεις.  

Το πρώτο μοντέλο του Γραφείου Τύπου - Δημοσιότητας εμφανίστηκε στο τέλος του 
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19
ου

 αιώνα. Την εποχή εκείνη ο βασικός τρόπος επικοινωνίας ήταν η προπαγάνδα. 

Το μοντέλο της Δημόσιας Πληροφόρησης εμφανίζεται στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, 

όταν η  πληροφόρηση διοχετεύεται κυρίως μέσα από τα εταιρικά ενημερωτικά δελτία.  

Το ασύμμετρο μοντέλο της αμφίδρομης κατεύθυνσης εμφανίζεται τη δεκαετία του 

1920 και στοχεύει στην πειθώ του κοινού και πολύ αργότερα (1960-1970) 

εμφανίζεται το συμμετρικό μοντέλο της αμφίδρομης κατεύθυνσης. Αυτό το μοντέλο 

επικεντρώνεται στην ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων και στην αμοιβαία 

κατανόηση των δύο εμπλεκομένων μερών (McQuail, et al. 2001). 

       Το μοντέλο του Γραφείου Τύπου - Δημοσιότητας είναι μια μονόδρομη 

επικοινωνία  από τον αποστολέα (πομπός) στον αποδέκτη (δέκτης-κοινό), με 

μοναδικό σκοπό να πείσει, να προπαγανδίσει τις απόψεις του, χωρίς να το ενδιαφέρει 

η άποψη της άλλης πλευράς.  

       Το μοντέλο της Δημόσιας Πληροφόρησης αποτελεί, επίσης, μια μορφή  

μονόδρομης επικοινωνίας με σκοπό, κατά κύριο λόγο, τη διάδοση των πληροφοριών 

και όχι απαραίτητα την πειθώ. 

       Το ασύμμετρο μοντέλο της αμφίδρομης κατεύθυνσης περιγράφει τη διαδικασία, 

στην οποία ο πομπός θέλει να πείσει τον δέκτη μέσα από τις λειτουργίες των 

δημοσίων σχέσεων και στη συνέχεια να διαπιστώσει αν οι ενέργειες του αυτές 

άλλαξαν τη στάση του κοινού. ‘Έχει, δηλαδή, την μορφή της αμφίδρομης 

επικοινωνίας, γιατί στηρίζεται στην ανάδραση, αλλά χωρίς ο φορέας αυτών των 

ενεργειών να αλλάζει τη στάση του. 

       Τέλος, το συμμετρικό μοντέλο της αμφίδρομης κατεύθυνσης αποβλέπει στην 

αλληλοκατανόηση παρά στην πειθώ (Seitel, 2004). Εδώ, κοινό και οργανισμός 

προσαρμόζονται ο ένας στον άλλον. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι των κοινωνικών 

επιστημών, με σκοπό να διαπιστώσουν πως το κοινό αντιλαμβάνεται τον οργανισμό 
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και ποιες είναι οι επιδράσεις που δέχεται αυτό από τον  ίδιο τον οργανισμό.  

       Το 2001 ο Grunig χρησιμοποιεί διάφορα ονόματα για αυτό το μοντέλο, όπως 

μικτών κινήτρων (mixed motives), συλλογικής υποστήριξης (collaborative advocacy), 

συνεργατικού ανταγωνισμού (cooperative antagonism). Σκοπός του είναι να 

παρουσιάσει ένα μοντέλο που να βρίσκεται σε ισορροπία με τις επιδιώξεις και τα 

ενδιαφέροντα όλων των εμπλεκομένων, μέσα από μια διαδικασία συνεργατικότητας 

και ισότητας (Lattimore, Baskin, Heiman and Toth, 2013).  

       Ο επικοινωνιολόγος Kuckelhaus (1998) περιγράφει τρεις προσεγγίσεις στις 

δημόσιες σχέσεις: προσανατολισμένες στο προϊόν, στο μάρκετινγκ και κοινωνικά 

προσανατολισμένες. Σύμφωνα με τον Ruler (2004), ο προσανατολισμός στο προϊόν 

θα μπορούσε να εξομοιωθεί με ένα μονόδρομο μοντέλο της δημοσιότητας, ενώ ο 

προσανατολισμός στο μάρκετινγκ μπορεί να εξομοιωθεί με ασύμμετρο μοντέλο της 

αμφίδρομης κατεύθυνσης (Grunig, 2001). 

 Όσον αφορά τον κοινωνικό προσανατολισμό των δημοσίων σχέσεων δεν μπορεί να 

εξομοιωθεί με το ασύμμετρο μοντέλο του Grunig, δεδομένου ότι η κοινωνική 

προσέγγιση χρησιμοποιεί συνολικά την κοινωνία ως μονάδα ανάλυσης και θεωρεί 

την κοινωνική δομή και τους θεσμούς της ως βάση αλλά και αποτέλεσμα των 

δημοσίων σχέσεων ( Ihlen and Van Ruler, 2007). 

       Έτσι, οι λειτουργίες τους μπορεί να έχουν χαρακτήρα προωθητικό, 

διαπραγματευτικό, συμβουλευτικό και να περιλαμβάνουν Συμβουλευτική, Έρευνα, 

Δημοσιότητα, Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις, Σχέσεις με τα ΜΜΕ, Διαχείριση 

Θεμάτων, Εταιρική  Επικοινωνία, Στρατηγική Επικοινωνία, Σχέσεις με την Τοπική ή 

Ευρύτερη Κοινότητα, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Διαχείριση Κρίσεων, Δημόσιες 

Υποθέσεις, Διοικητικές-Κυβερνητικές Υποθέσεις, Επιχειρησιακές Δημόσιες Σχέσεις, 

Διοργάνωση Εκδηλώσεων.  
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Αναλυτικά: 

Συμβουλευτική (Counselling): Σύμβουλος της Διοίκησης σε θέματα πολιτικής, 

σχέσεων και επικοινωνίας. 

Έρευνα (Research): Προσδιορισμός των θέσεων και της συμπεριφοράς των ομάδων 

κοινού μιας επιχείρησης με στόχο τη χάραξη στρατηγικής Δημοσίων Σχέσεων.  

Δημοσιότητα (Publicity): Η διάδοση προγραμματισμένων μηνυμάτων μέσα από 

επιλεγμένα μέσα, με στόχο την προώθηση των μηνυμάτων του οργανισμού. 

Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις (Internal/Employee Relations): Ενασχόληση με  

ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, ενημέρωση και δημιουργία κινήτρων, 

με τελικό στόχο την αύξηση  της αποδοτικότητας. 

Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Media Relations):  Συνεργασία με τα 

ΜΜΕ, Εκδότες, Ειδικούς. 

Διαχείριση θεμάτων (Issues Management): Αναγνώριση και στη συνέχεια 

ενασχόληση με θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη και επηρεάζουν τον 

οργανισμό. 

Εταιρική Επικοινωνία (Corporate PR): Επικοινωνία εκ μέρους του οργανισμού με το 

εξωτερικό περιβάλλον. 

Στρατηγική Επικοινωνία (Strategic Communication): Ανάλυση καταστάσεων, 

προβλημάτων, εξεύρεση λύσεων, για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. 

Σχέσεις με την τοπική ή την ευρύτερη Κοινωνία, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

(Community Relations, Corporate Social Responsibility): Προγραμματισμένες 

ενέργειες που έχουν στόχο τη διατήρηση ευνοϊκού κλίματος, προς όφελος και της 

κοινωνίας και της επιχείρησης. 

Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management): Αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων που 

μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το κύρος και την εικόνα του οργανισμού.  
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Δημόσιες υποθέσεις (Public Affairs): Αποτελεσματική εμπλοκή μιας επιχείρησης στο 

πολιτικό γίγνεσθαι και διαδικασία προσαρμογής μιας επιχείρησης στις προσδοκίες 

της κοινής γνώμης. 

Διοικητικές-Κυβερνητικές υποθέσεις (Government Affairs): Άμεση σχέση με τα 

νομοθετικά και ρυθμιστικά όργανα για λογαριασμό μιας επιχείρησης - Lobbying. 

Επιχειρησιακές Δημόσιες Σχέσεις (Business to Business): Δημιουργία σχέσεων με 

άλλες επιχειρήσεις - οργανισμούς του κλάδου. 

Διοργάνωση εκδηλώσεων (Event Management): Εκθέσεις, ετήσια συνέδρια 

(Theaker, 2008). 

  

2.6. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός Δημοσίων Σχέσεων 

       Ο κύριος ρόλος της διοίκησης του κάθε οργανισμού είναι να προάγει το όραμά 

του και την αποστολή του. Κατά συνέπεια, ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι 

απαραίτητος, πρώτον γιατί δηλώνει τη θέση του και δεύτερον γιατί δείχνει που θέλει 

να κατευθυνθεί. Έτσι, ο στρατηγικός σχεδιασμός των Δημοσίων Σχέσεων κρίνεται 

απαραίτητος για να οργανωθεί η διαδικασία αυτή. Η ποιότητα και η πληρότητα που 

εκτελούνται οι ενέργειες των Δ.Σ. καθορίζουν και την αξία τους και ο τρόπος που 

οργανώνεται ο σχεδιασμός, είναι αυτός που δηλώνει το επίπεδο των Δ.Σ. Με τον 

σχεδιασμό οι Δημόσιες Σχέσεις προλαμβάνουν αντί να “θεραπεύουν”. 

       Ο προγραμματισμός λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Στο σχεδιασμό του στρατηγικού 

πλάνου από τη διοίκηση, που θέτει τους στόχους και τις πολιτικές και στον τακτικό 

σχεδιασμό, στον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και εκτελούνται οι ενέργειες για 

την επίτευξη των στόχων (Lattimore et al., 2013). Στη πορεία για στρατηγικό 

σχεδιασμό των Δ.Σ. η μορφή επικοινωνίας, η στρατηγική σκέψη, το πλάνο και οι 

δράσεις που θα αναληφθούν είναι τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τους 
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υπεύθυνους και τη διοίκηση και χρήζουν προσοχής στο σχεδιασμό κάθε 

προγράμματος και ενέργειας.  

       Όπως αναφέρουν οι Lages and Simkin (2003), ο σχεδιασμός είναι αυτός που 

δίνει το στόχο και την πορεία κάθε στρατηγικής. Επιπροσθέτως οι Cutlip et al. 

(2006), υποστηρίζουν ότι η διοίκηση μέσω στόχων (Management by Objectives, 

MBO) είναι μια σημαντική τεχνική για τον σχεδιασμό προγραμμάτων Δ.Σ. Η 

Διοίκηση, μέσω στόχων (MBO), επιτρέπει τον καθορισμό των συνεπειών και 

προβλέπει τα αποτελέσματα του προγράμματος. Επίσης, οι Cutlip et al. (2006), 

ορίζουν τέσσερα στάδια στη διαδικασία σχεδιασμού των Δ.Σ. 

1. ορισμός του προβλήματος. 

2.σχεδιασμός.  

3. επικοινωνία και εφαρμογή του πλάνου  και τέλος, 

4. αξιολόγηση της όλης διαδικασίας (Khodarahmi, 2009) 

       Κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια είναι πολύ σημαντικά. Κάθε σχεδιασμός 

απαιτεί σκέψη και κόπο. Έτσι, για να ορίσουμε το πρόβλημα απαιτείται έρευνα των 

τάσεων και της γνώμης που υπάρχει. Στη φάση του σχεδιασμού θα πρέπει να τεθούν 

οι στόχοι, το περιεχόμενο, οι στρατηγικές και οι ενέργειες. Η φάση της υλοποίησης 

είναι ουσιαστικά η φάση της επικοινωνίας με το κοινό. Η αξιολόγηση στο τέλος 

κρίνεται απαραίτητη για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών και του 

προγράμματος και να υπάρξει πιθανή βελτίωση στο μέλλον (Seitel, 2004). 

       Σε έρευνα στο πλαίσιο της θεωρίας της αριστείας (Grunig, 2000) διαπιστώθηκε 

ότι οι δημόσιες σχέσεις συμβάλουν και συμμετέχουν στη στρατηγική διαχείριση με 

έξι τρόπους: με τακτικές ερευνητικές δραστηριότητες, με έρευνα βάση 

συγκεκριμένων ερωτήσεων, με τυπικές ενέργειες  για τη συγκέντρωση πληροφοριών, 

με άτυπες ενέργειες για τη συγκέντρωση πληροφοριών, με επαφές με τους 
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κατάλληλους ανθρώπους εκτός του οργανισμού και με αποφάσεις που βασίζονται 

στην εμπειρία. 

       Σημαντικό ρόλο για όλες τις παραπάνω ενέργειες παίζει η ανάλυση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού, προκειμένου οι άνθρωποι των δημοσίων 

σχέσεων να έχουν γνώση και συμμετοχή στο στρατηγικό σχεδιασμό. Βέβαια η άποψη 

των υπευθύνων για τη συμμετοχή του στο στρατηγικό σχεδιασμό διαφέρει σε μεγάλο 

βαθμό. Για κάποιους σημαίνει απλή ενημέρωση και επικοινωνία με τα μέσα, για 

κάποιους ενημερωτικές εκστρατείες για την υποστήριξη των στρατηγικών στόχων 

που επέλεξαν άλλοι και για άλλους, πλήρη συμμετοχή στο στρατηγικό σχεδιασμό. 

Αυτοί συνήθως είναι και οι πιο επιτυχημένοι, έχουν πολύ καλή γνώση του 

κοινωνικού και πολιτικού εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του οργανισμού (Grunig, 2006). 

       Ο στρατηγικός σχεδιασμός των Δημοσίων Σχέσεων, περιλαμβάνει τέσσερα 

μελετημένα στάδια με συγκεκριμένη σειρά. Πιο αναλυτικά: 

Α. Έρευνα διαμόρφωσης (Formative Research) 

1. Ανάλυση κατάστασης (αρχική και κρίσιμη διαδικασία, που απαιτεί σύμπνοια όλων 

των εμπλεκομένων) 

2. Ανάλυση οργανισμού (εσωτερικό, εξωτερικό περιβάλλον, φήμη) 

3. Ανάλυση κοινού (εμπλεκόμενο με τον οργανισμό) 

Β. Στρατηγική (Strategy) 

4. Καθορισμός στόχων, σκοπών (ανάπτυξη ξεκάθαρων, ειδικών, μετρήσιμων στόχων) 

5. Διαμόρφωση προγράμματος (ενέργειες, πρωτοβουλίες) 

6. Ανάπτυξη στρατηγικού μηνύματος (κεντρική ιδέα, περιεχόμενο, είδος μηνύματος, 

μη λεκτική υποστήριξη) 
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Γ. Τακτικές (Tactics) 

7. Επιλογή καναλιών επικοινωνίας με το κοινό (προσωπική επικοινωνία, έντυπο, 

ηλεκτρονικό υλικό, μέσω ΜΜΕ, διαφήμιση, προωθητικές ενέργειες) 

8. Εφαρμογή στρατηγικού πλάνου 

Δ. Έρευνα αξιολόγησης (Evaluative Research) 

9. Αξιολόγηση στρατηγικού πλάνου (Καθορισμός βαθμού επίτευξης στόχων, 

αποτελεσματικότητα προγράμματος, κατάλληλες προσαρμογές για πιθανές 

βελτιώσεις) (Smith, 2013). 

 

2.7. Οργάνωση Λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων 

       Οι τρόποι οργάνωσης και παροχής της λειτουργίας των Δημοσίων Σχέσεων, 

μπορεί να είναι, είτε από τα εσωτερικά στελέχη ενός οργανισμού, είτε από 

συμβούλους/ελεύθερους επαγγελματίες Δημοσίων Σχέσεων, είτε από εταιρείες 

Δημοσίων Σχέσεων. Όταν η λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων ασκείται από 

εσωτερικά στελέχη που ανήκουν στο αντίστοιχο τμήμα (τμήμα Δημοσίων Σχέσεων) 

και στην οργανωσιακή δομή του οργανισμού, τότε λέμε ότι υπάρχει Εξαρτημένη 

Οργάνωση Δημοσίων Σχέσεων (In House Department).  

Ενώ, όταν ο οργανισμός συνεργάζεται για θέματα δημοσιών σχέσεων με τρίτους τότε 

μιλάμε για Ελεύθερη Οργάνωση Δημοσίων Σχέσεων (PR Cousultancy).  

       Και οι δύο μορφές παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.  

Ο οργανισμός, με βάση το μέγεθος, το αντικείμενο εργασιών του και τη φιλοσοφία 

της Διοίκησης σε σχέση την εικόνα του, αποφασίσει την αναγκαιότητα ή μη ύπαρξης 

ειδικού τμήματος Δημοσίων Σχέσεων. Η συνδυαστική λύση να συνυπάρχουν, 

δηλαδή, το εσωτερικό τμήμα με εξωτερικό συνεργάτη συνηθίζεται πολλές φορές.  
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Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζονται τα πλεονεκτήματα που παρέχουν και οι δύο τύποι 

παροχής υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων, προς όφελος του οργανισμού.  

Η Εξαρτημένη Οργάνωση ( In-House Department) 

       Πολλές επιχειρήσεις, βάσει οργανογράμματος, διαθέτουν θέση υπευθύνου ή 

ολόκληρο τμήμα για την άσκηση της λειτουργίας των Δημοσίων Σχέσεων. Συνήθως 

βρίσκεται σε άμεση επαφή με τη Διοίκηση, έχει στενή συνεργασία, γνώση του 

στρατηγικού σχεδιασμού και των δράσεων της επιχείρησης, με ενδεχόμενη 

συμμετοχή στον στρατηγικό σχεδιασμό και στη χάραξη της επικοινωνιακής 

πολιτικής. Ενημερώνει τη Διοίκηση για γεγονότα, στοιχεία, απόψεις, προβλήματα 

που την αφορούν, προγραμματίζει, συντονίζει και εκτελεί τα προγράμματα Δ.Σ.  

Διαμορφώνει το επικοινωνιακό υλικό, συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες. 

       Τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης εσωτερικού τμήματος Δ.Σ. είναι: ασχολείται 

αποκλειστικά με ζητήματα του οργανισμού. Έχει τη δυνατότητα άμεσης, συνεχούς 

επαφής με στελέχη της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και άμεση 

ενημέρωση. Διαθέτει βαθιά γνώση της κουλτούρας του οργανισμού και όλων των 

θεμάτων που το αφορούν, καθιστώντας το έτσι το πιο κατάλληλο για τη 

διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών και ζητημάτων.  

       Ενώ, μειονεκτήματα θεωρούνται ότι: διαθέτει πιο περιορισμένο εύρος εμπειριών 

σε σχέση με έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος ασχολείται με πολλές και 

διαφορετικές εταιρείες και κλάδους. Συχνά, δεν διαθέτει τα κατάλληλα στελέχη με 

την απαιτούμενη εμπειρία. Επίσης, μπορεί να συσταθεί για λάθους λόγους, π.χ. για να 

προστατευτεί από απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Τα στελέχη του τμήματος 

εξαρτώνται επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά από τη διοίκηση του 

οργανισμού, και αυτό μπορεί κάποιες φορές να αποτελεί εμπόδιο στην σωστή 
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άσκηση των καθηκόντων τους, να επηρεάζεται η κρίση τους και οι απόψεις τους να 

ταυτίζονται με αυτές της διοίκησης. 

Η Ελεύθερη Οργάνωση (PR Consultancy) 

       Περιλαμβάνει γραφεία συμβούλων που εξυπηρετούν διαφορετικούς οργανισμούς 

σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

       Τρείς είναι οι τύποι ελεύθερης οργάνωσης Δημοσίων σχέσεων: Εταιρία 

Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων. 

Ένας οργανισμός προχωρά σ’ αυτή την επιλογή λόγω μεγέθους, λόγω ανάγκης 

εξειδικευμένης υπηρεσίας ή συμβουλευτικής. Συνήθως καταρτίζουν την 

επικοινωνιακή στρατηγική και προγράμματα δράσης, διεκπεραιώνουν  πρωτογενή και 

δευτερογενή έρευνα, σε σχέση με την αντίληψη της κοινής γνώμης για τον 

οργανισμό, εντοπίζουν προβλήματα και ευκαιρίες, σε συνεργασία με τα εσωτερικά 

τμήματα, συντονίζουν, εκτελούν προγράμματα, εκδηλώσεις, συνέδρια, κ.λπ. 

(Παπαλεξανδρή, 2001, Seitel, 2004).  

 

2.8. Τα Μέσα Επικοινωνίας στις Δημόσιες Σχέσεις 

       Σε ένα πρόγραμμα Δ.Σ. η επικοινωνία είναι “η εφαρμογή μιας απόφασης”. Είναι 

δηλαδή, η διαδικασία και τα μέσα (Wilcox et al., 1998). Αυτά, στη ψηφιακή εποχή 

είναι πολλά και διαφορετικά. 

 

2.8.1. Δημόσιες Σχέσεις και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

       Πρώτη φορά συναντούμε μετάδοση μηνυμάτων στο κοινό το 828 μ.Χ. στη Κίνα 

με το πρώτο τυπωμένο βιβλίο, το Diamond Sutra. Στην Ευρώπη μέσα ενημέρωσης 

εμφανίζονται το 1400 και μετέπειτα. Ο όρος “μέσα ενημέρωσης” αρχίζει να 

χρησιμοποιείται τη δεκαετία του 1920. Η έννοια “μαζική επικοινωνία” καταρχήν 
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περιλάμβανε μόνο έντυπα μέσα, αλλά όσο η τεχνολογία εξελίσσονταν, περιέλαβε 

ραδιόφωνο και τηλεόραση και τέλος το διαδίκτυο.  

       Τα ΜΜΕ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, 

ηχογραφήσεις, ραδιόφωνο, ταινίες, τηλεόραση και διαδίκτυο, το καθένα με το δικό 

του περιεχόμενο. Οι Δημόσιες Σχέσεις συνεργάζονται με τα ΜΜΕ για την 

ενημέρωση, την προώθηση της πολιτικής και των πρακτικών του οργανισμού, με 

σκοπό την μεγιστοποίηση της θετικής κάλυψης από τα μέσα. 

 Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στις Δ.Σ. την πρόσβαση με το κοινό και συντελεί στην 

εικόνα του. Η ισχύς των ΜΜΕ μπορεί να ενισχύσει τη θέση του οργανισμού, να 

αλλάξει τη στάση του κοινού απέναντι του (θετικά ή αρνητικά), να δημιουργήσει 

άποψη. Για την αποτελεσματική ενημέρωση, κρίσιμη θεωρείται η επιλογή του 

κατάλληλου μέσου, ανάλογη με το σκοπό της ενέργειας που θέλουν να 

επικοινωνήσουν οι Δ.Σ. Τρόποι ενημέρωσης είναι τα δελτία τύπου, οι συνεντεύξεις, 

οι εφημερίδες, οι εκστρατείες τύπου (Αρναούτογλου, 2015). 

 

2.8.2. Δημόσιες Σχέσεις και Διαδίκτυο 

       “Αν δε είσαι online δεν υπάρχεις”. Η φράση ειπώθηκε το 1998 από το P. 

Cochrane, Βρετανό επιχειρηματία και σύμβουλο επιχειρήσεων και προέβλεπε την 

εξάπλωση και την ισχύ του διαδικτύου, αλλά και την αλλαγή στον τρόπο 

επικοινωνίας των ανθρώπων (Seitel, 2004, σελ. 440). 

Το σημερινό Internet αποτελεί εξέλιξη του ARPANET, ενός δικτύου που άρχισε να 

αναπτύσσεται πειραματικά στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στις ΗΠΑ για 

στρατιωτικούς σκοπούς. Τη δεκαετία του 1970 πραγματοποιούνται οι πρώτες 

συνδέσεις. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 χιλιάδες πανεπιστήμια και οργανισμοί 

δημιουργούν τα δικά τους δίκτυα και τα συνδέουν πάνω στο παγκόσμιο αυτό δίκτυο, 
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το οποίο αρχίζει να γίνεται γνωστό σαν INTERNET και εξαπλώνεται με εξαιρετικά 

γρήγορους ρυθμούς στον κόσμο. Το 1993, το εργαστήριο CERN στην Ελβετία 

παρουσιάζει το World Wide Web (WWW, Παγκόσμιο Ιστό), που αναπτύχθηκε από 

τον Tim Berners-Lee. Είναι ένα σύστημα διασύνδεσης πληροφοριών σε μορφή 

πολυμέσων (multimedia), που βρίσκονται αποθηκευμένες σε χιλιάδες υπολογιστές 

του Internet σε ολόκληρο τον κόσμο και παρουσίασής τους σε ηλεκτρονικές σελίδες, 

στις οποίες μπορεί να περιηγηθεί κανείς χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Σήμερα, το 

μεγαλύτερο του παγκόσμιο πληθυσμού έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Campbell-

Kelly and Garcia-Swartz, 2013). 

       Ο τρόπος ενημέρωσης και επικοινωνίας πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό 

ηλεκτρονικά. Οι άνθρωποι αναζητούν κάθε είδους πληροφορίες, αναζητούν 

ταξιδιωτικές πληροφορίες, ψυχαγωγία αλλά και εργασία, διαβάζουν εφημερίδες, 

ψωνίζουν ηλεκτρονικά, ανταλλάσσουν μηνύματα και επικοινωνούν με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία (e-mails). 

       Το διαδίκτυο διαθέτει τρία χαρακτηριστικά, διαπερατότητα, διαφάνεια και 

αυτενέργεια, τα οποία δεν μπορούν να αγνοήσουν οι ενασχολούμενοι με τις δημόσιες 

σχέσεις. O Horton, 2001, βέβαια, υποστηρίζει ότι η επικοινωνία μέσω διαδικτύου 

πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες αρχές κάθε οργανωσιακής επικοινωνίας.  

Να είναι απλή, σύντομη, ανοικτή, περιγραφική, ευέλικτη, ατομική, ουσιαστική και 

μετρήσιμη (Theaker, 2008). 

Το διαδίκτυο είναι το πρώτο ελεγχόμενο μέσο μαζικής επικοινωνίας που επιτρέπει 

στις δημόσιες σχέσεις να επικοινωνούν με τις ενδιαφερόμενες ομάδες κοινού χωρίς 

να μεσολαβεί άλλο ΜΜΕ. Συνεπώς, δημιουργείται ένα νέο επικοινωνιακό μοντέλο, 

που σηματοδοτεί το πέρασμα από το Βιομηχανικό Οικονομικό μοντέλο στην εποχή 

της Οικονομία της Πληροφορίας. 
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        Στο Βιομηχανικό Οικονομικό μοντέλο κυρίαρχη είναι η άποψη ότι επιτυχία είναι 

η ποσότητα (στην παραγωγή, στις υπηρεσίες κ.λπ.). Την ίδια πρακτική εφάρμοσαν 

και οι Δημόσιες Σχέσεις, όσο περισσότερα δημοσιεύματα στον Τύπο, τόσο πιο 

αποτελεσματικές δημόσιες σχέσεις. Στην εποχή της Οικονομίας της Πληροφορίας 

βασική αρχή είναι η ποιότητα, έτσι η ποιοτική επικοινωνία αλλάζει τον τρόπο 

λειτουργίας των δημοσίων σχέσεων και η τεχνολογία τη διευκολύνει για τη μετάδοση 

ενός καλού μηνύματος ηλεκτρονικά.  Ουσιαστικά, έχουμε περάσει από το μοντέλο 

επικοινωνίας “ένας προς πολλούς” στο μοντέλο επικοινωνίας “πολλοί προς πολλούς”. 

Δίνεται η δυνατότητα στο κοινό να μεταφέρει κι αυτό πληροφορίες στον οργανισμό ή 

και σε άλλα άτομα. Κατά συνέπεια, δημιουργείται μια δυναμική αλληλεπίδραση 

μεταξύ όλων των εμπλεκομένων προς όφελος της επικοινωνίας (Παπαλεξανδρή et al., 

2014). Απαιτείται, βέβαια, μία αλλαγή της προσέγγισης και της λειτουργίας των 

ενασχολούμενων με το χώρο των Δημοσίων Σχέσεων, μία διεύρυνση της οπτικής 

τους, σε σχέση με τη νέα τεχνολογία. Η παραδοσιακή σχέση πομπού-δέκτη έχει 

ξεπεραστεί. Στόχος είναι τώρα η ενθάρρυνση στη δημιουργία και συμμετοχή 

κοινωνικών δικτύων, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά θέματα και προβλήματα 

σχέσεων, που ανακύπτουν από αυτές τις αλλαγές (Kent and Saffer, 2014). 

 Τα νέα ηλεκτρονικά εργαλεία προβολής των Δημοσίων Σχέσεων είναι οι ιστοχώροι 

(websites), οι ιστοσελίδες (webpages), τα newsletters, τα podcasts, και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (social media) (Lattimore et. al., 2013).  

 

2.8.3. Δημόσιες Σχέσεις και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) 

       Με τον όρο μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοούμε, μέσα που μπορούν να 

αλληλεπιδρούν τα άτομα μέσα από διαδικτυακές κοινότητες, με βασικά 

χαρακτηριστικά τη συμμετοχή, τη διαφάνεια, τη συζήτηση, τη συνεκτικότητα και τη 
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δημιουργία κοινοτήτων. Τα πιο δημοφιλή μέσα είναι το Facebook, το Twitter, το 

YouTube, το Instagram, το LinkedIn, το Pinterest, το Tumblr, τα Forums και τα 

Wikis. 

Πλεονεκτήματα  

       Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, ενεργειών, με 

χαμηλό κόστος και απευθείας σύνδεση μεταξύ των χρηστών. Προάγει τη 

διαπροσωπική επικοινωνία, χωρίς φυσική παρουσία και τη συμμετρική, αμφίδρομη 

επικοινωνία. Αυξάνει την αξιοπιστία στη λειτουργία των δημοσίων σχέσεων 

Εξασφαλίζει συνεχή ροή ειδήσεων, πληροφοριών, ενημερώσεων σε πραγματικό 

χρόνο. Καταργεί  εμπόδια, γεωγραφικά, κοινωνικά κ.α. Υπάρχει εκτεταμένη χρήση 

στην  εκπαίδευση, ιατρική, πολιτική, (e-courses, e-medicine, e-voting) και πρόσθεση 

αξίας σε γνωστικό πεδίο. Η μεταδιδόμενη πληροφορία είναι πολυθεματική.  

