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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο τη διερεύνηση της στρατηγικής μάρκετινγκ 

που ακολουθούν τα μουσεία, για την υλοποίηση της αποστολή τους, ως πολιτιστικοί 

χώροι που προάγουν την ανάπτυξη, την παιδεία, την εκπαίδευση και τη διάχυση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου, ικανοποιώντας όμως ταυτόχρονα τις ανάγκες των 

επισκεπτών, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Σκοπός 

επίσης της ανάλυσης είναι η μελέτη των σύγχρονων τάσεων της νέας ψηφιακής εποχής 

που ακολουθούν τα μουσεία σήμερα, στο πλαίσιο του στρατηγικού τους σχεδιασμού. Η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η συλλογή δευτερογενών στοιχείων καθώς 

πρόκειται για αποτέλεσμα βιβλιογραφικής έρευνας. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

σχετίζονται με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πολιτιστικοί χώροι για την 

ανάπτυξη ενός τόπου, ενώ λόγος γίνεται και στη σύγχρονη πραγματικότητα των 

ενεργειών μάρκετινγκ ενός μουσείου. Επίσης, μέσα από τη συγκέντρωση σύγχρονων 

δεδομένων και ερευνών γίνονται γνωστές οι εξελίξεις και οι παράγοντες που μπορούν να 

επηρεάσουν ένα μουσείο σήμερα καθώς και οι δυνατότητες που υπάρχουν για την 

αποδοτικότερη λειτουργία και ανάπτυξή του. Τέλος διαπιστώθηκε η ανάγκη για την 

ανεύρεση νέων τρόπων προβολής των εκθεμάτων στα μουσεία, προσφέροντας στους 

επισκέπτες μια ολοκληρωμένη και πολυκαναλική μουσειακή εμπειρία. 
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Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας έχει επιφέρει αλλαγές στον πολιτιστικό και 

κοινωνικό τομέα των χωρών. Συνεπώς, τα μουσεία ως φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς 

οφείλουν να ακολουθήσουν και να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο και τις στρατηγικές 

τους. Έτσι, η υιοθέτηση των τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και οι νέες τεχνικές προβολής 

και προώθησης των μουσείων εισχωρούν όλο και περισσότερο στις στρατηγικές που 

σχεδιάζουν τα μουσεία, τα οποία φαίνεται ότι πρέπει να προσαρμοστούν και να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που αυτή τους προσφέρει. 

Ζούμε σε μια εποχή όπου το ψηφιακό στοιχείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων, προσφέροντάς εξατομικευμένες εμπειρίες στον κάθε 

χρήστη. Υπό αυτές τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, τα μουσεία θα πρέπει να βρουν 

νέους τρόπους προβολής των εκθεμάτων τους και των συλλογών τους εμπλέκοντας 

περισσότερο το κοινό τους. Όσο λοιπόν οι ψηφιακές εμπειρίες και οι φυσικοί χώροι 

συγχωνεύονται και λειτουργούν παράλληλα, εγείρονται σημαντικά ερωτήματα γύρω και 

από την λειτουργία των μουσείων στα πλαίσια των νέων τεχνολογικών εξελίξεων. Τα 

τελευταία 20 χρόνια έχει αναμορφωθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα μουσεία, 

παράγουν εμπειρίες και πώς σχεδιάζονται οι χώροι τους. Στο μέλλον φαίνεται ότι η 

διασφάλιση χρηματοδότησης, η προσέλκυση ευρύτερου κοινού και η εξυπηρέτηση 

εναλλακτικών μορφών πολιτισμού θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση καινοτομιών από την 

πλευρά των μουσείων, προκειμένου να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

των χρηστών και στις οικονομικές καταστάσεις.  

Στόχος της ανάλυσης είναι η μελέτη των σύγχρονων τάσεων που ακολουθούν οι 

πολιτιστικοί οργανισμοί και τα μουσεία σήμερα στα πλαίσια του στρατηγικού 

σχεδιασμού τους. Για το λόγο αυτό μελετάται το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

ως μία περίπτωση επιτυχούς υιοθέτησης των νέων τεχνολογικών τάσεων μέσω της 

έκθεσης που παρουσιάζει με τίτλο: «Μακεδονία. Από τις ψηφίδες στα pixels». Επίσης, 

στην παρούσα μελέτη γίνεται λόγος για την πολιτιστική ανάπτυξη στην οποία 

συμβάλλουν τα μουσεία αλλά και στη σύγχρονη πραγματικότητα των ενεργειών 

μάρκετινγκ ενός μουσείου. Μέσα από τη συγκέντρωση σύγχρονων δεδομένων και 

ερευνών γίνονται γνωστές οι εξελίξεις και οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν 

ένα μουσείο σήμερα και οι δυνατότητες που υπάρχουν για την αποδοτικότερη λειτουργία 

και ανάπτυξή του. 
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Η διπλωματική χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται 

μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την έννοια του στρατηγικού 

σχεδιασμού και της σημασίας του για την ανάπτυξη και εξέλιξη ενός οργανισμού. Στο 

επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια ενδελεχής ανάλυση του μουσείου ως οντότητα 

με έμφαση στους ορισμούς που έχουν δοθεί για αυτό, στο κοινό που το επισκέπτεται 

αλλά και στην έννοια της μουσειακής εμπειρίας την οποία απολαμβάνουν σήμερα οι 

σύγχρονοι επισκέπτες. Λόγος επίσης γίνεται στις έννοιες του πολιτισμού αλλά και της 

πολιτιστικής ανάπτυξης που επιτυγχάνουν τα μουσεία. Στη συνέχεια, αναλύεται στο 

τρίτο κεφάλαιο η έννοια  του μουσείου, του μουσειακού μάρκετινγκ και της 

ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ. Ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το κεφάλαιο 

είναι η ανάλυση στη σύγχρονη πραγματικότητα του μουσειακού μάρκετινγκ στα πλαίσια 

του οποίου χρησιμοποιούνται πλέον ψηφιακά εργαλεία στη βάση της πελατοκεντρικής 

πραγματικότητας. Γίνεται επίσης, ανάλυση των επιμέρους στοιχείων τους και 

αναφέρονται ξεχωριστά και εκτενώς οι τρόποι και τα μέσα επικοινωνίας που υπάρχουν 

και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μουσεία. Στο τέταρτο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας αναλύεται το μουσειακό περιβάλλον της Ελλάδας στον 21ο αιώνα, 

μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Για αυτό 

το λόγο αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον των ελληνικών μουσείων σήμερα, το οποίο 

απαρτίζεται από την κοινωνία, την τεχνολογία, την οικονομία αλλά και το πολιτικό 

σύστημα. Ειδικά όσον αφορά το τεχνολογικό τομέα, φαίνεται εδώ ότι το σκηνικό του 

μουσειακού περιβάλλοντος αλλάζει πολύ κατά τον 21ο αιώνα αφού η χρήση νέων 

τεχνολογιών και πολυμέσων πρόσφερε στα μουσεία την ευκαιρία προώθησης και 

προβολής των εκθεμάτων και των συλλογών σε πολλές ομάδες κοινού. Μέσω 

διαδραστικών εφαρμογών δημιουργείται ένα εικονικό διαδικτυακό μουσειακό 

περιβάλλον διευρύνοντας  ολοένα και περισσότερο τις δυνατότητες που παρέχει ένα 

μουσείο στο κοινό του. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται η ανάλυση του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Θεσσαλονίκης ξεκινώντας από το παρελθόν του και φτάνοντας στη σύγχρονη 

πραγματικότητα. Αναλύονται επίσης, τα στρατηγικά του χαρακτηριστικά, το άμεσο 

περιβάλλον του, προκειμένου να φανούν οι συντεταγμένες πάνω στις οποίες κινείται και 

δρα το μουσείο καταλήγοντας σε ανάλυση για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, όπως 

επίσης και για τις ευκαιρίες και τις απειλές που αντιμετωπίζει. Το κεφάλαιο αυτό 

ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της έκθεσης του ΑΜΘ με τίτλο «Μακεδονία. Από 

τις ψηφίδες στα pixels». Η έκθεση περιλαμβάνει επτά κατηγορίες, επτά διαδραστικά 
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συστήματα για την ακρίβεια, πέντε από τα οποία βρίσκονται σε μια ειδικά σχεδιασμένη 

αίθουσα του Μουσείου, ενώ τα υπόλοιπα δύο έχουν ενσωματωθεί στη μόνιμη έκθεση 

του Μουσείου για την αρχαία Μακεδονία. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση 

προτάσεων και συμπερασμάτων σχετικά με τη σύγχρονη πραγματικότητα στην οποία 

καλούνται να λειτουργήσουν τα μουσεία σήμερα. 
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Μεθοδολογία έρευνας 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί αποτέλεσμα βιβλιογραφικής έρευνας 

προκειμένου να μελετηθεί το θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο γύρω από τον 

στρατηγικό προγραμματισμό των μουσείων, θέματα πολιτιστικής διαχείρισης και 

μουσειακού μάρκετινγκ. Πιο αναλυτικά μελετήθηκαν πηγές της διεθνούς βιβλιογραφίας 

και αρθρογραφίας ενώ αντλήθηκαν στοιχεία που αφορούν την πολιτιστική διαχείριση 

από πηγές και ιστότοπους επίσημων οργανισμών όπως το International Council of 

Museums (ICOM). Επιπροσθέτως, δεδομένα συλλέχθηκαν από βιβλία και επιστημονικά 

άρθρα, τα οποία μελετούν τη σύνδεση ανάμεσα στα μουσεία και το μάρκετινγκ, αλλά και 

θέματα διοίκησής τους, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες μουσειακές 

επιταγές. Παράλληλα, μελετήθηκαν ποικίλα επιστημονικά άρθρα που είχαν ως κεντρικό 

θέμα τι μουσειακό μάρκετινγκ, τη χρήση πολυμέσων και νέων τεχνολογιών στην 

παρουσίαση των εκθέσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό που ακολουθούν σήμερα τα 

μουσεία, στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. 

Μηχανές αναζήτησης όπως το google scholar, συνέβαλαν σημαντικά στην συλλογή 

σύγχρονων άρθρων, με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και παρουσίαση της 

βιβλιογραφικής έρευνας. Λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των 

σχετικών άρθρων ήταν “μουσειακό μάρκετινγκ”, “στρατηγική μουσείου”, “μουσειακή 

εμπειρία”, “πολυμέσα στο μουσείο” κ.α., με χρονική αναζήτηση, κατά βάση την 

τελευταία εικοσαετία. 

Με στόχο, επίσης, τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την παρουσίαση της 

ιστορίας και του έργου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης  αντλήθηκαν 

δεδομένα και πληροφορίες από τον διαδικτυακό του τόπο, ενώ μετά από αίτημα, προς τη 

Διοίκηση του μουσείου, χορηγήθηκε ειδική άδεια χρήσης εικόνων της ψηφιακής έκθεσης 

με τίτλο «Από τις ψηφίδες στα pixels» οι οποίες παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. 

Αναζητήθηκαν και μελετήθηκαν συνεντεύξεις και ηλεκτρονική ειδησεογραφία, 

αναφορικά με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα ειδήσεις 

γύρω από τις πολιτιστικές εξελίξεις στη χώρα. Τέλος, μελετήθηκαν στοιχεία που 

αφορούν το μουσείο από πηγές όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή καθώς και 

αξιολογήσεις που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. 
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Κεφάλαιο 1. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και η σημασία του 

Εισαγωγή 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιγράφει τα σχέδια ενός οργανισμού με σκοπό την 

ικανοποίηση των στόχων του. Μέσα από την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, 

τόσο ανθρώπινων όσο και υλικών ο οργανισμός αποσκοπεί στη δημιουργία των 

βέλτιστων συνθηκών ώστε να επιτύχει τους στόχους του, βραχυπρόθεσμα αλλά και 

μακροπρόθεσμα. Μέσα από την διεξαγωγή στρατηγικού προγραμματισμού 

διευκολύνεται η διαδικασία της επικοινωνίας και προωθείται η καλή εφαρμογή των 

στόχων του οργανισμού. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μια οργανωτική διαχειριστική 

δραστηριότητα που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό προτεραιοτήτων, την χρήση των 

κατάλληλων πόρων, την ενίσχυση των λειτουργιών, τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι 

και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι εργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων, την επίτευξη 

συμφωνίας σχετικά με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και την προσαρμογή της 

λειτουργίας του οργανισμού σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Πρόκειται 

λοιπόν για μια πειθαρχημένη προσπάθεια που παράγει θεμελιώδεις αποφάσεις και 

ενέργειες, ικανές να διαμορφώσουν και να καθοδηγήσουν το ρόλο ενός οργανισμού. Ο 

αποτελεσματικός στρατηγικός προγραμματισμός, εκφράζει όχι μόνο το πού πηγαίνει 

ένας οργανισμός και τις ενέργειες που απαιτούνται για την εξέλιξή του, αλλά 

περιλαμβάνει τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που παρήγαγε. Στο 

παρόν κεφάλαιο γίνεται λόγος για την έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού σαν εργαλείο 

ανάπτυξης και τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική 

και αποδοτική λειτουργία ενός οργανισμού.  

1.1 Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ως εργαλείο ανάπτυξης και εξέλιξης 

Σύμφωνα με τον Παπαδάκη (2016) στρατηγική είναι η κατεύθυνση, το εύρος και η μορφή 

των δράσεων ενός οργανισμού σε μακροπρόθεσμη βάση, μέσω της οποίας διασφαλίζεται 

το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα (Παπαδάκης, 2016). Η στρατηγική είναι ένα 

πολύτιμο εργαλείο, μέσω του οποίου, ένας οργανισμός μπορεί να αναπτυχθεί και να 

υλοποιήσει τους στόχους και το όραμά του.  



Στρατηγικός Σχεδιασμός των Μουσείων. Σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις 

8 

Οι μελέτες δείχνουν ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο 

διατυπώνονται μείζονα προβλήματα, θέτονται στόχοι, αναλύονται εναλλακτικές λύσεις 

και επιλέγονται στρατηγικές. Ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει επίσης προσδιοριστεί ως 

ένας βασικός μηχανισμός για την ολοκλήρωση και το συντονισμό ενεργειών και ως βάση 

τόσο για τη συγκέντρωση όσο και για την αποκέντρωση της οργανωτικής λήψης 

αποφάσεων (Wolf & Floyd, 2013). 

Τόσο οι δημόσιοι όσο και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί καλούνται να λειτουργήσουν 

σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και αβέβαιο περιβάλλον γεγονός που απαιτεί τη 

συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση τους σε ευκαιρίες αλλά και απειλές. Αρχικά, οι 

οργανισμοί είναι απαραίτητο να υιοθετήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές, που να 

ταιριάζουν με το όραμα και το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και να 

μετατρέπουν τις ιδέες σε αποτελεσματικές στρατηγικές, έτσι ώστε, να είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στις γρήγορες μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, είναι 

απαραίτητο οι οργανισμοί να αναπτύξουν τις πρακτικές και τακτικές που θα συμβάλλουν 

στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν επιλέξει και να αναπτύσσουν 

συνεργασίες πολλές φορές με μεγαλύτερες ή και πιο ισχυρές επιχειρηματικές οντότητες. 

Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναπτύξουν είναι η ικανότητα για 

προσαρμογή στις ενδεχόμενες αλλαγές, συνεχή εφαρμογή, διάθεση για μάθηση και 

εξέλιξη. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να βοηθήσει τους ηγέτες και τους διευθυντές 

δημόσιων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων να σκέφτονται, να μαθαίνουν και να 

ενεργούν στρατηγικά (Bryson, 2011). Πιο αναλυτικά, ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για να βοηθήσει: 

• Δημόσιους οργανισμούς ή μεγάλα οργανωτικά τμήματα  

• Κυβερνήσεις και τοπικές διοικήσεις πόλεων όπως νομαρχιών, δήμων κ.λ.π. 

• Οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν βασικά δημόσιες 

υπηρεσίες. 

• Οργανωτικά δίκτυα (εταιρικές σχέσεις, συνεργασίες και συμμαχίες) που σκοπό 

έχουν να εκπληρώνουν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως είναι οι μεταφορές, η 

υγεία, η εκπαίδευση ή οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

• Ολόκληρες κοινότητες, αστικές ή μητροπολιτικές περιοχές, περιφέρειες ή κράτη 

(Wolf & Floyd, 2013). 
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Ο στρατηγικός σχεδιασμός κάνει εκτεταμένη χρήση της ανάλυσης και της σύνθεσης για 

να βοηθήσει τους ηγέτες και τους διευθυντές να ενεργούν με επιτυχία στις μείζονες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο οργανισμός. Αποτελεί μια συνειδητή, πειθαρχημένη 

προσέγγιση για την παραγωγή θεμελιωδών αποφάσεων και δράσεων που διαμορφώνουν 

και καθοδηγούν μια οργάνωση προκειμένου να θέσει τους στόχους της, τον τρόπο που 

θα τους πετύχει καθώς και τους λόγους. 

Τέλος ο στρατηγικός σχεδιασμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως μέρος της 

πολύπλοκης διαδικασίας επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων. Συγκεκριμένα, μπορεί να 

είναι χρήσιμος στην (Bryson, 2011):  

• συγκέντρωση, ανάλυση και σύνταξη πληροφοριών για να εξεταστεί η 

στρατηγική τους σημασία και να πλαισιωθούν οι πιθανές επιλογές 

• αξιολόγηση κρίσιμων αποφάσεων μεταξύ των βασικών φορέων λήψης 

αποφάσεων σχετικά με επιθυμητές, εφικτές και αποδεκτές αποστολές, τις 

στρατηγικές, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες, προγράμματα και έργα ή ακόμη 

και γενικά οργανωτικά σχέδια,  

• αντιμετώπιση των βασικών οργανωτικών προκλήσεων βραχυπρόθεσμα αλλά 

και στο άμεσο μέλλον 

• ενίσχυση της συνεχούς οργανωτικής μάθησης,  

• δημιουργία σημαντικής και διαρκούς αξίας για το κοινωνικό σύνολο (public 

value).  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους πολιτιστικούς οργανισμούς, εάν δεν διαθέτουν 

ορισμένο στρατηγικό σχεδιασμό στις μέρες μας, όπου η διάχυση της πληροφορίας είναι 

συνεχόμενη, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα ως προς την 

διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους στο πολιτισμικό γίγνεσθαι. Συνεπώς, οι πολιτιστικοί 

οργανισμοί, μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού, διατηρούν τη βιωσιμότητά τους, 

ενισχύουν την αποδοτικότητά τους και την προσφορά προς την κοινωνία. Επιπλέον, 

σύμφωνα με μελέτες οι οργανισμοί που οργανώνονται στρατηγικά και δημιουργούν ένα 

πλάνο αποκομίζουν ποικίλα οφέλη, όπως αποτελεσματικότητα αναφορικά με το επίπεδο 

επίτευξης των στόχων τους και συγκριτικά με αντίστοιχα μεγέθη του παρελθόντος 

(Vaara, Sorsa, & Palli, 2010). 
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1.2 Επιβεβλημένοι λόγοι Στρατηγικού Προγραμματισμού 

Ο στρατηγικός προγραμματισμός είναι η αρχική λειτουργία της διοίκησης και 

απαραίτητο κομμάτι της στρατηγικής κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Πρόκειται για την 

διαδικασία σύμφωνα με την οποία ορίζονται οι στόχοι του οργανισμού, σχεδιάζεται η 

μελλοντική του πορεία με βάση τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον και 

τέλος, καθορίζονται τα μέσα και οι τακτικές με τις οποίες θα επιτευχθούν οι σκοποί. 

Συνεπώς, οι λόγοι σχεδιασμού στρατηγικού πλάνου είναι μείζονος σημασίας για την 

μελλοντική πορεία και τη βιωσιμότητά κάθε επιχείρησης ή οργανισμού δημόσιου ή 

ιδιωτικού χαρακτήρα.  

Σύμφωνα με τους Koontz και C'Donnel ο προγραμματισμός είναι το σύνολο των 

ενεργειών που συμβάλλουν στην γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στο σημείο στο οποίο 

τοποθετείται επιχειρηματικά ένας οργανισμός ή μια εταιρία και στο σημείο στο οποίο 

επιθυμεί να φτάσει μελλοντικά (Koontz & O'Donnell, 2010). Πιο αναλυτικά, ο 

στρατηγικός προγραμματισμός περιλαμβάνει: 

• Ορισμό των στόχων.  

• Διαμόρφωση κατάλληλης στρατηγικής.  

• Προσδιορισμό των ενεργειών και των μέσων ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι 

που τέθηκαν. 

1.3 Η σημασία του Στρατηγικού Πλάνου 

Η σημασία του στρατηγικού πλάνου συνοπτικά και ουσιαστικά μπορεί να περιγράφει ως 

εξής: 

• Προσδιορίζει έγκαιρα τα προβλήματα ενός οργανισμού όπως επίσης και τις 

ευκαιρίες ή τις ενδεχόμενες απειλές που μπορεί να προκύψουν τόσο από το 

εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.  

• Αφορά όλα τα τμήματα καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται επηρεάζουν το 

σύνολο, συμβάλλοντας στον συντονισμό μεταξύ των τμημάτων. 

• Φανερώνει τους στόχους και συμβάλλει στη εφαρμογή τους.  

• Προωθεί ένα σύγχρονο κλίμα διοίκησης, πειθαρχίας και το αίσθημα ευθύνης. 

• Διαδραματίζει βασικό ρόλο στην απόκτηση αλλά και την αξιοποίηση των πόρων 

μιας επιχείρησης.  
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• Προωθεί τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εργαζομένων, ενισχύοντας 

παράλληλα και το αίσθημα επιτυχίας. 

• Συμβάλλει άμεσα στην αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία όλων των 

δραστηριοτήτων εντός του οργανισμού.  

• Παίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης και στην 

συνολική επιτυχημένη πορεία της (Vila & Canales, 2008).  

1.4 Σχεδιασμός Στρατηγικού Προγραμματισμού. Κύρια μέρη 

Ο στρατηγικός προγραμματισμός, στο πλαίσιο ενός οργανισμού, αποτελείται από έξι 

κύρια βήματα, με το πρώτο να περιγράφει την αποστολή του. Η αποστολή μιας εταιρίας 

ή ενός οργανισμού καθορίζει τον σκοπό για τον οποίο λειτουργεί και υπάρχει, το μέρος 

της αγοράς στο οποίο στοχεύει και απευθύνεται, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει 

σε σχέση με άλλες συναφείς επιχειρηματικές οντότητες καθώς και τα κύρια αγαθά ή 

υπηρεσίες που παράγει. Το επόμενο και κρισιμότερο στάδιο του προγραμματισμού 

αφορά την μελέτη του άμεσου και έμμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος. Με τον όρο 

άμεσο εξωτερικό περιβάλλον εννοούμε όλους εκείνους τους παράγοντες που βρίσκονται 

σε άμεση επαφή με τον οργανισμό και ο τρόπος λειτουργίας τους επηρεάζει τα 

αποτελέσματα του. Στο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να συμπεριλαμβάνονται 

προμηθευτές, συνεργάτες, ανταγωνιστές, διαμορφωτές γνώμης, κοινότητα. Ως αναφορά 

την ανάλυση του έμμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος εξετάζονται συνιστώσες όπως η 

οικονομική, πολιτική, κοινωνική και παγκόσμια κατάσταση, το τεχνολογικό περιβάλλον 

καθώς και το νομικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να προσαρμοστεί μια επιχείρηση. Μέσα 

από τη μελέτη του έμμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος, η επιχείρηση/οργανισμός μπορεί 

να φτάσει σε αξιόπιστα συμπεράσματα ως προς τις τάσεις και αλλαγές που συμβαίνουν 

στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον και ανάλογα να προσαρμόσει τους στόχους και την 

προοπτική της. Με την ανάλυση του άμεσου και έμμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος 

επισημαίνονται και συγκεκριμενοποιούνται οι ευκαιρίες, τις οποίες πρέπει να 

αξιοποιήσει ο οργανισμός, αλλά και οι απειλές/κίνδυνοι τις οποίες καλείται να 

αντιμετωπίσει. Στη συνέχεια, αξιολογείται το εσωτερικό περιβάλλον του 

οργανισμού/επιχείρησης, δηλαδή τα άυλα και έμψυχα στοιχεία του (περιουσία, πόροι, 

ανθρώπινο δυναμικό, δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού). Η συγκεκριμένη ανάλυση 

οδηγεί σε αναγνώριση των δυνάμεων και αδυναμιών του οργανισμού, γεγονός που βοηθά 

τους υπεύθυνους managers να αναπτύξουν δράσεις και στρατηγικές διορθωτικές των 

αδυναμιών, αλλά και αξιοποίησης των δυνάμεων και τελικά στην παραγωγή 
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αποδοτικότερου έργου. Όλες οι παραπάνω ενέργειες και διαδικασίες 

συμπεριλαμβάνονται στη γνωστή σε όλους ανάλυση SWOT. Μέσω του συγκεκριμένου 

εργαλείου προσδιορίζονται οι δυνάμεις αλλά και οι αδυναμίες του 

οργανισμού/επιχείρησης, καθώς επίσης και οι ευκαιρίες και απειλές που μπορεί να 

προκύψουν από το εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι μέσα από την αξιολόγηση αυτών των 

δεδομένων δύναται να πραγματοποιηθεί η επιλογή μεταξύ ενός συνόλου στρατηγικών 

επιλογών, όπως του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει τα ισχυρά της 

στοιχεία προκειμένου να αξιοποιήσει πιθανές ευκαιρίες και πως θα ενισχύσει τα αδύναμα 

σημεία της ώστε να περιορίσει τις πιθανές απειλές του περιβάλλοντος (Jacobs et al., 

1998).  

Επόμενο στάδιο είναι ο καθορισμός της στρατηγικής του οργανισμού/επιχείρησης 

σύμφωνα με την παρούσα κατάστασή του (χρηματοοικονομικοί πόροι, ανθρώπινος 

παράγοντας κ.α.) και τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT, που μπορεί να είναι 

επέκταση σε καινούργιες δραστηριότητες ή και ακύρωση δραστηριοτήτων. Ο 

καθορισμός στόχων και η ανάπτυξη πολιτικών και μεθόδων για την επίτευξή τους 

αποτελούν το επόμενο μέρος του προγραμματισμού και στη συνέχεια η ανάπτυξη πλάνων 

δράσης ανάλογα με το επιχειρηματικό τμήμα, όπως για παράδειγμα πλάνο προώθησης, 

χρηματοδότησης, κ.ά. Τελευταίο κύριο μέρος του στρατηγικού προγραμματισμού 

αποτελεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των στρατηγικών επιλογών. 
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Κεφάλαιο 2. Ανάλυση Μουσείου ως Οντότητα 

Εισαγωγή 

Τα Μουσεία προσφέρουν εμπειρίες, ιδέες και ικανοποίηση που δεν συναντά κανείς σε 

άλλο μέρος, γεγονός που οφείλεται στη μοναδικότητα των εκθεμάτων της φύσης, της 

ιστορίας, της επιστήμης και της τέχνης. Οι μουσειακές εκθέσεις προσφέρουν στους 

επισκέπτες εξαιρετικές εμπειρίες, μεταφέροντας τους σε ένα άλλο κομμάτι του κόσμου, 

ανά περίσταση. Τα μουσεία, εξυψώνουν το πνεύμα, διευρύνουν τη σκέψη και τα 

συναισθήματα, επεκτείνουν τη φαντασία και προσφέρουν μαγευτικές εμπειρίες 

ανώτερου επιπέδου (Kotler & Kotler, 1998).  

Ειδικότερα έναν ολοκληρωμένο ορισμό για τα Μουσεία έχει δώσει η Αμερικάνικη 

Ένωση Μουσείων, η οποία ορίζει την έννοια του μουσείου ως ένα δημόσιο ή ιδιωτικό μη 

κερδοσκοπικό ίδρυμα που λειτουργεί σε μόνιμη βάση για λόγους εκπαιδευτικούς αλλά 

και αισθητικούς σκοπούς, που έχει στην κατοχή του είτε χρησιμοποιεί αντικείμενα, 

άψυχα ή ζωντανά, τα οποία εκθέτει σε τακτική βάση. Τα Μουσεία διαφέρουν μεταξύ 

τους ως προς τα εκθέματα, το προσωπικό, το φυσικό και το τεχνητό περιβάλλον, τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και τους σκοπούς. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους 

ορισμούς που έχουν δοθεί για το μουσείο, στο κοινό αλλά και στην μουσειακή εμπειρία. 

Επίσης, αναλύεται η έννοια της πολιτιστικής ανάπτυξης αλλά και πως τα μουσεία 

συμβάλλουν σε αυτήν σε τοπικό επίπεδο.  

2.1 Ορισμός του «μουσείου». Κύρια χαρακτηριστικά  

Ο όρος «Μουσείο» έχει αρχαιοελληνική καταγωγή καθώς αυτή ήταν η ονομασία του 

τεμένους το οποίο ήταν αφιερωμένο στις Μούσες. Οι Μούσες ήταν οι θεές και 

προστάτιδες των τεχνών και των γραμμάτων. Έτσι και η έννοια του μουσείου περιγράφει 

την ιδιότητά του, δηλαδή ένα χώρο στον οποίο προστατεύονται οι τέχνες, η μουσική και 

τα γράμματα. Είναι γεγονός ότι με τα χρόνια, το μουσείο άλλαξε διάφορες μορφές. 

Τα ρωμαϊκά χρόνια αποτελούσε χώρο όπου πραγματοποιούνταν φιλοσοφικές συζητήσεις 

ενώ τα χρόνια της Αναγέννησης ήταν τόπος συγκέντρωσης προσωπικών συλλογών. 