Μειονεκτήματα 

       Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος κλοπής πληροφοριών ή ηλεκτρονικής απάτης, 

απώλειας της ιδιωτικότητας και εξάρτησης. Η επισκεψιμότητα δεν αποτελεί αποδοχή 

απόψεων ή στάσεων πάνω σε ένα θέμα, ούτε δημιουργεί απαραίτητα “διάλογο” και 

αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών (Αρναούτογλου, 2015, Valentini, 

2015). Μπορεί, επίσης, να δημιουργηθούν δίκτυα  με μη “δημοκρατικά” κριτήρια, 

βάση κοινωνικής θέσης, εισοδήματος, κ.ά. καθώς και απώλεια του ρόλου των 

επαγγελματιών των Δ.Σ. και μετατροπή τους σε χειριστές κοινωνικών δικτύων (Kent 

et al., 2014). 

       Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση και την 

αυτοπροβολή των χρηστών. Μέσα από αυτά δηλώνουν τις θέσεις τους, τις απόψεις 

τους, τις δράσεις τους, προωθώντας ο καθένας την εικόνα που ο ίδιος θέλει να 

προβάλει. Αντιλαμβανόμενοι τον καθοριστικό ρόλο για την επιδίωξη αυτοπροβολής, 
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οι Kaplan και Haelein (2010) ταξινόμησαν τις υπάρχουσες ιστοσελίδες σε δύο 

βασικές κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προάγουν 

το άτομο (Facebook, Twitter) και η δεύτερη αυτά που προωθούν το περιεχόμενο, 

(βίντεο, μουσική κ.α.), (YouTube, Spotify) (Kaplan and Haenlein, 2010). 

       Σε αυτό το περιβάλλον οι Δημόσιες Σχέσεις προσπαθούν να προσαρμόσουν το 

σχεδιασμό του και τις πρακτικές τους. Έτσι οι Ertzcheid, Faverial και Guéguen 

(2010) προτείνουν ένα μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού που να εφαρμόζεται στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό αποτελείται ιεραρχικά από 3 επίπεδα: 

α. Ανάπτυξη της εμπιστοσύνης της κοινότητας προς τον οργανισμό, βασιζόμενοι 

στην ταυτότητα και τη φήμη του, με εργαλεία τη διαφάνεια και την ενεργητική 

ακρόαση. 

β. Ανάπτυξη της σύνδεσης της κοινότητας με τον οργανισμό, ώστε να λειτουργήσει 

ως πρεσβευτής, διαδίδοντας τις ιδέες του οργανισμού. 

γ. Συγκέντρωση της κοινότητας γύρω από ένα κοινό σκοπό, που να βασίζεται στη 

φύση και τους στόχους του οργανισμού, όπως για παράδειγμα, για έναν κοινωνικό 

σκοπό, επιδίωξη συν-δημιουργίας περιεχομένου, την προώθηση ενός συγκεκριμένου 

τρόπου ζωής κ.λπ. 

       Άρα, σχεδιάζεται μία “pull” στρατηγική, και έρχεται να αντικαταστήσει την 

“push” στρατηγική, που εφάρμοζαν τα προηγούμενα χρόνια οι οργανισμοί. Αυτή η 

“στρατηγική ακρόασης” (listening strategy) είναι μέρος της αμφίδρομης επικοινωνίας 

που λειτουργεί στα social media,  προκαλεί τη δέσμευση των χρηστών και προάγει τη 

λογική της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της κοινότητας και των οργανισμών. 

Όλο αυτό βασίζεται στον κύκλο του εννοιολογικού μοντέλου, που αναπτύχθηκε από 

τον Peterson (2006), προσδιορίζεται σύμφωνα με τα 4 "I" και περιλαμβάνει τους 

ακόλουθους 4 δείκτες: “εμπλοκή (involvement), αλληλεπίδραση (interaction), 



44 
 

οικειότητα ή συγγένεια (intimacy or affinity) και επιρροή (influence)”. Στη ουσία 

πρόκειται για την αλληλουχία αυτών των τεσσάρων δράσεων, που αντιπροσωπεύουν 

το πλήρες κύκλωμα εμπλοκής των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα και την 

προσπάθεια ανάπτυξης των οργανισμών να επικοινωνήσουν με το ακροατήριό τους 

(Charest, Bouffard and Zajmovic, 2016, p. 531). 

       Είναι προφανές ότι νέα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναμορφώσει την 

πρακτική των δημοσίων σχέσεων, δεν μπορούν να υποτιμηθούν και έχουν γίνει 

απαραίτητα στη λειτουργία των οργανισμών. Οι Valentini and Kruckeberg (2012), 

υποστηρίζουν ότι “τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης πρέπει να βρίσκονται στο 

επίκεντρο των δραστηριοτήτων των δημοσίων σχέσεων, γιατί μπορούν να 

ενδυναμώσουν τις σχέσεις του οργανισμού, αυξάνοντας και βελτιώνοντας τις σχέσεις 

με την κοινότητα” (Allagui and Breslow, 2016, p. 21). Έχει διαπιστωθεί (Valentini, 

2014, Wright and Hinson, 2012,  Shin,  Carithers,  Lee, Graham, and  Hendricks, 

2013), ότι η χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των δημοσίων σχέσεων. Επίσης, αυξάνει τη 

δέσμευση με τον οργανισμό και έχει θετικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων, μέσα από την αλληλεπίδραση και την καλλιέργεια των σχέσεων. 

Ακριβέστερα, υπάρχει μία ισχυρή σύνδεση, μεταξύ κοινωνικών μέσων δικτύωσης και 

δημοσίων σχέσεων, σε σχέση με τη δέσμευση, γιατί και τα δύο στοχεύουν στην 

προώθηση των σχέσεων, στη συνεργασία, στην επίτευξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

όλων των ενδιαφερόμενων. Κατά συνέπεια απαιτείται η ανάπτυξη στρατηγικών για 

την επιτυχία αυτής της επικοινωνιακής διαδικασίας. Αυτές θα πρέπει να είναι 

συμμετοχικές, πρωτότυπες, ευρηματικές και αξιόπιστες (Allagui and Breslow, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
 : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 

3.1. Εννοιολογικό Περιεχόμενο του Πολιτισμού  και της Κουλτούρας 

       Οι έννοιες του πολιτισμού και της κουλτούρας είναι από τις πιο περίπλοκες και 

πολυσυζητημένες έννοιες στις κοινωνικές επιστήμες. Και οι δύο όροι βρίσκονται στο 

επίκεντρο της σύγχρονης σκέψης και οι ορισμοί που έχουν δοθεί ποικίλουν, ανάλογα 

με την προσέγγιση και το περιεχόμενό τους. 

       Κατά τον Tylor (1891), ο πολιτισμός περιλαμβάνει “ένα μεγάλος πλήθος 

πραγμάτων, όπως οργανισμούς, έθιμα, πίστεις και γλώσσα”. Ο Malinowski (1944) 

τον ορίζει “ως ένα σύστημα οργανισμών και ιδρυμάτων, σχεδιασμένο να ικανοποιεί 

εφτά βασικές ανθρώπινες ανάγκες, τον μεταβολισμό, την αναπαραγωγή, τη σωματική 

άνεση, την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την υγεία”. Οι ανθρωπολόγοι Kroeber και 

Kluckhohn (1952) συγκέντρωσαν 164 ορισμούς για τον πολιτισμό και κατέληξαν στο 

ότι “ο πολιτισμός συνίσταται από πρότυπα, σαφή ή υπονοούμενα, της συμπεριφοράς 

αποκτηθείσας και μεταβιβαζόμενης, από τα σύμβολα τα οποία απαρτίζουν τα 

διακεκριμένα επιτεύγματα των ανθρώπινων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των 

ενσωματώσεών τους στα διάφορα κατασκευάσματα (έργα)” (Παρθενόπουλος, 2004, 

σελ. 181-183). 

       Η πιο επιτυχής όμως προσέγγιση  έγινε από τον Osgood (1959), που διαιρεί τα 

πολιτισμικά φαινόμενα σε τρεις κατηγορίες; του υλικού πολιτισμού, του κοινωνικού 

και του πνευματικού πολιτισμού. Θεωρείται δε ο πιο πλήρης ορισμός, γιατί 

συγκεντρώνει τις θεωρίες του Marx (υλικός πολιτισμός), του Weber  (κοινωνικός 

πολιτισμός) και του Goethe (πνευματικός πολιτισμός). Ο υλικός είναι προϊόν της 

δημιουργικής ικανότητας του ανθρώπου, που συνίσταται στην τέχνη, στην επιστήμη 

και στην τεχνολογία, ο κοινωνικός πολιτισμός αφορά πρότυπα δράσης, δηλαδή 
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συστήματα δικαίου, συμπεριφορικά πρότυπα, καθώς και πρότυπα υποδοχής και ο 

πνευματικός αναφέρεται στο σύνολο των πεποιθήσεων και κανόνων του ανθρώπου 

και περιλαμβάνει ακόμη ποίηση, φιλοσοφία, επιστήμες κ.ά. 

Η λέξη cultura εμφανίζεται στην ρωμαϊκή εποχή. Προέρχεται από το ρήμα colere, 

που σημαίνει καλλιεργώ. Ο ύπατος Κικέρων την εισήγαγε για πρώτη φορά στο 

λατινικό λεξιλόγιο και σημαίνει δηλαδή στην κυριολεξία καλλιέργεια, αυτός όμως τη 

χρησιμοποίησε μεταφορικά, εννοώντας, επί της ψυχής του ανθρώπου (“cultura 

animi”: “καλλιέργεια της ψυχής” μέσω της φιλοσοφίας. Η κουλτούρα (culture) ως 

έννοια είναι σχετικά νέα και χρησιμοποιήθηκε με την ανθρωπολογική ή κοινωνική 

της διάσταση γύρω στο 1871. Στα αγγλικά λεξικά εμφανίζεται γύρω στο 1920 και η 

έντονη χρήση του όρου οδήγησε σε πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς 

(Παρθενόπουλος, 2004). 

       Ο Williams (1979) όπως αναφέρει ο Smith (2006), καταγράφει στην πορεία της 

ιστορίας και στις αλλαγές που αυτή επέφερε, τις τρεις πιο συνηθισμένες χρήσεις του 

όρου “κουλτούρα”: 

α. Όταν αναφέρεται στην διανοητική, πνευματική και αισθητική εξέλιξη ατόμου, 

ομάδας ή κοινωνίας, (“βιωμένη κουλτούρα”, Βρύζας, 1997, σελ.175). 

β. Όταν αναφέρεται στις διανοητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και σε αυτά 

που παράγουν (“καταγραμμένη κουλτούρα”, Βρύζας, 1997, σελ.175). Αυτή η χρήση 

λειτουργεί ως συνώνυμο του πολιτισμού, και τέλος, 

γ.  στο σύνολο του τρόπου ζωής, των δραστηριοτήτων, εθίμων απόψεων ομάδας, 

λαού, κοινωνίας, (“κουλτούρα της επιλεκτικής παράδοσης”, Βρύζας, 1997, σελ.175). 

Η τρίτη χρήση του όρου ισχυρίζεται ότι η κουλτούρα βρίσκεται παντού και δεν 

αφορά μόνο τις καλές τέχνες, όπως αυτές τις ορίζει ο δυτικός πολιτισμός. 
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       Σε μία συγκέντρωση ορισμών για την κουλτούρα, που συγκέντρωσαν οι 

ανθρωπολόγοι Kroeber and Kluckhohn (1952), κατέληξαν σε έξι κύρια νοήματα του 

όρου: σε περιγραφικούς ορισμούς, η κουλτούρα ως σύνολο της κοινωνικής ζωής, 

ιστορικούς, οργάνωση της κοινωνικής κληρονομιάς, κανονιστικού περιεχομένου, 

κανόνας ή τρόπος ζωής που διαμορφώνει μοντέλα συμπεριφοράς και δράσης, 

ψυχολογικούς, ως μηχανισμός  επίλυσης προβλημάτων, δομικούς, αναφέρονται στην 

“οργανωμένη σχέση των απομονώσιμων πλευρών της κουλτούρας” (W.I.Thomas, 

1937), (Smith, 2006 σελ. 25) και τέλος, γενετικούς ορισμούς, με εστίαση στους όρους 

δημιουργία και συνέχιση μιας κουλτούρας. Στη σημερινή εποχή, ο τρόπος που 

αντιλαμβανόμαστε την κουλτούρα έχει ελαφρώς αλλάξει και συνήθως αυτή 

αναφέρεται στο μη υλικό, αλλά στο πνευματικό, προσπαθεί να παραμείνει ουδέτερη 

και να μην περιοριστεί μόνο στις τέχνες αλλά να διατρέχει όλες τις πτυχές της 

κοινωνικής ζωής (Smith, 2006). 

       Από ετυμολογικής πλευράς έχουμε δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη προέρχεται από 

τον όρο “civil” (πόλις), έχει σχέση με τους πολίτες μίας πόλης/χώρας και αφορά τη 

διαδικασία που γίνεται κάποιος πολιτισμένος (civilization-civilized). O όρος 

civilization χρησιμοποιείται πρώτη φορά το 1751 από τον Mirabeau (Γάλλος 

οικονομολόγος, 1715-1789) (Παρθενόπουλος, 2004). Η δεύτερη κατεύθυνση 

προέρχεται από τον όρο “culture” και αφορά την ψυχική και πνευματική καλλιέργεια 

και τη διανοητική εξέλιξη μιας κοινωνίας. 

       Σήμερα, με τον όρο πολιτισμό αναφερόμαστε συχνά στις διάφορες κουλτούρες.  

Ο Lévi-Strauss μιλάει για έναν ενιαίο πολιτισμό, ο οποίος απαρτίζεται από διάφορες 

κουλτούρες. Έτσι ο όρος πολιτισμός κρατάει μία υπερεθνική έννοια, ενώ ο όρος 

κουλτούρα χρησιμοποιείται κυρίως σε (ενδο)κοινωνικό επίπεδο και μπορεί να 

αναφέρεται σε μία ομάδα ή μια κατηγορία. Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσαμε να 
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πούμε ότι ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει την ενότητα και η κουλτούρα την 

διαφοροποίηση. 

       Στον ορισμό της έννοιας του πολιτισμού, θα μπορούσε να βοηθήσει και η 

συσχέτιση με τις άλλες επιστήμες του ανθρώπου, όπως η Γεωγραφία, η 

Κοινωνιολογία, οι Οικονομικές Επιστήμες και η Κοινωνική Ψυχολογία (κατά Braudel 

“Συλλογική Ψυχολογία, Psychologie Collective”). 

Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι:  

- ο πολιτισμός είναι γεωγραφικές περιοχές; γη, βουνά, κλίμα, βλάστηση, καλλιέργεια 

της γης, τροφές, σπίτια, ρούχα, μέσα επικοινωνίας. Κάθε πολιτισμός είναι, δηλαδή, 

συνυφασμένος με ένα σταθερό χώρο, έχει δική του γεωγραφία, με συγκεκριμένες 

δυνατότητες, αλλά και περιορισμούς στην εξαγωγή και πρόσληψη πολιτισμικών 

αγαθών. 

-ο πολιτισμός είναι κοινωνίες; κάθε πολιτισμός δημιουργείται μέσα σε μια κοινωνία 

και μέσα σε αυτήν ζει και εξελίσσεται. Όταν μεταβάλλεται ή μετακινείται μια 

κοινωνία, το ίδιο συμβαίνει και στον πολιτισμό της.  

- ο πολιτισμός είναι οικονομίες; κάθε πολιτισμός εξαρτάται μέσα σε μία κοινωνία από 

οικονομικά, τεχνολογικά, δημογραφικά και βιολογικά δεδομένα. Η διακύμανση του 

πληθυσμού, η υγεία, η ανάπτυξη ή η ύφεση της οικονομίας επηρεάζουν το 

πολιτιστικό και το κοινωνικό σύστημα.  

- ο πολιτισμός είναι συλλογικές νοοτροπίες; Σε κάθε εποχή η κοινωνία διακατέχεται 

από μία ορισμένη αντίληψη για τον κόσμο και για τα πράγματα, από μία συλλογική 

νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία κατευθύνει τις επιλογές, δημιουργεί τις προκαταλήψεις, 

δημιουργεί τις τάσεις, άρα είναι ένα κατεξοχήν πολιτισμικό γεγονός (Braudel, 2007). 

 



49 
 

3.2. Πολιτιστικά Αγαθά και Πολιτιστική Πολιτική 

       Ο ορισμός των πολιτιστικών αγαθών δεν απαντάται ενιαίος στις νομοθεσίες των 

διάφορων χωρών. Στην Ελλάδα  ο νόμος 1114/81 ορίζει ως πολιτιστικά αγαθά:  

“ασχέτως προς την προέλευσίν των ή την ιδιοκτησίαν των;  

α) Τα αγαθά, κινητά και ακίνητα, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον δια την 

πολιτιστικήν κληρονομίαν των λαών, όπως τα μνημεία αρχιτεκτονικής, της τέχνης ή 

της ιστορίας, εκκλησιαστικά ή κοσμικά, οι αρχαιολογικές τοποθεσίες, τα οικοδομικά 

σύνολα, τα οποία έτσι όπως είναι παρουσιάζουν ενδιαφέρον ιστορικό ή καλλιτεχνικό, 

τα έργα τέχνης, τα χειρόγραφα, βιβλία και άλλα αντικείμενα καλλιτεχνικού, 

ιστορικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως επίσης αι επιστημονικαί συλλογαί 

και αι σημαντικαί συλλογαί βιβλίων, αρχείων ή πιστών αντιγράφων αγαθών, τα οποία 

περιγράφονται κατωτέρω. 

β) Τα οικοδομήματα των οποίων κύριος και πραγματικός σκοπός είναι η διαφύλαξις ή 

η έκθεσις των κινητών πολιτιστικών αγαθών ως ορίζονται εις το εδάφιον (α), όπως τα 

μουσεία, οι μεγάλες βιβλιοθήκες, οι χώροι φυλάξεως αρχείων, όπως επίσης και τα 

καταφύγια, τα προοριζόμενα να προστατεύσουν εις περίπτωσιν ενόπλου συρράξεως 

τα κινητά πολιτιστικά αγαθά, τα οριζόμενα εις το εδάφιον (α). 

γ) Τα κέντρα, τα οποία περιέχουν σημαντικόν αριθμόν πολιτιστικών αγαθών εκ των 

οριζομένων εις τα εδάφια (α) και (β) και ονομάζονται «κέντρα περιέχοντα μνημεία”.  

Επίσης, στη σύμβαση του Παρισιού (κυρωτικός Ν1103/80) πολιτιστικά αγαθά είναι 

“εκείνα τα οποία, θρησκευτικά ή κοσμικά, καθορίζονται υφ’ ενός εκάστου των 

Κρατών ως έχοντα σπουδαιότητα δια την αρχαιολογίαν, προϊστορίαν, ιστορίαν….”. 

       Επιπλέον, ο νόμος 3028/2002,  Περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ορίζει ειδικά τα πολιτιστικά αγαθά ως εξής:  
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“α) Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και 

συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου…” (Τροβά, 2003, σελ. 195-201).  

Ένας άλλος ορισμός που προτείνεται είναι ότι πολιτιστικά αγαθά μπορούν να 

θεωρηθούν όλα τα αγαθά που παράγει η ανθρώπινη δραστηριότητα. Σε όποιον 

πολιτισμό και αν ανήκουν αποτελούν πολιτιστική κληρονομία όλης της 

ανθρωπότητας (Κόνσολα, 1995). 

       Τα πολιτιστικά αγαθά έχουν κάποια διακριτά χαρακτηριστικά όπως, ο εν μέρει 

δημόσιος χαρακτήρας τους (public good character), o χαρακτήρας μηνύματος, 

σύμφωνα με τον Brosio, (1994) (message of information goods), η μοναδικότητα και 

η μη τυποποίηση, η διαχρονική σημασία, η μη γνώση ποιότητας και τέλος, ο 

χαρακτήρας που φέρουν ως “έργο” και όχι ως προϊόν (Καραμπάτσου-Παχάκη, 2000). 

       Η Πολιτιστική Πολιτική διαχειρίζεται τα πολιτιστικά αγαθά και ορίζεται ως το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται τα μέτρα που παίρνει το κράτος, σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τον πολιτιστικό τομέα. Αυτή καθορίζει τους 

σκοπούς, τους μηχανισμούς, το γενικό σχεδιασμό, την εφαρμογή και την τελική 

αξιολόγησή τους. Επιπρόσθετα, οφείλει και να τους προσδιορίζει και να τους 

ιεραρχεί, ώστε να γίνονται  συγκεκριμένοι, να λειτουργούν με επιχειρησιακούς 

στόχους, με χρονικό προγραμματισμό  και οργανωσιακό συντονισμό. Στην ουσία, 

δηλαδή, απαιτείται η κατάστρωση στρατηγικού πλάνου για να είναι αποτελεσματικά 

τα μέτρα πολιτικής που θα ληφθούν. 

        Σαν γενική αρχή, οι σκοποί αυτοί αφορούν τη συντήρηση, την προώθηση και τη 

διάδοση των πολιτιστικών αγαθών και συγκεκριμένα αναφέρονται: 

- στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας 
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- στην ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματική δημιουργίας και  

- στην διεύρυνση της πρόσβασης και συμμετοχής των πολιτικών στην πολιτιστική 

ζωή (Κόνσολα, 2006). 

       Αυτοί οι σκοποί μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένα μέσα, θεσμικά, 

οργανωτικά, οικονομικά, μέσα πολιτιστικής υποδομής και μέσα διάδοσης 

πολιτιστικών αγαθών. Τέτοια μέσα είναι νόμοι, εκτελεστικά διατάγματα, αποφάσεις 

(θεσμικά), η οργάνωση και διοίκηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων (οργανωτικά), 

επιχορηγήσεις καλλιτεχνικών οργανισμών, επιδοτήσεις δημιουργών, 

χρηματοδοτήσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων, ίδρυση δημοσίων βιβλιοθηκών κ.ά. 

(οικονομικά).  

       Ιδιαίτερα σημαντικά μέσα θεωρούνται οι υποδομές, κυρίως κτιριακές για τη 

στέγαση πολιτιστικών οργανισμών, σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και 

διοργάνωσης εκδηλώσεων. Επιπλέον και τα μέσα διάδοσης, όπως οι πολιτιστικοί 

οργανισμοί αποτελούν τους φορείς, μέσω των οποίων η πολιτιστική δημιουργία 

μεταφέρεται στο κοινωνικό σύνολο. 

Αυτά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α. παραδοσιακά μέσα: βιβλιοθήκες, 

μουσεία, θέατρο ορχήστρες, πολιτιστικά κέντρα. β. Οι λεγόμενες πολιτιστικές 

βιομηχανίες: κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνα, τύπος, δισκογραφία, ψηφιακά 

μέσα (Κόνσολα, 2006). 

       Ο όρος πολιτιστική βιομηχανία (ΠΒ) εμφανίζεται για πρώτη φορά στα κείμενα 

των κοινωνικών επιστημόνων της Σχολής της Φρανκφούρτης. Καθιερώθηκε από τον 

κύριο εκπρόσωπό του T. Adorno, ο οποίος άσκησε κριτική στη μαζική κουλτούρα και 

την προσέγγισή της από την πλευρά της βιομηχανικής παραγωγής. Σκοπός τους είναι 

η μεγιστοποίηση του κέρδους κι όχι η ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης και η 

προαγωγή της ανθρώπινης ελευθερίας (Smith, 2006). Είναι δημιούργημα του 
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καπιταλισμού και διαμορφώνει πολίτες, καταναλωτές μαζικής ψυχαγωγίας, μέσα από 

τυποποιημένα πολιτιστικά αγαθά (Μπαντιμαρούδης, 2011). 

 

3.3. Πολιτιστικός Οργανισμός – Πολιτιστικό Κέντρο 

       Πολιτιστικός Οργανισμός είναι αυτός που παράγει πολιτιστική επικοινωνία 

(Μπαντιμαρούδης 2011). Οι πολιτιστικοί οργανισμοί αποτελούν τους μεσολαβητές 

ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση του πολιτισμού και το αντικείμενο 

δραστηριότητάς τους είναι η διακίνηση του πολιτισμού (Παπαδάκη, 2007). 

 Έτσι οι υπηρεσίες και τα αγαθά που προσφέρουν διαφέρουν από τα κοινά 

εμπορεύματα, επηρεάζουν με το περιεχόμενό τους την κοινωνία στο σύνολό της και 

είναι αγαθά εμπειρίας, δηλαδή, η ποιότητα τους μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μετά 

την κατανάλωση (Τσουρβάκας 2012). 

       Τις τελευταίες δεκαετίες ο πολεοδομικός σχεδιασμός των πόλεων περιέλαβε τη 

δημιουργία πολιτιστικών πάρκων και κέντρων, ποικίλων δραστηριοτήτων, μέσα στον 

αστικό ιστό, με σκοπό τη ψυχαγωγία, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

((Μπαντιμαρούδης 2011). Τα πολιτιστικά κέντρα είναι εγκαταστάσεις πολλαπλής 

λειτουργίας με μεγάλη ποικιλία δράσεων και καλλιτεχνικό, πνευματικό, αθλητικό 

περιεχόμενο, κ.ά. Απευθύνονται σε ένα διευρυμένο κοινό, που περιλαμβάνει ή 

στοχεύει να περιλάβει μεγάλος εύρος ηλικιακής και κοινωνικής γκάμας ανθρώπων, 

ακόμη και το λεγόμενο “μη κοινό”, ανθρώπους, δηλαδή, που δεν έχουν ενδιαφέρον, 

γνώσεις και πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά. Ο θεσμός των πολιτιστικών κέντρων 

παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη Γαλλία, τη δεκαετία του 1960 (Maisons de la 

Culture) και αποτελεί έμπνευση του Υπουργού Πολιτισμού και διανοούμενου André 

Malraux. Γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη σε πολλές χώρες, γιατί πρόσφερε πολλαπλά 

οφέλη στην πολεοδομική ανασυγκρότηση  των πόλεων, στην κοινωνική και 
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πολιτιστική τους ανάπτυξη, καθώς και στην προώθηση της πολιτιστικής δημοκρατίας 

και αποκέντρωσης (Κόνσολα, 2006).  

       Σταθμός στην ιστορία των πολιτιστικών κέντρων είναι το Centre  Pompidou στο 

Παρίσι ή Μπομπούρ (Beaubourg), που εγκαινιάστηκε το 1977. Φέρει το όνομα του 

πρώην προέδρου της Γαλλίας Ζωρζ Πομπιντού την περίοδο 1969-1974. Τα 

αρχιτεκτονικά σχέδια ανήκαν στους αρχιτέκτονες Renzo Piano, Richard Rodgers και 

Gianfranco Franchini. Πρόκειται για ένα σύγχρονο “super market” κουλτούρας και 

μοντέρνας τέχνης, εξαιρετικά πρωτοποριακό για την εποχή του. Στις δραστηριότητές 

του περιλαμβάνονται συναυλίες, προβολές σινεμά, εκθέσεις, βιβλιοπωλείο. Όταν 

ολοκληρώθηκε δημιούργησε πολλές αντιδράσεις, κυρίως αισθητικές, αλλά έγινε το  

διασημότερο πολιτιστικό κέντρο στο κόσμο και έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 

στη Γαλλία. Το Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού (Centre Georges-Pompidou) άλλαξε ριζικά 

την όψη της γύρω περιοχής, αναβαθμίζοντάς την. Δημιούργησε μια τεράστια έκταση 

“ζωντανού χώρου” (espace vivant) για το κοινό και δημιουργικής έκφρασης για τους 

καλλιτέχνες. Καθημερινά το επισκέπτονται 25.000 άνθρωποι, αριθμός τριπλάσιος 

από τις αρχικές προβλέψεις. Η επιτυχία του  οφείλεται στα δύο κύρια τμήματά του; 

στη Βιβλιοθήκη, που λειτουργεί με ένα πνεύμα ελευθερίας, και στο Μουσείο 

Μοντέρνας Τέχνης, που απευθύνεται σε ένα πιο μυημένο κοινό (Φιοραβάντες, 1995).       

       Η πιο αντιπροσωπευτική όμως περίπτωση πολιτιστικού κέντρου που άλλαξε όχι 

μόνο την περιοχή, αλλά και την πόλη ολόκληρη, είναι το Μουσείο Guggenheim στο 

Μπιλμπάο της Βόρειας Ισπανίας. Χτισμένο σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της 

αποτυχημένης ναυπηγικής βιομηχανίας του Μπιλμπάο, έργο του αρχιτέκτονα Frank 

Gerry, έγινε πολιτιστικό έμβλημα (flagship). Όταν άρχισε τη λειτουργία του το 1997, 

υπολόγιζε 400.000 επισκέπτες το χρόνο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδα 

λειτουργίας του. Η πραγματικότητα όμως ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τον πρώτο 
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χρόνο λειτουργίας του προσέλκυσε 1.000.000 επισκέπτες, αριθμό που διατήρησε και 

τα επόμενα χρόνια. Στα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας του αποσβέστηκε το κόστος 

κατασκευής του. Συνεισφέρει στην οικονομία της πόλης $33,5 εκατ. ετησίως.                

Το μουσείο ουσιαστικά έβαλε την πόλη του Μπιλμπάο στο παγκόσμιο τουριστικό 

χάρτη, την οδήγησε στην αστική αναγέννηση και δημιούργησε το όρο “Bilbao 

Effect” (ένα φαινόμενο το οποίο η πολιτιστική επένδυση και η εντυπωσιακή 

αρχιτεκτονική υποτίθεται ότι ισοδυναμούν με την οικονομική ανάκαμψη για πόλεις 

σε παρακμή) (Franklin, 2016). Μόνο το 2010, χρονιά παγκόσμιας ύφεσης, το 

Guggenheim προσείλκυσε περί το 1 εκατ. επισκέπτες, (6% περισσότερους από το 

2009). Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο τζίρος γύρω από το πολιτιστικό αυτό κέντρο 

ανέρχεται σε €193.228.895 και συμβάλλει στην τοπική οικονομία, μόνο σε φόρους, 

€26.315.843. Είναι  αυτοχρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 67% και έχει δημιουργήσει 

3.853 θέσεις εργασίας (ENERGIA.gr, 2017, Κατσουνάκη, Μ. Το παράδειγμα του 

Μπιλμπάο. [online]. Available at: www.energia.gr/article [Accessed 6 Nov. 2017]. 

 

3.4. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Πολιτιστικών Οργανισμών/Κέντρων 

       Σύμφωνα με τον Hesmondhalgh (2002), οι οργανισμοί πολιτισμού θεωρούνται 

βιομηχανίες υψηλού ρίσκου, επειδή στο χώρο του πολιτισμού δεν είναι εύκολες οι 

προβλέψεις και τα πολιτιστικά αγαθά δεν έχουν πάντα σαφή αξία και προβλέψιμη 

εξέλιξη. Επίσης, τόσο οι πολιτιστικοί οργανισμοί, όσο και τα πολιτιστικά προϊόντα 

διαφέρουν το ένα από το άλλο. Κάθε ένας πολιτιστικός οργανισμός έχει τη δικιά του 

κουλτούρα, πορεία και ιστορία και χαρακτηρίζεται από τη διαφορετική εμπειρία που 

προσφέρει στο κοινό του. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ 

των πολιτιστικών οργανισμών κι ο καθένας ξεχωριστά στοχεύει στην επιλογή του 

κοινού που θα επενδύσει τον ελεύθερο χρόνο του (leisure industries) 

http://www.energia.gr/article.asp?art_id=45751
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(Μπαντιμαρούδης 2011). 