Μέχρι τον 18ο αιώνα, στόχος των μουσείων ήταν η ταξινόμηση και φύλαξη εκθεμάτων 

ενώ τον επόμενο αιώνα αποκτά περισσότερο την τωρινή του μορφή. Μάλιστα αυτή την 
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περίοδο δημιουργήθηκαν και τα πρώτα εθνικά μουσεία στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια 

του 20ου αιώνα τα μουσεία έγιναν πιο προσιτά στο ευρύ κοινό, αρχικά εξαιτίας της 

προόδου της τεχνολογίας, της πολιτιστικής βιομηχανίας αλλά και της αύξησης του 

ελεύθερου χρόνου των πολιτών, προσφέροντας υπηρεσίες εκπαίδευσης, ικανοποιώντας 

ταυτόχρονα και ψυχαγωγικούς σκοπούς, ενώ μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, ο αριθμός 

αυξήθηκε με γοργούς ρυθμούς. Από τα μέσα του 1980 και έπειτα, τα ευρωπαϊκά αλλά 

και αμερικάνικα μουσεία έχουν ως αντικείμενο ενδιαφέροντος τον ίδιο τον επισκέπτη, 

καταβάλλοντας προσπάθειες προσέλκυσής του, βελτιώνοντας τον τρόπο λειτουργίας 

τους καθώς και των παροχών τους (Γλύτση, 2002). Σήμερα τα μουσεία, ως έννοια, 

συνδέονται με τη συλλογή και την έκθεση αντικειμένων ενώ κατηγοριοποιούνται 

σύμφωνα με τις συλλογές τους οι οποίες τα διαχωρίζουν και χρονολογικά.  

Το μουσείο ως λέξη ερμηνεύεται διαφορετικά από τον κάθε άνθρωπο, σύμφωνα με τις 

γνώσεις του, τις εμπειρίες του, τους τρόπους που επιθυμεί να εκπαιδεύεται και να 

ψυχαγωγείται. Για το λόγο αυτό είναι δύσκολη η απόδοση μιας διεθνούς αποδεκτής 

ερμηνείας γεγονός που αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων στη διεθνή ακαδημαϊκή 

κοινότητα. 

Ο όρος «μουσείο» περιγράφει τον θεσμό ή τον οργανισμό ή τον χώρο ο οποίος προσφέρει 

τη δυνατότητα συλλογής, μελέτης και έκθεσης τεκμηρίων από την ιστορία του κόσμου. 

Τα περισσότερα κράτη καθιέρωσαν ορισμούς για το μουσείο μέσα από νομοθετήματα 

και εθνικούς οργανισμούς. Το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων (ICOM) το 1950 

απάντησε στην ερώτηση «Τι είναι μουσείο» δίνοντας τον πρώτο γενικό ορισμό, που 

τόνιζε ότι πρόκειται για κάθε συλλογή που είναι ανοιχτή στο κοινό, εξαιρουμένων των 

βιβλιοθηκών. Το 2007 ο ορισμός αυτός άλλαξε ως εξής: «Ένα μουσείο είναι ένα μη 

κερδοσκοπικό, μόνιμο ίδρυμα στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξή της, ανοιχτό 

στο κοινό, το οποίο αποκτά, συντηρεί, ερευνά, επικοινωνεί και εκθέτει την υλική και άυλη 

κληρονομιά της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος για τους σκοπούς της εκπαίδευσης, 

της μελέτης και της ψυχαγωγίας. Ο ορισμός αυτός αναφέρεται στη διεθνή κοινότητα» 

(Desvallées & Mairesse, 2009).  

Ο ορισμός αυτός υπογραμμίζει το στόχο ενός μουσείο που είναι να προσφέρει στην 

κοινωνία και να συμβάλλει στην ανάπτυξή της κάτι που δεν φαινόταν στον παλαιότερο 

ορισμό του, όταν τα μουσεία αποτελούσαν χώρους φύλαξης συλλογών. Σήμερα, έχει 

αποκτήσει μια πελατοκεντρική θέση, στοχεύοντας στη προσφορά μιας συνολικής 

εμπειρίας προς τον επισκέπτη. Επιπλέον, στον ορισμό του ICOM τονίζεται η μη 
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κερδοσκοπική φύση του μουσείου, καθότι δεν έχουν σκοπό το κέρδος, αλλά τη 

συνεισφορά στην ανάπτυξη ενός καλύτερου επιπέδου ζωής, ποιοτικότερου 

περιβάλλοντος το οποίο θα αφομοιώσει τη γνώση και την παιδεία.  

Το μουσείο ως «μόνιμο ίδρυμα» περιγράφει τη σημασία της ύπαρξης ενός μόνιμου χώρου 

όπου θα παρέχεται η δυνατότητα προβολής των εκθεμάτων του με βάση ορισμένους 

κανονισμούς και οδηγίες τις οποίες γνωρίζουν οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτά, 

ανεξαρτήτου ιδιότητας. Επιπροσθέτως, τα μουσεία πρέπει να είναι προσβάσιμα, ανοιχτά 

στο ευρύτερο κοινό χωρίς να απευθύνονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένα τμήματα της 

κοινωνίας, με μηνύματα που μπορούν να επικοινωνηθούν ευρύτερα. Λέγοντας ότι ρόλος 

του μουσείου είναι να «αποκτά, συντηρεί, ερευνά, επικοινωνεί και εκθέτει την υλική και 

άυλη κληρονομιά», μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο ρόλος του, φυσικά δεν είναι μόνο 

να «υπηρετεί» την κοινωνία, αλλά και να δίνει ιδιαίτερη σημασία στις συλλογές του 

φροντίζοντας την άριστη κατάστασή τους μέσα στον χρόνο. Έπειτα, το κάθε αντικείμενο 

έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία, η οποία πρέπει να ερευνηθεί, να τεκμηριωθεί και να 

επικοινωνηθεί ώστε το κοινό να έχει τη δυνατότητα να τη γνωρίσει.  

Μία από τις κύριες λειτουργίες των μουσείων είναι εκείνη της επικοινωνίας, με την 

έννοια της μεταλαμπάδευσης γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών με τρόπο ξεκάθαρο, 

αποδοτικό αλλά και ευχάριστο, προς κάθε κοινωνική ομάδα (Μούλιου & Μπούνια, 

1999). Η μεταφορά γνώσης δύναται να πραγματοποιηθεί με πολλά μέσα, ενώ η σχέση 

μεταξύ της μορφής ενός μουσείου και των στόχων του είναι αλληλένδετη και 

αλληλοεπηρεαζόμενη. Πιο αναλυτικά, η επικοινωνία αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο το 

μουσείο έρχεται κοντά με το κοινό του και καθορίζονται οι στόχοι του, αλλά από την 

άλλη και οι ίδιοι οι στόχοι του μουσείου καθορίζουν τον τρόπο επικοινωνίας του 

(Λαπούρτας & Δημητρακάκη, 1993). Έτσι γίνεται κατανοητό ότι τα μέσα επικοινωνίας 

σχετίζονται άμεσα με την ταυτότητα του οργανισμού.  

Οι στόχοι που καλείται να εκπληρώσει ένα μουσείο, σύμφωνα και με τον ορισμό του, 

είναι τόσο η εκπαίδευση όσο και η ψυχαγωγία. Κατά τα παλαιότερα χρόνια, ο αρχικό 

στόχο ενός μουσείου αποτελούσε η επιστημονική μελέτη κάτι που ενισχύθηκε και μέσα 

από τις προσπάθειες εκπαίδευσης των επισκεπτών. Στις μέρες μας όμως το μουσείο έχει 

θέσει και ψυχαγωγικούς στόχους, καθότι είναι πολλοί οι επισκέπτες οι οποίοι θα πάνε σε 

ένα μουσείο προκειμένου να αποκτήσουν μία ευχάριστη εμπειρία και να γεμίσουν τον 

ελεύθερο τους χρόνο. Συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση τα μουσεία έχουν 

την δυνατότητα προσέλκυσης ομάδων κοινού οι οποίες θεωρούσαν τα μουσεία 
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κουραστικά και αδιάφορα. Έτσι λοιπόν, τα σύγχρονα μουσεία προωθούν και 

επικοινωνούν εκπαιδευτικούς αλλά και ψυχαγωγικούς σκοπούς προς την κοινωνία. 

Παρόμοιο ορισμό για το μουσείο δίνει και η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Αρχαιοτήτων: 

«Ως μουσείο νοείται η υπηρεσία ή ο οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή 

χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, 

καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως εκθέτει και προβάλλει στο κοινό 

συλλογές αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών ή άλλων υλικών μαρτυριών του 

ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την 

ψυχαγωγία. Ως μουσεία μπορούν να θεωρηθούν επίσης υπηρεσίες ή οργανισμοί που 

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

Ο συγκεκριμένος ορισμός τονίζει ακόμα πιο πολύ το ρόλο των μουσείων στην προβολή 

των συλλογών τους στο κοινό. Η επικοινωνία εδώ είναι η πιο θεμελιώδης λειτουργία ενός 

οργανισμού είτε μέσω των εκθεμάτων, είτε μέσω των τρόπων προώθησης. Τέλος, με τον 

όρο «μουσείο» έχουν ασχοληθεί ο Σύνδεσμος Αμερικάνικων Μουσείων (American 

Association of Museums), ο Σύνδεσμος των Μουσείων της Μεγάλης Βρετανίας (The 

Museums Association) και η UNESCO, τονίζοντας ότι τα μουσεία είναι πολυσύνθετοι 

κοινωνικοί θεσμοί με ποικίλους σκοπούς και όχι χώροι μόνο για την έκθεση των 

αντικειμένων τους. Γεγονός αποτελεί η μεγάλη αύξηση σήμερα του αριθμού των 

μουσείων σε διεθνές επίπεδο, και η παράλληλη μείωση του μεγέθους τους, λόγω της 

εξειδίκευσής τους σε συγκεκριμένες θεματολογίες, δίχως κουραστικές λεπτομέρειες για 

τους επισκέπτες (Hooper-Greenhill, 1999) 

2.2 Κοινό (Ακροατήρια) 

Τα μουσεία ανέκαθεν έψαχναν τρόπους για να αυξήσουν το κοινό τους, να διατηρήσουν 

το ήδη υπάρχον, δημιουργώντας πιο δυνατούς δεσμούς, και να ανταγωνιστούν πιο 

αποτελεσματικά τους υπόλοιπους τρόπους ψυχαγωγίας και είδη δραστηριοτήτων. 

Παρόλα αυτά, πριν κάποιες δεκαετίες τα μουσεία είχαν περιορισμένο αριθμό επισκεπτών 

γιατί απευθύνονταν σε συγκεκριμένο, πιο ιδιαίτερο και πιο ομοιογενές κοινό. Πρότινος, 

τα μουσεία ήταν αυτά που έπαιζαν ενεργό ρόλο και κατεύθυναν τη λειτουργία τους, αφού 

ο επισκέπτης θεωρούνταν ως ένας παθητικός δέκτης. Οι Gilmor & Rentschler (2002) 

υπογραμμίζουν ότι τα τελευταία χρόνια τα μουσεία έχουν αλλάξει, και από την αυστηρή 

μορφή τους ως τυπικά ιδρύματα, εστιάζονται όλο και περισσότερο στην προσέλκυση του 

κοινού (Gilmore & Rentschler, 2002). Αυτό συμβαίνει διότι πλέον οι επισκέπτες δεν 
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αποτελούν πια μια παθητική και ομοιογενή μάζα ανθρώπων, αλλά ένα σύνολο ικανό να 

σκέφτεται, να ενεργεί, να μαθαίνει αλλά και να διασκεδάζει παράλληλα, αναπτύσσοντας 

έτσι ποικίλα ενδιαφέροντα. Ένα από τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζει τους 

επισκέπτες του μουσείου είναι ότι αντιλαμβάνονται τα πράγματα με το δικό τους τρόπο 

(Hooper-Greenhill, 1999).  

Σήμερα τα μουσεία είναι ανοιχτά στο ευρύ κοινό. Πέρα του ότι έχουν ως στόχο την 

προσέλκυση ολοένα και περισσότερων επισκεπτών, χαράζουν στρατηγικές και 

αναπτύσσουν υπηρεσίες προκειμένου οι επισκέπτες να μείνουν ικανοποιημένοι και να 

έχουν την επιθυμία να τα επισκεφτούν ξανά. Συνεπώς, αναπτύχθηκαν με αυτό τρόπο 

διάφορες πρακτικές προώθησης και προβολής των υπηρεσιών των μουσείων, οι οποίες 

ασχολούνται με τα εξής ζητήματα (Kelly & Russo, 2008): 

• Προσέλκυση νέου κοινού.  

• Διατήρηση υπάρχοντος κοινού και ενθάρρυνση για επανειλημμένες επισκέψεις.  

• Ανάκτηση κοινού που δεν επισκέπτεται πλέον τα μουσεία.  

Προκειμένου τα μουσεία να πετύχουν επέκταση του κοινού τους οφείλουν αρχικά να 

θέσουν στόχους, μετά από μελέτη του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν και 

προσδιορισμού της θέσης τους στην αγορά. Εξάλλου, καλούνται πρωτίστως να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κοινού στο οποίο στοχεύουν.  

Είναι γεγονός ότι η σχέση ανάμεσα στα μουσεία και στο κοινό τους είναι μία σχέση 

ανταλλαγής (Kawashima, 1998). Οι επισκέπτες αντλούν οφέλη από τα μουσεία μέσω των 

εκθεμάτων και των υπηρεσιών τους, όμως παράλληλα επιβαρύνονται με ορισμένες 

δαπάνες, όπως π.χ. τα αντίτιμο του εισιτηρίου και τον ελεύθερο τους χρόνο. Παράλληλα 

τα μουσεία αντλούν οφέλη από το κοινό όπως τα έσοδα, οι δωρεές και η στήριξη (Neil 

Kotler & Philip Kotler, 1998). Οι στόχοι λοιπόν που καλούνται να θέσουν τα μουσεία 

πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι και εφικτοί.  

Σύμφωνα με τον Kolter (1998), υπάρχουν τρεις στρατηγικές για το «χτίσιμο» του κοινού: 

η βελτίωση της μουσειακής εμπειρίας, η βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και η 

επανατοποθέτηση, μέσω της ψυχαγωγίας, στην αγορά.  

Αρχικά, αναφορικά με θέματα βελτίωσης των κοινωνικών υπηρεσιών ο Kotler (1998) 

τονίζει την ανάγκη της σύνδεσης των μουσείων με την τοπική κοινότητα ενώ σχετικά με 

την επανατοποθέτησή τους στην αντίληψη της κοινωνίας, λόγος γίνεται για νέους 
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τρόπους προσέλκυσης, μέσω της ψυχαγωγίας, προκειμένου το μουσείο να γίνει πιο 

ενδιαφέρον. Διαδραστικά προγράμματα, εκδηλώσεις, μουσικές βραδιές, θεατρικές 

παραστάσεις, δωρεάν ξεναγήσεις στο πλαίσιο εθνικών και παγκόσμιων μουσειακών 

δράσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα παιδιών και ενηλίκων, προσεκτικά επιλεγμένα με 

γνώμονα τη μάθηση μέσω της ψυχαγωγίας είναι μερικοί από τους τρόπους προσέλκυσης 

κοινού των σύγχρονων μουσείων.  

Στη σημερινή εποχή, τα μουσεία αντιμετωπίζουν πια το κοινό τους ως επισκέπτες 

(visitor-based roles) και έτσι προέκυψε η ανάγκη για μελέτη των επιμέρους 

χαρακτηριστικών των σύγχρονων επισκεπτών μουσείων. Σύμφωνα με τους Chien-Wen 

Sheng & Ming-Chia (2012) προτείνονται τρεις διαστάσεις προκειμένου τα μουσεία να 

γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών τους ώστε να τα προσελκύσουν (Chieh-

Wen Sheng & Ming-Chia Chen, 2012): 

• δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών,  

• πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές τους και 

• αναπτυξιακές καταστάσεις και διαφορετικοί παράγοντες.  

Στην έρευνά τους οι Chien-Wen Sheng & Ming-Chia (2012) αναφέρουν ότι οι αρμόδιοι 

επαγγελματίες του μουσείου χρειάζεται να επικεντρωθούν στον προσδιορισμό των 

ψυχογραφικών χαρακτηριστικών, τόσο των σημερινών επισκεπτών όσο και των 

δυνητικών επισκεπτών, όπως είναι οι αξίες τους, οι στάσεις, αντιλήψεις, τα ενδιαφέροντα 

και οι προσδοκίες τους. 

Αξιοσημείωτο είναι το ότι σύμφωνα με τον Doering (1999) υπάρχουν τρία είδη κοινού 

για τα μουσεία:  

• οι επισκέπτες-ξένοι,  

• οι επισκέπτες-καλεσμένοι και  

• οι επισκέπτες-πελάτες.  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι επισκέπτες οι οποίοι αντιμετωπίζονται από τα 

μουσεία ως ξένοι, τοποθετώντας ως κεντρικό τους άξονα τη συλλογή και τα αντικείμενα. 

Στη δεύτερη κατηγορία οι επισκέπτες αντιμετωπίζονται ως καλεσμένοι και έτσι τα 

μουσεία έχουν στόχο την επιμόρφωσή τους, εκπληρώνοντας έτσι εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Τέλος στην τρίτη κατηγορία οι επισκέπτες είναι πελάτες και τα μουσεία 
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καλούνται να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους και να τις ικανοποιήσουν. Αυτοί οι τρεις 

τύποι μπορεί να συνυπάρχουν σε ένα μουσείο (Doering, 1999). 

Ένας άλλος διαχωρισμός για το κοινό του μουσείου έχει γίνει σύμφωνα με τη Λιάκου 

(2009) σε τρεις τύπους επισκεπτών: στους πραγματικούς επισκέπτες που το έχουν 

επισκεφθεί έστω μία φορά, στους εν δυνάμει επισκέπτες που πρόκειται κάποια στιγμή να 

το επισκεφθούν και στους εικονικούς επισκέπτες που επισκέπτονται το μουσείο 

ηλεκτρονικά (Λιάκου, 2009). 

Συμπερασματικά, τα μουσεία καλούνται να έχουν γνώση των αναγκών και των 

χαρακτηριστικών του κοινού τους προκειμένου να είναι σε θέση να τις καλύψουν. 

Παράλληλα, θα πρέπει να βρίσκονται σε αναζήτηση νέου κοινού, δίχως όμως να 

παραμελούν το ήδη υπάρχον, δημιουργώντας νέους τρόπους για μεγαλύτερες εμπειρίες 

και πλεονεκτήματα. Σήμερα υπάρχει μια αύξηση των επισκεπτών στα μουσεία γεγονός 

που οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες, όπως είναι η αύξηση των ταξιδιών, η μείωση 

του αναλφαβητισμού, η αύξηση της εκπαίδευσης, η τεχνολογία, η βελτίωση των 

εκθεσιακών τρόπων και ποικίλοι άλλοι παράγοντες που τονίζουν τη μεγάλη σημασία που 

οφείλουν να δώσουν τα μουσεία σε μεθόδους και τακτικές στην προσέλκυση κοινού. 

2.3 Μουσειακή Εμπειρία 

Σύμφωνα με τον Kotler (1998), ένα μουσείο μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη του 

εμπειρία, ιδέες και ικανοποίηση, τα οποία δεν μπορεί να βρει σε άλλο μέρος. Η εμπειρία 

είναι το προϊόν ενός μουσείου και ο κάθε επισκέπτης την ορίζει διαφορετικά.  

Η μουσειακή εμπειρία που αποκτά κάθε επισκέπτης ορίζεται ως μία πολυσύνθετη και 

δυναμική διαδικασία που συνεχώς αλλάζει, καθώς ο επισκέπτης αλληλεπιδρά ενεργά 

τόσο με το κοινωνικοπολιτικό όσο και με το φυσικό του περιβάλλον μέσα στο χρόνο 

(Falk & Dierking, 2000). Αυτή η εμπειρία μπορεί να βγάλει τον επισκέπτη από την 

καθημερινή του ρουτίνα και να τον κάνει να ταξιδέψει σε άλλα μέρη του κόσμου, άλλες 

εποχές και σε τελείως διαφορετικές καταστάσεις.  

Οι παράγοντες που επιδρούν στη μουσειακή εμπειρία είναι ο φυσικός, ο προσωπικός και 

ο κοινωνικός. Ο φυσικός παράγοντας μπορεί να είναι η αρχιτεκτονική ενός κτηρίου, ο 

τρόπος έκθεσης των αντικειμένων, τα χρώματα, η ατμόσφαιρα και η σωματική κούραση 

του επισκέπτη, μετά από επίσκεψη. Ένας άνθρωπος φέρει πάντα μαζί του τις 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του, οι οποίες διαμορφώνουν και τις μελλοντικές 
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του επιλογές και αυτό αποτελεί τον προσωπικό παράγοντα. Έπειτα, ως κοινωνικός 

παράγοντας, μπορεί να θεωρηθούν οι αλληλεπιδράσεις που έχει ένας άνθρωπος με το 

υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.  

Η εμπειρία κατά τον Prince (1985) περιλαμβάνει δύο στοιχεία: το γνωστικό, που είναι η 

εικόνα, και το συναισθηματικό, που είναι η αντίδραση σε αυτή την εικόνα. Αυτά τα δύο 

δημιουργούν μία στάση συμπεριφοράς, η οποία δημιουργεί την προδιάθεση για να 

επισκεφθεί ή όχι κάποιος ένα μουσείο (Prince, 1985). Προκειμένου τα μουσεία να 

προσελκύσουν επισκέπτες διαμορφώνουν τους χώρους τους, βελτιώνουν τις υπηρεσίες 

τους και γενικότερα προσπαθούν να συμβαδίζουν με τις επιθυμίες των επισκεπτών, ώστε 

να δημιουργήσουν όσο πιο καλή εμπειρία μπορούν και να ανταγωνιστούν τα υπόλοιπα 

μουσεία, έχοντας για τα ίδια καλύτερα αποτελέσματα. Επειδή όμως οι επισκέπτες έχουν 

διαφορετικά ενδιαφέροντα, τα μουσεία προσπαθούν να καλύψουν όσο το δυνατόν 

περισσότερους τύπους εμπειρίας, μέσω ποικίλων αλλαγών, πρωτότυπων ιδεών και 

διαφόρων μέσων. Μέσω της μουσειακής εμπειρίας λοιπόν τα μουσεία προσπαθούν να 

ανατρέψουν την παραδοσιακή αντίληψη ότι είναι χώροι απόμακροι και βαρετοί και να 

γίνουν πιο φιλικοί και ελκυστικοί. Τέλος, προϋπόθεση για την ύπαρξη της εμπειρίας στα 

μουσεία είναι η ολοκληρωμένη επικοινωνία ή αλλιώς επικοινωνία πολλών κατευθύνσεων 

(Λαπούρτας & Δημητρακάκη, 1993). 

Ο Falk (1998) υπογραμμίζει ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά, όσον αφορά τους επισκέπτες 

των μουσείων, είναι ένα περίπλοκο θέμα και ότι αποκλειστικά δημογραφικά στοιχεία δεν 

μπορούν να προσφέρουν γνώσεις σχετικά με την κατανόηση, τόσο των χαρακτηριστικών 

των επισκεπτών όσο και των μη-επισκεπτών των μουσείων (Chieh-Wen Sheng & Ming-

Chia Chen, 2012). Έτσι και ο Liu (2008) πρότεινε ότι προκειμένου τα μουσεία να 

προσφέρουν εκθέσεις και υπηρεσίες κατάλληλες, θα πρέπει να διεξάγουν μελέτες και να 

αποκτούν σταδιακά γνώση σχετικά με τους επισκέπτες και να τις εφαρμόζουν στον 

προγραμματισμό για τη λήψη αποφάσεων. Ο Liu διαχωρίζει επίσης τις μελέτες 

επισκεπτών μουσείων σε τρεις κατηγορίες (Liu, 2008):  

• μελέτες αξιολόγησης επισκέπτη, υπογραμμίζοντας τον σκοπό της αξιολόγησης 

των μουσείων, των δραστηριοτήτων και των εκθέσεων σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα,  

• μελέτες αγοράς επισκεπτών με συλλογή των αντιδράσεων των επισκεπτών και 

διερεύνηση των απόψεων και των συναισθημάτων τους, 
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• διερευνητικές μελέτες θεωρητικής επικύρωσης σε διάφορα θέματα, όπως η 

ψυχολογία και η κοινωνιολογία. 

2.3.1. Έρευνα, Μελέτη κοινού και Αξιολόγηση. 

Όταν τα μουσεία αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ελκυστικής για τον επισκέπτη 

μουσειακής εμπειρίας, σε πρώτο επίπεδο χρειάζεται να πραγματοποιηθεί έρευνα η οποία 

να προσδιορίζει τις προσδοκίες, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και την ικανοποίηση του 

κοινού. Αυτού του είδους η έρευνα ονομάζεται «έρευνα κοινού», και βασίζεται στη 

συμπεριφορική ψυχολογία. Το επίκεντρό της είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των 

επισκεπτών έχοντας μετρήσιμους στόχους.  

Ο στόχος μίας έρευνας κοινού είναι η σκιαγράφηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

που συνθέτουν το προφίλ των επισκεπτών, η ανίχνευση των ενδιαφερόντων τους 

αναφορικά με το μουσειακό χώρο, αλλά και τους πιθανούς λόγους για τους οποίους 

μπορεί να μην επιλέξουν να επισκεφτούν ένα μουσείο. Με βάση αυτά τα στοιχεία που θα 

συλλεχθούν, θα είναι δυνατή η ορθή αναπροσαρμογή του στρατηγικού προγραμματισμού 

ενός μουσείου, της εικόνας και των υπηρεσιών του. Επίσης, έτσι μπορεί να μετρηθεί και 

το επίπεδο πιστότητας των επισκεπτών προς το μουσείο.  

Η αξιολόγηση του μουσειακού περιβάλλοντος περιγράφει την εξέταση των εκθέσεων, 

των υπηρεσιών ενός μουσείου αλλά και η γνώση για το κοινό-ακροατήριο ενός μουσείου, 

τις αντιδράσεις του στα μουσειακά εκθέματα αλλά και τις περαιτέρω προτιμήσεις του. 

Συνεπώς, φαίνεται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης κρίνεται απαραίτητη αν οι 

υπεύθυνοι ενός μουσείου επιθυμούν να βελτιώσουν την επικοινωνία του με το κοινό και 

να γεφυρωθεί το χάσμα που συνήθως υπάρχει μεταξύ των στόχων του μουσείου και των 

αναγκών του κοινού (Δημητρόπουλος, 2010). 

Συνοπτικά, οι λόγοι για τους οποίους χρειάζονται οι αξιολογήσεις είναι αρχικά διότι 

λαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες και ιδέες για τα μελλοντικά σχέδια ενός μουσείου. 

Έπειτα, ανοίγεται ένας διάλογος με τους επισκέπτες με αποτέλεσμα να κατανοούνται σε 

βάθος οι ανάγκες τους, ενώ παράλληλα το μουσείο έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε 

όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Επίσης, μέσα από την αξιοποίηση του διαδικτύου και 

των ψηφιακών εργαλείων δύναται η εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων της 

τεχνολογίας. Εξάλλου, οι οργανισμοί που χρηματοδοτούν τα μουσεία ζητούν κατά 

καιρούς αναφορές και στοιχεία που μόνο η αξιολόγηση μπορεί να δώσει (Οικονόμου, 

2003).  
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Επιπλέον, ο Cameron (2003) τόνισε ότι δεν πρέπει να συγχέονται οι επισκέψεις 

(συμμετοχή) με τους επισκέπτες (μέγεθος κοινού), καθώς οι διαφορετικοί επισκέπτες 

εμφανίζουν διαφορετικά μοτίβα επισκέψεων. Ορισμένες από τις μεθόδους αξιολόγησης 

και έρευνας αποτελούν τα ερωτηματολόγια, η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις, τα focus 

groups και οι ταχυδρομικές έρευνες. 

Κατά τον Kotler (1998), οι έρευνες έχουν τρεις χρησιμότητες: την περιγραφή, την 

εξήγηση και την πρόβλεψη. Στην πρώτη δείχνουν πότε είναι απαραίτητο να αλλάξει μια 

στρατηγική, περιγράφουν τα τμήματα του κοινού και δείχνουν τη δημοσιότητα μίας 

έκθεσης. Στην δεύτερη αναλύουν το «τι έχει σχέση με τι» και τους λόγους και στην τρίτη 

γίνονται οι προβλέψεις για το μέλλον. Συμπερασματικά, είναι μία σημαντική διαδικασία 

για όλα τα μουσεία που επιθυμούν να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και ιδέες ώστε 

να προβούν σε αλλαγές και διορθωτικές κινήσεις για τα ίδια τους τα εκθέματα ή 

γενικότερα για το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. Είναι απαραίτητα στοιχεία για τις 

μελλοντικές τους κινήσεις και πρέπει να γίνονται έρευνες και σε ανθρώπους που δεν 

έχουν ως τώρα επισκεφθεί το μουσείο (Neil G. Kotler & Philip Kotler, 1998).  

Τέλος, η αξιολόγηση είναι μία συνεχής διαδικασία για να μπορεί το μουσείο να προλάβει 

δύσκολες καταστάσεις και για να έχει πιο έγκυρα αποτελέσματα όταν τα χρειαστεί. Το 

ότι πολλά μουσεία δεν κάνουν έρευνα κοινού οφείλεται στο υψηλό σχετικά κόστος που 

έχει για να είναι μία ολοκληρωμένη έρευνα, στο ότι δεν είναι εξοικειωμένα με τις 

μεθόδους και την τεχνολογία, ενώ πολλά μουσεία πιστεύουν πως αυτές οι έρευνες 

μάρκετινγκ θα θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την αποστολή τους. Κάποια 

προβλήματα που έχουν εντοπισθεί, όσον αφορά τη διεξαγωγή των ερευνών, είναι ότι 

δίνεται περισσότερη προσοχή στα θετικά αποτελέσματα, ότι η μεθοδολογία είναι ακόμα 

περιορισμένη, ότι αποτελεί μία κοπιαστική λειτουργία που θέλει περαιτέρω γνώσεις, ότι 

έχουμε ποικιλία και ανομοιογένεια του κοινού και ότι τα περισσότερα μουσεία δεν είναι 

ακόμα σε θέση να αποδεχθούν τις αποτυχημένες ενέργειές τους. 

2.4 Πολιτιστική Διαχείριση στη λειτουργία των μουσείων 

2.4.1 Η έννοια του πολιτισμού 

Σύμφωνα με τον ιστορικό Braudel (2003), πολιτισμός είναι «το σύνολο των συνόλων και 

όλα όσα δεν μπορεί πια να λησμονήσει ο άνθρωπος», ενώ παράλληλα κάνει λόγο και για 

τις συλλογικές αξίες, τα ήθη αλλά και υλικές αξίες που περιγράφουν επίσης την έννοια 
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του πολιτισμού (Braudel, 2003). Διευκρινίζει ότι ο πολιτισμός επιβιώνει κατά το 

πέρασμά του από διαδοχικές οικονομίες και κοινωνίες, με μερικές μόνο παρεκκλίσεις 

από την πορεία του. 

Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Bodirsky (2012), η έννοια του πολιτισμού είναι σύνθετη 

και αφορά φυσικά τις τέχνες, τα πολιτιστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Παράλληλα, δεν 

λείπει από τον ορισμό για τον πολιτισμό ο ανθρωπολογικός χαρακτήρας του, 

υποστηρίζοντας ότι τα σύμβολα, οι αξίες, οι ιδέες και οι παραδόσεις αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο, πάνω στον οποίο στηρίζεται ο κόσμος, για αυτό και ο πολιτισμός 

παίζει βασικό ρόλο στην ανθρώπινη εξέλιξη (Bodirsky, 2012). 

Οι Gordon & Beilby-Orrin (2006), δίνουν δυο ορισμούς, με τον πρώτο να αναφέρεται 

στο ότι η διδασκαλία του πολιτισμού ξεκινάει από μικρή ηλικία όπως συμβαίνει με τους 

κανόνες, τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες, οι οποίες έπλασαν τον κόσμο μας και 

αυτό είναι ο πολιτισμός. Ο δεύτερο ορισμός για τον πολιτισμό, σύμφωνα με τους 

παραπάνω ερευνητές, είναι ένας κύκλος αποτελούμενος από κομμάτια που συνδέονται 

μεταξύ τους, όπως είναι το κοινωνικό, το καλλιτεχνικό, το πολιτιστικό, το επιστημονικό, 

το πολιτικό, το θρησκευτικό, το εκπαιδευτικό και το οικονομικό (Gordon, 2006). 

Συμπερασματικά, ο πολιτισμός έχει άμεση σχέση με την παιδεία, την επικοινωνία και την 

ψυχαγωγία, στοχεύοντας στην πνευματική και ψυχική ανύψωση. Σήμερα η έννοια του 

πολιτισμού συνδέεται και με δράσεις σε τομείς όπως η αρχιτεκτονική, το περιβάλλον, 

ποικίλες τουριστικές δράσεις αλλά και διεθνείς σχέσεις (Αθανασοπούλου, 2002). 

2.4.2 Πολιτιστική διαχείριση και ανάπτυξη 

Η πολιτιστική διαχείριση ξεκίνησε να καλλιεργείται σαν επιστήμη πριν από περίπου μισό 

αιώνα στην αμερικανική ήπειρο. Ένας πολιτιστικός οργανισμός μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τεχνικές πολιτιστικής διαχείρισης με σκοπό την ενίσχυση κοινωνικών, 

οικονομικών αλλά και καλλιτεχνικών στόχων.  

Αρχικά, οι κοινωνικοί στόχοι που μπορεί να θέσει ένας πολιτιστικός οργανισμός 

σχετίζονται άμεσα με την ικανοποίηση των πολιτιστικών αναγκών των πολιτών και την 

καλλιέργεια της πολιτιστικής τους παιδείας. Στη συνέχεια οικονομικοί στόχοι 

αποσκοπούν στην οικονομική ευημερία του οργανισμού, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της 

προσέλκυσης κοινού και αύξησης των εσόδων. Παράλληλα όμως, είναι απαραίτητη η 
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διασφάλιση ενός ποιοτικού επιπέδου όσον αφορά τις δράσεις του οργανισμού και τα 

καλλιτεχνικά έργα που παρουσιάζει στο κοινό.  

 Όσον αφορά την παρέμβαση του κράτους και την χάραξη πολιτιστικής πολιτικής 

απαιτείται πρώτα από όλα προγραμματισμός και κατάλληλη σχεδίαση η οποία θα 

βασίζεται, πέρα από την ορθή αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων, στον κατάλληλο 

συνδυασμό των ποικίλλων εναλλακτικών επιλογών που παρουσιάζονται και πάντα με 

σεβασμό προς τους πολιτισμικούς πόρους. Για αυτό, απαραίτητη καθίσταται η ίδρυση 

οριοθετήσεων και ενός πλαισίου δεοντολογίας, εντός του οποίου θα σκιαγραφηθεί η 

διαδικασία της ανάπτυξης του πολιτισμού. Αυτό φυσικά προϋποθέτει οι αρμόδιοι φορείς 

να είναι γνώστες και καλά μελετημένοι ως προς τα πολιτιστικά ζητήματα και ως προς τα 

κριτήρια εκείνα που θα καθορίσουν την αναπτυξιακή διαδικασία (Μπιτσάνη Ε., 2004).  

Η χώρα μας διακρίνεται για την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και γι’ αυτό το 

λόγο πρέπει να αξιοποιείται σωστά. Χρειάζεται το κράτος να λάβει σοβαρά υπόψη 

θεμελιώδεις αρχές και να ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να 

σχεδιαστεί και να προγραμματιστεί μια διαδικασία πολιτιστικής ανάπτυξης (Μπιτσάνη 

Ε.,2006). Είναι πολύ βασικό για τους οργανισμούς και το κράτος να σχεδιάσουν μια 

στρατηγική σύγχρονη, με μειωμένα κόστη, πληρέστερο προγραμματισμό και διαδικασία 

παραγωγής για τα πολιτιστικά προϊόντα, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες τακτικές 

προώθησης και προβολής τους. Με αυτό τον τρόπο θα επικοινωνηθούν οι στόχοι τους 

στα μέλη της κοινωνίας, προλαμβάνοντας πιθανές αλλαγές και ενισχύοντας τομείς όπου 

δραστηριοποιείται ο πολιτισμός (Γκαντζιάς Γ., 2000). 

2.4.3 Μουσείο και Πολιτιστική Ανάπτυξη 

Ο σημαντικός ρόλος των μουσείων στην ευημερία των κοινοτήτων και στην τοπική 

ανάπτυξη, σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό ακόμα και περιβαλλοντικό, έχει αναδειχθεί 

σχετικά πρόσφατα (Scott, 2011). Η αποστολή ενός μουσείου είναι, πέρα από την 

γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου, η βελτίωση του επιπέδου ζωής των 

μελών της κοινωνίας, της επικοινωνίας μεταξύ τους, της καλλιέργεια της παιδείας, της 

γνώσης αλλά και της αγάπης για τον τόπο τους. Επιπρόσθετο στοιχείο του στόχου των 

μουσείων είναι η προσέλκυση επισκεπτών καθότι το ίδιο ως οικοδόμημα λειτουργεί ως 

σημείο έλξης και τουριστικού ενδιαφέροντος (Κόνσολα, 2006). Επομένως, τα μουσεία 

συμβάλλουν με τρόπο ουσιαστικό στην οικονομική άνοδο ενός τόπου, με παράλληλη 

βελτίωση του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων.  
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Όταν λοιπόν ένα μουσείο προωθεί τον πολιτιστικό χαρακτήρα της τοπικής κοινωνίας 

παρέχοντας σε έναν επισκέπτη την ευκαιρία συμμετοχής του σε εκδηλώσεις 

ψυχαγωγικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, γίνεται άμεσα αρωγός ενισχύοντας την 

πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, προωθώντας παράλληλα και τις επενδύσεις στην 

περιοχή. Τέλος, ένα μουσείο δύναται να αξιοποιήσει συνέργειες με οργανώσεις και 

Πανεπιστήμια σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο συμβάλλοντας έτσι στην προβολή της 

εικόνας της περιοχής. Σύμφωνα με τον Scott (2011) όμως η σημαντικότερη συμβολή των 

μουσείων δεν είναι υλική. Αντιθέτως, τα μουσεία, λειτουργούν ως μοχλοί ανάπτυξης σε 

προσωπικό επίπεδο, μαθησιακό, στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος όπου προωθείται η 

ελεύθερη επιλογή, η ανάπτυξη προοπτικών, η διορατικότητα αλλά και η σύνδεση με την 

ιστορία (Scott, 2011). Συνεπώς, τα μουσεία, πέρα από την πολιτιστική τους ταυτότητα, 

έχουν χρέος σύνδεσής τους με την κοινωνία (Κόνσολα, 2006).  
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Κεφάλαιο 3. Μάρκετινγκ και Μουσειακό Μάρκετινγκ.  

Εισαγωγή 

Η έννοια «μάρκετινγκ» ορίζεται ως η διαδικασία του μάνατζμεντ που έχει ως στόχο της 

να ταυτιστεί, να προβλέψει και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του πελάτη 

αποτελεσματικά και κερδοφόρα. Συνεπώς για πολλούς ανθρώπους το μάρκετινγκ έχει 

ταυτιστεί με μία τεχνική που χρησιμοποιείται από τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων 

προκειμένου να πουλήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στους πελάτες, κυρίως 

μέσω της διαφήμισης. Επίσης, κατά τον Kotler (1998), ως μάρκετινγκ ορίζεται η 

διαδικασία κατά την οποία τα άτομα και οι ομάδες βρίσκουν αυτά που έχουν ανάγκη και 

επιθυμούν μέσω της δημιουργίας και της ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών, δίνοντας 

αξία.  

Η έννοια του μάρκετινγκ σε σχέση με τους πολιτιστικούς οργανισμούς μπορεί να οριστεί 

ως εξής: «Το μάρκετινγκ είναι απλώς η στρατηγική και η συστηματική προσέγγιση στην 

ανάπτυξη κοινού, που άπτεται των συνολικών στόχων και των χώρων τέχνης και 

πολιτιστικής αναφοράς». Διαχωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες, την ανάλυση και την 

πρόβλεψη, μέσω της έρευνας αγοράς και της αξιολόγησης, έπειτα την ανάπτυξη του 

προϊόντος και του σχεδιασμού, δηλαδή της μουσειακής εμπειρίας, εν συνεχεία την 

επιρροή στη ζήτηση μέσω της διαφήμισης, όλων των προωθητικών ενεργειών, των 

δημόσιων σχέσεων και τέλος τις υπηρεσίες, το προσωπικό, τη διάθεση, τη διανομή και 

την εξυπηρέτηση (Μούλιου & Μπούνια 1999). 

Εναλλακτικός ορισμός που δίνεται για το μουσειακό μάρκετινγκ είναι από τον Lewis 

(1988) όπου υπογραμμίζει ότι: «Το μάρκετινγκ είναι η διαδικασία διαχείρισης που 

επιβεβαιώνει την αποστολή ενός μουσείου ή μίας γκαλερί και στη συνέχεια είναι 

υπεύθυνο για την αποτελεσματική αναγνώριση, πρόβλεψη και ικανοποίηση των αναγκών 

των χρηστών». Ο συγκεκριμένος ορισμός τονίζει ότι η αποστολή ενός μουσείου είναι 

συνδεδεμένη με τη διαδικασία του μάρκετινγκ και ότι αυτό χρησιμοποιείται για την 

ικανοποίηση των αναγκών του κοινού. Αξιοσημείωτη είναι η τοποθέτηση της McLean 

(1993) ότι στη διαδικασία του μουσειακού μάρκετινγκ υπάρχουν δύο ομάδες, η μία είναι 

οι επισκέπτες και η άλλη οι χρηματοδότες του μουσείου, και ότι το μουσείο θα πρέπει να 
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«εμπορεύεται» ταυτόχρονα και με τις δύο πλευρές, ενώ ως τώρα το μουσειακό 

μάρκετινγκ έχει δώσει βάση μόνο στους επισκέπτες. 

Σύμφωνα με τον Tobelem (1997), η εισαγωγή του μάρκετινγκ στα μουσεία συνδέεται 

άμεσα με συγκεκριμένους παράγοντες. Αρχικά συνέβη λόγω της ανάπτυξης των 

μουσείων και πιο συγκεκριμένα της μετατόπισής τους σε μία πιο πελατοκεντρική θέση. 

Ένας άλλος παράγοντας αφορούσε την ανάγκη για τη χρηματοδότησή τους, την 

περιστολή των κρατικών επιχορηγήσεων και τη διάδοση μίας επιχειρηματικής 

κουλτούρας στον πολιτιστικό τομέα. Παράγοντα εισόδου του μάρκετινγκ στα μουσεία 

αποτελεί και το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχουν και η 

ανάγκη για να γνωρίσουν καλύτερα τους επισκέπτες τους. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες 

συνδυάζονται με συγκεκριμένες στρατηγικές και τεχνικές του μάρκετινγκ. 

Η ύπαρξη του μάρκετινγκ στα μουσεία είναι απαραίτητη αν θέλουν να παραμένουν 

ελκυστικά και ανταγωνιστικά σε μακροπρόθεσμη βάση. Χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένες τεχνικές όπως η έρευνα αγοράς, η τοποθέτηση της εικόνας ενός μουσείου 

στο μυαλό των πελατών, το πλάνο του μείγματος μάρκετινγκ, ένα μουσείο μπορεί να 

απαντήσει σε ποικίλα ερωτήματα και να θέσει σωστούς στόχους. Κάποια ερωτήματα που 

μπορούν και πρέπει να απαντηθούν είναι τα παρακάτω: 

1. Ποια είναι τα κριτήρια για να επισκεφθεί κάποιος ένα μουσείο; 

2. Είναι το ίδιο το μουσείο «brand name» ή η πόλη στην οποία βρίσκεται; 

(ελκυστικότητα) 

3. Οι υπηρεσίες ενός μουσείου πληρούν τις απαιτήσεις και τις αντιλήψεις των 

δυνητικών αγορών-στόχων; 

4. Ποιο είναι το κοινό-στόχοι ενός μουσείου; (Deffner & Metaxas, 2006) 

Συμπληρωματικά, το μουσειακό μάρκετινγκ παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Οι 

στόχοι που επιθυμούν να ικανοποιήσουν τα μουσεία δεν είναι απόλυτα οικονομικοί, όπως 

στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, αλλά κοινωνικοί. Τα μουσεία βρίσκονται στην υπηρεσία της 

κοινωνίας και ως σκοπό τους έχουν την εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία του 

κοινού, όπως αναλύθηκε και σε παραπάνω κεφάλαιο. Έτσι και τα κριτήρια επιτυχίας 

είναι ποικίλα και οι τρόποι μέτρησής τους περίπλοκοι. Επίσης, σύμφωνα με τους Kotler 

και Andreasen (2003), το πεδίο της αγοράς αλλάζει συνεχώς και αυτό συνεπάγεται 

δυσκολία στην πρόβλεψη του κοινού, των χρηματοδοτήσεων και άλλων οικονομικών 

ευκαιριών. 
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Άλλη ιδιαιτερότητα αποτελούν και οι ποικίλες ομάδες επιρροής του μουσείου. Αυτές 

μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και συνεπώς να έχουν διαφορετικές 

προοπτικές για το τι είναι καλό και τι όχι για έναν οργανισμό. Ιδιαιτερότητα επίσης 

αποτελεί και η ύπαρξη πολλών επιλογών για τους πελάτες, οι οποίοι δεν έχουν μία 

σταθερή προτεραιότητα στο να επιλέγουν πάντα το ίδιο αλλά επιθυμούν τις νέες 

προσφερόμενες επιλογές (Παρουτζόγλου, 2011).  

3.1 Ιστορική αναδρομή στην πορεία του μουσειακού μάρκετινγκ 

Σύμφωνα με τους Gilmore & Rentschler (2002), διακρίνονται τρεις βασικές περίοδοι για 

την πορεία του μουσειακού μάρκετινγκ.  