       Και ενώ και οι πολιτιστικοί οργανισμοί αποτελούνται από ανθρώπους που 

εργάζονται για την επίτευξη κάποιων στόχων, ανήκουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον 

και έχουν προοπτική μακροχρόνιας επιβίωσης (Μπουραντάς, 2015), το καθεστώς του 

μη κερδοσκοπικού οργανισμού που τα διέπει, καθώς και οι παραγόμενες πολιτιστικές 

υπηρεσίες τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς: 

Tη διαχείρισή τους 

Τις υπηρεσίες που προσφέρουν 

Το κόστος παραγωγής τους 

Τα αγαθά που παράγουν (είδος, χαρακτήρας)  

Το μάρκετινγκ 

Τις μεθόδους προβολής και επικοινωνίας.  

¨Ένας πολιτιστικός οργανισμός διαφέρει πολύ από μία επιχείρηση, γιατί καταρχήν 

έχει άλλο σκοπό και άλλο ρόλο στη αγορά και κατά δεύτερον τα αγαθά και οι 

υπηρεσίες που προσφέρει, δεν μπορεί να τα προσφέρει μια επιχείρηση, που έχει ως 

σκοπό το κέρδος (Kolb, 2013). 

 

3.5. Πολιτιστική Επικοινωνία 

       Πολιτιστική επικοινωνία σε εθνικό επίπεδο είναι οι διαδικασίες, τα μέσα και οι 

τεχνικές που χρησιμοποιεί μια χώρα για να προβάλλει και να προωθήσει τον 

πολιτισμό της. Μπορεί να είναι και η προσπάθεια διαφορετικών χωρών ανεύρεσης  

κοινών στοιχείων στους πολιτισμούς τους για να επικοινωνήσουν 

αποτελεσματικότερα με ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες. Αυτό συνήθως 

περιγράφεται με τον όρο “πολιτιστική διπλωματία”. 
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Πολιτιστική επικοινωνία είναι και η προσπάθεια εξήγησης και ερμηνείας ενός πίνακα 

ζωγραφικής από έναν ειδικό, αλλά και η προσπάθεια ενός φιλότεχνου να προσεγγίσει 

και να κατανοήσει ένα έργο τέχνης. Επίσης, είναι η διαδικασία και ο τρόπος 

οργάνωσης του περιεχομένου ενός μουσείου. Θα μπορούσαμε, δηλαδή, να πούμε ότι 

πολιτιστική επικοινωνία είναι πολιτιστική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που 

παράγει ένα πολιτιστικό αγαθό (Μπαντιμαρούδης, 2011). 

       Μια αρχική προσέγγιση της πολιτιστικής επικοινωνίας μπορεί να γίνει 

ακολουθώντας το μοντέλο επικοινωνίας του Harold Lasswell (1948) που διατυπώνει 

στη πολύ χαρακτηριστική φράση: “Who says what in which channel, to whom, with 

what effect?” (Χατζησάββας, 1996, σελ. 85). 

Αυτό το γραμμικό μοντέλο επικοινωνίας δηλαδή συνοψίζεται στη σχέση: “Ποιος - 

λέει τι - σε ποιόν - με ποιο μέσο - με ποιο αποτέλεσμα;”. Το “Ποιος” αναφέρεται 

στον Πολιτιστικό Οργανισμό (βλ. σχήμα 1.1). 

Το “Λέει τι” αναφέρεται στα μηνύματα που εκπέμπει, το “σε ποιον” στο κοινό που 

απευθύνεται και στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. 

Το “Με ποιο μέσο” αφορά τα μέσα επικοινωνίας  και τέλος το “Με ποιο αποτέλεσμα” 

εξηγεί πως επηρεάζει το κοινό του, αλλά και ποια η σχέση του κοινού με τον 

οργανισμό. Φυσικά, στην ψηφιακή εποχή η επικοινωνία κατά κανόνα δεν είναι 

γραμμική, αλλά αμφίδρομη και διαδραστική. Το μοντέλο όμως του Lasswell είναι 

χρήσιμο στην πολιτιστική επικοινωνία γιατί εξηγεί την οργανωτική της λειτουργία.  

       Πράγματι, ένας πολιτιστικός οργανισμός για να μπορεί να επικοινωνήσει με το 

κοινό του, όπως υποστηρίζει και ο  Kinzey (1999), θα πρέπει πρώτα ο ίδιος να έχει 

όραμα, να έχει ορίσει την ταυτότητά του, να γνωρίζει την αξία των υπηρεσιών που 

προσφέρει, να διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, να δύναται να 
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επικοινωνεί τους στόχους, τις ανάγκες και τις επιτυχίες του, εντός και εκτός του 

οργανισμού  (Μπαντιμαρούδης, 2011). 

 

3.6. Διαχείριση (Management) Πολιτιστικού Οργανισμού 

       Οι πολιτιστικοί οργανισμοί, όπως αναφέρθηκε, διαφέρουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους από τους υπόλοιπους οργανισμούς. 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον Worth (2009), o πολιτιστικός οργανισμός πρέπει αν 

βρει μια χρυσή τομή ανάμεσα στον κοινωνικό του ρόλο και τη σωστή διαχείριση των 

πόρων του. Προκειμένου να διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους, θα πρέπει να 

πετύχει μια καλή συμφωνία με τους διάφορους φορείς χρηματοδότησης. Το κοινό του 

βέβαια, απαιτεί από τον οργανισμό διαφορετικό τρόπο διαχείρισης από τους 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Αλλά για να μπορέσει ο πολιτιστικός οργανισμός να 

είναι αποτελεσματικός δεν πρέπει μόνο να εκπληρώσει τους κοινωνικούς του στόχους 

και την συνεισφορά του στον πολιτισμό και τις τέχνες, αλλά να έχει κι ένα επίπεδο 

οικονομικής απόδοσης. Έτσι η διαχείριση αυτού του οργανισμού γίνεται περίπλοκη, 

γιατί είναι συνδυαστική. 

       Ο Chong (2010), για όλους τους παραπάνω λόγους, πιστεύει ότι η διοίκηση 

αυτών των οργανισμών θα πρέπει μεν να στηρίζει στις λειτουργίες του Management, 

αλλά μόνο σαν αφετηρία για τη λειτουργία του και να θεωρεί αυτές τις λειτουργίες 

κατάλληλες για να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα σε οικονομικό, αλλά και σε 

επικοινωνιακό και πολιτιστικό επίπεδο (Τσουρβάκας, 2012). 

       Τα τελευταία πενήντα χρόνια εφαρμόζονται στη διοίκηση των πολιτιστικών 

οργανισμών οι αρχές του Management. Παρουσιάζονται βέβαια προβλήματα, όσον 

αφορά τη σωστή εφαρμογή τους, καθώς και την προσαρμογή τους στο περιεχόμενο 

του πολιτιστικού οργανισμού. Επιπροσθέτως, η εφαρμογή τους συνδέεται με το 
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επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Βασικός λόγος για αυτό είναι η σημασία 

που αποδίδει κάθε κοινωνία στις τέχνες και τον πολιτισμό. Ωστόσο, η εφαρμογή των 

αρχών του Management είναι η βασική αιτία  της ταχύτερης ανάπτυξης του 

καλλιτεχνικού, οργανωτικού και τεχνικού εκσυγχρονισμού καθώς και της 

οικονομικής σταθεροποίησης αυτών των οργανισμών. 

       Για την εφαρμογή τους, (Nikodijevic, 2008), η διοίκηση θα πρέπει να 

λειτουργήσει σεβόμενη τρεις τουλάχιστον έννοιες: 

α) την έννοια της αισθητικής – να παρέχει το πλαίσιο για την ομαλή λειτουργία 

δημιουργικών καλλιτεχνών, να υποστηρίζει και να προωθεί την αξιολόγηση των 

βασικών αξιών της καλλιτεχνικής δημιουργίας 

β) την έννοια του δημόσιου συμφέροντος – να προχωρά στην αποτίμηση της αγοράς, 

λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη συνεισφορά της τέχνης  και  

γ) την έννοια του ορθολογισμού – να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σωστή και 

υπεύθυνη συμπεριφορά όλων των εμπλεκομένων, ειδικά στη χρήση υλικών και 

οικονομικών πόρων.  

       Τον 21ο αιώνα, υπάρχει μια τεράστια ανάγκη παγκοσμίως για τις βασικές 

γνώσεις της διαχείρισης στον πολιτιστικό τομέα. Εξάλλου το Management δεν ήταν 

ποτέ ανεξάρτητο από το πολιτιστικό πλαίσιο από το οποίο προήλθε και μέσα στο 

οποίο εξελίχθηκε. Οι Evrard και Colbert, (2000) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δύο 

σχολές Management; η ευρωπαϊκή και η αμερικανική. Η πρώτη είναι 

προσανατολισμένη ταυτόχρονα σε  παρελθόν και παρόν και  χαρακτηρίζεται από 

σοφία, σταθερότητα, σεβασμό των συμβάσεων, ποικιλία και ποιότητα, ενώ η δεύτερη 

επικεντρώνεται στο μέλλον, έχει άτυπο στυλ και χαρακτηρίζεται από ζωτικότητα, 

κινητικότητα,  ποσότητα, και καλή οργάνωση (Raduški, 2016). 
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       Οι βασικές αρχές του, που πρώτος ο Fayol (1916) διατύπωσε, συνίσταται στις 

λειτουργίες του Προγραμματισμού (Planning), της Οργάνωσης (Organizing), της 

Διοίκησης των ανθρώπων (Leading), του Ελέγχου (Controlling) και του Συντονισμού 

(Coordinating) (McNamara, 2009). 

Ο προγραμματισμός (Planning) είναι το πιο θεμελιώδες των λειτουργιών διαχείρισης 

και ως εκ τούτου προηγείται λογικά όλων των άλλων λειτουργιών. Είναι η 

στρατηγική, οι ενέργειες και τα μέσα, που αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων. Ξεκινά με τις ερωτήσεις για το τι και γιατί, στη συνέχεια, επικεντρώνεται στο 

πώς, πότε, ποιος και πού. 

Η οργάνωση (Organizing) είναι η λειτουργία για την εφαρμογή αποφάσεων που 

προκύπτουν από τη διαδικασία σχεδιασμού. Περιλαμβάνει τον καθορισμό 

καθηκόντων, τις θέσεις ευθύνης και τους ανθρώπους που θα εκτελέσουν αυτά τα 

καθήκοντα. Περιλαμβάνει επίσης, την ανάλυση του φόρτου εργασίας, τη κατανομή 

της μεταξύ των εργαζομένων και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων, ώστε να 

προχωρήσει ομαλά η εργασία. 

Η Διεύθυνση ή Διοίκηση των ανθρώπων (Leading) είναι η αποτελεσματική χρήση 

του ανθρώπινου δυναμικού, καθοδήγηση, συντονισμός προσωπικού για την 

εκπλήρωση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Περιλαμβάνει την αμφίδρομη 

επικοινωνία μεταξύ του διευθυντή και των εργαζομένων, το κίνητρο των 

εργαζομένων, με συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

εργασίας, την κατάρτιση και την ανάπτυξη των εργαζομένων. 

Ο έλεγχος (Controlling) είναι ουσιαστικά η παρακολούθηση και η διόρθωση. 

Περιλαμβάνει τη παρακολούθηση, τόσο της οργανωτικής απόδοσης, όσο και των 

επιδόσεων των εργαζομένων και της προόδου προς τους στόχους, τη μέτρηση των 
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αποτελεσμάτων, τις αποκλίσεις, τα αίτια αυτών (Μπουραντάς, 2015, Schraeder, Self, 

Jorda and Portis, 2014). 

Η λειτουργία του συντονισμού (Coordinating) είναι απλά αποτέλεσμα άσκησης των 

υπολοίπων λειτουργιών κι όχι ξεχωριστή λειτουργία (Μπουραντάς, 2015). 

       Φυσικά οι παραπάνω λειτουργίες, όπως επισημάνθηκε, προσαρμόζονται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πολιτιστικού οργανισμού. Έτσι, σημαντικό ρόλο στη 

διοίκησή του παίζει η ομαδικότητα και η συνεχής επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη του. 

Επίσης, συμμετέχει η δημιουργικότητα στη διαμόρφωση του περιεχομένου της 

εργασίας. Κατά συνέπεια, η οργάνωση της εργασίας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο 

στο κόστος και την απόδοση. Η παρακίνηση δεν μπορεί να είναι μόνο χρηματική. 

Τέλος, απαραίτητη κρίνεται και η στενή σχέση της ηγεσίας με τους εργαζόμενους του 

οργανισμού, γιατί για τη πετυχημένη παραγωγή πολιτιστικών αγαθών απαιτούνται 

καλές διαπροσωπικές σχέσεις  (Τσουρβάκας, 2012). 

 

3.7. Πολιτιστικό Μάρκετινγκ 

       Στο πεδίο του πολιτισμού η εισαγωγή της καλλιτεχνικής διαχείρισης άρχισε να 

λειτουργεί ως αυτόνομη επαγγελματική δραστηριότητα τη δεκαετία του 1970. Η 

λειτουργία της ουσιαστικά ήταν η εύρεση κοινού για τα πολιτιστικά αγαθά. Η 

ανάπτυξη των πολιτιστικών οργανισμών δημιούργησε την ανάγκη αυτής της 

μεσολάβησης ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το κοινό τους.  

Αρχικά, η διαχείριση ενός πολιτιστικού οργανισμού διέφερε από την διαχείριση μιας 

επιχείρησης, με σκοπό το κέρδος. Αυτή η παραδοχή είχε ως αποτέλεσμα η διαχείριση 

να ακολουθεί διαφορετικούς κανόνες, μιας και  ο σκοπός του πολιτιστικού προϊόντος 

ήταν η ευχαρίστηση του κοινού.  Στην εξέλιξή τους όμως διαπίστωσαν, ότι αν ήθελαν 

να είναι αποτελεσματικοί θα έπρεπε να διαχειριστούν τον πολιτισμό με όρους αγοράς. 
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Έτσι δημιουργήθηκαν τμήματα μάρκετινγκ, που καταρχήν εφάρμοσαν τις κλασσικές 

επιχειρηματικές πρακτικές προβολής, διαφημίζοντας το πολιτιστικό προϊόν που 

παρείχαν. Στην πορεία έγινε κατανοητό ότι απαιτούνταν να γίνει διαφορετικός 

σχεδιασμός και να ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες και επιθυμίες του κοινού. Κατά 

συνέπεια, επιτεύχθηκε ένας συνδυασμός απαιτήσεων του κοινού και απόδοσης  

κέρδους του πολιτιστικού προϊόντος (Kolb, 2013). 

       Σύμφωνα με τους Byrnes, (2003) και O’ Reilly (2011), πολιτιστικό μάρκετινγκ 

είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι πολιτιστικοί οργανισμοί 

και έχουν σκοπό να διερευνήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κοινού τους, 

καθώς και να δημιουργήσουν αγαθά και υπηρεσίες που θα το ικανοποιούν. Ενώ ο 

Kotler (1979) και μαζί με άλλους (Kotler and Roberto, 1989 και Kotler and Kotler, 

1998), υποστηρίζουν ότι το πολιτιστικό μάρκετινγκ και το μάρκετινγκ μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών στοχεύουν, καταρχήν, να κοινοποιήσουν τις ιδέες του 

οργανισμού και μετέπειτα να δημιουργήσουν ζήτηση, η οποία δεν περιορίζεται μόνο 

στο κοινό, αλλά αφορά και την προσέλκυση εθελοντών και χορηγών, που παίζουν κι 

αυτοί σημαντικό ρόλο για αυτούς τους οργανισμούς. 

       Η λειτουργία του μάρκετινγκ στους πολιτιστικούς οργανισμούς έχει δεχτεί 

κριτική, γιατί πολλές φορές οι στρατηγικές σχεδιασμού που χρησιμοποιούν είναι 

βασικά προσανατολισμένες στις επιθυμίες του κοινού και αντιστρατεύονται έως ένα 

σημείο την αποστολή των πολιτιστικών οργανισμών για ελεύθερη και δημιουργική 

επιλογή του προγράμματός τους. Στη εποχή που διανύουμε όμως με τον τεράστιο 

όγκο πληροφοριών, το μάρκετινγκ συμβάλλει, προσελκύοντας και αυξάνοντας το 

κοινό, δημιουργώντας θετική εικόνα, σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις με αυτό  

(Τσουρβάκας, 2012). 
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       Επομένως, το μάρκετινγκ στους πολιτιστικούς οργανισμούς κρίνεται απαραίτητο, 

γιατί στην εποχή μας το κοινό έχει πληθώρα προτάσεων για τον ελεύθερό του χρόνο, 

αλλά δεν έχει αρκετό ελεύθερο χρόνο (Kotler N.G., Kotler P. and Kotler W.I., 2008). 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός, που προωθεί τον οργανισμό, χρησιμοποιώντας εργαλεία 

που σχεδιάστηκαν για το χώρο των επιχειρήσεων, τον βοηθάει στην εξεύρεση πόρων, 

μιας και οι διαθέσιμοι κρατικοί πόροι για τον πολιτισμό είναι δραστικά μειωμένοι. 

Σκοπός αυτού του σχεδιασμού είναι πάντα, η διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ 

κοινού και οργανισμού, ώστε να εκπληρώνονται οι επιθυμίες του πρώτου σε βάθος 

χρόνου (Μπαντιμαρούδης, 2011). 

       Όπως υπογραμμίζουν οι Kotler (2008), αναφερόμενοι στο χώρο των μουσείων, 

μάρκετινγκ είναι “μια διαδικασία ανταλλαγής, στην οποία το μουσείο στοχεύει να 

προσφέρει στους επισκέπτες εξαιρετική αξία με μικρό κόστος και την ίδια στιγμή 

δημιουργεί ένα πλεόνασμα ή ισοφαρίζει. Το μάρκετινγκ είναι ανάμεσα σε αυτούς που 

αναζητούν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία (εμπειρία, ιδέα, χώρο, πληροφορία) και 

εκείνων που μπορούν να τα παρέχουν” (Kotler et al., 2008, σελ. 22). 

       Αναφερόμενοι τώρα στις μεταβλητές του μείγματος μάρκετινγκ για τους 

πολιτιστικούς οργανισμούς, το προϊόν (product) είναι μια υπηρεσία με πολλές 

ιδιαιτερότητες, διότι, αφενός πρέπει να καλύπτει ανάγκες διαφορετικές για τον 

καθένα και αφετέρου να αγοραστεί από όσους περισσότερους γίνεται. Για 

παράδειγμα κάθε παράσταση, θεατρική ή όπερας, μπορεί να εκλήφθη  διαφορετικά 

από τον κάθε θεατή και να έχει διαφορετική αποδοχή για τον καθένα, αλλά τελικά 

αυτό που έχει σημασία είναι η γενική αποδοχή του προϊόντος και άρα πωλήσεις 

εισιτηρίων.  
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       Η τοποθέτηση (place)  που αφορά το σημείο παροχής, θα πρέπει να προσφέρει 

πέρα από τις κτιριακές εγκαταστάσεις (προσβασιμότητα, στάθμευση), αλλά και 

σωστή διακίνηση του προϊόντος μέσα από τα κατάλληλα κανάλια. Παράδειγμα 

αποτελεί η Metropolitan Opera με τις παραστάσεις της να μεταδίδονται ταυτόχρονα 

σε 64 χώρες. Υπάρχουν, επίσης, οργανισμοί που κάνουν χρήση του livestreaming  και 

άλλοι που λειτουργούν έξω από το φυσικό τους χώρο (συμφωνικές ορχήστρες δίνουν 

συναυλίες σε υπαίθριους χώρους, θεατρικές παραστάσεις σε σχολικούς χώρους κ.ά.).  

       Η προώθηση (promotion)  έχει βοηθηθεί και έχει εξελιχθεί από την τεχνολογία. 

Οι παραδοσιακοί τρόποι προβολής, πέρα από την οικονομική επιβάρυνση, δεν είναι 

αποτελεσματικοί για όλα τα είδη κοινού. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποδίδουν 

περισσότερο και με ελάχιστο κόστος. Σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία πρέπει να 

είναι στοχευμένη και μετρήσιμη, άρα καθίσταται απαραίτητη η τμηματοποίηση.  

       Η τιμή (price) είναι ένα λεπτό θέμα, για τους μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς 

οργανισμούς. Από τη μια πλευρά, η τέχνη θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτή στο 

ευρύ κοινό. Από την άλλη όμως, η καλή τέχνη πολλές φορές κοστίζει. Καλλιτεχνικές  

εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, όπως όπερες, συμφωνικές ορχήστρες, ή διάσημοι 

καλλιτέχνες απαιτούν υψηλό κόστος οργάνωσης και κατά συνέπεια ακριβό εισιτήριο. 

Εδώ αρκετές φορές εισέρχεται και ο παράγοντας του κράτους με τις επιχορηγήσεις, ή 

οργανισμών με κοινωφελές έργο. Επίσης, επιθυμητό αλλά και επιδιωκόμενο είναι τα 

έσοδα και από άλλες πηγές, όπως χορηγίες, δωρεές, λειτουργία χώρων εστίασης, 

πώληση αναμνηστικών κ.ά. (Μοναστηρίδης, 2014).   
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3.8. Δημόσιες Σχέσεις στους Πολιτιστικούς Οργανισμούς 

       Οι Δημόσιες Σχέσεις στη σημερινή εποχή καταρτίζουν προγράμματα, 

σχεδιασμένα να προβάλλουν την εικόνα των πολιτιστικών οργανισμών. Το κοινό 

όμως αυτών των οργανισμών είναι μεγάλο και ετερόκλητο και για να είναι 

αποτελεσματικές οι ενέργειες των Δ.Σ. θα πρέπει πρωτίστως να απαντήσουν στις 

παρακάτω ερωτήσεις. 

Πώς βλέπουν τον οργανισμό οι άλλοι; 

Ποιο είναι το κοινό μας; 

Τί πιστεύει το κοινό για μας; 

Πώς γινόμαστε αντιληπτοί από τον επιχειρηματικό κόσμο, την τοπική κοινότητα, την 

εκπαιδευτική κοινότητα και την πολιτιστική κοινότητα; 

Μετράμε τη γνώμη του κοινού μας και τις στάσεις του; 

Πόσο εύκολη είναι η προσέλκυση χορηγιών και δωρεών; 

Πόσο εύκολο είναι να αποκτήσουμε κάλυψη από τα ΜΜΕ; (Kotler, 2008). 

       Αποτελεσματικότερες Δ.Σ. σε έναν πολιτιστικό οργανισμό έχουμε όταν υπάρχει: 

εστίαση στο όραμα, ισχυρές εσωτερικές δημόσιες σχέσεις, δηλαδή, εμπλοκή των 

εργαζομένων στον επικοινωνιακό σχεδιασμό, εκπομπή κοινού μηνύματος στο κοινό 

του, ευέλικτη λειτουργία, παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και 

κατανόηση πως επηρεάζουν την αποστολή του και τέλος, ενεργή συμμετοχή της 

ηγεσίας στην προβολή του οργανισμού (Lattimore et. al., 2013). 

       Επίσης, ρόλο στην αποτελεσματικότητα των Δ.Σ. παίζει η “συνολική 

συμπεριφορά” του πολιτιστικού οργανισμού και επιμέρους στοιχεία, όπως, η 

εμφάνιση του κτιρίου, η συμπεριφορά του προσωπικού, η οργάνωση, η συμμετοχή 

και προσέλκυση στις εκδηλώσεις, ο τρόπος και η συχνότητα παρουσίασης από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά (Πικοπούλου-Τσολάκη, 2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ   ΝΙΑΡΧΟΣ (ΚΠΙΣΝ) 

 

4.1. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Δωρεά, το Όραμα 

       Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς 

φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς 

της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού και της 

κοινωνικής πρόνοιας. 

Από το 1996, έχει διαθέσει συνολικά άνω των €2 δισεκατομμυρίων με  4.000 δωρεές 

σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 113 κράτη ανά τον κόσμο –

συμπεριλαμβανομένης της νέας πρωτοβουλίας του ΙΣΝ να στηρίξει περαιτέρω τον 

τομέα της Υγείας στην Ελλάδα,  με μία σειρά έργων υποδομών και εκπαίδευσης, με  

προϋπολογισμός πάνω από €200 εκατομμύρια Νιάρχος, (snf.org, 2017. Ιστορία και 

Σκοπός. [online]. Available at: www.snf.org/el/isn/istoria-skopos [Accessed 29 Oct. 

2017]. 

       Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι η μεγαλύτερη 

μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 

€630 εκατομμύρια. Μέσα στο σύνολο συμπεριλαμβάνονται  δύο επιμέρους δωρεές 

ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ εκάστη, προς την Εθνική Βιβλιοθήκη και τη Λυρική, για 

να ενισχυθεί το έργο της μετάβασής τους στις νέες εγκαταστάσεις.  

(snf.org, 2017. Πρωτοβουλίες/Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. [online]. 

Available at: www.snf.org/el/protoboulies/kpisn [Accessed 29 Oct. 2017]. 

       Το όραμα του Ιδρύματος είναι να προσφέρει στην πόλη νέες θεσμικές βάσεις και 

ένα πλαίσιο για το μέλλον. Το τρίπτυχο, παιδεία, πολιτισμός, βιωσιμότητα, ως τα 

κύρια στοιχεία του ΚΠΙΣΝ θα βοηθήσουν την πόλη να προχωρήσει στον 21
ο
 αιώνα 

μέσα στο παγκόσμιο στερέωμα. Να δημιουργήσει τη “συνύπαρξη της Εθνικής 

https://www.snf.org/el/isn/istoria-skopos/
https://www.snf.org/el/protoboulies/kpisn/
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Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ενός εκπαιδευτικού και 

πολιτιστικού Πάρκου, σε έναν ενιαίο χώρο, δωρίζοντας στον ελληνικό λαό ένα 

σημαντικό αστικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό τοπόσημο, διεθνούς 

εμβέλειας” (snfcc.org, 2017. Όραμα. [online]. Available at:  

www.snfcc.org/about/vision [Accessed 29 Oct. 2017].  

Να γίνει το ΚΠΙΣΝ  ένα σημείο προορισμού, και μέσα από ένα ανοιχτό και 

προσβάσιμο δημόσιο χώρο, να επαναπροσδιοριστεί η σχέση του κοινού με τον 

δημόσιο χώρο, ενός χώρου “όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, συνομιλούν, 

συναθροίζονται και δημιουργούν”. Να δημιουργηθεί ένας διεθνής θεσμός, “που θα 

αναζητά συνεχώς καινούριους τρόπους να συνδυάσει καινοτομίες στη γνώση, στις 

τέχνες, στην πρόσβαση και τη διαχείριση πληροφοριών, στη ψυχαγωγία και τη 

διάθεση του ελεύθερου χρόνου, προκειμένου να προσελκύσει ερευνητές, καλλιτέχνες, 

σπουδαστές και ακροατήρια από όλο τον κόσμο στις εκδηλώσεις του και τα 

εγχειρήματά του”. (Πρόγραμμα Metamorphosis, 2016. Το ΚΠΙΣΝ στον Κόσμο. [pdf]. 

Available at: www.snfcc.org/media/425546/gr_metamorphosis.pdf [Accessed 29 Oct. 

2017] και Κατάλογος Έκθεσης Π. Τέτση, 2016. Μήνυμα Ανδρέα Δρακόπουλου, 

Προέδρου Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος [program].  

 

4.2. Ιστορικό της δημιουργίας του ΚΠΙΣΝ 

       Η ιδέα για το ΚΠΙΣΝ άρχισε να διαμορφώνεται το 1998, με την απόφαση του 

Ιδρύματος να χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων για την Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Παράλληλα, και ανεξάρτητα από την παραπάνω 

πρωτοβουλία, το Ίδρυμα εξέταζε και πρόταση ενίσχυσης της Εθνικής Λυρικής 

Σκηνής. Μέσα από αυτά τα δύο σχέδια, καθώς και από την προοπτική που προσέφερε 

ο χώρος που ορίστηκε για την ανάπτυξη του έργου στο Δήμο Καλλιθέας, άρχισε να 

https://www.snfcc.org/about/vision/?lang=el
https://www.snfcc.org/media/425546/gr_metamorphosis.pdf
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φαίνεται μία εξαιρετική  προοπτική για ένα αστικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και 

περιβαλλοντικό έργο, το οποίο θα αποτελούσε ορόσημο για την ελληνική κοινωνία.  

Μετά από μία σειρά μακροχρόνιων διαβουλεύσεων ανάμεσα στο Ίδρυμα και όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμος Καλλιθέας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων), κατέληξαν το έργο να πραγματοποιηθεί στο 

χώρου του παλιού ιππόδρομου, στο Δέλτα Φαλήρου. Η συνολική έκταση έφτανε τα 

240.000 μ². Από αυτά τα 210.000 μ² ορίστηκαν για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος και την Εσπλανάδα και τα υπόλοιπα 30.000 μ² για τη δημιουργία 

δημοτικού αθλητικού πάρκου για τον Δήμο Καλλιθέας (snfcc.org, 2017. Όραμα. 

[online]. Available at: www.snfcc.org/about/vision [Accessed 29 Oct. 2017]. 

 

Οι πιο σημαντικοί χρονικοί σταθμοί από την απόφαση της κατασκευής του ΚΠΙΣΝ 

ως την παράδοση του στο ελληνικό δημόσιο 

Οκτώβριος 2006: Το ΙΣΝ ανακοινώνει ότι θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη 

χρηματοδότηση της μελέτης, της κατασκευής και του εξοπλισμού του έργου. 

Αποφασίζεται ο χώρος κατασκευής στο Δέλτα Φαλήρου. Το κέντρο θα περιλαμβάνει 

την Εθνική Λυρική Σκηνή (28.000τ.μ.), τη Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (22.000 

τ.μ.) και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος (170 στρεμμάτων), συνολικής έκτασης 210.000 

στρεμμάτων. Υπογράφεται το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ελληνικό Δημόσιο. 

Φεβρουάριος 2008: Τη μελέτη και το σχεδιασμό του έργου αναλαμβάνει ο διεθνούς 

φήμης Ιταλός αρχιτέκτονας Renzo Piano (Renzo Piano Building Workshop). 