• Το 1975-1983, που είναι η πρώιμη περίοδος και στην οποία έχουμε την 

εκπαίδευση των επισκεπτών των μουσείων και την ευαισθητοποίηση του 

προσωπικού τους για τα οφέλη που μπορεί να υπάρξουν από τους επισκέπτες. 

Αναπτύσσονται τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. 

• Το 1988-1993 είναι η επιχειρηματική περίοδος κατά την οποία έχουμε αλλαγή 

της νοοτροπίας, περισσότερο επαγγελματισμό και αναγνώριση της εφαρμογής 

του μάρκετινγκ στα μουσεία. Επίσης έχουμε αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα 

και η εξουσία δίνεται στον καταναλωτή. 

• Το 1994 έως σήμερα, που είναι η περίοδος του επιχειρηματικού δαιμονίου. Σε 

αυτή την περίοδο αναπτύσσονται συνεργατικά μοντέλα μάρκετινγκ, κυριαρχεί 

μια νέα άποψη για τους επισκέπτες, νέα ακροατήρια που αποτελούν και τη νέα 

πηγή εσόδων για τα μουσεία. Επίσης, αναπτύσσεται η σχέση μεταξύ επισκεπτών 

και μουσείου.  

Από την άλλη πλευρά, και σύμφωνα με τον Tobelem (1997), η πορεία του μουσειακού 

μάρκετινγκ μπορεί να χωριστεί και διαφορετικά, αλλά πάλι σε τρία στάδια. 

• Το πρώτο στάδιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον για τα 

αντικείμενα των συλλογών και την αδιαφορία ως προς τις επιθυμίες και τις 

προτιμήσεις του κοινού. Σε αυτή τη φάση, τυχόν χαμηλή επισκεψιμότητα 

αποδίδεται στην άγνοια και την αδυναμία του κοινού να αξιολογήσει τα 

εκτιθέμενα έργα. 

• Στο δεύτερο στάδιο δίνεται έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας της επίσκεψης 

και στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. 
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• Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνίας και 

πρακτικών δημοσίων σχέσεων για τη θεμελίωση ενός ισχυρότερου προφίλ. 

Επίσης, κατά τον Tobelem (1997), η εφαρμογή του μάρκετινγκ ήταν μία άγνωστη έννοια 

για τα μουσεία και, αν και φέρνει σύγχυση ως προς τους στόχους και τις μεθόδους του, 

πρέπει να καθορίσει τους λόγους ύπαρξής του και την χρησιμότητα που προσδίδει στα 

μουσεία.  

Αξίζει εδώ να υπογραμμισθεί ότι το μάρκετινγκ μπορεί να έχει αρνητική επίδραση σε 

έναν οργανισμό όταν δεν είναι προσανατολισμένο στις πραγματικές ανάγκες και στις 

αντιλήψεις των αγορών-στόχων. Η εφαρμογή του προϋποθέτει αυστηρή ανάλυση του 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Το μάρκετινγκ σε καμία περίπτωση 

δεν μειώνει την ιστορική ή πολιτισμική αξία των μουσείων, ούτε καταστρέφει την 

ταυτότητά τους. Αντιθέτως, δημιουργεί την εικόνα του μουσείου σύμφωνα με τις ανάγκες 

του κοινού του και το επανατοποθετεί στην αγορά συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της 

κοινότητας στην οποία βρίσκεται. Επίσης, μπορεί να μετατρέψει ένα μουσείο ώστε να 

γίνει πιο ελκυστικό και να συμβάλει ακόμα πιο αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας.  

Ο κίνδυνος που τίθεται εδώ είναι το κατά πόσο ένα μουσείο μπορεί να αλλάξει εύκολα 

το χαρακτήρα του. Όμως αυτό εξαρτάται από την ίδια τη φύση του μουσείου και το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχει. Τα μουσεία σήμερα στοχεύουν στην ικανοποίηση 

των επισκεπτών τους, της κοινότητας και του «εαυτού» τους και εκεί τίθεται το ζήτημα 

του κατά πόσο είναι εύκολο να επικεντρωθούν και στις τρεις αυτές διαστάσεις με την 

ίδια αποτελεσματικότητα (Deffner & Metaxas, 2006). 

Συνοψίζοντας, για πολλά χρόνια ο «κόσμος των μουσείων» ήταν καχύποπτος απέναντι 

στις ενέργειες και στις πρακτικές του μάρκετινγκ, όμως τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει 

να αναγνωρίζεται η σημασία του για την επίτευξη των στόχων των μουσείων. Το 

μουσειακό μάρκετινγκ είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα μουσείο μπορεί 

να προσελκύσει νέους επισκέπτες, να τους κάνει πιστούς σε αυτό και να προωθηθεί και 

σε τρίτους μέσω αυτών (word of mouth). 
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3.2 Η σύγχρονη πραγματικότητα του Μουσειακού Μάρκετινγκ 

Τα σύγχρονα μουσεία αρχίζουν ολοένα και περισσότερο να στρέφονται στις τεχνικές του 

μάρκετινγκ και τα ψηφιακά εργαλεία προκειμένου να επιβιώσουν σε μία πελατοκεντρική 

πραγματικότητα, στην οποία ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί και τα χαρακτηριστικά του 

κοινού έχουν αλλάξει. Βέβαια, οι διευθυντές πολλών μουσείων βλέπουν ακόμα με 

καχυποψία την εισαγωγή του μάρκετινγκ στο μουσειακό χώρο και αυτό μπορεί να 

εξηγηθεί.  

Το μάρκετινγκ μέχρι πρότινος είχε ως κεντρικό του ρόλο τη μεγιστοποίηση του κέρδους 

για τις επιχειρήσεις και πρόκειται για έναν ρόλο ο οποίος απουσιάζει από τη μουσειακή 

«λογική» (N. Kotler & P. Kotler, 1998). Συνεπώς, πολλά μουσεία ακόμα δεν έχουν τμήμα 

μάρκετινγκ ή ακόμα και έναν υπεύθυνο. Οι διευθυντές αυτών των μουσείων θεωρούν ότι 

εφόσον οι ίδιοι γνωρίζουν το μουσειακό χώρο καλά, μπορούν να πάρουν αποφάσεις για 

κινήσεις που αφορούν τους επισκέπτες τους και γενικότερα το κοινό χωρίς να 

συμβουλευτούν κάποιον ειδικό. 

Από την άλλη, πολλά άλλα μουσεία έχουν έναν υπεύθυνο ο οποίος ασχολείται με το 

μάρκετινγκ, τα καθήκοντά του όμως συνήθως περιορίζονται στη συγγραφή δελτίων 

τύπου και σε ενέργειες δημόσιων σχέσεων (Tobelem, 1997). Συνεπώς, θεωρείται 

πραγματική πρόκληση για τη σύγχρονη μουσειακή πραγματικότητα η ύπαρξη 

ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ στα μουσεία. Τέλος, θα πρέπει να γίνει 

αντιληπτό το ότι τα μουσεία παρουσιάζουν κάποια ξεχωριστά γνωρίσματα. 

Καταρχάς, πρόκειται για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, που δεν έχουν 

χρηματοοικονομικούς στόχους και δεν επιζητούν κάποιο κέρδος. Έπειτα έχουν 

ανομοιογενές κοινό ποικίλων ηλικιών και διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους αποτελεί το ίδιο το προϊόν που είναι μοναδικό και δεν 

πρέπει να παραβλέπουμε ότι τα μουσεία αποτελούν χώρους ανεπίσημης εκπαίδευσης, 

που όμως οι συμμετέχοντες βρίσκονται εκεί οικειοθελώς. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

των μουσείων πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη διαχείριση της 

επικοινωνίας τους (Burton and Scott, 2003). 

3.3 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ 

Η ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ εμφανίστηκε ως όρος στις αρχές τις δεκαετίας 

του 1990 και παρόλο που δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός, έχουν δοθεί ποικίλοι 
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ορισμοί που προσπαθούν να αποδώσουν τον όρο και τις βασικές του λειτουργίες. Ο 

πρώτος ορισμός που δόθηκε ήταν από την Αμερικάνικη Ένωση Διαφημιστικών 

Εταιρειών και τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Northwestern. Ως ολοκληρωμένη 

Επικοινωνία Μάρκετινγκ ορίζεται η έννοια των επικοινωνιών μάρκετινγκ σχεδιασμού 

που αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, το οποίο 

αξιολογεί τους στρατηγικούς ρόλους μίας ποικιλίας επικοινωνιακών εργαλείων και 

συνδυάζει αυτά τα εργαλεία προκειμένου να υπάρξει σαφήνεια, συνέπεια και βέλτιστη 

επικοινωνιακή επιρροή.  

Έπειτα, ένας ορισμός αρκετά ικανοποιητικός θεωρείται του Keller (2001), που ορίζει την 

ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ ως τα μέσα με τα οποία οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να πληροφορήσουν, να πείσουν ή να υπενθυμίσουν στους καταναλωτές τα 

χαρακτηριστικά των brands που πωλούν. Επίσης, ο Kotler το 2001 όρισε ότι 

ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ είναι οι δραστηριότητες που επικοινωνούν την 

αξία του προϊόντος και πείθουν το κοινό-στόχο να το αγοράσει (Keller, 2001).  

Συμπερασματικά, ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ είναι ένα ολοκληρωμένο 

πλάνο που η σύνθεσή του εμπεριέχει αρκετά από τα μέσα επικοινωνίας: πρόκειται για το 

συντονισμό των διαφόρων διαφημιστικών εργαλείων σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες 

εφαρμογές του μάρκετινγκ και έχει ως βασική λειτουργία τη μετάδοση ενός μηνύματος 

στο κοινό. Όλοι οι παραπάνω ορισμοί όμως αναφέρονται στους καταναλωτές-επισκέπτες 

που δέχονται το μήνυμα και δεν κάνουν αναφορά στα άλλα εμπλεκόμενα κοινά. Συνεπώς, 

για τα μουσεία και για τους οργανισμούς που έχουν και πολύπλοκο πλέγμα κοινών ο 

κατάλληλος ορισμός δίνεται από τους Duncan και Caywood (1996): ολοκληρωμένη 

επικοινωνία μάρκετινγκ είναι η διαδικασία του στρατηγικού ελέγχου ή της επιρροής όλων 

των μηνυμάτων, ενθαρρύνοντας στοχοθετημένο διάλογο για να δημιουργήσει και να θρέψει 

κερδοφόρες σχέσεις με τους πελάτες και τα άλλα εμπλεκόμενα κοινά. Οι Duncan και 

Caywood (1996) ήταν επίσης οι μόνοι που έκαναν λόγο για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, 

όπως είναι η δημιουργία σχέσεων και η πίστη στο εμπορικό σήμα.  

Με την Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ έχουμε τη μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος από το προϊόν στον καταναλωτή και την εμφάνιση των «4 C», δηλαδή 

καταναλωτής (consumer), κόστος (cost), ευκολία (convenience) και επικοινωνία 

(communication), ενώ πολλοί είναι οι λόγοι της αυξημένης αναγκαιότητας της χρήσης 

της, όπως το ότι κατανοεί την αξία της στρατηγικής ενσωμάτωσης των διαφόρων 

λειτουργιών της επικοινωνίας και των τεχνικών της (Εκταϊτ & Μαναβοπούλου 2009).  
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Οι οργανισμοί μπορούν να προβούν σε πληθώρα συνεργιών των επικοινωνιακών μέσων 

ώστε να καταφέρουν τη μέγιστη απόδοση και την πιο ικανοποιητική μετάδοση του 

μηνύματός τους σε συγκεκριμένο κοινό. Έπειτα, η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία 

σχετίζεται άμεσα και με τις νέες τεχνολογίες που έχουν εισέλθει στη ζωή μας τις 

τελευταίες δεκαετίες. Δεν μένει προσκολλημένη στα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας 

και ακολουθεί τις νέες τάσεις εφαρμόζοντάς τις στα πλαίσια ενός πλάνου που 

περιλαμβάνει μαζικά, και όχι μόνο, επικοινωνιακά εργαλεία. 

Το μίγμα της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ αποτελείται από τις δημόσιες 

σχέσεις και τη δημοσιότητα, τη διαφήμιση, το άμεσο μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό 

μάρκετινγκ, την προώθηση πωλήσεων και την προσωπική πώληση. Για την δημιουργία 

ενός μίγματος Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας που αφορά μουσεία και μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, χρησιμοποιούνται κυρίως το άμεσο μάρκετινγκ, η 

προώθηση πωλήσεων, η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, η «από στόμα σε στόμα» 

προώθηση (word of mouth) και το διαδίκτυο (McLean, 1997). 

Σύμφωνα με τον Shimp (2000) η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ έχει κάποια 

βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η επίδραση στη συμπεριφορά του ανθρώπου και 

αυτό διότι βασικός της στόχος είναι να προτρέψει το κοινό να δράσει. Επόμενο 

χαρακτηριστικό αποτελεί η ουδετερότητα απέναντι στον τρόπο επιλογής των μέσων και 

των επικοινωνιακών μεθόδων.  

Μέσω της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ επιλέγονται τα μέσα που θα έχουν 

την καλύτερη επικοινωνιακή απόδοση και η επιλογή τους γίνεται βάση κόστους-

ωφέλειας. Όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται μεταφέρουν ένα κοινό μήνυμα και έχουν 

έναν κοινό απώτερο στόχο. Το τελευταίο βασικό χαρακτηριστικό είναι η δημιουργία 

σχέσεων, που είναι ουσιαστικά ο διάλογος μεταξύ των καταναλωτών με τη μάρκα, και 

το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης είναι η πιστότητα που αναπτύσσεται από τη μεριά των 

καταναλωτών. Συμπερασματικά, η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ αποτελεί 

ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις, με το οποίο 

μπορούν να χτίσουν το εμπορικό τους σήμα και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές 

βελτιώνοντας την απόδοση της μεταφοράς των μηνυμάτων που επιθυμούν. 
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3.4 Μουσειακή Επικοινωνία 

Η επικοινωνία αποτελεί βασική λειτουργία για τα μουσεία και περιγράφεται από την 

αποστολή πληροφόρησης και εμπειριών, με τρόπο ξεκάθαρο αλλά και ευχάριστο προς 

ποικίλες ομάδες κοινού. Παράλληλα έχει άμεση σύνδεση με τις λοιπές λειτουργίες του 

προσδιορίζοντας την ταυτότητά του (Μούλιου & Μπούνια 1999). Τα τελευταία χρόνια 

τα μουσεία έστρεψαν την προσοχή τους από τα αντικείμενα-εκθέσεις στον άνθρωπο-

επισκέπτη. Αυτό παράλληλα σημαίνει ότι άρχισαν και να ψάχνουν τρόπους για να 

προσελκύσουν νέους επισκέπτες και να αυξήσουν την πιστότητα των ήδη υπαρχόντων, 

με σκοπό τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις. Ο τρόπος για να γίνει αυτό ήταν να 

επιδιώξουν την άμεση ή έμμεση επικοινωνία με το κοινό. Φυσικά, όσο πιο άμεση και 

στοχευμένη είναι αυτή η επικοινωνία, τόσο μεγαλύτερα αποτελέσματα μπορεί να 

επιφέρει. Επομένως, η επικοινωνία έγινε για τα μουσεία βασικό μέλημα. 

Δημιουργήθηκαν τμήματα μέσα στα μουσεία τα οποία ασχολούνται μόνο με τη σχέση 

των επισκεπτών με τα ίδια τα μουσεία, καθώς και την εξεύρεση νέων. Αυτό έγινε 

σταδιακά, αλλά ακόμα και ως τις μέρες μας, υπάρχουν μουσεία που δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει την αξία της επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι εκείνη που δημιουργεί 

τη δημόσια εικόνα ενός μουσείου, προωθεί την ταυτότητά του, μπορεί να επηρεάσει 

αντιλήψεις και τη στάση των ανθρώπων και συνεπώς να τους οδηγήσει στο μουσείο. 

Όμως αποτελεί γεγονός πως η μουσειακή επικοινωνία βρίσκεται πάντα σε συνάρτηση με 

τη συγκεκριμένη ταυτότητα του μουσείου και συνεπώς στο πλαίσιο γενικότερων και 

ειδικότερων στόχων. Η ταυτότητα και οι συγκεκριμένοι στόχοι, μπορεί να της θέσουν 

κάποιους περιορισμούς λόγω της φύσης του αντικειμένου, που είναι το μουσειακό 

περιβάλλον, οι αξίες και οι φραγμοί από τα οποία αποτελείται. 

Η επικοινωνιακή στρατηγική των μουσείων περιλαμβάνει δραστηριότητες δύο ειδών: 

Την εντός του φυσικού χώρου επικοινωνία και την εκτός του φυσικού του χώρου. Ως 

εντός του φυσικού χώρου θεωρούνται οι μόνιμες και οι περιοδικές εκθέσεις, τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ξεναγήσεις, οι διαλέξεις, οι εκδηλώσεις, τα εργαστήρια 

και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει εντός του μουσείου. Ως εκτός θεωρείται οτιδήποτε 

διαδραματίζεται εκτός του μουσειακού χώρου, όπως πολιτιστικά δρώμενα, οργάνωση 

εκθέσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα, τα μουσειολεωφορεία και σεμινάρια τα οποία 

γίνονται σε χώρους όπως σχολεία, πολιτιστικά κέντρα, νοσοκομεία, φυλακές κ.α. Επίσης, 

εκτός του φυσικού χώρου επικοινωνιακή δραστηριότητα μπορεί να υπάρξει και μέσω 

συνεργασιών με άλλους φορείς ή και τοπικές ομάδες για την προώθηση κοινών 
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μηνυμάτων. Πιο γενικά, επικοινωνία με την ευρύτερη σημασία του όρου εντοπίζουμε 

στο εσωτερικό περιβάλλον, αλλά και στο εξωτερικό ενός μουσείου. Τέτοιου είδους 

επικοινωνία είναι η ίδια η λειτουργία του ιδρύματος, η εικόνα του μουσείου που 

αντιλαμβάνεται ο επισκέπτης, η οποία συνδέεται και με την εμπειρία που θα αποκτήσει 

από εκεί. Λέγοντας εικόνα του μουσείου περιγράφεται το κτίριο, το κατάστημα, το 

εστιατόριο, οι τουαλέτες, οι χώροι ανάπαυσης και ανάγνωσης, ψυχαγωγίας, διαλέξεων 

και σεμιναρίων, οι ίδιες οι εκθέσεις και όλα τα εποπτικά μέσα. Όλα τα παραπάνω μαζί 

δημιουργούν την εικόνα και την ταυτότητα του μουσείου. Δεν πρέπει να παραληφθεί 

ακόμα ότι επικοινωνία θεωρείται και η συμπεριφορά των υπαλλήλων του μουσείου, γιατί 

μέσω αυτής το κοινό αντιλαμβάνεται την ατμόσφαιρα και αξιολογεί τη συνολική του 

εικόνα. Επίσης, άξιο αναφοράς είναι το ότι παρατηρείται μία σχέση εξάρτησης μεταξύ 

της αρχιτεκτονικής ενός μουσείου και των εκθεμάτων, η οποία επηρεάζει σημαντικά τη 

συμπεριφορά των επισκεπτών (Kimmel & Manes, 1972) και ότι οι επισκέπτες συνήθως 

επιζητούν την ασφάλεια του να γνωρίζουν πού βρίσκονται και πώς να κινηθούν στο 

χώρο. Συνεπώς, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην άνεση του επισκέπτη, αλλά και 

γενικότερα στην υποδοχή και την ξενάγησή του με σκοπό την επίτευξη μιας μοναδικής 

εμπειρίας. 

Συνεχίζοντας, υπάρχουν δύο θεωρίες επικοινωνίας για τη μετάδοση πληροφοριών και 

γνώσεων για το μουσείο: το μεταδοτικό και το πολιτισμικό μοντέλο. Στην πρώτη, η 

επικοινωνία νοείται ως ένα μέσο που απλά μεταδίδει τα επικοινωνιακά μηνύματα. 

Εκείνος που λαμβάνει το μήνυμα είναι παθητικός δέκτης, ενώ ο πομπός του μηνύματος 

αναφέρεται ως μία γνωστική πηγή. Αυτού του είδους η επικοινωνία θεωρείται γραμμική 

γιατί έχουμε έναν πομπό που δημιουργεί το μήνυμα, το μέσο με το οποίο θα το στείλει 

και το δέκτη που το δέχεται χωρίς κάποια αντίδραση και χωρίς να έχει κάποιον λόγο για 

τη διαμόρφωση της επικοινωνίας. Στο μουσειακό χώρο αυτό μπορούμε να το 

συναντήσουμε κατά κύριο λόγο στον τρόπο δημιουργίας των εκθέσεων από πολλά 

μουσεία.  

Ο πομπός είναι εκείνος που επιμελείται μία έκθεση και ορίζει το περιεχόμενό της, 

συνεπώς και το μήνυμα. Αυτός μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο διευθυντής ενός μουσείου, 

είτε ο υπεύθυνος εκθέσεων. Εκείνοι είναι που θα επιλέξουν το θέμα της έκθεσης, τον 

τρόπο που θα εκτεθούν τα αντικείμενα, τις επεξηγήσεις τους και όλα τα κείμενα που θα 

αφορούν τη συγκεκριμένη έκθεση. Το μέσο είναι η ίδια η έκθεση και ο τρόπος με τον 

οποίο είναι δομημένη. Επίσης, στο επόμενο στάδιο είναι τα ίδια άτομα είναι που θα 

επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο το κοινό θα ενημερωθεί για αυτή την έκθεση. O δέκτης 
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που είναι ο επισκέπτης της έκθεσης δεν λαμβάνεται πουθενά υπόψη παρόλο που η έκθεση 

προορίζεται και δημιουργείται για εκείνον. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο 

επικοινωνίας δημιουργείται μία έκθεση μόνο από το εσωτερικό ενός μουσείου και χωρίς 

να έχει εξετασθεί, από πριν, η χρησιμότητα ή η απήχησή της και επομένως χωρίς την 

ύπαρξη διαλόγου μεταξύ μουσείου και κοινού. Αντίθετα με το μεταδοτικό μοντέλο 

επικοινωνίας, στο πολιτισμικό μοντέλο «η παραγωγή μηνυμάτων στο χώρο της έκθεσης 

γίνεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πολιτισμικού επικοινωνιακού περιβάλλοντος, όπου 

η πραγματικότητα δεν είναι μία και αδιαπραγμάτευτη αλλά διαμορφώνεται μέσα από 

συνεχή διάλογο» (Hooper Greenhill, 1999).  

Στο πολιτισμικό μοντέλο, κατά τον Carey (1989), η πραγματικότητα παράγεται, 

συντηρείται, διορθώνεται και μεταβάλλεται. Αυτό υποδηλώνει ότι η πραγματικότητα 

δημιουργείται μέσω της επικοινωνίας και δεν προϋπάρχει. Η γνώση είναι δημιούργημα 

της κατασκευής νοημάτων από τις δύο ή και περισσότερες πλευρές επικοινωνίας και 

τέτοιου είδους επικοινωνία μπορούμε να βρούμε μεταξύ ομάδων που έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα, όπως είναι οι κοινότητες αρχαιολόγων ή συντηρητών αρχαιοτήτων κ.α. 

Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου είναι ότι η επικοινωνία δεν γίνεται με σκοπό 

την άσκηση εξουσίας και ελέγχου αλλά για την παραγωγή ερμηνείας κατόπιν 

διαπραγμάτευσης και όχι δια της επιβολής (Hooper-Greenhill, 1999).  

Επομένως, έχουμε τη συνύπαρξη πολλών ερμηνειών και νοημάτων με σκοπό το συνεχή 

διάλογο μεταξύ ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα και προβληματισμούς. Βλέπουμε ότι 

ο ανθρώπινος παράγοντας για την επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο και στις δύο 

θεωρίες, είτε προέρχεται από εργαζόμενους μέσα από το μουσείο, είτε από εξωτερικό 

κοινό. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την οπτική που ταυτίζει τον πομπό του μηνύματος 

με τα αντικείμενα-εκθέματα και αγνοεί τον τρόπο τοποθέτησης των αντικειμένων που 

έχει γίνει από τον επιμελητή της έκθεσης. Ο επιμελητής της έκθεσης την έχει 

διαμορφώσει με βάση τις δικές του αντιλήψεις, ιδέες και εμπειρίες. Παρόλα αυτά είναι 

άκρως σημαντικό οι εργαζόμενοι ενός μουσείου να μην θεωρούν ότι οι εκθέσεις 

συνιστούν ουδέτερα περιβάλλοντα και ότι το μουσείο είναι ένας χώρος διαρκώς 

μεταβαλλόμενων καταστάσεων, όπου οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους 

εργαζόμενους, με το χώρο και με τα ίδια τα εκθέματα. 
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3.5 Τρόποι και Μέσα Επικοινωνίας Μάρκετινγκ των Μουσείων 

Η διαφήμιση, το άμεσο μάρκετινγκ, το διαδικτυακό μάρκετινγκ, η προώθηση πωλήσεων, 

οι δημόσιες σχέσεις και η προσωπική πώληση αποτελούν τα πιο διαδεδομένα μέσα 

επικοινωνίας στις επιχειρήσεις του σήμερα. Ως συνέπεια, τα μουσεία χρησιμοποιούν τα 

ίδια μέσα επικοινωνίας. Ο Kotler (2000) τονίζει ότι εκτός από αυτά, ως μέσα 

επικοινωνίας για ένα μουσείο θεωρούνται και η εικόνα του κτηρίου και η ταυτότητα του 

σήματος. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την McLean (1997), ως μέσα του προωθητικού 

μίγματος και της επικοινωνίας θεωρούνται επίσης η επικοινωνία από στόμα σε στόμα 

(word of mouth) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (direct mail). 

3.5.1 Εικόνα και ταυτότητα σήματος 

Ξεκινώντας, όπως έχουμε δει, η ίδια η εικόνα ενός μουσείου αποτελεί τον πρώτο σε 

πολλές περιπτώσεις τρόπο επικοινωνίας του με το κοινό. Η εξωτερική του εμφάνιση και 

επιβλητικότητα μπορεί να «τραβήξει» έναν επισκέπτη ή αντιθέτως να τον απωθήσει. 

Επίσης, αφού μπει στο μουσείο πρέπει να νιώσει πως βρίσκεται σε έναν οικείο χώρο, τον 

οποίο μπορεί να εμπιστευτεί και φεύγοντας να του έχουν εντυπωθεί ευχάριστες 

αναμνήσεις, ώστε να θελήσει να το επισκεφθεί ξανά. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται και 

το ενδεχόμενο ο επισκέπτης να μεταδώσει την εμπειρία που είχε στην οικογένειά του, σε 

φίλους, ή και σε γνωστούς του. Η ταυτότητα σήματος (brand identity) είναι μία διάσταση 

της εικόνας του μουσείου και μπορεί να πάρει τη μορφή ενός οπτικού συμβόλου, ενός 

λογότυπου ή ενός μηνύματος τα οποία θα πρέπει να είναι απλά, άμεσα, ελκυστικά και 

ευκολομνημόνευτα.  

Η ταυτότητα μπορεί να μεταφέρεται με πολλούς τρόπους και σε κάθε προωθητική 

ενέργεια του μουσείου και έτσι να εδραιωθεί βαθιά στη μνήμη του κοινού. Αποτελεί μία 

μορφή επικοινωνίας αποδοτική, στην οποία στηρίζονται τα περισσότερα ιδρύματα γιατί, 

αν και μπορεί να πάρει αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να υιοθετηθεί από το κοινό, μετά 

έχει τη δυνατότητα να διαρκέσει για πολλά χρόνια Η ταυτότητα μπορεί να λειτουργήσει 

ως «υπόσχεση» του μουσείου προς το κοινό (P. Kotler, 2000). Μία «υπόσχεση» που, αν 

είναι σύμφωνη με τις υπόλοιπες λειτουργίες και στρατηγικές ενός μουσείου, θα μπορέσει 

είτε να προσελκύσει πολλούς επισκέπτες, είτε να περάσει τα μηνύματα που επιθυμούν.  
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3.5.2 Διαφήμιση 

Η διαφήμιση ως γενικός όρος είναι κάθε αμειβόμενη μορφή μη προσωπικής παρουσίασης 

και προώθησης ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών, μέσω μαζικής ενημέρωσης, όπως 

εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση και ραδιόφωνο, από έναν συγκεκριμένο χορηγό (P. 

Kotler & Armstrong, 2006).  

Αποτελεί τον πιο ακριβό τρόπο προώθησης, έχει ως σκοπό να πληροφορήσει και να 

πείσει και χρησιμοποιείται αρκετά από νέα ιδρύματα που θέλουν να μαθευτεί η ύπαρξή 

τους στο ευρύ κοινό, να μεταδώσουν την ταυτότητά τους και να χτίσουν μία καλή εικόνα. 

Επίσης, χρησιμοποιείται αρκετά συχνά σε περιπτώσεις νέων εκθέσεων και εκδηλώσεων. 

Μια διαφημιστική στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει το στόχο της διαφήμισης, το 

στοχευμένο κοινό, τον προϋπολογισμό, το περιεχόμενο, τα μέσα που είναι να 

χρησιμοποιηθούν, τη συχνότητα στην οποία θα προβάλλεται και τέλος τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας. Το διαφημιστικό μήνυμα πρέπει να είναι απλό, ξεκάθαρο, 

στοχευμένο και μικρό, γιατί ο διαφημιστικός χρόνος είναι περιορισμένος κυρίως λόγω 

του κόστους. Τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, 

οι εφημερίδες, το σινεμά, τα περιοδικά, οι αφίσες και η υπαίθρια διαφήμιση. Το κάθε 

μέσο παρουσιάζει τα δικά του θετικά και αρνητικά. Για να επιλεγούν τα πιο αποδοτικά 

μέσα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο είναι το στοχευμένο κοινό, τα κύρια 

χαρακτηριστικά του αλλά και ο τρόπος ζωής του, όπως επίσης και το χρηματικό ποσό 

που είναι διαθέσιμο για αυτή την ενέργεια. Το διαφημιστικό πλάνο δημιουργείται τις 

περισσότερες φορές από τα διαφημιστικά πρακτορεία τα οποία κάνουν προτάσεις 

σύμφωνες με τα δεδομένα κα τους περιορισμούς του κάθε πελάτη. Όσον αφορά τα 

μουσεία, πιο συγκεκριμένα, η διαφήμιση μπορεί να τα ωφελήσει με ποικίλους τρόπους. 