Μάρτιος 2009: Υπογράφεται η σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο και 4 μήνες 

αργότερα ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων ο νόμος για τη δημιουργία του  

(N.3785/7-8-2006). Το Ίδρυμα αναλαμβάνει το συνολικό κόστος κατασκευής και 

εξοπλισμού του ΚΠΙΣΝ και την παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο μετά την 

https://www.snfcc.org/about/vision/?lang=el
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ολοκλήρωσή του. Το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει τον πλήρη και αποκλειστικό 

έλεγχο και τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, με σκοπό τη χρήση και απόλαυση του έργου 

από τους κατοίκους της χώρας. 

Δεκέμβριος 2011: Αρχίζουν οι πρώτες εργασίες στο χώρο 

Σεπτέμβριος 2012: Η κατασκευή ανατίθεται στην κοινοπραξία Salini Impregilo-

ΤΕΡΝΑ 

Οκτώβριος 2013: Ανοίγει για το κοινό το Κέντρο Επισκεπτών στο χώρο του 

εργοταξίου. 

Ιούνιος 2015:  Το Πάρκο ανοίγει για το κοινό, για 4 μέρες και νύχτες εκδηλώσεων σε 

μία, όπως χαρακτηρίστηκε «μικρογραφία του μέλλοντος». 

Ιούνιος 2016: Το ΚΠΙΣΝ συστήνεται στο κοινό της πόλης με ένα τετραήμερο 

εκδηλώσεων με τον τίτλο “Metamorphosis”-Το ΚΠΙΣΝ στον Κόσμο”, 23-26/6/2016. 

Συμμετέχουν 400 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες. Τις εκδηλώσεις παρακολουθούν 

115.000 άνθρωποι. 

23 Φεβρουαρίου 2017: Το ΚΠΙΣΝ παραδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.  

(2006-2016 Το χρονικό μιας ιστορικής κατασκευής, 2016. Εφημερίδα Καθημερινή 

Περιοδικό Κ, (681) και snfcc.org, 2017 Όραμα. [online]. Available at: 

www.snfcc.org/about/vision [Accessed 29 Oct. 2017]. 

 

4.3. Κέντρο Επισκεπτών 

       Στις 7 Οκτωβρίου 2013, στη φάση της κατασκευής αρχίζει να  λειτουργεί το 

Κέντρο Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ. Ήταν μια προσωρινή κατασκευή που 

κατασκευάστηκε στο ανατολικό όριο του εργοταξίου του ΚΠΙΣΝ (Εσπλανάδα). Το 

σχέδιο της προέκυψε από πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ανάμεσα σε 

προπτυχιακούς φοιτητές της αρχιτεκτονικής όλων των πανεπιστημίων της χώρας.  

https://www.snfcc.org/about/vision/?lang=el
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Το νικητή επιλέγει ο αρχιτέκτονας του έργου Renzo Piano. Το πρώτο βραβείο, που 

είναι και το σχέδιο που υλοποιείται, λαμβάνει το η ομάδα των φοιτητών Άγι-

Παναγιώτη Μουρελάτου και Σπυρίδωνα Γιωτάκη  (snfcc.org, 2017. Η κατασκευή του 

Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. [pdf]. Available at: 

www.snfcc.org/media/115108/Construction-facts.pdf [Accessed 30 Oct. 2017]. 

       Το Κέντρο Επισκεπτών λειτουργεί έως την ολοκλήρωση της κατασκευής σε 

εκείνο το χώρο και αποτελεί ένα σημείο όπου το κοινό, μέσα από μια σειρά 

εκθέσεων, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων, μπορεί να  μάθει περισσότερα  

για την ιστορία, τη διάρθρωση του ΚΠΙΣΝ, και τον μελλοντικό του ρόλο. 

Απαρτίζεται από τέσσερις θεματικές ενότητες, σε μία αναλογία με τους οργανισμούς 

που θα στεγάσει το ΚΠΙΣΝ. Η πρώτη αφορά την Εθνική Λυρική Σκηνή, η δεύτερη 

την Εθνική Βιβλιοθήκη και η τρίτη το “Πάρκο Σταύρος Νιάρχος”. Η τέταρτη 

θεματική είναι η παιδική γωνία και μέσα από διαδραστικά παιχνίδια θέλει να κάνει τα 

παιδιά να γνωρίσουν το Κέντρο, καθώς και τις μελλοντικές του δράσεις. Επίσης, με 

αφετηρία το Κέντρο Επισκεπτών το κοινό μπορεί να επισκεφθεί το εργοτάξιο και να 

ενημερωθεί για τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. 

Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον 

Ιανουάριο του 2016, φιλοξένησε 300 εκδηλώσεις και δέχτηκε 58.000 επισκέπτες, από 

τους οποίους οι 9.000 ήταν μαθητές.  

       Από τις 5 Φεβρουαρίου 2016, το Κέντρο Επισκεπτών μετέφερε τις 

δραστηριότητές του από το κτίριο της Εσπλανάδας, σε νέο κτίριο στο 

βορειοανατολικό τμήμα του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, που σχεδιάστηκε και αυτό 

από τον Renzo Piano, όπως και το σύνολο του έργου. Το νέο Κέντρο Επισκεπτών 

συνεχίζει να προσφέρει τη δυνατότητα στο κοινό να ενημερωθεί για τις τεχνικές 

λεπτομέρειες της κατασκευής, καθώς και για την αποστολή και το όραμα του ΚΠΙΣΝ 

https://www.snfcc.org/media/115108/Construction-facts.pdf
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(snfcc.org, 2017. Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ/ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ. [online]. Available 

at: www.snfcc.org/you-the-snfcc/about [Accessed 30 Oct. 2017]. 

 

4.4. Κατασκευή του ΚΠΙΣΝ 

       Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αφού διεξάγει 

κλειστό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, στη συνέχεια ανακοινώνει ότι τη μελέτη και το 

σχεδιασμό του έργου θα αναλάβει ο διεθνούς φήμης Ιταλός αρχιτέκτονας Renzo 

Piano (Renzo Piano Building Workshop). 

       Όταν αρχίζει η κατασκευή το ΙΣΝ είχε βάλει τρείς στόχους για να θεωρηθεί 

επιτυχημένη η όλη διαδικασία. Ο πρώτος στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου με 

την απόλυτη τήρηση του προγραμματισμού (χρονικού/οικονομικού), αλλά και των 

ποιοτικών και λειτουργικών απαιτήσεων, στα οποία στηρίχθηκε η αξιολόγηση και η 

έγκριση της δωρεάς από την Διοίκηση του Ιδρύματος. Ο δεύτερος στόχος είναι η 

ύπαρξη διαφάνειας και αποτελεσματικότητας σε  όλη τη διαδικασία της υλοποίησης 

του έργου (σχεδιασμός, ανάθεση, κατασκευή και αρχική λειτουργία). Απαραίτητο 

κρίθηκε επίσης να τηρηθούν οι δεσμεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: ΙΣΝ, 

δωρεοδόχο, μελετητές, ανάδοχο της κατασκευής και τελικούς χρήστες. Ο τρίτος 

στόχος είναι  η προώθηση εργοταξιακών αρχών και καινοτόμων μεθόδων κατά την 

εκτέλεση των έργων, με τρόπο που συνεισφέρουν στην πράξη στην ανάπλαση του 

αστικού περιβάλλοντος. (snfcc.org, 2017. Η κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. [pdf]. Available at: 

 www.snfcc.org/media/115108/Construction-facts.pdf [Accessed 30 Oct. 2017]. 

       Το έργο απαρτίζεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη, την Εθνική Λυρική Σκηνή και 

το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. 

https://www.snfcc.org/you-the-snfcc/about/?lang=el%20
https://www.snfcc.org/media/115108/Construction-facts.pdf
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H Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (ΕΒΕ), με τον χαρακτηριστικό της «πύργο των 

βιβλίων», ύψους 18 μέτρων, καταλαμβάνει μία έκταση 22.000 τ.μ., διαθέτει 

ξεχωριστούς χώρους για ενήλικες, εφήβους και παιδιά, ενώ θα διοργανώνονται και 

διάφορα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα. Παράλληλα, κάποια σημεία της 

θα λειτουργούν και ως εκθεσιακοί χώροι. Ο σχεδιασμός της ΕΒΕ έγινε σε συνεργασία 

με τη Βρετανική Βιβλιοθήκη και στοχεύει να εκσυγχρονίσει αυτόν το σημαντικό 

πολιτιστικό φορέα της χώρας, που δημιουργήθηκε το 1932. Στους χώρους της 

λειτουργεί μια σύγχρονη ερευνητική μονάδα, καθώς και Επιχειρηματικό Κέντρο.  

Θα στεγάσει τις συλλογές της Βιβλιοθήκης, που περιλαμβάνουν ερευνητικές 

συλλογές, 4500 χειρόγραφους κώδικες (9
ος 

- 19
ος

 αιώνας), ιστορικά αρχεία και 

έγγραφα και χιλιάδες τίτλους βιβλίων. ΤΟ ΚΠΙΣΝ/ΟΡΑΜΑ/ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [online]. Available at: 

www.snfcc.org/about/vision/the-national-library-of-greece [Accessed 30 Oct. 2017]. 

       Η Εθνική Λυρική (ΕΛΣ) ξεχωρίζει για την κορυφαία ακουστική, τις μεγάλες 

τεχνολογικές δυνατότητες και την ευελιξία στην εναλλαγή των σκηνικών. 

Η κυρίως αίθουσα της, είναι εφάμιλλη με τις καλύτερες των λυρικών θεάτρων σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ στο σχεδιασμό της ξεχωρίζουν οι εξώστες που 

“αιωρούνται” και οι τοίχοι από σκυρόδεμα ύψους έξι ορόφων, στο χώρο της 

υποδοχής. Για να καταλήξουν στην σχεδίαση του εσωτερικού της αίθουσας 

προηγήθηκε έρευνα σε αρχαία θέατρα, ιστορικές όπερες. Έλαβαν υπόψη την ιστορία 

και την παράδοση της οπερικής αρχιτεκτονικής, η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο 

βαθμό από το σχεδιασμό των θεάτρων στην αρχαία Ελλάδα, σε αρχιτεκτονικό και 

ακουστικό επίπεδο. Τελικά αποφασίστηκε να ενσωματωθούν στα χαρακτηριστικά του 

σχεδιασμού  στοιχεία, τόσο από την ελληνική αρχαιότητα όσο και από τις πιο 

επιτυχημένες, σχεδιαστικά, όπερες στην ιστορία. Ως αποτέλεσμα της έρευνας αυτής, 

https://www.snfcc.org/about/vision/the-national-library-of-greece/?lang=el
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κατέληξαν σε δύο όπερες ως σημεία αναφοράς για το σχεδιασμό, ιδιαίτερα γνωστές 

για την ακουστική τους ανωτερότητα: την Semperoper (1841) στη Δρέσδη και το 

Teatro Colón (1908) στο Μπουένος Άιρες. Παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, οι 

συγκεκριμένοι χώροι παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές ομοιότητες, 

χαρακτηριστικές για κλασσικές ιταλικές όπερες. Συμπεριλαμβάνει καμπυλόγραμμων 

σχημάτων και πολλαπλές σειρές καθισμάτων με μικρό αριθμό σειρών ανά μπαλκόνι. 

Ο τρόπος διάταξης και ο σχεδιασμός του κεντρικού τους χώρου λειτουργεί ως 

τύμπανο για την αντήχηση του ήχου (Βassuet, 2011). Εκτός από την κύρια αίθουσα 

περιλαμβάνει μία μικρότερη “Εναλλακτική Σκηνή”, χωρητικότητας 400 θέσεων. 

Λειτουργεί Παιδική σκηνή και επίσης θα διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα 

μέσα από διαλέξεις και σεμινάρια. ΤΟ ΚΠΙΣΝ/ΟΡΑΜΑ/Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

[online]. Available at: 

 www.snfcc.org/about/vision/the-greek-national-opera [Accessed 30 Oct. 2017]. 

Η Αγορά, είναι ένας υπαίθριος δημόσιος χώρος συνάντησης και αποτελεί τον 

σύνδεσμο ανάμεσα στα δύο κτίρια. 

       Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ένας χώρος  170 στρεμμάτων, αποτελείται από 

φυτά, σιντριβάνια, μονοπάτια, παιδικές χαρές και ανοιχτούς χώρους, οι οποίοι 

διατίθενται για την διοργάνωση συναυλιών, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων. Από 

τα σημαντικότερα σημεία του είναι ο Μεσογειακός Κήπος και αποτελείται από 

αειθαλή και ενδημικά φυτά, ο Λόφος απ' όπου η πανοραμική θέα στη θάλασσα και 

την Ακρόπολη είναι εντυπωσιακή, και το Ξέφωτο, ένας μεγάλος, ανοικτός χώρος 

πρασίνου έκτασης 5 στρεμμάτων, κατάλληλος για συγκεντρώσεις, διοργανώσεις  

συναυλιών και φεστιβάλ, καθώς και προβολές ταινιών. Το 900 τ.μ. Αναγνωστήριο με 

τους γυάλινους τοίχους, ο χώρος της Αγοράς (διατίθεται για την διοργάνωση 

εκδηλώσεων) καθώς και η Εσπλανάδα με τις χαρακτηριστικές δεντροστοιχίες, που 

https://www.snfcc.org/about/vision/the-greek-national-opera/?lang=el%20
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προσφέρεται  για τρέξιμο και ποδηλασία. Παράλληλα με την Εσπλανάδα βρίσκεται 

το κανάλι, το οποίο λειτουργεί ως μια νοητή συνέχεια της θάλασσας. Τέλος, υπάρχει 

ο Φάρος, σημείο όπου μπορεί να έχει κάποιος πανοραμική θέα στο Πάρκο (Kalfa and 

Kalogirou, 2017 και snfcc.org, 2017, ΤΟ ΚΠΙΣΝ/ΟΡΑΜΑ/ΠΑΡΚΟΣΤΑΥΡΟΣ 

ΝΙΑΡΧΟΣ [online]. Available at: www.snfcc.org/about/vision/the-stavros-niarchos-

park [Accessed 30 Oct. 2017]. 

       Το ΚΠΙΣΝ χαρακτηρίζεται για την πράσινη κατασκευή του που περιλαμβάνει 

φωτοβολταϊκά πάνελ, πράσινες στέγες, προστασία από πλημμύρες, βιοποικιλότητα 

και πολλές καινοτόμες πρακτικές στη φάση του σχεδιασμού και της κατασκευής, 

δηλωτικά στοιχεία βιώσιμης ανάπτυξης. Κατέκτησε την πλατινένια πιστοποίηση 

LEED ως Πράσινο Κτίριο, που αποτελεί την υψηλότερη διάκριση για περιβαλλοντικά 

και βιώσιμα κτίρια. Είναι η πρώτη διάκριση αυτού του είδους για πολιτιστικό έργο 

τέτοιας κλίμακας, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (Kalfa et al., 2017).  

 

 

4.5. Οργάνωση και Διοίκηση ΚΠΙΣΝ 

       Με βάση το Ν. 3785/2009, συνίσταται Οργανισμός με την νομική  μορφή της 

ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού και την επωνυμία “Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.” 

Ο Οργανισμός διοικείται από το Δ.Σ, το οποίο αποτελείται από έξι μέλη. Ο Πρόεδρος 

και τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού ορίζονται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης. Δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και θα λειτουργεί ως 

φορέας ιδιωτικού δικαίου. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και 

Οικονομικών. 

 

https://www.snfcc.org/about/vision/the-stavros-niarchos-park/?lang=el
https://www.snfcc.org/about/vision/the-stavros-niarchos-park/?lang=el
https://www.snfcc.org/media/60873/law-3785.2009.pdf
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4.6. Πρόδρομες Εκδηλώσεις - Ο χορός των γερανών 

       Στις 25 Ιουνίου 2014, στη φάση κατασκευής του, οι γερανοί του εργοταξίου στο 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος «χόρεψαν» σε μια σύλληψη του Renzo 

Piano, αρχιτέκτονα του έργου και μια μοναδική χορογραφία του Ρενάτο Τζανέλλα, με 

μουσική από τους Πλανήτες (The Planets) του Gustav Holst. Τη μουσική ερμήνευσε 

ζωντανά στον χώρο του εργοταξίου η Ορχήστρα της Ε.Λ.Σ., υπό τη διεύθυνση του 

Μύρωνα Μιχαηλίδη. Η σύλληψη και η οργάνωση της μοναδικής αυτής χορογραφίας 

έγινε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το αρχιτεκτονικό γραφείο του Renzo Piano, 

και την Εθνική Λυρική Σκηνή (yerolymbos.com, 2017. Ο χορός των γερανών/Time 

Lapse Video, 9-3-2017. [online]. Available at: 

www.yerolymbos.com/el/2017/03/09 [Accessed 30 Oct. 2017]. 

  

4.7. Φωτογραφική Τεκμηρίωση  (Γ. Γερόλυμπος) 

       Ο Γιώργης Γερόλυμπος  υπήρξε ο επίσημος φωτογράφος της κατασκευής του 

Κέντρου (Athens Voice GR 2017, Ο Γιώργης Γερόλυμπος φωτογραφίζει το ΚΠΙΣΝ. 

[online]. Available at: 

www.athensvoice.gr/culture/photography/345878_o-giorgis-gerolympos-fotografizei-

kpisn και yerolymbos.com, 2017. Προφίλ. [online]. Available at: 

 www.yerolymbos.com/about/profile [Accessed 30 Oct. 2017]. 

 

4.8. Οφέλη κατασκευής και λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ 

       Τα οφέλη που προκύπτουν από την κατασκευή και τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ 

είναι οικονομικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτικού και προφανώς 

πολιτισμικού περιεχομένου. 

http://www.yerolymbos.com/el/2017/03/09/%CE%BF-%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD/
http://www.athensvoice.gr/culture/photography/345878_o-giorgis-gerolympos-fotografizei-kpisn
http://www.athensvoice.gr/culture/photography/345878_o-giorgis-gerolympos-fotografizei-kpisn
http://www.yerolymbos.com/about/profile/
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- Η αρχική δωρεά για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ έχει αποφέρει, μέσα από τον κύκλο 

εργασιών που εκτελέστηκε την περίοδο της κατασκευής του, περίπου €1 δις 

οικονομικής δραστηριότητας. 

- Η λειτουργία του ΚΠΙΣΝ και οι δαπάνες των επισκεπτών, που αποδίδονται στο 

ΚΠΙΣΝ, συνεισφέρουν περίπου €160 εκατομμύρια στην οικονομική δραστηριότητα 

της γύρω περιοχής, της Αθήνας, κατά το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας. 

- Η επιφάνεια πρασίνου στις περιοχές που συνορεύουν με το ΚΠΙΣΝ έχει 

διπλασιαστεί. 

- Η Αθήνα έχει αποκτήσει ένα πολυεπίπεδο πολιτιστικό κέντρο παγκοσμίου επιπέδου, 

με όλη τη συνεπακόλουθη διεθνή αναγνώριση. 

- Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί σημείο αναφοράς για την αναδιαμόρφωση μιας σημαντικής 

περιοχής της νοτιοανατολικής Αθήνας. 

- Μακροπρόθεσμα, η λειτουργία και τα προγράμματα του ΚΠΙΣΝ θα συνεισφέρουν 

σημαντικά στην εγχώρια οικονομία και τον πολιτισμό. 

- Έχει ληφθεί μέριμνα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στο 

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος για ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. άτομα με ειδικές 

ανάγκες, ηλικιωμένοι). Η ανοιχτή λειτουργία του ΚΠΙΣΝ θα βοηθήσει στην άρση 

κοινωνικών εμποδίων που αποτρέπουν τους πολίτες από τη συμμετοχή σε 

πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

- Η ιδιαίτερη σύμπραξη δημόσιου με ιδιωτικό τομέα που εφαρμόστηκε στην 

περίπτωση του ΚΠΙΣΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ως πρότυπο για 

παρόμοιες δωρεές που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών. Η 

συγκεκριμένη σύμπραξη χαρακτηρίστηκε από υψηλή διαφάνεια, δημιουργία ισχυρής 

διοικητικής δομής και λειτουργίας όταν παραδόθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο. 
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4.9. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις ΚΠΙΣΝ 

       Το ΚΠΙΣΝ από την αρχή της λειτουργίας του (καλοκαίρι 2016), εκδίδει έντυπο 

με τις εκδηλώσεις του, με παράλληλη ανάρτηση (ηλεκτρονική μορφή) στην 

ιστοσελίδα του, www.snfcc.org. Διαθέτει σελίδα στο Facebook, λογαριασμό στο 

Instagram και στο YouTube.  

       Προσφέρει τη δυνατότητα εγγραφής στο Newsletter και αποστολής/ενημέρωσης 

των εκδηλώσεων/δράσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Έχει 

δημιουργήσει “Πρόγραμμα Μελών ΚΠΙΣΝ”, δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης 

προνομίων, αλλά και συνεισφοράς στην υλοποίηση δραστηριοτήτων και 

προγραμμάτων, ειδικά σχεδιασμένων, με βάση την αποστολή του Κέντρου, να είναι 

ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. 

       Προσφέρει ξεναγήσεις, που περιλαμβάνουν περιήγηση κτιριακό συγκρότημα της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, αλλά και στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κοινού που το περιβάλλουν. 

       Δημιούργησε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης  και προσφέρει τη δυνατότητα σε 

άτομα ηλικίας 18-35 ετών αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στους τρεις φορείς, 

ΚΠΙΣΝ Α.Ε.,  Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ). 

Το πρόγραμμα υλοποιείται χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του “Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των 

Νέων».  Η πρωτοβουλία «Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων” του ΙΣΝ στοχεύει 

να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, να 

δώσει ευκαιρίες, καλύτερες προοπτικές για εργασία και δυνατότητα ανάπτυξης  

δεξιοτήτων στους νέους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε πεδία που 

σχετίζονται με τη λειτουργία των τριών φορέων και  έχουν την ευκαιρία να 

εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας 

http://www.snfcc.org/
https://www.facebook.com/#!/SNFCC?fref=ts
https://www.instagram.com/snfcc/
https://www.youtube.com/channel/UCdGYlPM8Do38i0u5tt56ZrQ
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και επίλυσης προβλημάτων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν εκ των έσω 

τους μηχανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας των τριών φορέων. (snfcc.org, 2017. ΤΟ 

ΚΠΙΣΝ. [online]. Available at: www.snfcc.org/default.aspx?lang=el [Accessed 30 

Oct. 2017]. 

       Στους χώρους του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν χώροι εστίασης: Agora Bistro, Canal 

Café, Coffee and Juice Vans on Tour, Park Kiosk, Pharos Café 

(snfcc.org, 2017. Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ/ΣΗΜΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ. [online]. Available at: 

www.snfcc.org/you-the-snfcc/food-beverages [Accessed 30 Oct. 2017]. 

Ώρες Λειτουργίας ΚΠΙΣΝ: 

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: Δευτέρα-Κυριακή 06.00-20.00 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ): 06.00-00.00 

Χώροι Αναγνωστηρίων: 06.00-00.00 

Χώροι Δημόσιων Υπολογιστών: 09.00-00.00 

Κέντρο Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ: Δευτέρα-Κυριακή 09.00-22.00 

Αγορά: 06.00-00.00 

Φάρος: 06.00-00.00  

Πίδακες Νερού: 09.00-14.00 and 17.00-20.00 

Παιδικές Χαρές: 06.00-20.00 

Στίβος: Δευτέρα-Κυριακή 06.00-00.00 

Parking: 24/7 (snfcc.org, 2017. Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ/ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. [online]. 

Available at: www.snfcc.org/you-the-snfcc/opening-hours [Accessed 30 Oct. 2017] 

       Το ΚΠΙΣΝ απευθύνεται σε όλες οι ηλικίες και σε όλες οι κοινωνικές ομάδες, 

λειτουργεί με βάση τους 3 πυλώνες του, ΕΛΣ, ΕΒΕ, και Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και 

τους προβάλλει σαν σύνολο (snfcc.org, 2017. Γενικές Πληροφορίες. [online]. 

Available at: www.snfcc.org [Accessed 30 Oct. 2017]. 

https://www.snfcc.org/default.aspx?lang=el
https://www.snfcc.org/you-the-snfcc/food-beverages/?lang=el
https://www.snfcc.org/you-the-snfcc/opening-hours/?lang=el
http://www.snfcc.org/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο
 : ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

5.1. Μέθοδος 

       Υπάρχουν δύο μεθοδολογίες έρευνας. Η ποιοτική και η ποσοτική.  

Η ποιοτική έρευνα είναι μια διαδικασία που διερευνά και προσπαθεί να κατανοήσει 

δεδομένα που αφορούν κοινωνικά ή ατομικά ζητήματα. Παρέχει τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να αντλήσει πλούσιες πληροφορίες για το θέμα που εξετάζει και αποτελεί 

την κατάλληλη μεθοδολογία για να απαντηθούν τα ερωτήματα που σχετίζονται με το 

“γιατί” και το “πώς” των φαινομένων (Creswell, 2014). Η ποσοτική έρευνα είναι η 

διαδικασία που συλλέγει, αναλύει και ερμηνεύει δεδομένα που προκύπτουν από 

στατιστικές μεθόδους, μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικά σχήματα. Τα δεδομένα 

αυτά μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να παρουσιαστούν μέσα από αριθμούς 

(Boodhoo and Purmessur, 2009). Για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας 

έρευνας επιλέχθηκε η μέθοδος της ποσοτικής έρευνας. 

       Για την ακρίβεια η ποσοτική μέθοδος επιλέχθηκε γιατί δίνει τη δυνατότητα 

εκτιμήσεων και προβλέψεων χρησιμοποιώντας μεγάλα, αντιπροσωπευτικά, δείγματα, 

και συλλογή δεδομένων από δείγματα ευκολίας. Βασίζεται σε αξιόπιστες αριθμητικές 

και στατιστικές μετρήσεις από το σύνολο του πληθυσμού που εφαρμόζεται. Δύναται 

να αναλύει τις τάσεις, να συγκρίνει ομάδες ή σχετικές μεταβλητές, χρησιμοποιώντας 

τη στατιστική ανάλυση και τέλος, να ερμηνεύει τα αποτελέσματα κάνοντας σύγκριση 

με προηγούμενες προβλέψεις και έρευνες. Χαρακτηριστικό της ποσοτικής έρευνας 

είναι η αντικειμενικότητα και η πιο αμερόληπτη προσέγγιση (Creswell, 2012). 

       Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων μας είναι το 

ερωτηματολόγιο. Είναι ένα εργαλείο χαμηλού κόστους και δίνει τη δυνατότητα 

γρήγορης συγκέντρωσης δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο, δηλαδή οι 

ερωτήσεις παρουσιάζονται με συγκεκριμένη σειρά και ο ερωτώμενος καλείται να 
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απαντήσει σε προκαθορισμένα και τυποποιημένα ερωτήματα. Αυτή η διαδικασία 

καθιστά την έρευνα περισσότερο ακριβή και αντικειμενική. 

       Έγινε προσπάθεια να τηρηθούν οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί 

ένα ερωτηματολόγιο. Πιο συγκεκριμένα η διατύπωση σαφών και μονοσήμαντων 

ερωτήσεων, η αποφυγή ερωτήσεων με διφορούμενο νόημα, με αρνητικό περιεχόμενο. 

Οι ερωτήσεις να μην έχουν μεροληπτικό περιεχόμενο, να είναι σύντομες και να 

υπάρχει μία λογική συνέχεια. Τέλος, η μορφή να είναι ξεκάθαρη, οργανωμένη και να 

περιέχει τις απαραίτητες οδηγίες (Sekaran, 2003). 

       Οι κατηγορίες των ερωτήσεων συνήθως αφορούν τρεις κατηγορίες: 

Δημογραφικές ερωτήσεις, ερωτήσεις που αναφέρονται σε γνώμες, στάσεις, κρίσεις 

και τέλος, ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τις πράξεις και τις ενέργειες. 

 Οι ερωτήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνουν και τις  

τρεις κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα οι ερωτήσεις προσπαθούν να καλύψουν τα εξής 

πεδία: α. Ενημέρωση, γνώση, β. Ικανοποίηση, γ. Γνώμη, στάση και δ. Αξιολόγηση. 

Επίσης, με μια ξέχωρη ενότητα ερωτήσεων προσπαθεί να προβλέψει μελλοντικές 

προθέσεις και ενέργειες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από κλειστές ερωτήσεις της 

κλίμακας Likert, που ανιχνεύουν ενδιαφέρον,  ικανοποίηση, συχνότητα, ποιότητα. 

Επίσης από διχοτομικές ερωτήσεις του τύπου ναι/όχι, ερωτήσεις σημαντικού 

διαφορισμού και ερωτήσεις κλίμακας αξιολόγησης (Gillham, 2007).  

       Το εργαλείο ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη είναι 

το στατιστικό πακέτο SPSS v.20.0.  

Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με 

ευρύτατη χρήση σε όλους τους  ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των 

κοινωνικών επιστημών. Επιλέχθηκε για να εξυπηρετήσει τους στόχους της έρευνας 

αυτής, γιατί θεωρείται το πιο εύχρηστο και το πιο αξιόπιστο στατιστικό πακέτο για 
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μικροϋπολογιστές. Χρησιμοποιείται ευρέως τόσο από ερευνητές και στατιστικούς, 

όσο και από επιστήμονες των υπολογιστών για στατιστική λήψη αποφάσεων 

(Greener, 2008). 

       Μία δειγματολογική έρευνα αφορά ένα υποσύνολο ατόμων (δείγμα), τα οποία 

επιλέγονται από ένα σύνολο (πληθυσμός), με σκοπό να προκύψουν ορισμένα 

συμπεράσματα  και δεδομένα για τον πληθυσμό. Τα χαρακτηριστικά, που 

ερευνώνται, μετριούνται σε κάθε ένα από τα άτομα του δείγματος (Greener, 2008). 

       Το δείγμα στη συγκεκριμένη έρευνα αφορά πληθυσμό που κατοικεί κατά κύριο 

λόγο στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή (Αττική), στη Θεσσαλονίκη, αλλά και 

πληθυσμό από άλλες περιοχές της χώρας. Η δημιουργία του ερωτηματολογίου 

βασίστηκε στην εφαρμογή Google Forms (ερευνητικό εργαλείο δημιουργίας 

ηλεκτρονικού online ερωτηματολογίου). Η χρήση του συγκεκριμένου τύπου 

ερωτηματολογίου επιλέχθηκε, λόγω της δυνατότητας συμπλήρωσης σε χρόνο που 

επιθυμεί ο συμμετέχων και για λόγους άμεσης πρόσβασης, ταχύτητας και κόστους.  

       Σύμφωνα με τη χρήση της δειγματοληψίας ευκολίας η διανομή του έγινε με 

κοινοποίηση μέσω συνδέσμου (link) με μήνυμα κειμένου, σε κοινωνικά δίκτυα  

(Facebook) και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε δίκτυο ατόμων από τον 

επαγγελματικό, κοινωνικό χώρο και σε προσωπικό επίπεδο. Επίσης τοποθετήθηκε σε 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα στην επίσημη σελίδα του ΑΠΘ 

στο Facebook, στις ομάδες του MBA στο Facebook (μία των συμφοιτητών και μία 

των αποφοίτων), του συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων 5
ου

 Γυμνασίου-Λυκείου 

Θεσσαλονίκης, του πολιτιστικού φορέα "Φίλοι & Υποστηρικτές Κέντρου Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" και στην "Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και 

Επιστημόνων Πληροφόρησης".  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η έρευνα διεξήχθη από τις 14/1/2018 έως τις 21/1/2018. Συμμετείχαν και απάντησαν 

το ερωτηματολόγιο 148 άτομα. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από έξι (6) 

μέρη/ενότητες: Α. Πληροφόρηση, Β. Ικανοποίηση, Γ. Αξιολόγηση, Δ. Απόψεις για το 

ΚΠΝΣ, Ε. Μελλοντικές Προθέσεις και τέλος, ΣΤ. Δημογραφικά Στοιχεία. 

Αναλυτικά:  

6.1. Προφίλ Αποκριθέντων – Δημογραφικά Στοιχεία (ερωτήσεις 26-31) 

26. Φύλο 

 
Συχνότητα Σχ. Συχνότητα (%) Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Άνδρας 52 35,1 35,1 

Γυναίκα 96 64,9 100,0 

Total 148 100,0  

 

Πίνακας 1 Κατανομή μεταβλητής φύλου 

 

 

Σχήμα 3 Κατανομή μεταβλητής φύλου 

       Στη μελέτη συμμετείχαν 148 άτομα εκ των οποίων οι 52 (35,1%) ήταν άνδρες 

και οι 96 (64,9%) ήταν γυναίκες. 

 

35,1% 

64,9% 

Άνδρας Γυναίκα 
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27.  Ηλικιακή Ομάδα 

   
Συχνότητα 

 
Σχ. Συχνότητα (%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

18-25 13 8,8 8,8 

26-35 27 18,2 27,0 

36-45 38 25,7 52,7 

46-55 43 29,1 81,8 

56-65 25 16,9 98,6 

66 και άνω 2 1,4 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 2 Κατανομή μεταβλητής "ηλικιακή ομάδα" 

 

 
Σχήμα 4 Κατανομή μεταβλητής “ηλικιακή ομάδα” 

       Το μεγαλύτερο μέρος των αποκριθέντων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 46-55 

ετών (29,1%), ενώ γύρω στο ένα τέταρτο ήταν μεταξύ 36 και 45 ετών. Ενήλικες έως 

τριάντα πέντε ετών αποτέλεσαν το 27% των αποκριθέντων (ηλικιακές ομάδες: 18-25: 

8,8%, 26-35: 18,2%), ενώ άνω των 56 μόλις το 18,3% (ηλικιακές ομάδες: 56-65: 

16,9%, 66 και άνω: 1,4%).  

 

 

 

8,8% 

18,2% 

25,7% 

29,1% 

16,9% 

1,4% 

Ηλικιακή Ομάδα 

18-25

26-35
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28. Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα (%) Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Απόφοιτος/η 

Γυμνασίου/Λυκείου 

14 9,5 9,5 

Απόφοιτος/η ΤΕΙ 17 11,5 20,9 

Απόφοιτος/η ΑΕΙ 47 31,8 52,7 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού/ 

Διδακτορικού τίτλου 

σπουδών 

70 47,3 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 3 Κατανομή μεταβλητής “επίπεδο εκπαίδευσης” 

 

 

 
Σχήμα 5 Κατανομή μεταβλητής “επίπεδο εκπαίδευσης” 

 

       Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου (47,3%), ενώ περίπου το ένα τρίτο των 

αποκριθέντων ήταν απόφοιτοι Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) (31,8%). 

Οι απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) αποτέλεσαν το 11,5%, 

ενώ οι Απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου μόλις το 9,5% των συμμετεχόντων. 
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29. Επάγγελμα/Ιδιότητα 

 
Συχνότητα Σχ. Συχνότητα (%) Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Άλλο 4 2,7 2,7 

Φοιτητής/τρια 12 8,1 10,8 

Ιδιωτικός/ή 

Υπάλληλος 
60 40,5 51,4 

Δημόσιος 

Υπάλληλος 
20 13,5 64,9 

Ελεύθερος/ή 

Επαγγελματίας 
40 27,0 91,9 

Συνταξιούχος 10 6,8 98,6 

Άνεργος/η 2 1,4 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 4 Κατανομή μεταβλητής "επάγγελμα/ιδιότητα" 

 

 

 

Σχήμα 6 Κατανομή μεταβλητής "επάγγελμα/ιδιότητα" 
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       Σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα των αποκριθέντων, περίπου δυο στους 

πέντε (40,5%) ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, ενώ περισσότεροι από το ένα τέταρτο (27%) 

ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες. Το 13,5% των συμμετεχόντων ήταν δημόσιοι 

υπάλληλοι, το 8,1% ήταν φοιτητές/τριες ενώ το 6,8% συνταξιούχοι. Μόλις το 1,4% 

δήλωσαν άνεργοι, ενώ το 2,7% είχαν άλλη ιδιότητα (1 Πανεπιστημιακός (0,68%),  

2 Δημοσιογράφοι (1,35%) και 1 Οικιακά (0,68%). 

 

30. Ετήσιο Εισόδημα 

 
Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Κάτω των 5.000 16 10,8 10,8 

5.001-12.000 18 12,2 23,0 

12.001-20.000 45 30,4 53,4 

20.001- 35.000 32 21,6 75,0 

35.001- 50.000 20 13,5 88,5 

50.001 και άνω 17 11,5 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 5 Κατανομή μεταβλητής "ετήσιο εισόδημα" 
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Σχήμα 7 Κατανομή μεταβλητής "Ετήσιο Εισόδημα" 

 

       Περίπου ένας στους τρεις συμμετέχοντες δήλωσε ότι είχε εισόδημα από 12.001 

έως 20.000 ευρώ, ενώ περισσότεροι από ένας στους πέντε δήλωσε ότι έχει από 

20.001 έως 35.000. Το 13,5%  και 11,5% των αποκριθέντων απάντησε ότι το ετήσιο 

εισόδημά του ανέρχεται από 35.000 έως τα 50.000 και άνω των 50.000, αντίστοιχα. 

Επίσης, 18 συμμετέχοντες (12,2%) απάντησαν ότι το εισόδημά τους ετησίως 

κυμαίνεται μεταξύ 5.001 έως 12.000. Τέλος, η μικρότερη μερίδα των αποκριθέντων 

(16 άτομα, 10,8%) δήλωσαν ότι το ετήσιο εισόδημά τους δε ξεπερνά τις 5.000 ευρώ. 

 

31. Πόλη/Νομός Διαμονής 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθήνα 78 52,7 53,1 

Θεσσαλονίκη 62 41,9 95,2 

Άλλο 7 4,7 100,0 

Missing System 1 ,7 
 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 6 Κατανομή μεταβλητής "πόλη/νομός διαμονής" 

Κάτω των 5.000 
10,8% 

5.001-12.000 
12,2% 

12.001-20.000 
30,4% 

20.001- 35.000 
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50.000 
13,5% 

50.001 και 
άνω 

11,5% 
Other 
25,0% 

Ετήσιο Εισόδημα 
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Σχήμα 8 Κατανομή μεταβλητής "πόλη/νομός διαμονής" 

 

       Όσον αφορά τον τόπο διαμονής, περισσότεροι από τους μισούς (52,7%) 

απάντησαν ότι η πόλη διαμονής τους είναι η Αθήνα και τα προάστια της (Νομός 

Αττικής), ενώ περισσότεροι από δύο στους πέντε (41,9%) κατοικούν μόνιμα στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης και τα προάστιά της (Νομός Θεσσαλονίκης). Μόλις επτά 

συμμετέχοντες (4,7%) απάντησαν άλλη πόλη ως τόπο διαμονής, (Κοζάνη (2), 

Τρίπολη (3), Λάρισα (2), ενώ ένας δεν έδωσε απάντηση.  

 

6.2. Α. Πληροφόρηση (ερωτήσεις 1-12) 

1. Σε ποιο βαθμό ενδιαφέρεστε για πολιτιστικές εκδηλώσεις/δράσεις;  

 Συχνότητα 

Σχ. 

Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ελάχιστα 16 10,8 10,8 

Αρκετά 40 27,0 37,8 

Πολύ 42 28,4 66,2 

Πάρα πολύ 50 33,8 100,0 

Total 148 100,0  

     

       Πίνακας 7 Βαθμός ενδιαφέροντος για πολιτιστικές εκδηλώσεις/δράσεις 
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Σχήμα 9 Βαθμός ενδιαφέροντος για πολιτιστικές εκδηλώσεις/δράσεις 

 

       Περίπου έξι στους δέκα ερωτηθέντες ενδιαφέρονται πολύ έως πάρα πολύ για 

πολιτιστικές εκδηλώσεις/δράσεις (Πολύ: 28,4%, Πάρα πολύ 33,8%). Περισσότεροι 

από το ένα τέταρτο (27%) των αποκριθέντων δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται αρκετά 

στην ίδια ερώτηση, ενώ μόλις το 10,8% ενδιαφέρεται ελάχιστα για 

εκδηλώσεις/δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου.  

 

2. Πόσο συχνά συμμετέχετε/παρακολουθείτε πολιτιστικές εκδηλώσεις/δράσεις; 

 Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Άλλο 5 3,4 3,4 

Μια φορά την 

εβδομάδα 
30 20,3 23,6 

Μια φορά το μήνα 44 29,7 53,4 

Μια φορά τον τρίμηνο 36 24,3 77,7 

Μια φορά το εξάμηνο 16 10,8 88,5 

Μια φορά το χρόνο 17 11,5 100,0 

Total 148 100,0  

 

Πίνακας 8 Συχνότητα παρακολούθησης/συμμετοχής πολιτιστικών εκδηλώσεων/δράσεων 

 

10,8% 

27,0% 

28,4% 

33,8% 

Σε ποιο βαθμό ενδιαφέρεστε για πολιτιστικές                 
     εκδηλώσεις/δράσεις;  
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      Σχήμα 10 Συχνότητα παρακολούθησης/συμμετοχής πολιτιστικών εκδηλώσεων/δράσεων 

 

       Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (29,7%) παρακολουθούν πολιτιστικές 

εκδηλώσεις/δράσεις μια φορά το μήνα, περίπου ένας στους τέσσερις (24,3%) μια 

φορά το τρίμηνο, ενώ ένας στους πέντε μια φορά την εβδομάδα (20,3%). Ίσες 

περίπου ομάδες των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι πηγαίνουν σε εκδηλώσεις/δράσεις 

πολιτιστικού περιεχομένου μια φορά το εξάμηνο (10,8%) ή μια φορά το χρόνο 

(11,5%), αντίστοιχα. Τέλος, μόλις 5 αποκριθέντες (4,3%) έδωσαν άλλη απάντηση. 

 

3. Γνωρίζετε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ); 

 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ναι 147 99,3 99,3 

Όχι 1 ,7 100,0 

Total 148 100,0  

 

Πίνακας 9 Γνωρίζετε το ΚΠΙΣΝ; 
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                  Σχήμα 11 Γνωρίζετε το ΚΠΙΣΝ; 

 

       Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (99,3%), πλην ενός, δήλωσαν ότι γνωρίζουν το 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).  

 

4. Πόσο συχνά ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις / δράσεις του ΚΠΙΣΝ από 

α) Τηλεόραση  

 Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Ποτέ 36 24,3 24,3 

Σπάνια 26 17,6 41,9 

Κάποιες φορές 48 32,4 74,3 

Συχνά 30 20,3 94,6 

Πολύ συχνά 8 5,4 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 10α Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από τηλεόραση 
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          Σχήμα 12α Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από 

τηλεόραση 

       Περίπου ένας στους τρεις (32,4%) ενημερώνεται κάποιες φορές από την 

τηλεόραση για τις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣ, ενώ περίπου το 42% ενημερώνεται 

σπάνια ή και ποτέ από το εν λόγω μέσο (Ποτέ: 24,3%, Σπάνια: 17,6%). Ενώ, το 25% 

περίπου των ερωτηθέντων ενημερώνεται συχνά έως και πολύ συχνά από την 

τηλεόραση για τις δράσεις του ΚΠΙΣΝ (Συχνά: 20,3%, Πολύ συχνά: 5,4%).  

 

β) Εφημερίδες  

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Ποτέ 48 32,4 32,4 

Σπάνια 40 27,0 59,5 

Κάποιες φορές 32 21,6 81,1 

Συχνά 22 14,9 95,9 

Πολύ συχνά 6 4,1 100,0 

Total 148 100,0  

 

Πίνακας 10β Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από εφημερίδες 
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Σχήμα 12β Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από 

εφημερίδες 

 

       Η μεγαλύτερη μερίδα των συμμετεχόντων (59,4%) ενημερώνεται σπάνια (27,0%) 

έως ποτέ (32,4%) από τις εφημερίδες για τις δράσεις του ΚΠΙΣΝ, ενώ περίπου ένας 

στους πέντε (21,6%) τις χρησιμοποιεί κάποιες φορές ως μέσο ενημέρωσης. Ωστόσο, 

η μικρότερη μερίδα των αποκριθέντων (19%) ενημερώνεται συχνά (14,9%) έως πολύ 

συχνά (4,1%) από τις εφημερίδες για τις εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ. 

 

γ) Περιοδικά  

 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Ποτέ 43 29,1 29,1 

Σπάνια 43 29,1 58,1 

Κάποιες φορές 37 25,0 83,1 

Συχνά 18 12,2 95,3 

Πολύ συχνά 7 4,7 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 10γ Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από περιοδικά 
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    Σχήμα 12γ Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από 

περιοδικά 

 

       Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (58,2%) απάντησε ότι τα περιοδικά 

σπάνια (29,1%) έως ποτέ (29,1%) αποτελούν πηγές ενημέρωσης, σχετικά με τις 

εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ. Ωστόσο, ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι κάποιες 

φορές ενημερώνετε από τα περιοδικά, περί των δράσεων του ΚΠΙΣΝ. Τέλος, μόλις το 

16,9% των αποκριθέντων ενημερώνετε συχνά (12,2%) έως πολύ συχνά (4,7%) από τα 

περιοδικά. 

 

δ) Ραδιόφωνο  

 

 

Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ποτέ 29 19,6 19,6 

Σπάνια 29 19,6 39,2 

Κάποιες φορές 48 32,4 71,6 

Συχνά 31 20,9 92,6 

Πολύ συχνά 11 7,4 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 10δ Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από 

ραδιόφωνο 
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Σχήμα 12δ Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από 

ραδιόφωνο 

 

       Περίπου ένας στους τέσσερις ενημερώνετε σπάνια (19,6%) έως και ποτέ (19,6%) 

από το ραδιόφωνο για τις δράσεις/εκδηλώσεις του  ΚΠΙΣΝ, ενώ περίπου ένας στους 

τρεις ενημερώνετε κάποιες φορές (32,4%) μέσω ραδιοφώνου. Ωστόσο, το 28,3% 

ενημερώνετε για το ΚΠΙΣΝ συχνά (20,9%) έως και πολύ συχνά (7,4%), μέσω 

ραδιοφώνου.  

 

ε) Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)  

 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ποτέ 12 8,1 8,1 

Σπάνια 10 6,8 14,9 

Κάποιες φορές 20 13,5 28,4 

Συχνά 46 31,1 59,5 

Πολύ συχνά 60 40,5 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 10ε Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από μέσα   

κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) 
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Σχήμα 12ε Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) 

 

       Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να είναι το κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης 

όσον αφορά τις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ, καθώς το 71,6% των αποκριθέντων 

δήλωσε ότι ενημερώνετε συχνά (31,1%) έως και πολύ συχνά (40,5%) από αυτά. Το 

13,5% των ερωτηθέντων ενημερώνετε κάποιες φορές από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, ενώ το 14,9% ενημερώνετε για το ΚΠΙΣΝ σπάνια (6,8%) έως ποτέ (8,1%) 

μέσω των σύγχρονων πρακτικών ενημέρωσης. 

 

στ) Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Ποτέ 33 22,3 22,3 

Σπάνια 26 17,6 39,9 

Κάποιες φορές 31 20,9 60,8 

Συχνά 35 23,6 84,5 

Πολύ συχνά 23 15,5 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 10στ  Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ 
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Σχήμα 12στ Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ 

 

       Περίπου ένας στους τέσσερις (39,9%) χρησιμοποιεί σπάνια (17,6%) έως ποτέ 

(22,3%) την ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ για να ενημερωθεί για τις εκδηλώσεις/δράσεις 

του ενώ περίπου ένας στους 5 (20,9%) μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κάποιες φορές. 

Ωστόσο, ίση σχεδόν μερίδα με αυτούς που δε χρησιμοποιούν την επίσημη ιστοσελίδα 

του ΚΠΙΣΝ φαίνεται να ενημερώνονται από αυτή συχνά (23,6%) έως και πολύ συχνά 

(15,5%). 

 

ζ) Έντυπο μηνιαίο πρόγραμμα ΚΠΙΣΝ  

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ποτέ 56 37,8 37,8 

Σπάνια 34 23,0 60,8 

Κάποιες φορές 31 20,9 81,8 

Συχνά 17 11,5 93,2 

Πολύ συχνά 10 6,8 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 10ζ Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από έντυπο 

μηνιαίο πρόγραμμα ΚΠΙΣΝ 
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Σχήμα 12ζ Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ έντυπο 

μηνιαίο πρόγραμμα ΚΠΙΣΝ 

 

       Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (60,8%) χρησιμοποιεί το έντυπο 

μηναίο πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ για την ενημέρωσή του όσον αφορά τις  

εκδηλώσεις/δράσεις του, σπάνια (23,0%) έως ποτέ (37,8%). Ένας στους πέντε 

ερωτηθέντες δήλωσε ότι το χρησιμοποιεί κάποιες φορές για την ενημέρωσή του, ενώ 

μόλις το 18,3% το χρησιμοποιεί συχνά (11,5%) έως και πολύ συχνά (6,8%). 

 

η) Από φίλο/συγγενή κ.ά.  

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ποτέ 21 14,2 14,2 

Σπάνια 36 24,3 38,5 

Κάποιες φορές 44 29,7 68,2 

Συχνά 37 25,0 93,2 

Πολύ συχνά 10 6,8 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 10η Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από 

φίλο/συγγενή κ.ά.  
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Σχήμα 12η Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ από 

φίλο/συγγενή κ.ά. 

 

       Ο κοινωνικός περίγυρος (φίλοι, συγγενείς κ.ά.) δε φαίνεται να αποτελεί πηγή 

ενημέρωσης για τις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ, καθώς περίπου το 70% 

απάντησε ότι ενημερώνεται κάποιες φορές έως ποτέ από το στενό του περίγυρο 

(Ποτέ:14,2%, Σπάνια: 24,3%, Κάποιες φορές: 29,7%). Παρόλο αυτά, ένας στους 

τέσσερις ενημερώνετε συχνά από τον κοινωνικό του περίγυρο, ενώ μόλις το 6,8% 

δήλωσε πολύ συχνά. 

Συγκεντρωτικό 

 

 

Σχήμα 12θ Συχνότητα/Μέσο ενημέρωσης για τις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ 
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    Σχήμα 12ι Συχνότητα/Μέσο ενημέρωσης για τις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ 

 

5. Με ποιο τρόπο επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις/δράσεις του 

ΚΠΙΣΝ; (περισσότερες από μία επιλογές) 

 
Συχνότητα Σχ. Συχνότητα (%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Μέσω e-mail 23 15,5 15,5 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ 5 3,4 18,9 

Facebook 27 18,2 37,2 

Newsletter 2 1,4 38,5 

Μηνιαίο έντυπο 

πρόγραμμα 

εκδηλώσεων/δράσεων 

ΚΠΙΣΝ 

2 1,4 39,9 

Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

6 4,1 43,9 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, 

Facebook, Newsletter 

1 ,7 44,6 

Μέσω e-mail, Facebook, 

Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

6 4,1 48,6 

Μέσω e-mail, Facebook, 

Μηνιαίο έντυπο 

3 2,0 50,7 
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πρόγραμμα 

εκδηλώσεων/δράσεων 

ΚΠΙΣΝ 

Facebook, Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

6 4,1 54,7 

Μέσω e-mail, Ιστοσελίδα 

ΚΠΙΣΝ, Facebook, 

Newsletter 

3 2,0 56,8 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, Μηνιαίο 

έντυπο πρόγραμμα 

εκδηλώσεων/δράσεων 

ΚΠΙΣΝ 

3 2,0 58,8 

Facebook, Newsletter 4 2,7 61,5 

Μέσω e-mail, Facebook, 

Newsletter 

5 3,4 64,9 

Facebook, Μηνιαίο έντυπο 

πρόγραμμα 

εκδηλώσεων/δράσεων 

ΚΠΙΣΝ 

3 2,0 66,9 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, 

Facebook, Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

6 4,1 70,9 

Facebook, Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, 

Instagram 

1 ,7 71,6 

Μέσω e-mail, Newsletter 3 2,0 73,6 

Μέσω e-mail, Facebook 11 7,4 81,1 

Μέσω e-mail, Ιστοσελίδα 

ΚΠΙΣΝ 

4 2,7 83,8 

Μέσω e-mail, Ιστοσελίδα 

ΚΠΙΣΝ, Facebook, Μηνιαίο 

έντυπο πρόγραμμα 

εκδηλώσεων/δράσεων 

ΚΠΙΣΝ 

4 2,7 86,5 

Μέσω e-mail, Ιστοσελίδα 

ΚΠΙΣΝ, Μηνιαίο έντυπο 

πρόγραμμα 

εκδηλώσεων/δράσεων 

ΚΠΙΣΝ, Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

1 ,7 87,2 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, 1 ,7 87,8 
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Facebook, Newsletter, 

Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

Μέσω e-mail, Ιστοσελίδα 

ΚΠΙΣΝ, Newsletter 

2 1,4 89,2 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, 

Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

2 1,4 90,5 

Facebook, Μηνιαίο έντυπο 

πρόγραμμα 

εκδηλώσεων/δράσεων 

ΚΠΙΣΝ, Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

1 ,7 91,2 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, Μηνιαίο 

έντυπο πρόγραμμα 

εκδηλώσεων/δράσεων 

ΚΠΙΣΝ, Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

1 ,7 91,9 

Μέσω e-mail, 

Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

1 ,7 92,6 

Facebook, Newsletter, 

Μηνιαίο έντυπο 

πρόγραμμα 

εκδηλώσεων/δράσεων 

ΚΠΙΣΝ 

1 ,7 93,2 

Μέσω e-mail, Ιστοσελίδα 

ΚΠΙΣΝ, Facebook 

5 3,4 96,6 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, 

Facebook 

1 ,7 97,3 

Μέσω e-mail, Μηνιαίο 

έντυπο πρόγραμμα 

εκδηλώσεων/δράσεων 

ΚΠΙΣΝ, Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

1 ,7 98,0 

Μέσω e-mail, Ιστοσελίδα 

ΚΠΙΣΝ, Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

1 ,7 98,6 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, 

Facebook, Μηνιαίο έντυπο 

πρόγραμμα 

εκδηλώσεων/δράσεων 

ΚΠΙΣΝ 

1 ,7 99,3 
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Μέσω e-mail, Facebook, 

Newsletter, Ανακοινώσεις, 

καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

1 ,7 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 11 Μέσο/συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ 
 

 

 
 

Σχήμα 13α Μέσο/συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ 
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Σχήμα 13β Μέσο/συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ 

 

 

       Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τον τρόπο που 

επιθυμούν να ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ, η ενημέρωση 

μέσω Facebook  φαίνεται να αναδεικνύεται πρώτη στην προτίμηση των 

αποκριθέντων, συγκεντρώνοντας το 18,8%, στη δεύτερη θέση με ποσοστό 15,5% 

ακολουθεί  η ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( e-mail), ενώ το 7,4% 

θα επιθυμούσε η ενημέρωσή του να πραγματοποιείται και από τα δυο παραπάνω 

μέσα. Ίσος αριθμός συμμετεχόντων (5 συμμετέχοντες, 3,4%) φαίνεται να προτιμά την 

ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας και του συνδυασμού σύγχρονων μέσων 

ενημέρωσης (Facebook, e-mail, ιστοσελίδα). Ενώ, το 4,1% των αποκριθέντων 

φαίνεται να προτιμά ισότιμα τις ανακοινώσεις, καταχωρήσεις στα MME, το 

συνδυασμό Facebook και ανακοινώσεων/καταχωρήσεων στα ΜΜΕ αλλά και 

περισσότερων επιλογών, όπως την ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, το Facebook και των 

ανακοινώσεων/καταχωρήσεων στα ΜΜΕ. Οι υπόλοιπες επιλογές ή συνδυασμοί 

μέσων ενημέρωσης σημειώνουν πολύ χαμηλά ποσοστά προτίμησης. 
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Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ 

Facebook

Newsletter

Μηνιαίο έντυπο πρόγραμμα εκδηλώσεων/δράσεων … 

Ανακοινώσεις, καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

Μέσω e-mail, Facebook, Ανακοινώσεις, … 

Μέσω e-mail, Facebook, Μηνιαίο έντυπο πρόγραμμα … 

Facebook, Ανακοινώσεις, καταχωρήσεις στα ΜΜΕ 

Μέσω e-mail, Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, Facebook, Newsletter 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, Μηνιαίο έντυπο πρόγραμμα … 

Facebook, Newsletter

Μέσω e-mail, Facebook, Newsletter 

Facebook, Μηνιαίο έντυπο πρόγραμμα … 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, Facebook, Ανακοινώσεις, … 

Μέσω e-mail, Newsletter 

Μέσω e-mail, Facebook 

Μέσω e-mail, Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ 

Μέσω e-mail, Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, Facebook, Μηνιαίο … 

Μέσω e-mail, Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, Newsletter 

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, Ανακοινώσεις, καταχωρήσεις στα … 

Μέσω e-mail, Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ, Facebook 
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6. Πόσο συχνά επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση για τις εκδηλώσεις/ δράσεις του 

ΚΠΙΣΝ από ; 

 

α) Facebook ΚΠΙΣΝ  

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Ποτέ 15 10,1 10,1 

Σπάνια 6 4,1 14,2 

Κάποιες φορές 24 16,2 30,4 

Συχνά 63 42,6 73,0 

Πολύ συχνά 40 27,0 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 12α Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις από Facebook ΚΠΙΣΝ 

 

β) Newsletter ΚΠΙΣΝ  

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Ποτέ 28 18,9 18,9 

Σπάνια 17 11,5 30,4 

Κάποιες φορές 30 20,3 50,7 

Συχνά 52 35,1 85,8 

Πολύ συχνά 21 14,2 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 12β Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις από Newsletter ΚΠΙΣΝ 

 

γ) Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ  

 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Ποτέ 11 7,4 7,4 

Σπάνια 20 13,5 20,9 

Κάποιες φορές 36 24,3 45,3 

Συχνά 48 32,4 77,7 

Πολύ συχνά 33 22,3 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 12γ Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις από Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ 
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δ) Έντυπο μηνιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων/δράσεων ΚΠΙΣΝ  

 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ποτέ 23 15,5 15,5 

Σπάνια 24 16,2 31,8 

Κάποιες φορές 44 29,7 61,5 

Συχνά 37 25,0 86,5 

Πολύ συχνά 20 13,5 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 12δ Συχνότητα ενημέρωσης για εκδηλώσεις/δράσεις από έντυπο μηνιαίο 

πρόγραμμα ΚΠΙΣΝ 
 

 
Σχήμα 14 Μέσα ενημέρωσης ΚΠΙΣΝ/Συχνότητα 

 

       Περίπου το 70% των αποκριθέντων επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση μέσω 

Facebook συχνά (42,6%) έως πολύ συχνά (27%), ενώ το 16,2% επιθυμεί να έχει 

ενημέρωση κάποιες φορές (σχήμα 4). Ωστόσο, υπάρχει μια μερίδα 14,2% που δεν 

επιθυμεί να ενημερώνετε μέσω Facebook, καθώς απαντά σπάνια (4.1%) έως ποτέ 

(10.1%). Επτά στους 10 ερωτηθέντες απάντησε ότι θα ήθελε να λαμβάνει Newsletter 

από κάποιες φορές έως πολύ συχνά (Κάποιες φορές: 20,3%, Συχνά: 35,1%, Πολύ 

συχνά:14,2%), ενώ το 18,9% δεν θα ήθελε να λαμβάνει καθόλου ενημέρωση μέσω 
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Facebook ΚΠΙΣΝ  Newsletter ΚΠΙΣΝ  Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ  Μηνιαίο Έντυπο 
Πρόγραμμα 

Εκδηλώσεων/Δράσεων 
ΚΠΙΣΝ  

Πολύ συχνά Συχνά  Κάποιες φορές Σπάνια Ποτέ 
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Newsletter. Τέλος, το 11,5% επιθυμεί να έχει σπάνια ενημέρωση από το εν λόγω 

μέσο. 

       Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες θα επιθυμούσαν να ενημερώνονται 

συχνά (32,4%) έως και πολύ συχνά (22,3%) απευθείας από την επίσημη ιστοσελίδα 

του ΚΠΙΣΝ, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις (24,3%) θα το επιθυμούσε κάποιες 

φορές. Ωστόσο, ένας στους πέντε (20,9%) δεν θα επιθυμούσε να χρησιμοποιεί το 

συγκεκριμένο μέσο για την ενημέρωσή του.  

       Το Μηνιαίο έντυπο πρόγραμμα εκδηλώσεων/δράσεων, ως μέσο ενημέρωσης, 

φαίνεται να διαμερίζει τους αποκριθέντες σε τρεις σχεδόν ισάριθμες ομάδες  

(σχήμα 4), εκ των οποίων το 30,9% θα το χρησιμοποιούσε σπάνια (16,2%) έως ποτέ 

(15,5%), το 29,2% κάποιες φορές, ενώ το 38,5% συχνά (25,0%) έως πολύ συχνά 

(13,5%). 

 

7. Έχετε επισκεφθεί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ); 

 

 

Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Ναι 119 80,4 80,4 

Όχι 29 19,6 100,0 

Total 148 100,0  

 

Πίνακας 13 Επίσκεψη στο ΚΠΙΣΝ 
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Σχήμα 15 Επίσκεψη στο ΚΠΙΣΝ 

 

       Περίπου οκτώ στους δέκα (80,9%) των αποκριθέντων έχουν επισκεφθεί το 

ΚΠΙΣΝ, ενώ αυτοί που απάντησαν αρνητικά ήταν μόλις το 19,6% των αποκριθέντων 

(29 συμμετέχοντες).  

 

8. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί το ΚΠΙΣΝ ; 

 

 

Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ποτέ 28 18,9 18,9 

1-2 φορές 50 33,8 52,7 

3-5 φορές 26 17,6 70,3 

6-8 φορές 9 6,1 76,4 

Περισσότερες 

από 10 φορές 
35 23,6 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 14 Συχνότητα επίσκεψης στο ΚΠΙΣΝ 

 

Ναι, 80.4% 

Οχι, 19.6% 
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            Σχήμα 16 Συχνότητα επίσκεψης στο ΚΠΙΣΝ 

 

       Σχετικά με την συχνότητα της επίσκεψής τους στο ΚΠΙΣΝ, 28 συμμετέχοντες 

(18,9%) απαντούν ότι δεν το έχουν επισκεφθεί ποτέ, ενώ οι περισσότεροι (33,8%) 

απάντησαν 1-2 φορές. Η δεύτερη κατά σειρά μεγαλύτερη μερίδα αποκριθέντων 

(23,6%) το έχει επισκεφθεί περισσότερες από δέκα φορές. To 17,6% των 

ερωτηθέντων έχει βρεθεί στο ΚΠΙΣΝ 3-5 φορές, ενώ μόλις το 6,1% των ερωτηθέντων 

το έχει επισκεφθεί 6-8 φορές.  

9. Ποιους από τους παρακάτω χώρους του ΚΠΙΣΝ έχετε επισκεφθεί ;  

α) Εθνική Λυρική Σκηνή  

 

 

Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ποτέ 81 54,7 54,7 

1-2 φορές 46 31,1 85,8 

3-5 φορές 11 7,4 93,2 

6-8 φορές 2 1,4 94,6 

Περισσότερες από 

10 φορές 
8 5,4 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 15α Συχνότητα επίσκεψης σε Εθνική Λυρική Σκηνή 
 

18.9% 

33.8% 
17.6% 

6.1% 

23.6% Ποτέ 

1-2 φορές 

3-5 φορές 

6-8 φορές 

Περισσότερες από 10 
φορές 
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β) Εθνική Βιβλιοθήκη  

 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ποτέ 48 32,4 32,4 

1-2 φορές 73 49,3 81,8 

3-5 φορές 12 8,1 89,9 

6-8 φορές 4 2,7 92,6 

Περισσότερες από 

10 φορές 

11 7,4 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 15β Συχνότητα επίσκεψης σε Εθνική Βιβλιοθήκη 

 

γ) Πάρκο Σταύρος Νιάρχος  

 

 

Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ποτέ 35 23,6 23,6 

1-2 φορές 54 36,5 60,1 

3-5 φορές 26 17,6 77,7 

6-8 φορές 3 2,0 79,7 

Περισσότερες από 

10 φορές 
30 20,3 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 15γ Συχνότητα επίσκεψης σε Πάρκος Σταύρος Νιάρχος 

 

δ) Εστιατόρια – Καφέ 

 

Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ποτέ 56 37,8 37,8 

1-2 φορές 63 42,6 80,4 

3-5 φορές 11 7,4 87,8 

6-8 φορές 7 4,7 92,6 

Περισσότερες από 

10 φορές 
11 7,4 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 15δ Συχνότητα επίσκεψης σε Εστιατόρια-Καφέ 
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Σχήμα 17α Συχνότητα επίσκεψης στους χώρους του ΚΠΙΣΝ (συγκεντρωτικό) 

 

 

 
Σχήμα 17β Συχνότητα επίσκεψης στους χώρους του ΚΠΙΣΝ (συγκεντρωτικό) 

 

       Περισσότεροι από του μισούς 54,7% δεν έχουν επισκεφθεί τη Εθνική Λυρική 

Σκηνή, ενώ περίπου τρεις στους δέκα την έχει επισκεφθεί 1-2 φορές. Έντεκα 

συμμετέχοντες (7,4%) έχουν επισκεφθεί τη Εθνική Λυρική Σκηνή 3-5 φορές, ενώ 

μόλις το 1,4% και 5,4% των αποκριθέντων 3-5 φορές και περισσότερες από 10 φορές 

αντίστοιχα.  
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       Επιπρόσθετα, περίπου οι μισοί (49,3%) συμμετέχοντες έχουν επισκεφθεί την 

Εθνική Βιβλιοθήκη, ενώ η αμέσως μεγαλύτερη ομάδα (32,4%) δεν την έχει 

επισκεφθεί ποτέ. Το 8,1% έχει πάει 3-5 φορές ενώ το 7,4% των ερωτηθέντων 

περισσότερες από δέκα φορές. Μόλις το 2,7% των ερωτηθέντων έχει επισκεφθεί τη 

Εθνική Βιβλιοθήκη 6-8 φορές. 

       Το 36,5% δήλωσε ότι έχει επισκεφθεί το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος 1-2 φορές, ενώ 

ένας στους πέντε ερωτηθέντες το έχει επισκεφθεί περισσότερες από δέκα φορές 

(20,3%). Το 17,6% έχει βρεθεί στο πάρκο 3-5 φορές, ενώ μόλις το 2% των 

αποκριθέντων το έχει επισκεφθεί 6-8 φορές. Ωστόσο, μια σημαντική μερίδα των 

ερωτηθέντων της τάξης του 23,6% δεν το έχει επισκεφθεί ποτέ. 

       Επιπλέον, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα έχουν επισκεφθεί τα 

Εστιατόρια-Καφέ του ΚΠΙΣΝ 1-2 φορές, ενώ το 37,8% των ερωτηθέντων δεν έχει 

επισκεφθεί ποτέ κάποιον από αυτούς τους χώρους. Ίση μερίδα αποκριθέντων έχει 

βρεθεί στα Εστιατόρια-Καφέ 3-5 φορές και περισσότερες από δέκα, αντίστοιχα, ενώ 

μόλις 4,7% έχει πάει 6-8 φορές.  

10. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι επίσκεψης;  

α) Γνωριμία με το χώρο  

 

 

Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 
10 6,8 6,8 

Πολύ σημαντικός 59 39,9 46,6 

Σημαντικός 37 25,0 71,6 

Αρκετά σημαντικός 31 20,9 92,6 

Λίγο σημαντικός 7 4,7 97,3 

Καθόλου 

σημαντικός 
4 2,7 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 16α Σημαντικότεροι λόγοι επίσκεψης: α. Γνωριμία με το χώρο 



112 
 

β) Ξενάγηση στο χώρο  

 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 
13 8,8 8,8 

Πολύ σημαντικός 46 31,1 39,9 

Σημαντικός 47 31,8 71,6 

Αρκετά σημαντικός 20 13,5 85,1 

Λίγο σημαντικός 12 8,1 93,2 

Καθόλου 

σημαντικός 
10 6,8 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 16β Σημαντικότεροι λόγοι επίσκεψης: β. Ξενάγηση στο χώρο 

 

γ) Περίπατος  

 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 

10 6,8 6,8 

Πολύ σημαντικός 62 41,9 48,6 

Σημαντικός 44 29,7 78,4 

Αρκετά 

σημαντικός 

15 10,1 88,5 

Λίγο σημαντικός 11 7,4 95,9 

Καθόλου 

σημαντικός 

6 4,1 100,0 

Total 148 100,0  

 

δ) Συμμετοχή σε εκδήλωση/δράση του ΚΠΙΣΝ  

 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 
13 8,8 8,8 

Πολύ σημαντικός 49 33,1 41,9 

Σημαντικός 41 27,7 69,6 

Αρκετά σημαντικός 24 16,2 85,8 

Λίγο σημαντικός 12 8,1 93,9 

Πίνακας 16γ Σημαντικότεροι λόγοι επίσκεψης: γ. Περίπατος 
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Καθόλου 

σημαντικός 
9 6,1 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 16δ Σημαντικότεροι λόγοι επίσκεψης: δ. Συμμετοχή σε εκδήλωση/δράση του 

ΚΠΙΣΝ 

 

ε) Παρακολούθηση εκδήλωσης Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 
18 12,2 12,2 

Πολύ σημαντικός 50 33,8 45,9 

Σημαντικός 24 16,2 62,2 

Αρκετά σημαντικός 24 16,2 78,4 

Λίγο σημαντικός 22 14,9 93,2 

Καθόλου 

σημαντικός 
10 6,8 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 16ε Σημαντικότεροι λόγοι επίσκεψης: ε. Παρακολούθηση εκδήλωσης Εθνικής 

Λυρικής Σκηνής 

 

στ) Χρήση χώρων αναγνωστηρίου Εθνικής Βιβλιοθήκης   

 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 
14 9,5 9,5 

Πολύ σημαντικός 33 22,3 31,8 

Σημαντικός 27 18,2 50,0 

Αρκετά σημαντικός 26 17,6 67,6 

Λίγο σημαντικός 32 21,6 89,2 

Καθόλου 

σημαντικός 
16 10,8 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 16στ Σημαντικότεροι λόγοι επίσκεψης: στ. Χρήση χώρων αναγνωστηρίου 

Εθνικής Βιβλιοθήκης 
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Σχήμα 18 Σημαντικότεροι λόγοι επίσκεψης των χώρων του ΚΠΙΣΝ (συγκεντρωτικό) 

 

       Το 85% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ένας αρκετά σημαντικός έως και πολύ 

σημαντικός λόγος επίσκεψης του ΚΠΙΣΝ είναι η γνωριμία με το χώρο. Ενώ το 4,7% 

και το 2,7% των ερωτηθέντων, αντίστοιχα, θεωρεί ότι η γνωριμία με το χώρο 

αποτελεί λίγο και καθόλου σημαντικό λόγο για την επίσκεψη του ΚΠΙΣΝ.  

       Περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις (76,4%) δήλωσαν ότι θεωρούν τη 

ξενάγηση στο χώρο αρκετά έως πολύ σημαντικό λόγο για την επίσκεψη στο ΚΠΙΣΝ. 

Ωστόσο, περίπου το 15% θεωρούν ότι η ξενάγηση στο χώρο συνιστά λίγο έως και 

καθόλου σημαντικό λόγο επίσκεψης ενώ το 8,8% δεν απαντά. Περισσότεροι από το 

80% θεωρούν ότι ο περίπατος είναι αρκετά έως πολύ σημαντικός λόγος επίσκεψης 

στο ΚΠΙΣΝ, ενώ μόλις το 11,5% δήλωσε ότι δεν αποτελεί λόγο (Λίγο σημαντικό: 

7,4%, Καθόλου σημαντικό: 4,1%), για επίσκεψη στο ΚΠΙΣΝ. Το 6,8% δεν απάντησε 

στην ερώτηση. 

       Η συμμετοχή σε δράση του ΚΠΙΣΝ αποτελεί ένα αρκετά έως πολύ σημαντικό 

λόγο επίσκεψης του ΚΠΙΣΝ για το 77% των ερωτηθέντων, το 14,2% απάντησε 
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αρνητικά (Λίγο σημαντικό: 8,1%, Καθόλου σημαντικό: 4,1%), ενώ το 8,8% 

απάντησε δε γνωρίζω/δεν απαντώ. 

       Το 66,2% των αποκριθέντων θεωρεί ότι η παρακολούθηση εκδηλώσεων στην 

Εθνική Λυρική Σκηνή αποτελεί ένα αρκετά έως και πολύ σημαντικό λόγο επίσκεψης 

του ΚΠΙΣΝ, ένας στους πέντε δήλωσε ότι θεωρεί λιγότερο (14,9%) έως και καθόλου 

(6,8%) σημαντικό λόγο για να επισκεφθεί το ΚΠΙΣΝ, ενώ το 12,2% δεν εξέφρασε 

άποψη για το εν λόγω ερώτημα.  

       Περίπου το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η χρήση του αναγνωστηρίου της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης αποτελεί ένα αρκετά έως και πολύ σημαντικό λόγο για να 

επισκεφθεί κανείς το ΚΠΙΣΝ, ενώ μια σημαντική μερίδα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι 

είναι λίγο (21,6%) έως και καθόλου (10,8%) σημαντική αιτία επίσκεψης. 

Το 9,8% αποκριθέντων δεν έχει άποψη. 

 

11. Παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις /δράσεις που γίνονται στο ΚΠΙΣΝ; 

 

 

Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ποτέ 24 16,2 16,2 

Σπάνια 37 25,0 41,2 

Κάποιες φορές 43 29,1 70,3 

Συχνά 37 25,0 95,3 

Πολύ συχνά 7 4,7 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 17 Συχνότητα παρακολούθησης εκδηλώσεων/δράσεων του ΚΠΙΣΝ 
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Σχήμα 19 Συχνότητα παρακολούθησης εκδηλώσεων/δράσεων του ΚΠΙΣΝ 

 

       Τρείς στους δέκα περίπου παρακολουθούν συχνά έως πολύ συχνά τις εκδηλώσεις 

του ΚΠΙΣΝ, ενώ σχεδόν ίση μερίδα (29,1%) των αποκριθέντων τις παρακολουθεί 

κάποιες φορές. Ωστόσο, το 41% των αποκριθέντων συμμετέχει στις δράσεις του 

ΚΠΙΣΝ σπάνια (25%) έως και καθόλου (16,2%). 

 

12. Γνωρίζετε ότι η συμμετοχή στις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ είναι δωρεάν;  

 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ναι 92 62,2 62,2 

Όχι 56 37,8 100,0 

Total 148 100,0  

           Πίνακας 18 Γνώση δωρεάν συμμετοχής σε εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ 

 

4.7% 

25% 

29.1% 

25% 

16.2% 

Πολύ συχνά Συχνά Κάποιες φορές Σπάνια Ποτέ 
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Σχήμα 20 Γνώση δωρεάν συμμετοχής σε εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ 

 

       Ένα μεγάλο ποσοστό, συγκεκριμένα, το 62,2% δήλωσε πως γνωρίζει ότι η 

συμμετοχή στις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ είναι δωρεάν, οι υπόλοιποι 56 

συμμετέχοντες (37,8%) απάντησαν αρνητικά, δεν είχαν γνώση. 

 

6.3. B. Ικανοποίηση (ερωτήσεις 13-16) 

 

13. Η επίσκεψή/συμμετοχή σας στο ΚΠΙΣΝ ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες 

που είχατε για αυτό; 

 

 Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 
Αθροιστική Σχ. 
Συχνότητα (%) 

Πάρα πολύ 61 41.2 41.2 

Πολύ 40 27.0 68.2 

Αρκετά 17 11.5 79.7 

Λίγο 1 .7 80.4 

Καθόλου 1 .7 81.1 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 28 18.9 100.0 

Total 148 100.0  

Πίνακας 19 Ικανοποίηση προσδοκιών για το ΚΠΙΣΝ 

 

62.2% 

37.8% 

Ναι Οχι 
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Σχήμα 21 Ικανοποίηση προσδοκιών για το ΚΠΙΣΝ 

 

       Σχεδόν οκτώ στους δέκα (79,6%) δήλωσαν ότι η επίσκεψή/συμμετοχή τους στο 

ΚΠΙΣΝ ανταποκρίθηκε αρκετά έως πάρα πολύ στις αρχικές προσδοκίες που είχαν για 

αυτό, ενώ μόλις το 1,4% των αποκριθέντων απάντησε ότι ανταποκρίθηκε λίγο έως 

και καθόλου. Επιπλέον, 28 συμμετέχοντες (18,9%) δεν απάντησαν στο εν λόγω 

ερώτημα (Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ).  

 

14. Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από την επίσκεψή σας στο ΚΠΙΣΝ; 

 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα (%) 
Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Πάρα πολύ 67 45.3 45.3 

Πολύ 35 23.6 68.9 

Αρκετά 16 10.8 79.7 

Λίγο 1 .7 80.4 

Καθόλου 1 .7 81.1 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 
28 18.9 100.0 

Total 148 100.0  

Πίνακας 20 Βαθμός ικανοποίησης επίσκεψης στο ΚΠΙΣΝ 

 

 

41,2% 

27% 

11,5% 

0,7% 

0,7% 

18,9% 

Πάρα πολύ 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

Δε γνωρίζω/ Δεν απαντώ 
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Σχήμα 22 Βαθμός ικανοποίησης επίσκεψης στο ΚΠΙΣΝ 

 

       Όμοια, περίπου το 80% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είναι αρκετά έως πάρα 

πολύ ικανοποιημένοι από την επίσκεψή τους στο ΚΠΙΣΝ (σχήμα 5), ένας δήλωσε ότι 

έμεινε λίγο ικανοποιημένος (0,7%) ενώ ένας καθόλου ικανοποιημένος (0,7%). 

Επιπρόσθετα, το 18,9% των αποκριθέντων απάντησε Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ, στο 

παραπάνω ερώτημα.  

 

15. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το πρόγραμμα εκδηλώσεων/δράσεων του 

ΚΠΙΣΝ; 

 

 Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 
Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Πάρα πολύ 26 17.6 17.6 

Πολύ 43 29.1 46.6 

Αρκετά 30 20.3 66.9 

Λίγο 4 2.7 69.6 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 

45 30.4 100.0 

Total 148 100.0 
 

Πίνακας 21 Ικανοποίηση από εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ 

  

45,3% 

23,6% 

10,8% 

0,7% 

0,7% 

18,9% 

Πάρα πολύ 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

Δε γνωρίζω/ Δεν απαντώ 
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Σχήμα 23 Ικανοποίηση από εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ 

 

       Το 67% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι 

από τις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ, ενώ το 30% απάντησε δε γνωρίζει/δεν 

απαντά. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο 4 αποκριθέντες (2,7%) έμειναν λίγο 

ικανοποιημένοι από τις δράσεις του ΚΠΙΣΝ. 

 

16. Πως θα περιγράφατε την εμπειρία σας από την επίσκεψή/συμμετοχή σας στο 

ΚΠΙΣΝ; 

 

Σημαντική 

 Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 
Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Πάρα πολύ 35 23,6 23,6 

Πολύ 51 34,5 58,1 

Αρκετά 29 19,6 77,7 

Λίγο 5 3,4 81,1 

Πολύ λίγο 1 ,7 81,8 

Δεν έχω άποψη 27 18,2 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 22α Περιγραφή εμπειρίας επίσκεψης/συμμετοχής στο ΚΠΙΣΝ-Σημαντική 

 

17,6% 

29,1% 

20,3% 

2,7% 

30,4% 

Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ 
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Ενδιαφέρουσα 

 
Συχνότητα Σχ. Συχνότητα (%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Πάρα πολύ 59 39,9 39,9 

Πολύ 46 31,1 70,9 

Αρκετά 15 10,1 81,1 

Πολύ λίγο 1 ,7 81,8 

Δεν έχω άποψη 27 18,2 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 22β Περιγραφή εμπειρίας επίσκεψης/συμμετοχής στο ΚΠΙΣΝ-

Ενδιαφέρουσα 

 

Σχετική 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Πάρα πολύ 24 16,2 16,2 

Πολύ 42 28,4 44,6 

Αρκετά 38 25,7 70,3 

Λίγο 5 3,4 73,6 

Πολύ λίγο 2 1,4 75,0 

Δεν έχω άποψη 37 25,0 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 22γ Περιγραφή εμπειρίας επίσκεψης/συμμετοχής στο ΚΠΙΣΝ-Σχετική 

 

Συναρπαστική 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Πάρα πολύ 34 23,0 23,0 

Πολύ 37 25,0 48,0 

Αρκετά 36 24,3 72,3 

Λίγο 11 7,4 79,7 

Πολύ λίγο 2 1,4 81,1 

Δεν έχω άποψη 28 18,9 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 22δ Περιγραφή εμπειρίας επίσκεψης/συμμετοχής στο ΚΠΙΣΝ-

Συναρπαστική 
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Με σημασία 

 Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 
Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Πάρα πολύ 36 24,3 24,3 

Πολύ 44 29,7 54,1 

Αρκετά 29 19,6 73,6 

Λίγο 7 4,7 78,4 

Πολύ λίγο 3 2,0 80,4 

Δεν έχω άποψη 29 19,6 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 22ε Περιγραφή εμπειρίας επίσκεψης/συμμετοχής στο ΚΠΙΣΝ-Με σημασία 

 

Ελκυστική 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα (%) 
Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Πάρα πολύ 38 25,7 25,7 

Πολύ 51 34,5 60,1 

Αρκετά 24 16,2 76,4 

Λίγο 4 2,7 79,1 

Πολύ λίγο 2 1,4 80,4 

Δεν έχω άποψη 29 19,6 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 22στ Περιγραφή εμπειρίας επίσκεψης/συμμετοχής στο ΚΠΙΣΝ-Ελκυστική 

 

Γοητευτική 

 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Πάρα πολύ 40 27,0 27,0 

Πολύ 35 23,6 50,7 

Αρκετά 27 18,2 68,9 

Λίγο 10 6,8 75,7 

Πολύ λίγο 4 2,7 78,4 

Δεν έχω άποψη 32 21,6 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 22ζ Περιγραφή εμπειρίας επίσκεψης/συμμετοχής στο ΚΠΙΣΝ-Γοητευτική 
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Πολύτιμη 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα (%) 
Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Πάρα πολύ 40 27,0 27,0 

Πολύ 34 23,0 50,0 

Αρκετά 27 18,2 68,2 

Λίγο 17 11,5 79,7 

Πολύ λίγο 2 1,4 81,1 

Δεν έχω άποψη 28 18,9 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 22η Περιγραφή εμπειρίας επίσκεψης/συμμετοχής στο ΚΠΙΣΝ-Πολύτιμη 

 

Ενεργητική 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα (%) 
Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Πάρα πολύ 26 17,6 17,6 

Πολύ 37 25,0 42,6 

Αρκετά 41 27,7 70,3 

Λίγο 9 6,1 76,4 

Πολύ λίγο 5 3,4 79,7 

Δεν έχω άποψη 30 20,3 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 22θ Περιγραφή εμπειρίας επίσκεψης/συμμετοχής στο ΚΠΙΣΝ-Ενεργητική 

 

Αναγκαία 

 Συχνότητα 
Σχ. Συχνότητα 

(%) 
Αθροιστική Σχ. Συχνότητα (%) 

Πάρα πολύ 33 22,3 22,3 

Πολύ 31 20,9 43,2 

Αρκετά 34 23,0 66,2 

Λίγο 11 7,4 73,6 

Πολύ λίγο 10 6,8 80,4 

Δεν έχω άποψη 29 19,6 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 22ι Περιγραφή εμπειρίας επίσκεψης/συμμετοχής στο ΚΠΙΣΝ-Αναγκαία 
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Σχήμα 24 Περιγραφή εμπειρίας επίσκεψης στο ΚΠΙΣΝ (συγκεντρωτικό) 

 

       Σχεδόν το 78% των ερωτηθέντων θεωρεί την εμπειρία του από την 

επίσκεψη/συμμετοχή στο ΚΠΙΣΝ αρκετά έως και πολύ σημαντική, ενώ μόλις το 4,1% 

των αποκριθέντων δήλωσε λίγο έως καθόλου σημαντική την εμπειρία που αποκόμισε 

από την επίσκεψή του στο ΚΠΙΣΝ. Ωστόσο, το 18,9% δεν είχε γνώμη. Επιπλέον, 

περισσότεροι από οκτώ στους δέκα απάντησαν ότι η επίσκεψή/συμμετοχή στο 

ΚΠΙΣΝ ήταν αρκετά έως και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ενώ μόλις ένας 

συμμετέχοντας τη χαρακτήρισε ως πολύ λίγο ενδιαφέρουσα. Όμοια, με την 

προηγούμενη ερώτηση, το 18,2% των ερωτηθέντων δεν εξέφρασε τη γνώμη του στο 

εν λόγω ερώτημα. Επτά στους δέκα αποκριθέντες χαρακτήρισε αρκετά έως πολύ 

σχετική την εμπειρία τους από την επίσκεψη/συμμετοχή στο ΚΠΙΣΝ, ενώ επτά 

συμμετέχοντες αποφάνθηκαν ότι ήταν λίγο ή πολύ λίγο σχετική. Ωστόσο, ένας στους 

τέσσερις (25%) δεν είχε γνώμη.  

Σχεδόν το 70% των συμμετεχόντων αποφάνθηκε ότι η εμπειρία τους ήταν αρκετά έως 

και πάρα πολύ συναρπαστική αν και το 8,8% είχε αντίθετη άποψη χαρακτηρίζοντας 

την ανούσια (λίγο ή πολύ λίγο συναρπαστική). Το ποσοστό των μη-αποκριθέντων 
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Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Πολύ λίγο Δεν έχω άποψη 
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ήταν και πάλι της τάξης του 18,9%. Όμοια με τις προηγούμενες κατηγορίες σχεδόν 

τρεις  στους τέσσερις δήλωσε ότι η επίσκεψή του ήταν σε αρκετά έως και πάρα πολύ 

μεγάλο βαθμό ουσιώδης (με σημασία), ενώ το 6,7% των αποκριθέντων χαρακτήρισε 

την εμπειρία του με λίγη ή πολύ λίγη σημασία. Το ποσοστό μη-απόκρισης άγγιξε τον 

έναν στους πέντε (19,6%). Στο ίδιο κλίμα, περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις 

χαρακτήρισαν την εμπειρία που αποκόμισαν από την επίσκεψη/συμμετοχή στο 

ΚΠΙΣΝ αρκετά έως και πάρα πολύ ελκυστική, ενώ έξι (4,1%) συμμετέχοντες τη 

θεώρησαν μάλλον αδιάφορη απαντώντας λίγο ή πολύ λίγο ελκυστική. Το ποσοστό 

μη-απόκρισης (Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ), ήταν και πάλι 19,6%. 

Περίπου το 70% χαρακτήρισε την εμπειρία του αρκετά έως και πάρα πολύ 

γοητευτική, το 9,5% τη θεώρησε συνηθισμένη/κοινή απαντώντας λίγο ή πολύ λίγο 

ελκυστική, ενώ το ποσοστό των μη-αποκριθέντων ξεπέρασε τον ένα στους πέντε 

(21,6%).  

Περισσότεροι από το 68,2% θα χαρακτήριζαν την εμπειρία τους πολύτιμη, το 12,9% 

ως μια εμπειρία χωρίς αξία όπως εξάγεται από την απάντησή τους λίγο ή πολύ λίγο 

πολύτιμη ενώ το 18,9% δεν αποκρίθηκε. Επιπρόσθετα, επτά στους δέκα θεωρεί ότι η 

εμπειρία του ήταν ενεργητική, το 9,5% θα την χαρακτήριζε μάλλον παθητική, 

αποφαινόμενοι λίγο ή πολύ λίγο ενεργητική, ενώ το ποσοστό μη-απόκρισης σε αυτή 

την κατηγορία ήταν 20,3%. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες που θα χαρακτήριζαν την 

εμπειρία τους αναγκαία ξεπέρασαν το 65% (66,2%), το 14,2% θα τη χαρακτήρισε μη 

αναγκαία, αφού απάντησε λίγο ή πολύ λίγο αναγκαία ενώ το ποσοστό μη-απόκρισης 

παρέμεινε στο 19,6%. 
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6.4. Γ. Αξιολόγηση (ερωτήσεις 17-20) 

 

17. Το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του  ΚΠΙΣΝ είναι: 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. 
Συχνότητα (%) 

Μέτριο 7 4,7 4,7 

Υψηλό 26 17,6 22,3 

Πολύ υψηλό 51 34,5 56,8 

Εξαιρετικό 36 24,3 81,1 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 

28 18,9 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 23 Επίπεδο ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών του ΚΠΙΣΝ 

 

 

 
Σχήμα 25  Επίπεδο ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ΚΠΙΣΝ 

 

       Αξιολογώντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΚΠΙΣΝ, 

περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις χαρακτήρισαν το επίπεδο υψηλό έως και 

εξαιρετικό (76,4), ενώ μόλις επτά συμμετέχοντες θεωρούν ότι είναι μέτριο (4,7%). Το 

ποσοστό μη-απόκρισης, (Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ), ήταν 18,9%. 

 

4,7% 

17,6% 

34,5% 

24,3% 

18,9% 

Μέτριο Υψηλό Πολύ υψηλό Εξαιρετικό Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ 
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18. Αξιολογήστε το ΚΠΙΣΝ ως προς τις παρακάτω παραμέτρους :   

α) Εθνική Λυρική Σκηνή - Αρχιτεκτονική 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. 
Συχνότητα (%) 

Λίγο 2 1,4 1,4 

Ικανοποιητικά 10 6,8 8,1 

Πολύ 6 4,1 12,2 

Πάρα πολύ 74 50,0 62,2 

Δεν έχω 

επισκεφθεί 

56 37,8 100,0 

Total 148 100,0  

 Πίνακας 24α1 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Εθνική Λυρική Σκηνή/Αρχιτεκτονική 

 

 
Σχήμα 26α1 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Λυρική Σκηνή/Αρχιτεκτονική 

 
β) Εθνική Λυρική Σκηνή – Λειτουργικότητα Κτιριακών Εγκαταστάσεων 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Λίγο 1 ,7 ,7 

Ικανοποιητικά 8 5,4 6,1 

Πολύ 19 12,8 18,9 

Πάρα πολύ 61 41,2 60,1 

Δεν έχω επισκεφθεί 59 39,9 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24α2 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Λυρική Σκηνή/Λειτουργικότητα Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων 
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Σχήμα 26α2 Αξιολόγηση  ΚΠΙΣΝ - Εθνική Λυρική Σκηνή/Λειτουργικότητα 

Κτιριακών Εγκαταστάσεων 

 
γ) Εθνική Λυρική Σκηνή – Ποικιλία Εκδηλώσεων 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα (%) Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Λίγο 2 1,4 1,4 

Ικανοποιητικά 23 15,5 16,9 

Πολύ 27 18,2 35,1 

Πάρα πολύ 35 23,6 58,8 

Δεν έχω επισκεφθεί 61 41,2 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24α3 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Λυρική Σκηνή/Ποικιλία Εκδηλώσεων 

 

 
Σχήμα 26α3 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Εθνική Λυρική Σκηνή/Ποικιλία Εκδηλώσεων 
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δ) Εθνική Λυρική Σκηνή – Εξυπηρέτηση Προσωπικού 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Λίγο 3 2,0 2,0 

Ικανοποιητικά 11 7,4 9,5 

Πολύ 28 18,9 28,4 

Πάρα πολύ 48 32,4 60,8 

Δεν έχω επισκεφθεί 58 39,2 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24α4 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Λυρική Σκηνή/Εξυπηρέτηση 

Προσωπικού 

 

 
Σχήμα 26α4 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Εθνική Λυρική Σκηνή/Εξυπηρέτηση Προσωπικού 

 

ε) Εθνική Λυρική Σκηνή – Καθαριότητα Χώρου 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα (%) Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Λίγο 2 1,4 1,4 

Ικανοποιητικά 4 2,7 4,1 

Πολύ 14 9,5 13,5 

Πάρα πολύ 71 48,0 61,5 

Δεν έχω επισκεφθεί 57 38,5 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24α5 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Εθνική Λυρική Σκηνή/Καθαριότητα Χώρου 
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Σχήμα 26α5 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Εθνική Λυρική Σκηνή/Καθαριότητα Χώρου 

 

 

       Η αρχιτεκτονική της Εθνικής Λυρικής Σκηνής χαρακτηρίστηκε ως πολύ ή πάρα 

πολύ ικανοποιητική από 54,1% των αποκριθέντων, το 6,8% θεώρησε ότι είναι η 

απλώς ικανοποιητική, ενώ μόλις δυο ερωτηθέντες (1,4%) αποκρίθηκαν ότι είναι λίγο 

ικανοποιητική. Ωστόσο, σχεδόν τέσσερις στους δέκα (37,8%) δεν έχουν επισκεφθεί 

την Εθνική Λυρική Σκηνή και ως εκ τούτου δεν έχουν άποψη περί της αρχιτεκτονικής 

της. Το 54% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η λειτουργικότητα των κτιριακών 

εγκαταστάσεων/υποδομών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής είναι τουλάχιστον πολύ 

ικανοποιητική. Ένας συμμετέχοντας έκρινε ότι είναι λίγο ικανοποιητική ενώ οκτώ 

θεώρησαν ότι είναι απλώς ικανοποιητική. Αυτοί που δεν την έχουν επισκεφθεί 

έφτασαν το 40%. Περίπου έξι στους δέκα χαρακτήρισαν την ποικιλία 

εκδηλώσεων/δράσεων του ΚΠΙΣΝ ικανοποιητική έως και πάρα πολύ ικανοποιητική 

και μόλις δύο συμμετέχοντες αποφάνθηκαν ότι είναι λίγο ικανοποιητική. Το ποσοστό 

μη-επισκεψιμότητας διατηρήθηκε υψηλά στο 41,2%. Στη συνέχεια, περίπου το 60% 

των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι ικανοποιημένοι έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι 

από την εξυπηρέτηση προσωπικού. Μόλις τρεις συμμετέχοντες αποκρίθηκαν ότι είναι 

λίγο ικανοποιημένοι από το προσωπικό ενώ το 39,2% των ερωτηθέντων δεν 
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απάντησαν. Σχετικά με την καθαριότητα των χώρων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έξι 

στους δέκα δήλωσαν ότι είναι τουλάχιστον ικανοποιημένοι ενώ μόνο δυο απάντησαν 

αρνητικά δηλώνοντας λίγο ικανοποιημένοι. Το ποσοστό αυτών που δεν την έχουν 

επισκεφθεί παρέμεινε κοντά στο 40% (38,5%). 

 
στ) Εθνική Βιβλιοθήκη - Αρχιτεκτονική 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. 
Συχνότητα (%) 

Λίγο 1 ,7 ,7 

Ικανοποιητικά 10 6,8 7,4 

Πολύ 25 16,9 24,3 

Πάρα πολύ 74 50,0 74,3 

Δεν έχω επισκεφθεί 38 25,7 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24β1 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Βιβλιοθήκη/Αρχιτεκτονική 
 

 

Σχήμα 26β1 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Βιβλιοθήκη/Αρχιτεκτονική 

 

 

ζ) Εθνική Βιβλιοθήκη – Λειτουργικότητα Κτιριακών Εγκαταστάσεων 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. 
Συχνότητα (%) 

Λίγο 1 ,7 ,7 

Ικανοποιητικά 10 6,8 7,4 

Πολύ 26 17,6 25,0 
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Πάρα πολύ 68 45,9 70,9 

Δεν έχω επισκεφθεί 43 29,1 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24β2 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Βιβλιοθήκη/Λειτουργικότητα Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων 

 

 
Σχήμα 26β2 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Βιβλιοθήκη/Λειτουργικότητα Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων 

 

 
η) Εθνική Βιβλιοθήκη – Ποικιλία Εκδηλώσεων 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. 
Συχνότητα (%) 

Λίγο 7 4,7 4,7 

Ικανοποιητικά 24 16,2 20,9 

Πολύ 28 18,9 39,9 

Πάρα πολύ 34 23,0 62,8 

Δεν έχω επισκεφθεί 55 37,2 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24β3 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Βιβλιοθήκη/Ποικιλία Εκδηλώσεων 
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Σχήμα 26β3 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Βιβλιοθήκη/Ποικιλία Εκδηλώσεων 

 

 

ι) Εθνική Βιβλιοθήκη – Εξυπηρέτηση Προσωπικού 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Λίγο 2 1,4 1,4 

Ικανοποιητικά 16 10,8 12,2 

Πολύ 31 20,9 33,1 

Πάρα πολύ 53 35,8 68,9 

Δεν έχω επισκεφθεί 46 31,1 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24β4 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Βιβλιοθήκη/Εξυπηρέτηση Προσωπικού 

 

 

 
Σχήμα 26β4 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Βιβλιοθήκη/Εξυπηρέτηση Προσωπικού 
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θ) Εθνική Βιβλιοθήκη – Καθαριότητα Χώρου 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Λίγο 3 2,0 2,0 

Ικανοποιητικά 5 3,4 5,4 

Πολύ 18 12,2 17,6 

Πάρα πολύ 81 54,7 72,3 

Δεν έχω επισκεφθεί 41 27,7 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24β5 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Βιβλιοθήκη/Καθαριότητα Χώρου 

 

 

 
Σχήμα 26β5 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ- Εθνική Βιβλιοθήκη/Καθαριότητα Χώρου 

 
       Περισσότεροι από επτά στους δέκα δήλωσαν ότι είναι το λιγότερο 

ικανοποιημένοι από την αρχιτεκτονική της Εθνικής Βιβλιοθήκης, μόνο ένας απάντησε 

ότι είναι λίγο ικανοποιημένος, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις δεν την 

επισκέφθηκε. Όμοια, περίπου το 70% των αποκριθέντων αποκρίθηκε ότι είναι 

τουλάχιστον ικανοποιημένο από τη λειτουργικότητα των κτιριακών 

εγκαταστάσεων/υποδομών της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Αυτοί που δεν την έχουν 

επισκεφθεί ήταν σχεδόν 30%, ενώ μόνο ένας απάντησε ότι είναι λίγο ικανοποιημένος. 

Λιγότεροι από έξι στους δέκα ήταν το λιγότερο ικανοποιημένοι από την ποικιλία 

δράσεων στη βιβλιοθήκη και μόλις επτά ήταν λίγο ικανοποιημένοι ενώ σχεδόν 

2,0% 3,4% 
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τέσσερις στους δέκα δεν την έχουν επισκεφθεί. Η εξυπηρέτηση του προσωπικού 

χαρακτηρίστηκε ως το λιγότερο ικανοποιητική σχεδόν από το 70% των 

συμμετεχόντων. Δυο αποκριθέντες ήταν λίγο ικανοποιημένοι ενώ περίπου τρεις 

στους δέκα δεν την έχουν επισκεφθεί. Η καθαριότητα του χώρου της βιβλιοθήκης 

κρίθηκε το λιγότερο ικανοποιητική από τη μεγαλύτερη μερίδα των αποκριθέντων 

(>70%), τρεις αποκρίθηκαν ότι ήταν λιγότερο ικανοποιημένοι, ενώ περίπου τρεις 

στους δέκα δεν την έχουν επισκεφθεί. 

 
ι) Πάρκο Σταύρος Νιάρχος - Αρχιτεκτονική 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Καθόλου 1 ,7 ,7 

Λίγο 2 1,4 2,0 

Ικανοποιητικά 9 6,1 8,1 

Πολύ 25 16,9 25,0 

Πάρα πολύ 83 56,1 81,1 

Δεν έχω επισκεφθεί 28 18,9 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24γ1 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ – Πάρκο Σ.Ν./Αρχιτεκτονική 

 

 

 
                

   Σχήμα 26γ1 Αξιολόγηση  ΚΠΙΣΝ - Πάρκο Σ.Ν./Αρχιτεκτονική 
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ια) Πάρκο Σταύρος Νιάρχος – Λειτουργικότητα Κτιριακών Εγκαταστάσεων 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Καθόλου 1 ,7 ,7 

Λίγο 4 2,7 3,4 

Ικανοποιητικά 12 8,1 11,5 

Πολύ 33 22,3 33,8 

Πάρα πολύ 68 45,9 79,7 

Δεν έχω επισκεφθεί 30 20,3 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24γ2 Αξιολόγηση  ΚΠΙΣΝ - Πάρκο Σ.Ν./Λειτουργικότητα Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων 

 

 
Σχήμα 26γ2  Αξιολόγηση  ΚΠΙΣΝ - Πάρκο Σ.Ν./Λειτουργικότητα Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων 

 

 

ιβ) Πάρκο Σταύρος Νιάρχος – Ποικιλία Εκδηλώσεων 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Λίγο 3 2,0 2,0 

Ικανοποιητικά 15 10,1 12,2 

Πολύ 33 22,3 34,5 

Πάρα πολύ 59 39,9 74,3 

Δεν έχω επισκεφθεί 38 25,7 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24γ3 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Πάρκο Σ.Ν./Ποικιλία Εκδηλώσεων 

 

0,7 

2,7 

8,1 

22,3 

45,9 

20,3 

Καθόλου 

Λίγο 

Ικανοποιητικά 

Πολύ 

Πάρα πολύ 

Δεν έχω επισκεφθεί 



137 
 

 
 

Σχήμα 26γ3 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Πάρκο Σ.Ν./Ποικιλία Εκδηλώσεων 

 

 
ιγ) Πάρκο Σταύρος Νιάρχος – Εξυπηρέτηση Προσωπικού 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Καθόλου 1 ,7 ,7 

Λίγο 4 2,7 3,4 

Ικανοποιητικά 13 8,8 12,2 

Πολύ 30 20,3 32,4 

Πάρα πολύ 67 45,3 77,7 

Δεν έχω επισκεφθεί 33 22,3 100,0 

Total 148 100,0  

 

Πίνακας 24γ4 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Πάρκο Σ.Ν./Εξυπηρέτηση Προσωπικού 
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Σχήμα 26γ4 Αξιολόγηση του ΚΠΙΣΝ- Πάρκο Σ.Ν./Εξυπηρέτηση Προσωπικού 

 

ιδ) Πάρκο Σταύρος Νιάρχος – Καθαριότητα Χώρου 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Λίγο 5 3,4 3,4 

Ικανοποιητικά 7 4,7 8,1 

Πολύ 30 20,3 28,4 

Πάρα πολύ 77 52,0 80,4 

Δεν έχω επισκεφθεί 29 19,6 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24γ5 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Πάρκο Σ.Ν./Καθαριότητα Χώρου 

 

 

 
Σχήμα 26γ5 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Πάρκο Σ.Ν./Καθαριότητα Χώρου 
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       Η αρχιτεκτονική του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος φαίνεται να είναι τουλάχιστον 

ικανοποιητική για το 80% των αποκριθέντων, δυο ερωτηθέντες απάντησαν ότι είναι 

λίγο ικανοποιημένοι, ενώ μόνο ένας δεν ικανοποιήθηκε καθόλου. Ωστόσο, το 18,9% 

των αποκριθέντων δεν το έχει επισκεφθεί. Περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις 

αποφάνθηκαν ότι είναι ικανοποιημένοι έως πολύ ικανοποιημένοι από την 

λειτουργικότητα των υποδομών του πάρκου ενώ μόλις 3,4% των συμμετεχόντων 

δήλωσαν λίγο έως και καθόλου ικανοποιημένοι. Σχεδόν ένας στους πέντε δεν το 

έχουν επισκεφθεί. Επιπλέον, η ποικιλία των δράσεων στο πάρκο φαίνεται να 

ικανοποιεί πολύ έως και πάρα πολύ πλέον του 60% των αποκριθέντων, δεκαπέντε 

συμμετέχοντες δήλωσαν απλώς ικανοποιημένοι, ενώ η ποικιλία των δράσεων δεν 

ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τριών αποκριθέντων (2%). Τέλος, το 25,7% των 

συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν το έχει επισκεφθεί. Η εξυπηρέτηση του προσωπικού 

στο Πάρκο φαίνεται να βρίσκει τους αποκριθέντες σε ποσοστό τάξης του 74,4% το 

λιγότερο ικανοποιημένους, ενώ μόλις τέσσερις και ένας συμμετέχοντας δήλωσαν λίγο 

και καθόλου ικανοποιημένοι, αντίστοιχα. Αυτοί που δεν το έχουν επισκεφθεί άγγιξαν 

το 22,3% των ερωτηθέντων. Επίσης, ενώ περίπου οκτώ στους δέκα απάντησαν ότι 

είναι τουλάχιστον ικανοποιημένοι από την καθαριότητα στο Πάρκο Σταύρος 

Νιάρχος, μόλις πέντε δήλωσαν ότι είναι λίγο ικανοποιημένοι. Αυτοί που δεν έχουν 

επισκεφθεί το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος είναι περίπου το 20% των συμμετεχόντων. 

 

ιε) Εστιατόρια-καφέ - Αρχιτεκτονική 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Καθόλου 1 ,7 ,7 

Λίγο 4 2,7 3,4 

Ικανοποιητικά 20 13,5 16,9 

Πολύ 37 25,0 41,9 
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Πάρα πολύ 39 26,4 68,2 

Δεν έχω επισκεφθεί 47 31,8 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24δ1 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Εστιατόρια-Καφέ/Αρχιτεκτονική 

 

 

Σχήμα 26δ1 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Εστιατόρια-Καφέ/Αρχιτεκτονική 

 

 
ιστ) Εστιατόρια-καφέ – Λειτουργικότητα Κτιριακών Εγκαταστάσεων 

 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Λίγο 7 4,7 4,7 

Ικανοποιητικά 19 12,8 17,6 

Πολύ 33 22,3 39,9 

Πάρα πολύ 40 27,0 66,9 

Δεν έχω επισκεφθεί 49 33,1 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24δ2 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Εστιατόρια-Καφέ/Λειτουργικότητα Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων 

 

0,7% 2,7% 

13,5% 

25,0% 

26,4% 

31,8% 
Καθόλου 

Λίγο 

Ικανοποιητικά 

Πολύ 

Πάρα πολύ 

Δεν έχω επισκεφθεί 
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Σχήμα 26δ2 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Εστιατόρια-Καφέ/Λειτουργικότητα Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων 

 

 

ιζ) Εστιατόρια-καφέ – Εξυπηρέτηση Προσωπικού 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Λίγο 4 2,7 2,7 

Ικανοποιητικά 20 13,5 16,2 

Πολύ 30 20,3 36,5 

Πάρα πολύ 45 30,4 66,9 

Δεν έχω επισκεφθεί 49 33,1 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24δ3 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Εστιατόρια-Καφέ/Εξυπηρέτηση Προσωπικού 

 

 

 
Σχήμα 26δ3 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Εστιατόρια-Καφέ/Εξυπηρέτηση Προσωπικού 

4,7 

12,8 

22,3 

27 

33,1 

Λίγο Ικανοποιητικά Πολύ Πάρα πολύ Δεν έχω 
επισκεφθεί 

2,7% 

13,5% 

20,3% 

30,4% 

33,1% 

Λίγο Ικανοποιητικά Πολύ Πάρα πολύ Δεν έχω επισκεφθεί 
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ιη) Εστιατόρια-καφέ – Καθαριότητα Χώρου 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Καθόλου 1 ,7 ,7 

Λίγο 4 2,7 3,4 

Ικανοποιητικά 16 10,8 14,2 

Πολύ 30 20,3 34,5 

Πάρα πολύ 49 33,1 67,6 

Δεν έχω επισκεφθεί 48 32,4 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 24δ4 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Εστιατόρια-Καφέ/Καθαριότητα Χώρου 

 

 

 
 

Σχήμα 26δ4 Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ - Εστιατόρια-Καφέ/Καθαριότητα Χώρου 

          

       Το 65% των αποκριθέντων απάντησε ότι είναι το λιγότερο ικανοποιημένος με 

την αρχιτεκτονική των Εστιατορίων-Καφέ, ενώ το 31,8% δεν τα έχει επισκεφθεί. 

Επιπλέον, τέσσερις συμμετέχοντες δήλωσαν λίγο ικανοποιημένοι, ενώ ένας καθόλου. 

Οι μισοί περίπου αποκριθέντες δήλωσαν ότι είναι τουλάχιστον πολύ ικανοποιημένοι 

από τη λειτουργικότητα των κτιριακών υποδομών των εστιατορίων-καφέ, το 12,8% 

δήλωσαν απλώς ικανοποιημένοι ενώ επτά ερωτηθέντες απάντησαν ότι έμειναν λίγο 

0,7% 

2,7% 

10,8% 

20,3% 

33,1% 

32,4% 

Καθόλου Λίγο Ικανοποιητικά Πολύ Πάρα πολύ Δεν έχω επισκεφθεί 
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ικανοποιημένοι. Ωστόσο, ένας στους τρεις συμμετέχοντες δήλωσε ότι δεν τα έχει 

επισκεφθεί. Όμοια, περισσότεροι από το 60% έμειναν ικανοποιημένοι έως πολύ 

ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση του προσωπικού, ενώ ένας στους τρεις 

συμμετέχοντες δήλωσε ότι δεν τα έχει επισκεφθεί. Τέσσερις μόλις συμμετέχοντες 

απάντησαν ότι είναι λίγο ικανοποιημένοι. Παρόμοια ποσοστά σημειώθηκαν και στην 

αξιολόγηση της καθαριότητας των Εστιατορίων-Καφέ με το 65% των αποκριθέντων 

να δηλώνουν, το λιγότερο, ικανοποιημένοι, ενώ μόλις πέντε συμμετέχοντες απαντούν 

αρνητικά, δηλώνοντας λίγο (4) και καθόλου (1) ικανοποιημένοι. Ωστόσο, περίπου 

ένας στους τρεις συμμετέχοντες δήλωσε ότι δεν έχει επισκεφθεί τους εν λόγω 

χώρους. 

 

19. Αξιολογήστε το ΚΠΙΣΝ ως προς τα παρακάτω: 

α) Προσβασιμότητα/ προσέγγιση στο ΚΠΙΣΝ 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Καθόλου 6 4,1 4,1 

Λίγο 16 10,8 14,9 

Ικανοποιητικά 42 28,4 43,2 

Πολύ 19 12,8 56,1 

Πάρα πολύ 40 27,0 83,1 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 

25 16,9 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 25α Αξιολόγηση του ΚΠΙΣΝ-προσβασιμότητα/προσέγγιση 
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Σχήμα 27α Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ-προσβασιμότητα/προσέγγιση 

 

19β) Χώροι στάθμευσης 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. 
Συχνότητα (%) 

Καθόλου 5 3,4 3,4 

Λίγο 14 9,5 12,8 

Ικανοποιητικά 29 19,6 32,4 

Πολύ 23 15,5 48,0 

Πάρα πολύ 45 30,4 78,4 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 

32 21,6 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 25β Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ-χώροι στάθμευσης 

 

 

 

  Σχήμα 27β Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ-χώροι στάθμευσης 

4,1 

10,8 

28,4 

12,8 

27 

16,9 

Καθόλου 

Λίγο 

Ικανοποιητικά 

Πολύ 

Πάρα πολύ 

Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ 

3,4 

9,5 

19,6 

15,5 

30,4 

21,6 

Καθόλου 

Λίγο 

Ικανοποιητικά 

Πολύ 

Πάρα πολύ 

Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ 
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19γ) Διαδικασία κράτησης/συμμετοχής σε εκδηλώσεις/δράσεις 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. 
Συχνότητα (%) 

Καθόλου 2 1,4 1,4 

Λίγο 6 4,1 5,4 

Ικανοποιητικά 25 16,9 22,3 

Πολύ 32 21,6 43,9 

Πάρα πολύ 30 20,3 64,2 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 

53 35,8 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 25γ Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ-κράτηση/συμμετοχή σε εκδηλώσεις/δράσεις 

 

 
Σχήμα 27γ Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ-κράτηση/συμμετοχή σε εκδηλώσεις/δράσεις 

 

19δ) Οργάνωση εκδήλωσης/δράσης 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. 
Συχνότητα (%) 

Λίγο 4 2,7 2,7 

Ικανοποιητικά 24 16,2 18,9 

Πολύ 36 24,3 43,2 

Πάρα πολύ 28 18,9 62,2 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 

56 37,8 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 25δ Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ-οργάνωση εκδήλωσης/δράσης 

1,4% 
4,1% 

16,9% 

21,6% 

20,3% 

35,8% 
Καθόλου 

Λίγο 

Ικανοποιητικά 

Πολύ 

Πάρα πολύ 

Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ 



146 
 

 
 Σχήμα 27δ Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ-οργάνωση εκδήλωσης/δράσης 

19ε) Συνολική εμπειρία 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 
(%) 

Καθόλου 1 ,7 ,7 

Λίγο 1 ,7 1,4 

Ικανοποιητικά 25 16,9 18,2 

Πολύ 41 27,7 45,9 

Πάρα πολύ 52 35,1 81,1 

Δε γνωρίζω/Δεν 

απαντώ 

28 18,9 100,0 

Total 148 100,0  

Πίνακας 25ε Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ-συνολική εμπειρία 

 

 

Σχήμα 27ε Αξιολόγηση ΚΠΙΣΝ-συνολική εμπειρία 

2,7% 

16,2% 

24,3% 

18,9% 

37,8% 

Λίγο Ικανοποιητικά Πολύ Πάρα πολύ Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ 

0,7 

0,7 

16,9 

27,7 

35,1 

18,9 

Καθόλου 

Λίγο 

Ικανοποιητικά 

Πολύ 

Πάρα πολύ 

Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ 
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       Η μεγαλύτερη μερίδα των συμμετεχόντων (68,2%) ήταν το λιγότερο 

ικανοποιημένοι σχετικά με τη προσβασιμότητα/προσέγγιση στο ΚΠΙΣΝ, το 10,8% 

των ερωτηθέντων ήταν λίγο ικανοποιημένο ενώ μόλις έξι συμμετέχοντες ήταν 

καθόλου ικανοποιημένοι. Το ποσοστό μη-απόκρισης (Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ), ήταν 

16,9%. Οι χώροι στάθμευσης φαίνεται να ικανοποιούν το 65,5% των συμμετεχόντων, 

καθώς απάντησαν ικανοποιημένοι έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι, ενώ το 9,5% και 

το 3,4% των ερωτηθέντων αποκρίθηκε λίγο και καθόλου, αντίστοιχα. Ωστόσο, 

περίπου ένας στους πέντε δεν απάντησε στο εν λόγω ερώτημα. Έξι στους δέκα 

συμμετέχοντες φαίνεται να είναι ικανοποιημένος με τις διαδικασίες 

κράτησης/συμμετοχής σε δράσεις, ενώ μόνο οκτώ αποκριθέντες απαντούν λίγο ή 

καθόλου ικανοποιημένοι. Το ποσοστό μη-απόκρισης έφθασε το 35,8%. Παρόμοια 

αποτελέσματα εξάγονται σχετικά με την οργάνωση εκδήλωσης δράσης, με το 60% 

των συμμετεχόντων να δηλώνουν το λιγότερο ικανοποιημένοι και μόλις τέσσερις λίγο 

ικανοποιημένοι ενώ οι μη-αποκριθέντες έφθασαν το 37,8%. Τέλος, οι αποκριθέντες 

ικανοποιήθηκαν συνολικά από την εμπειρία που προσφέρει το ΚΠΙΣΝ, καθώς το 

80% αυτών δήλωσε ότι είναι το λιγότερο ικανοποιημένο. Ωστόσο, δυο συμμετέχοντες 

δεν συμφωνούν, καθώς δήλωσαν ότι ικανοποιήθηκαν λίγο ή καθόλου, ενώ οι μη-

αποκριθέντες (Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ), αποτελούν το 18,9% των ερωτηθέντων. 

 

20. Παρακαλώ διατυπώστε σχόλια ή προτάσεις για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 

 

       Σχολιάζοντας ελεύθερα σχόλια και προτάσεις για το ΚΠΙΣΝ, οι ερωτηθέντες 

εκφράζονται ιδιαίτερα θετικά για αυτό. Οι προτάσεις τους αφορούν κυρίως σε 

περισσότερες δραστηριότητες με παιδιά, καλύτερη οργάνωση της ροής του κοινού σε 

ώρες αιχμής, ενέργειες για ευκολότερη και γρηγορότερη πρόσβαση στο χώρο και 
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κυρίως προσπάθεια για τη σωστή συνέχιση της διατήρησης και διαχείρισής του 

ΚΠΙΣΝ. 

 

6.5. Δ. Απόψεις για το ΚΠΙΣΝ (ερωτήσεις 21-24) 

21 Σημειώστε σε ποιο βαθμό ισχύουν τα παρακάτω; 

21α) Η κατασκευή και λειτουργία του ΚΠΙΣΝ συμβάλλει στην πολιτιστική 

αναβάθμιση της Αθήνας και  ολόκληρης της χώρας 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Διαφωνώ απολύτως 1 ,7 ,7 

Διαφωνώ 1 ,7 1,4 

Ούτε διαφωνώ/ ούτε 

συμφωνώ 

4 2,7 4,1 

Συμφωνώ 51 34,5 38,5 

Συμφωνώ απολύτως 91 61,5 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 26α - Απόψεις για το ΚΠΙΣΝ – Πολιτιστική αναβάθμιση Αθήνας/χώρας 

 

 

 

 
      Σχήμα 28α - Απόψεις για το ΚΠΙΣΝ - Πολιτιστική αναβάθμιση Αθήνας/χώρας 

 

 

0,7% 

0,7% 
2,7% 

34,5% 

61,5% 

Διαφωνώ απολύτως 

Διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ/ ούτε 
συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απολύτως 
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21β) Η δωρεά για την κατασκευή του  ΚΠΙΣΝ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

αποτελεί παράδειγμα για παρόμοιες ενέργειες από άλλα ιδρύματα/φορείς της χώρας.  

  Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Διαφωνώ απολύτως 1 ,7 ,7 

Διαφωνώ 3 2,0 2,7 

Ούτε διαφωνώ/ ούτε 

συμφωνώ 

11 7,4 10,1 

Συμφωνώ 38 25,7 35,8 

Συμφωνώ 

απολύτως 

95 64,2 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 26β Απόψεις για το ΚΠΙΣΝ  - Δωρεά ΙΣΝ παράδειγμα προς μίμηση 

 

 
  Σχήμα 28β Απόψεις για το ΚΠΙΣΝ - Δωρεά ΙΣΝ παράδειγμα προς μίμηση 

 

 

21γ)Το ΚΠΙΣΝ απευθύνεται σε όλους τους πολίτες 

 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Διαφωνώ απολύτως 1 ,7 ,7 

Διαφωνώ 8 5,4 6,1 

Ούτε διαφωνώ/ ούτε 

συμφωνώ 

12 8,1 14,2 

0,7 

2 

7,4 

25,7 

64,2 

Διαφωνώ απολύτως 

Διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ/ ούτε συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απολύτως 
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Συμφωνώ 45 30,4 44,6 

Συμφωνώ 

απολύτως 

82 55,4 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 26γ Απόψεις για το ΚΠΙΣΝ – Κοινό όλοι οι πολίτες 

 

 

 
Σχήμα 28γ Απόψεις για το ΚΠΙΣΝ - Κοινό όλοι οι πολίτες   

 

21δ) Η λειτουργία του ΚΠΙΣΝ τονώνει την οικονομική ζωή της περιοχής/πόλης 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Διαφωνώ απολύτως 1 ,7 ,7 

Διαφωνώ 5 3,4 4,1 

Ούτε διαφωνώ/ ούτε 

συμφωνώ 

12 8,1 12,2 

Συμφωνώ 49 33,1 45,3 

Συμφωνώ απολύτως 81 54,7 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 26δ Απόψεις για το ΚΠΙΣΝ - Τόνωση οικονομικής ζωής περιοχής/πόλης 

 

0,7 

5,4 

8,1 

30,4 

55,4 

Διαφωνώ απολύτως 

Διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ/ ούτε συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απολύτως 
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     Σχήμα 28δ Απόψεις για το ΚΠΙΣΝ- Τόνωση οικονομικής ζωής περιοχής/πόλης 

 

       Η μεγάλη πλειοψηφία των αποκριθέντων (96%) συμφωνούν ή συμφωνούν 

απολύτως ότι η κατασκευή και η λειτουργία του ΚΠΙΣΝ συνέτεινε στην αναβάθμιση 

της Αθήνας και ολόκληρης της χώρας. Μόλις το 2,7% διατηρεί ουδέτερη στάση, ενώ 

δυο συμμετέχοντες διαφωνούν ή διαφωνούν απολύτως.  

       Επιπλέον, περίπου εννέα στους δέκα το λιγότερο συμφωνεί ότι η δωρεά από το 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ μπορεί να αποτελέσει 

παράδειγμα για παρόμοιες ενέργειες από άλλα ιδρύματα/φορείς της χώρας. Έντεκα 

συμμετέχοντες (7,4%) φαίνεται ούτε να συμφωνούν ούτε να διαφωνούν με την εν 

λόγω διατύπωση, ενώ 4 αποκριθέντες διαφωνούν ή διαφωνούν απολύτως. 

       Επιπρόσθετα, περισσότεροι από το 85% αποκρίθηκαν ότι το ΚΠΙΣΝ είναι ένα 

έργο το οποίο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, το 8,1% των ερωτηθέντων ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί ενώ το 6,1% των συμμετεχόντων διαφωνεί ή διαφωνεί 

απολύτως με την παραπάνω άποψη.  

       Η μεγαλύτερη μερίδα των αποκριθέντων (περίπου εννιά στους δέκα) 

συμφώνησαν ή συμφώνησαν απολύτως ότι η λειτουργία του ΚΠΙΣΝ τονώνει την 

οικονομική ζωή της περιοχής/πόλης. Δώδεκα συμμετέχοντες (8.1%) ούτε συμφωνούν 

0,7% 
3,4% 

8,1% 

33,1% 54,7% 

Διαφωνώ απολύτως 

Διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ/ ούτε 
συμφωνώ 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απολύτως 
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ούτε διαφωνούν ότι συνέβαλε στην οικονομική τόνωση της περιοχής/πόλης ενώ το 

4,1% διαφωνεί ή διαφωνεί απολύτως με την εν λόγω διατύπωση. 

 

22. Ποια είναι η εντύπωσή σας για το ΚΠΙΣΝ; 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αρνητική 2 1,4 1,4 

Θετική 133 89,9 91,2 

Δεν έχω άποψη 13 8,8 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 27 Εντύπωση κοινού για το ΚΠΙΣΝ 

 

 
Σχήμα 29 Εντύπωση κοινού για το ΚΠΙΣΝ 

 

      Με συντριπτική πλειοψηφία, περίπου εννιά στους δέκα αποκρίθηκε ότι έχει 

θετική εντύπωση για το ΚΠΙΣΝ, δυο ερωτηθέντες (1,4%) έχουν αντίθετη γνώμη, ενώ 

8,8% δεν έχει άποψη.  
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23. Ποια είναι η γνώμη σας για την δωρεάν συμμετοχή στις εκδηλώσεις/δράσεις του 

ΚΠΙΣΝ; 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Διαφωνώ απολύτως 1 ,7 ,7 

Διαφωνώ 4 2,7 3,4 

Ούτε διαφωνώ/ ούτε 

συμφωνώ 

17 11,5 14,9 

Συμφωνώ 54 36,5 51,4 

Συμφωνώ απολύτως 72 48,6 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 28 - Δωρεάν συμμετοχή 

 

 

 

 
Σχήμα 30 - Δωρεάν συμμετοχή 

 

       Επίσης, το 85% περίπου των ερωτηθέντων συμφωνεί ή συμφωνεί απολύτως με 

τη δωρεάν συμμετοχή στις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ. Το 11,5% των 

ερωτηθέντων διατηρεί ουδέτερη στάση, ενώ μόλις πέντε αποκριθέντες διαφωνούν ή 

διαφωνούν απολύτως.  
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24.  Θα παρακολουθούσατε εκδήλωση/δράση του ΚΠΙΣΝ με χρηματικό αντίτιμο;   

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ναι 93 62,8 62,8 

Όχι 3 2,0 64,9 

Ίσως 47 31,8 96,6 

Δεν έχω άποψη 5 3,4 100,0 

Total  148 100,0 
 

Πίνακας 29 Καταβολή χρηματικού αντιτίμου για την παρακολούθηση των 

εκδηλώσεων/δράσεων ΚΠΙΣΝ 

 

 

 

Σχήμα 31  Καταβολή χρηματικού αντιτίμου για την παρακολούθηση των 

εκδηλώσεων/δράσεων ΚΠΙΣΝ 

 

       Πάνω από έξι στους δέκα θα πλήρωνε χρηματικό αντίτιμο για να 

παρακολουθήσει εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ (σχήμα 8), περισσότεροι από τρεις 

στους δέκα ίσως να πλήρωναν, ενώ τρεις (2%) απάντησαν αρνητικά. Τέλος, πέντε 

αποκριθέντες (3.4%) δεν είχαν άποψη περί του ερωτήματος. 
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6.6. Ε. Μελλοντικές Προθέσεις (ερώτηση 25)  

 

25. Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για εσάς;  

α) Σκοπεύω να παρακολουθώ τις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Διαφωνώ απολύτως 1 ,7 ,7 

Διαφωνώ 1 ,7 1,4 

Ούτε διαφωνώ/ 

ούτε συμφωνώ 

30 20,3 21,6 

Συμφωνώ 80 54,1 75,7 

Συμφωνώ απολύτως 36 24,3 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 30α Μελλοντικές προθέσεις – Παρακολούθηση εκδηλώσεων/δράσεων ΚΠΙΣΝ 

 

 

 

 
Σχήμα 32α Μελλοντικές προθέσεις – Παρακολούθηση εκδηλώσεων/δράσεων ΚΠΙΣΝ 
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25. Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για εσάς;  

β) Σκοπεύω να ακολουθώ το ΚΠΙΣΝ στα Social Media 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Διαφωνώ απολύτως 4 2,7 2,7 

Διαφωνώ 4 2,7 5,4 

Ούτε διαφωνώ/ 

ούτε συμφωνώ 

31 20,9 26,4 

Συμφωνώ 71 48,0 74,3 

Συμφωνώ απολύτως 38 25,7 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 30β Μελλοντικές προθέσεις - Ενημέρωση από Social Media 
 
 
 

 
Σχήμα 32β Μελλοντικές προθέσεις - Ενημέρωση από Social Media 

 

 

25. Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για εσάς;  

γ) Θα το επισκεφθώ στο μέλλον   

 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Ούτε διαφωνώ/ούτε 

συμφωνώ 

9 6,1 6,1 

Συμφωνώ 59 39,9 45,9 

Συμφωνώ απολύτως 80 54,1 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 30γ Μελλοντικές προθέσεις -  Μελλοντική επίσκεψη στο ΚΠΙΣΝ 
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Σχήμα 32γ Μελλοντικές προθέσεις -  Μελλοντική επίσκεψη στο ΚΠΙΣΝ 
 

25. Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για εσάς; 

δ) Θα το επισκεφθώ με φίλους/οικογένεια 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα 

(%) 

Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Διαφωνώ 3 2,0 2,0 

Ούτε 

διαφωνώ/ούτε 

συμφωνώ 

8 5,4 7,4 

Συμφωνώ 63 42,6 50,0 

Συμφωνώ 

απολύτως 

74 50,0 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 30δ Μελλοντικές προθέσεις  - Επίσκεψη με φίλους/οικογένεια 

 

 
Σχήμα 32δ Μελλοντικές προθέσεις  - Επίσκεψη με φίλους/οικογένεια 
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25. Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για εσάς; 

ε) Θα το προτείνω σε φίλους 

 Συχνότητα Σχ. Συχνότητα (%) Αθροιστική Σχ. 

Συχνότητα (%) 

Διαφωνώ 

απολύτως 

1 ,7 ,7 

Ούτε διαφωνώ/ 

ούτε συμφωνώ 

11 7,4 8,1 

Συμφωνώ 53 35,8 43,9 

Συμφωνώ 

απολύτως 

83 56,1 100,0 

Total 148 100,0 
 

Πίνακας 30ε Μελλοντικές προθέσεις - Πρόταση σε φίλους να επισκεφθούν το ΚΠΙΣΝ 

 

 

 

Σχήμα 32ε Μελλοντικές προθέσεις - Πρόταση σε φίλους να επισκεφθούν το ΚΠΙΣΝ 

 

       Η συντριπτική πλειοψηφία των αποκριθέντων (περίπου το 80%) δήλωσαν ότι 

σκοπεύουν να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ, ενώ ένας στους 

πέντε ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με αυτή τη στάση. Αλλά μόλις δυο ερωτηθέντες 

(1,4%) δε σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ.  
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       Επίσης, σχεδόν επτά στους δέκα δήλωσαν ότι θα ακολουθούν το ΚΠΙΣΝ στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media), ένας στους πέντε ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί ότι σκοπεύει να το κάνει, ενώ οκτώ ερωτηθέντες δεν σκοπεύουν να το 

ακολουθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media). 

       Περισσότεροι από εννιά στους δέκα (95%) σκοπεύουν να το επισκεφθούν στο 

μέλλον, ενώ εννιά αποκριθέντες κρατούν ουδέτερη στάση. Όμοια, το 92,6% των 

ερωτηθέντων προτίθενται να το επισκεφθούν με οικογένεια  φίλους κλπ., ενώ μόλις 

τρεις δεν θα το έκαναν. Επίσης, το 5,4% των συμμετεχόντων ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί στο παραπάνω ερώτημα. Μάλιστα, περισσότεροι από εννιά στους δέκα θα 

το πρότειναν σε φίλους, ενώ μόνο ένας δε θα το έκανε. Τέλος, έντεκα συμμετέχοντες 

ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν, σχετικά με το αν θα το πρότειναν σε φίλους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο   

: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
       Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στο ενάμιση χρόνο 

λειτουργίας του, έχει καταφέρει να ενταχθεί μέσα στον ιστό της πόλης, και μέσα από 

το πρόγραμμα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, να γίνει γνωστό και να 

αποκτήσει ένα ευρύ κοινό. Έρευνα του Δικτύου Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων 

(Athens Culture Net) το κατατάσσει δεύτερο σε επισκεψιμότητα και παρακολούθηση 

των εκδηλώσεων/δράσεων του, (ποσοστό 26%), πίσω από το μουσείο της Ακρόπολης 

(cityofathens.gr, 2017. Έρευνα για τον πολιτισμό στην Αθήνα [pdf]. Available at: 

https://www.cityofathens.gr/sites/default/files/_Athens%20Culture%20Net_12-12-

17.pdf  [Accessed 26 Jan 2018].  

       Η δική μας έρευνα, μέσω του ερωτηματολογίου, με άτομα (δείγμα), που 

δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρει η παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος και συμμετέχουν 

συχνά στην κατανάλωσή του, δείχνει μια καθολική γνώση του νέου αυτού 

πολιτιστικού κέντρου. Η ενημέρωση σε αυτούς, για τις εκδηλώσεις/δράσεις του 

ΚΠΙΣΝ, γίνεται, κατά πλειοψηφία, από ηλεκτρονικά και κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

και θα συνεχίζεται αυξητικά, επιβεβαιώνοντας τη αυξανόμενη χρήση, ειδικά των 

μέσω κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και συγκεκριμένα του Facebook 

(ποσοστό επιθυμίας για ενημέρωση 61,5%, ερώτηση 5). 

       Αυτό συμβαίνει με το Facebook γιατί δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του για 

μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία διαδικτυακής αλληλεπίδρασης σε σχέση με άλλα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει μάλιστα δοθεί  ιδιαίτερη έμφαση για τη δυναμική 

αυτών των μέσων, ότι δηλαδή, αποτελούν μέσο για νέες στρατηγικές επικοινωνίας, 

ειδικά στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (Lazzeretti, Sartori and Innocenti, 

2015). 

https://www.cityofathens.gr/sites/default/files/_Athens%20Culture%20Net_12-12-17.pdf
https://www.cityofathens.gr/sites/default/files/_Athens%20Culture%20Net_12-12-17.pdf
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       Η ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, θα μπορούσε να συγκεντρώνει μεγαλύτερα ποσοστά  

προτίμησης από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, μιας και περιέχει όλες τις 

απαιτούμενες πληροφορίες που θα μπορούσε να αναζητήσει το κοινό. Αυτό, ίσως 

μπορεί να συμβαίνει, είτε, γιατί ένα μέρος του κοινού δε τη γνωρίζει, είτε, γιατί 

προτιμάει πιο διαδραστικούς τρόπους ενημέρωσης. Η πληροφορία δηλαδή να έρθει 

αυτή στο άτομο, να μην την αναζητήσει μόνο του το ίδιο.  Ενδεχομένως, για αυτό το 

λόγο η ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και newsletter 

συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό προτίμησης (πάνω από 50%).   

       Το ΚΠΙΣΝ συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ποσοστό επισκεψιμότητας (80,4%) από 

τους κατοίκους της Αθήνας, αλλά και από κατοίκους της Θεσσαλονίκης, γεγονός που 

δηλώνει ότι έχει γίνει σημείο προορισμού.  Οι επισκέπτες του, κατά τη διάρκεια της 

παραμονής τους, θέλουν να επισκεφτούν όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ, με 

μεγαλύτερη προτίμηση στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο υπαίθριος αυτός χώρος είναι 

και ο χώρος που λαμβάνουν μέρος οι περισσότερες εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ. 

Αποτελεί και τον σημαντικότερο λόγο επίσκεψης (περίπατος), ακολουθεί η γνωριμία 

με το χώρο, συνολικά, και η ξενάγηση σ’ αυτόν. Η συμμετοχή, είτε σε εκδηλώσεις 

του ΚΠΙΣΝ, είτε σε παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής δεν συγκεντρώνουν 

υψηλή προτίμηση, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί από το σημαντικό αριθμό 

ατόμων του δείγματος που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Αθηνών (41,9%) και από το 

ειδικό κοινό των παραστάσεων της Λυρικής Σκηνής. Σε κάθε περίπτωση, ένας νέος 

χώρος δημιουργεί, καταρχήν, ενδιαφέρον να τον επισκεφτείς για να τον γνωρίσεις 

από κοντά και μετά να συμμετέχεις και στις δράσεις του. Αυτό, επίσης, ερμηνεύει και 

τα χαμηλά ποσοστά που συγκεντρώνει η ερώτηση για την παρακολούθηση των 

εκδηλώσεων/δράσεων του ΚΠΙΣΝ. Η δωρεάν συμμετοχή στις εκδηλώσεις/δράσεις 

του ΚΠΙΣΝ έχει επικοινωνηθεί σωστά, αν κρίνει κανείς από τον αριθμό ατόμων που 
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το γνωρίζουν (62,2%). Φυσικά καλό θα ήταν να ενταθεί η προσπάθεια ενημέρωσης, 

με σκοπό την μεγαλύτερη και καλύτερη ανταπόκριση του κοινού.  

       Εντυπωσιακό είναι και το ποσοστό  ικανοποίησης του κοινού και σε αυτό που 

περίμενε να δει και σε αυτό που τελικά είδε στην επίσκεψή του (68,7% και 68,9% 

πάρα πολύ/πολύ, αντίστοιχα). Για την ακρίβεια τα ποσοστά δηλώνουν πλήρη 

εκπλήρωση των προσδοκιών του. 

       Οι άνθρωποι που επισκέφθηκαν το ΚΠΙΣΝ εκφράζουν, σε υψηλά ποσοστά και 

την ικανοποίησή τους και τον ενθουσιασμό τους (ερώτηση 16). Αυτό έχει σαν 

συνέπεια, να αξιολογούν από εξαιρετικό ως υψηλό (76,4%) το επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών συνολικά και στις περισσότερες παραμέτρους που έθετε το 

ερωτηματολόγιο, (αρχιτεκτονική, λειτουργικότητα κτιριακών εγκαταστάσεων, 

ποικιλία εκδηλώσεων/δράσεων, εξυπηρέτηση προσωπικού, καθαριότητα), των 

επιμέρους χώρων του ΚΠΙΣΝ (Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνική Βιβλιοθήκη, Πάρκο 

Σταύρος Νιάρχος, Εστιατόρια-Καφέ). Θετική είναι και η γνώμη για διάφορες 

λειτουργίες δημοσίων σχέσεων όπως η οργάνωση μιας εκδήλωσης, η διαδικασία 

κράτησης και συμμετοχής, αλλά και σε παροχές όπως, χώροι στάθμευσης και 

προσβασιμότητα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι κρίσιμα για την 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης, λειτουργίας και επικοινωνίας του οργανισμού.  

Κατά συνέπεια, και η θετική εντύπωση του κοινού για το ΚΠΙΣΝ κυμαίνεται σε πολύ 

υψηλό ποσοστό (89,9%). Το κοινό μάλιστα προτίθεται να καταβάλλει, (στο μέλλον), 

χρηματικό αντίτιμο για να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ 

(62,8%). Τέλος, οι μελλοντικές του προθέσεις δηλώνουν μια έντονη δυναμική για την 

πορεία και εξέλιξη του ΚΠΙΣΝ.   

Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική και αισιόδοξη η άποψη ότι ένα πολιτιστικό κέντρο 

συμβάλει στην συνολική αναβάθμιση της Αθήνας και της χώρας ολόκληρης. Επίσης 
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είναι γενική παραδοχή ότι το ΚΠΙΣΝ απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, χωρίς 

διακρίσεις κοινωνικές ή άλλες  και αυτό προσεγγίζει το όραμα του ΚΠΙΣΝ, για ένας 

χώρο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. 

Σίγουρα όμως κανένα κτίριο και κανένας χώρος από μόνος του δεν μπορεί να φέρει 

τους ανθρώπους κοντά αν δεν υπάρχει ο προγραμματισμός, η επικοινωνία και όλες 

εκείνες οι λειτουργίες που μετατρέπουν ένα χώρο σε κέντρο κοινοτικής ζωής.  

 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

       Η συγκεκριμένη μελέτη περιορίστηκε σε ένα σχετικά μικρό δείγμα ατόμων και  

με δειγματοληψία ευκολίας, για να εξάγει συμπεράσματα για την 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας με 

το κοινό του ΚΠΙΣΝ. 

       Επίσης, το χρονικό διάστημα που υπάρχει και λειτουργεί το ΚΠΙΣΝ είναι 

περιορισμένο και μεταβατικό, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που 

θα οδηγήσουν στην κανονική και πλήρη λειτουργία του (αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε 

εξέλιξη η μεταφορά των βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, για την 

έναρξη της πλήρους λειτουργίας της). 

       Τέλος, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αποκλειστική δωρεά, έχει αναλάβει εξ 

ολοκλήρου, για τα πρώτα πέντε χρόνια, τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, γεγονός που δίνει 

τη δυνατότητα αφενός δωρεάν συμμετοχής του κοινού στις εκδηλώσεις/δράσεις του, 

και αφετέρου καθιστά πολύ μικρή τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου σε αυτό, 

παρόλο που τυπικά το ελληνικό δημόσιο ασκεί τη διοίκησή του. 

       Για όλους τους παραπάνω λόγους θα είχε ενδιαφέρον να επαναληφθεί μια 

παρόμοια μελέτη σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τώρα, σε μεγαλύτερο δείγμα 

και πιο αντιπροσωπευτικό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  

Μελέτη του Προγράμματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του 

Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 

Ερωτηματολόγιο 

Ονομάζομαι Φωτεινή Αλωπούδη και η παρούσα έρευνα γίνεται στο πλαίσιο της 

φοίτησής μου στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και μέσω αυτού θα συμβάλλετε σημαντικά στο 

ερευνητικό κομμάτι της μελέτης. Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν για 

ερευνητικούς και μόνο σκοπούς και για τη συμπλήρωση του θα χρειαστούν μερικά 

λεπτά. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας και για οποιαδήποτε 

πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση mbx16022@uom.edu.gr  

 

  Α.  Πληροφόρηση  

 

1. Σε ποιο βαθμό ενδιαφέρεστε για πολιτιστικές εκδηλώσεις/δράσεις; 

    Πάρα πολύ …..   

    Πολύ ...……... 

    Αρκετά ……… 

    Ελάχιστα ….... 

    Καθόλου……. 

 

2. Πόσο συχνά συμμετέχετε/ παρακολουθείτε πολιτιστικές εκδηλώσεις/δράσεις; 

    Μια φορά την εβδομάδα …………… 

    Μια φορά το μήνα ………………….  

    Μία φορά τον τρίμηνο …………….. 

    Μια φορά το εξάμηνο ………............ 

    Μια φορά το χρόνο ………………...  

    Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) ………. 

mailto:mbx16022@uom.edu.gr
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   3. Γνωρίζετε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ); 

    Ναι …………….. 

    Όχι ……………... 

 

 

4. Πόσο συχνά ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις / δράσεις του ΚΠΙΣΝ από; 

 
Πολύ 

Συχνά 
Συχνά 

Κάποιες 

φορές 
Σπάνια 

          

Ποτέ 

 

Τηλεόραση      

Εφημερίδες      

Περιοδικά      

Ραδιόφωνο      

Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης (Social Media) 

     

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ      

 Έντυπο μηνιαίο πρόγραμμα 

ΚΠΙΣΝ 

     

Από φίλο/συγγενή κ.ά.      

 

 

5. Με ποιο τρόπο επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις / δράσεις του 

ΚΠΙΣΝ; (περισσότερες από μία επιλογές) 

  Μέσω e-mail …………………………………………….. 

  Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ ……………………………………… 

  Facebook ………………………………….……………… 

  Newsletter ………………………………………………... 

  Μηνιαίο έντυπο πρόγραμμα εκδηλώσεων/δράσεων…… 

  Ανακοινώσεις, καταχωρήσεις στα ΜΜΕ …………………  

  Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) …………………………….. 
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6. Πόσο συχνά επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση για τις εκδηλώσεις / δράσεις 

του ΚΠΙΣΝ από ; 

 
Πολύ 

Συχνά 
Συχνά 

Κάποιες 

φορές 
Σπάνια 

          

Ποτέ 

 

Facebook ΚΠΙΣΝ      

Newsletter ΚΠΙΣΝ       

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ      

Μηνιαίο Έντυπο 

Πρόγραμμα 

Εκδηλώσεων/Δράσεων 

ΚΠΙΣΝ 

     

 

 

7.  Έχετε επισκεφθεί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ); 

    Ναι ……………..  

    Όχι …………….. 

 

 

 

8. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί το ΚΠΙΣΝ ;  

    Ποτέ…............................................... 

    1-2 φορές .......................................... 

    3-5 φορές .......................................... 

    6-8 φορές .......................................... 

    Περισσότερες από 10 φορές ………. 
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9. Ποιους από τους παρακάτω χώρους του ΚΠΙΣΝ έχετε επισκεφθεί ; 

 

      

Ποτέ 

 

1-2 

φορές 
3-5 φορές 6-8 φορές 

 

Περισσότερες 

από 10  φορές         

Εθνική Λυρική Σκηνή      

Εθνική Βιβλιοθήκη        

Πάρκο Σταύρος 

Νιάρχος 

     

Εστιατόρια – Καφέ      

 

10. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι επίσκεψης; 

      

Καθόλου 

σημαντικός 

 

Λίγο 

σημαντικός 

Αρκετά 

Σημαντικός 
Σημαντικός 

 

Πολύ 

σημαντικός           

 

Δεν γνωρίζω/ 

Δεν απαντώ 

Γνωριμία με το 

χώρο 

      

Ξενάγηση στο 

χώρο 

      

Περίπατος        

Συμμετοχή σε 

εκδήλωση/ δράση 

του ΚΠΙΣΝ 

      

Παρακολούθηση 

εκδήλωσης Εθνικής 

Λυρικής Σκηνής 

      

Χρήση χώρων 

αναγνωστηρίου 

Εθνικής 

Βιβλιοθήκης 
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11. Παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις /δράσεις που γίνονται στο ΚΠΙΣΝ; 

    Πολύ συχνά ….………..  

    Συχνά  ………………… 

    Κάποιες φορές ……….. 

    Σπάνια …………………   

    Ποτέ ………………….. 

 

 

12. Γνωρίζετε ότι η συμμετοχή στις εκδηλώσεις/δράσεις του ΚΠΙΣΝ είναι 

δωρεάν; 

    Ναι ……………..  

    Όχι …………….. 

 

 

Β. Ικανοποίηση 

 

 

13. Η επίσκεψή/συμμετοχή σας στο ΚΠΙΣΝ ανταποκρίθηκε στις αρχικές 

προσδοκίες που είχατε για αυτό; 

   Πάρα πολύ................................................................................................................ 

   Πολύ.......................................................................................................................... 

  Αρκετά.......................................................................................................................  

  Λίγο........................................................................................................................... 

  Καθόλου.....................................................................................................................            

  Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ ....................................................................................... 

 

14. Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από την επίσκεψή σας στο ΚΠΙΣΝ; 

      Πάρα πολύ................................................................................................................ 

      Πολύ.......................................................................................................................... 

     Αρκετά ...................................................................................................................... 

     Λίγο...........................................................................................................................  

     Καθόλου.................................................................................................................... 

     Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ …………………………………………………............. 
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15. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το πρόγραμμα εκδηλώσεων/δράσεων του 

ΚΠΙΣΝ; 

   Πάρα πολύ................................................................................................................ 

   Πολύ......................................................................................................................... 

  Αρκετά...................................................................................................................... 

  Λίγο ..........................................................................................................................      

  Καθόλου...................................................................................................................     

    Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ ............................................................................................ 

 

 

16. Πως θα περιγράφατε την εμπειρία σας από την επίσκεψή/συμμετοχή σας στο 

ΚΠΙΣΝ; 

Σημείωση: Κυκλώστε τον αριθμό που σε κάθε περίπτωση εκφράζει το βαθμό συμφωνίας σας.  

                                   Παράδειγμα :  

 

 όπου:  1: Πάρα πολύ,  2: Πολύ,  3: Αρκετά,   4: Λίγο,  5: Πολύ Λίγο, 6: Δεν έχω άποψη 

 

Σημαντική............................................................................Καθόλου Σημαντική 

Ενδιαφέρουσα .....................................................................Βαρετή  

Σχετική ………....................................................................Άσχετη 

Συναρπαστική .....................................................................Ανούσια 

Με σημασία ........................................................................Χωρίς σημασία  

Ελκυστική ...........................................................................Αδιάφορη  

Γοητευτική ………..............................................................Συνηθισμένη/Κοινή 

Πολύτιμη .............................................................................Χωρίς αξία  

Ενεργητική ………..............................................................Παθητική 

Αναγκαία .………................................................................Μη αναγκαία  

(Zaichowsky, 1994) 

 

 

 

 

 

1 2

1 

3

1 4

1 
5 
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   Γ. Αξιολόγηση 

 

17. Το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του  ΚΠΙΣΝ είναι: 

       Χαμηλό ……………………… 

       Μέτριο ………………………. 

       Υψηλό ………………………. 

       Πολύ υψηλό ……….............. 

       Εξαιρετικό ………………….. 

       Δε γνωρίζω/Δεν απαντώ ….. 

        

 

18. Αξιολογήστε το ΚΠΙΣΝ ως προς τις παρακάτω παραμέτρους :   

Σημείωση: Κυκλώστε τον αριθμό που σε κάθε περίπτωση εκφράζει το βαθμό συμφωνίας σας.  

                                   Παράδειγμα :  

 

 όπου:  1: Καθόλου ικανοποιητικά,  2: Λίγο ικανοποιητικά,  3: Ικανοποιητικά,    

4: Πολύ Ικανοποιητικά,  5: Πάρα πολύ ικανοποιητικά, 6: Δεν έχω επισκεφθεί 

 

 Αρχιτεκτονική 

Λειτουργικότητα 

Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων/

Υποδομών 

Ποικιλία 

εκδηλώσεων/ 

δράσεων 

Εξυπηρέτηση 

Προσωπικού 

Καθαριότητα 

Χώρων 

Εθνική  

Λυρική 

Σκηνή  

1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 

Εθνική  

Βιβλιοθήκη 
1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 

Πάρκο 

Σταύρος 

Νιάρχος 

1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 

Εστιατόρια 

Καφέ 
1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6 

 

 

1 2

1 

3

1 4

1 
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19. Αξιολογήστε το ΚΠΙΣΝ ως προς τα παρακάτω: 

 Πολύ κακή Κακή Καλή 
Πολύ Καλή 

Εξαιρετική 
Δε γνωρίζω/ 

δεν απαντώ 

Προσβασιμότητα/ 

προσέγγιση στο ΚΠΙΣΝ 

      

Χώροι στάθμευσης       

Διαδικασία 

κράτησης/συμμετοχής 

σε εκδηλώσεις/δράσεις 

      

Οργάνωση 

εκδήλωσης/δράσης 

      

Συνολική εμπειρία       

 

 

 

20. Παρακαλώ διατυπώστε σχόλια ή προτάσεις για το Κέντρο Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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Δ. Απόψεις για το ΚΠΙΣΝ 

 

 

21. Σημειώστε σε ποιο βαθμό ισχύουν τα παρακάτω; 

 

Κατασκευή / 

Λειτουργία ΚΠΙΣΝ 
Διαφωνώ 

απολύτως 
Διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ/ 

ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

 

             

Συμφωνώ 

Απολύτως 

Η κατασκευή και 

λειτουργία του 

ΚΠΙΣΝ συμβάλλει 

στην πολιτιστική 

αναβάθμιση της 

Αθήνας και 

ολόκληρης της χώρας 

     

Η δωρεά για την 

κατασκευή του  

ΚΠΙΣΝ από το 

Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος αποτελεί 

παράδειγμα για 

παρόμοιες ενέργειες 

από άλλα 

ιδρύματα/φορείς της 

χώρας. 

     

Το ΚΠΙΣΝ 

απευθύνεται σε όλους 

τους πολίτες 

     

Η λειτουργία του 

ΚΠΙΣΝ τονώνει την 

οικονομική ζωή της 

περιοχής/πόλης. 
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22. Ποια είναι η εντύπωσή σας για το ΚΠΙΣΝ; 

Θετική …............................................ 

Αρνητική ............................................ 

Δεν έχω άποψη .................................... 

 

23. Ποια είναι η γνώμη σας για την δωρεάν συμμετοχή στις εκδηλώσεις/δράσεις 

του ΚΠΙΣΝ; 

Διαφωνώ απολύτως …………….. 

Διαφωνώ ………..…………..…… 

Ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ ..… 

Συμφωνώ ………………….…...... 

Συμφωνώ απολύτως ……….….…  

Δεν έχω άποψη …………………. 

 

 

 

24. Θα παρακολουθούσατε εκδήλωση/δράση του ΚΠΙΣΝ με χρηματικό αντίτιμο;   

Ναι ……………….……… 

Όχι ………………………. 

Ίσως ………....................... 

Δεν έχω άποψη …….……. 
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Ε. Μελλοντικές Προθέσεις 

 

25. Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για εσάς; 

 

Διαφωνώ 

απολύτως 
Διαφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ/ 

ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

             

Συμφωνώ 

απολύτως 

Σκοπεύω να 

παρακολουθώ τις 

εκδηλώσεις/δράσεις 

του ΚΠΙΣΝ 

     

Σκοπεύω να 

ακολουθώ το ΚΠΙΣΝ 

στα Social Media  

     

Θα το επισκεφθώ στο 

μέλλον  

     

Θα το επισκεφθώ με 

φίλους/οικογένεια 

     

Θα το προτείνω σε 

φίλους 

     

 

 

ΣΤ. Δημογραφικά Στοιχεία 

 

   26. Φύλο:    

   Άνδρας  .............. 

   Γυναίκα ..............   

  

 27. Ηλικιακή ομάδα: 

  18-25 ……….........   

   26-35  ……...........   

   36-45  ……...........   

   46-55 ……............   
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   56-65 …………….   

   66 και άνω ............   

  

 28. Επίπεδο εκπαίδευσης: 

  Απόφοιτος/η Γυμνασίου/Λυκείου……………..………............ 

  Απόφοιτος/η ΤΕΙ …………………………............................... 

  Απόφοιτος/η ΑΕΙ ……………….............................................. 

  Κάτοχος Μεταπτυχιακού-Διδακτορικού τίτλου σπουδών …..... 

 

29. Επάγγελμα/Ιδιότητα: 

   Φοιτητής/τρια...........................................................................       

   Ιδιωτικός/ή Υπάλληλος ...........................................................       

   Δημόσιος Υπάλληλος...............................................................       

   Ελεύθερος/ή Επαγγελματίας ...................................................       

   Συνταξιούχος ..........................................................................       

   Άνεργος/η ...............................................................................      : 

  Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) ..................................................... 

 

30. Ετήσιο Εισόδημα (σε ευρώ): 

   Κάτω των 5.000 ......................................................................       

   5.001-12.000 ………...............................................................       

   12.001-20.000 ……….............................................................       

   20.001- 3.5000...…………......................................................       

   35.001- 50.000 ….…...............................................................       

   50.001 και άνω ……................................................................       

 

  31. Πόλη/Νομός διαμονής: 

  ……………………………………………………………………   

 

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. 

 

 