Πρώτον, στο χτίσιμο μίας μακροπρόθεσμης εικόνας ή μίας συγκεκριμένης έκθεσης ή 

συλλογής, έπειτα για τη διάδοση πληροφοριών για μία συγκεκριμένη εκδήλωση και για 

την ανακοίνωση μίας νέας συνεργασίας (P. Kotler & N. Kotler, 1998).  

Τέλος, τα μουσεία χρησιμοποιούν κυρίως την έντυπη διαφήμιση, τους πίνακες και το 

ραδιόφωνο αν θέλουν να διαφημιστούν τοπικά, και πολύ λιγότερο την τηλεόραση. 

Επίσης, λόγω περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας πολλά μουσεία συνεργάζονται με 

εταιρείες, δημιουργώντας διαφημίσεις από κοινού. 
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3.5.3 Άμεσο Μάρκετινγκ 

Το άμεσο μάρκετινγκ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, από το τηλεμάρκετινγκ και από την προσωπική επαφή. Τα κοινά που 

συνήθως προσεγγίζονται με αυτούς τους τρόπους είναι τα μέλη, οι επισκέπτες και οι 

δωρητές. Σύμφωνα με τον Kotler (1998), τα θετικά αυτής της μεθόδου για τα μουσεία 

είναι πρώτον η προοπτική επιλογής, δηλαδή η δυνατότητα που μας δίνεται να επιλέξουμε 

τα κοινά που θέλουμε για να τους στείλουμε τις κατάλληλες πληροφορίες δημιουργώντας 

πρώτα κάποιες λίστες. Ένα μουσείο μπορεί να αγοράσει λίστες επαφών αλλά και να 

δημιουργήσει δικές του. Εν συνεχεία, έχουμε την εξατομίκευση που προσφέρουν αυτοί 

οι τρόποι μέσω της δημιουργίας μηνυμάτων προσαρμοσμένων στις ομάδες των ατόμων 

για τα οποία και προορίζονται. Τρίτο θετικό στοιχείο αποτελεί η ισχυροποίηση του 

δεσμού μεταξύ ενός μουσείου και κάθε επισκέπτη ξεχωριστά, αφού μέσα από το άμεσο 

μάρκετινγκ το μουσείο ωθεί τους επισκέπτες του να γίνουν μέλη του και να λαμβάνουν 

ανά χρονικά διαστήματα τα νέα του, όπως εκδηλώσεις, νέες εκθέσεις και ποικίλες άλλες 

δραστηριότητες.  

Έπειτα έχουμε το συγχρονισμό που έχει το άμεσο μάρκετινγκ με τους σκοπούς και τους 

στόχους την επικοινωνίας που έχει θέσει ένα μουσείο. Επεξηγηματικά, οι ενέργειες 

άμεσου μάρκετινγκ μπορούν να εντατικοποιηθούν ή να ελαττωθούν ανάλογα με τις 

επιδιώξεις του μουσείου και τους στόχους που έχει θέσει. Επόμενο θετικό στοιχείο είναι 

η προσοχή. Αποτελεί γεγονός ότι οι άνθρωποι δίνουν περισσότερη σημασία σε ό,τι 

απευθύνεται σε εκείνους αποκλειστικά, έτσι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό του κοινού 

που θα διαβάσει ή θα ακούσει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται προσωπικά σε εκείνο 

από μία διαφήμιση προς το ευρύ κοινό. Τελευταίο θετικό στοιχείο που παραθέτει ο Kotler 

(1998) είναι οι ευκαιρίες για έρευνα και η γνώση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου. 

Τα μουσεία μέσω του άμεσου μάρκετινγκ, λόγω του ότι στις περισσότερες περιπτώσεις 

δέχονται και άμεσες απαντήσεις, μπορούν να δουν αν η καμπάνια είχε το επιθυμητό 

αποτέλεσμα και να δημιουργήσουν την πιο αποτελεσματική προσέγγιση για το κοινό. 

3.5.4 Προσωπική Πώληση 

Η προσωπική πώληση είναι η προφορική επικοινωνία με τους δυνητικούς πελάτες, η 

οποία έχει ως πρόθεση να γίνει μία πώληση. Η συγκεκριμένη μέθοδος εστιάζει 

πρωταρχικά στη δημιουργία μίας σχέσης με τον πελάτη, αλλά καταλήγοντας πάντα σε 

μία πώληση. Για τα μουσεία, προσωπικές πωλήσεις γίνονται μεταξύ των υπαλλήλων του 

εστιατορίου-καφετέριας, των υπαλλήλων των καταστημάτων που ανήκουν στο μουσείο 
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και των επισκεπτών τους. Συνεπώς είναι άκρως σημαντικό να έχουν επιλεγεί οι 

συγκεκριμένοι υπάλληλοι προσεχτικά και να έχουν εκπαιδευτεί σωστά ώστε να είναι σε 

θέση να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των επισκεπτών, να τους παροτρύνουν να 

ξαναεπισκεφθούν το μουσείο και να μεταφέρουν την εμπειρία τους σε φίλους και σε 

γνωστούς. Είναι εκείνοι που συνθέτουν τη μουσειακή εμπειρία και επικοινωνία του 

μουσείου με τους επισκέπτες του. Αν η επικοινωνία μεταξύ τους δεν είναι επιτυχημένη, 

τότε αυτό θα έχει άσχημο αντίκρισμα και στη γενική εικόνα του μουσείου. Όλοι όσοι 

εργάζονται για ένα μουσείο αποτελούν τους πρεσβευτές του, οι οποίοι, ο καθένας με το 

δικό του τρόπο, συμβάλλουν στην προσπάθεια προβολής του και οφείλουν να 

εναρμονίζονται με τους στόχους ενός μουσείου. 

3.5.5 Προώθηση Πωλήσεων 

Η προώθηση πωλήσεων αποτελείται από τη χρήση βραχυπρόθεσμων κινήτρων όπως 

είναι τα κουπόνια, οι εκπτώσεις, τα επιπλέον προνόμια και τα δώρα τα οποία 

ενθαρρύνουν το κοινό να υιοθετήσει ή να αγοράσει μία υπηρεσία ή ένα προϊόν (P. Kotler 

& N. Kotler, 1998). Στα μουσεία μπορεί να γίνει προώθηση πωλήσεων μέσω κάποιων 

δραστηριοτήτων και προσφορών που θα λειτουργήσουν ως κίνητρα για να τα επισκεφθεί 

κάποιος. Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι που επιτάσσουν την προώθηση πωλήσεων από ένα 

μουσείο: προκειμένου να προσελκύσει νέους επισκέπτες, να ενθαρρύνει 

επαναλαμβανόμενες επισκέψεις, να ενθαρρύνει αγορές στα εσωτερικά του καταστήματα 

ή για να γίνει χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από τους επισκέπτες και να 

προσελκύσει άτομα να επισκεφθούν το μουσείο σε περιόδους που δεν έχει μεγάλη 

επισκεψιμότητα. Οι τρόποι χρησιμοποίησης των τεχνικών της προώθησης πωλήσεων από 

τα μουσεία είναι ποικίλοι. Από μία απλή έκπτωση στο εισιτήριο εισόδου ενός μουσείου 

για κάποιες ημέρες, τη δημιουργία ειδικών εκδηλώσεων συναφών με τις εκθέσεις, τη 

δημιουργία διαγωνισμών, τις μειωμένες τιμές σε καταλόγους εκθέσεων, δωρεάν 

προσφορά καφέ στην καφετέρια του μουσείου, καθώς και άλλους τρόπους.  

Επίσης, η συνεργασία μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων μουσείων για την επέκταση των 

πλεονεκτημάτων των μελών τους και την ύπαρξη περισσοτέρων προνομίων για αυτούς 

μπορεί να θεωρηθεί ως τεχνική προώθησης πωλήσεων. Συνεπώς, η χρήση αυτών των 

μεθόδων μπορεί να δώσει τη δυνατότητα ελέγχου του κοινού ως ένα σημείο, όμως 

σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι αυτές οι μέθοδοι θα είναι αποτελεσματικές μόνο αν 

συμφωνούν με την εικόνα που έχει ένα μουσείο και μόνο αν είναι καλά ενσωματωμένες 

με τις υπόλοιπες προωθητικές ενέργειες. 
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3.5.6. Δημόσιες Σχέσεις 

Πρόκειται για το τρίτο πιο αποτελεσματικό εργαλείο του μάρκετινγκ, μετά τη διαφήμιση 

και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και συνεπώς ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια μίας 

επικοινωνιακής πολιτικής. Δημόσιες σχέσεις είναι όλες οι ενέργειες που κάνει ένα νομικό 

ή ένα φυσικό πρόσωπο για να δημιουργήσει ή να διατηρήσει τη θετική εικόνα για το 

όνομά του στην κοινή γνώμη.  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επικοινωνίας, δημόσιες σχέσεις είναι η οργανωμένη και 

διαρκής προσπάθεια για τη δημιουργία και διατήρηση καλής θέλησης και αμοιβαίας 

κατανόησης μεταξύ ενός οργανισμού και των διαφόρων κατηγοριών του κοινού του. Οι 

κύριες ασχολίες των δημοσίων σχέσεων είναι: να δημιουργήσουν μια εικόνα ή να τη 

διατηρήσουν, να υποστηρίζουν τις υπόλοιπες επικοινωνιακές τεχνικές, να 

αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τα θέματα που μπορεί να υπάρξουν, να ενισχύσουν 

τη θέση, να επηρεάσουν συγκεκριμένα κοινά, να επιβλέψουν και να βοηθήσουν στην 

έναρξη καινούργιων εκθέσεων και ποικίλες άλλες.  

Τα μέσα τα οποία συνήθως χρησιμοποιούν είναι οι δημοσιεύσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουν δελτία τύπου, ετήσιες αναφορές, φυλλάδια και άρθρα, καθώς και οι 

εκδηλώσεις, που μπορεί να είναι σεμινάρια, συνέδρια, ομιλίες και εκθέσεις. Η 

δημοσιότητα αποτελεί έναν τρόπο των δημοσίων σχέσεων ο οποίος δεν κοστίζει και 

ταυτόχρονα είναι αποδοτικός, χωρίς να έχει συγκεκριμένη φόρμα και τρόπο που θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται. Έγκειται στην κρίση και στους τρόπους της κάθε επιχείρησης. 

Στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων σημαντικό ρόλο παίζει και η σχέση με τους 

δημοσιογράφους, γιατί εκείνοι είναι που μπορούν να κατευθύνουν εύκολα τη δημόσια 

κοινή γνώμη.  

Πολλά θετικά στοιχεία βρίσκονται στην εφαρμογή των δημοσίων σχέσεων, αφού έχουν 

μεγαλύτερη αξιοπιστία στο κοινό από μία διαφήμιση, διότι δεν πρόκειται για 

πληροφορίες επί πληρωμή. Μπορούν να επεκτείνουν την εμβέλεια που έχουν οι 

διαφημίσεις και να μεταφέρουν πληροφορίες πριν από αυτές,  με μεγαλύτερο βάθος και 

έμφαση. Στα θετικά τους στοιχεία βρίσκεται φυσικά και το χαμηλό κόστος τους σε σχέση 

με τα υπόλοιπα εργαλεία μάρκετινγκ. 

Στο πλαίσιο των μουσείων, οι δημόσιες σχέσεις είναι ακόμα πιο αποδοτικές ως τρόπος 

επικοινωνίας και είναι ένας τρόπος που καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των 

μουσείων και τα ζητούμενά τους. Πιο επεξηγηματικά, τα μουσεία, και κυρίως τα κρατικά 
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μουσεία, οφείλουν να πληροφορούν το κοινό για τις καινούργιες εξελίξεις στο εσωτερικό 

τους αλλά και για όλες τις δραστηριότητες που κάνουν, όπως επίσης και για τις 

προσωρινές εκθέσεις που φιλοξενούν ανά χρονικά διαστήματα. Επειδή όμως τα έσοδά 

τους προέρχονται κυρίως από χορηγίες και δωρεές, ο προϋπολογισμός τους για τις 

επικοινωνιακές τους ενέργειες δεν είναι αρκετός ώστε να κάνουν συχνές διαφημιστικές 

καμπάνιες. Επίσης, λόγω του ότι διαχειρίζονται την ιστορία και τον πολιτισμό κρατών, 

οφείλουν να είναι πιο προσεχτικά και να επικοινωνούν τις αξίες τους με κάποιο μέσο που 

το κοινό εμπιστεύεται περισσότερο και με έναν τρόπο που θα δώσει την ευκαιρία στο 

ακροατήριο να πληροφορηθεί εκτενέστερα. Επιπροσθέτως, τα μουσεία κατευθύνουν τις 

δημόσιες σχέσεις τους σε πολλά κοινά. Πιο συγκεκριμένα, προς τα μέλη τους, τους 

επισκέπτες, τους χορηγούς τους, την τοπική κοινωνία, τα πρακτορεία που ασχολούνται 

με τουρισμό αλλά και ποικίλα άλλα, τους δημοσιογράφους, τους κριτικούς, αλλά και τους 

πολιτικούς και κυβερνητικούς αρχηγούς (P. Kotler & N. Kotler, 1998)˙ συνεπώς πρέπει 

να δίνουν ιδιαίτερη βάση στη δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων δημοσίων 

σχέσεων. 

3.5.7 Διαφημιστικά Έντυπα 

Για ένα μουσείο η χρήση διαφημιστικών εντύπων είναι ένας καλός τρόπος 

πληροφόρησης και επικοινωνίας του στο κοινό. Τα περισσότερα μουσεία στηρίζονται 

στο έντυπο υλικό για να ενημερώσουν τους εν δυνάμει επισκέπτες αλλά και το ίδιο το 

προσωπικό τους. Τα φυλλάδια, οι αφίσες, τα περιοδικά και τα newsletters αποτελούν 

κάποια είδη διαφημιστικών εντύπων. Πριν όμως προγραμματιστεί η χρήση έντυπου 

υλικού για διαφημιστικούς λόγους πρέπει να γίνουν κάποιες έρευνες που θα οδηγήσουν 

ένα μουσείο σε σημαντικές αποφάσεις, όπως το αν οι επισκέπτες πρόκειται να τα 

διαβάσουν και αν επιλέγουν να πληροφορηθούν από αυτά και για ποιους τομείς του 

μουσείου. Τα διαφημιστικά έντυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκδηλώσεις, για το 

εποχιακό πρόγραμμα, για να δίνουν γενικές πληροφορίες για το μουσείο και τα οποία θα 

διανεμηθούν σε διάφορα σημεία όπως ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία, σχολεία, 

βιβλιοθήκες και άλλα. Τα newsletters είναι ένας ακόμα τρόπος έντυπης διαφήμισης και 

επικοινωνίας που χρησιμοποιείται κυρίως για την επαφή του προσωπικού με το μουσείο. 

Τα newsletters ή και τα περιοδικά παίρνουν όποια δομή θέλει το κάθε μουσείο και ο 

κύριος ρόλος τους είναι να κάνουν συχνές ενημερώσεις, είτε ανά εβδομάδα, είτε ανά 

μήνα. Τέλος, σύμφωνα με την McLean (1997), στα διαφημιστικά έντυπα παίζει 

σημαντικό ρόλο η διακόσμηση, επίσης πρέπει να είναι έγχρωμα και να περιλαμβάνουν 

εικόνες. Τα μουσεία οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό τον τρόπο 
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επικοινωνίας γιατί δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να «επικοινωνήσουν» με το 

μουσείο και αφού έχουν φύγει από αυτό, βλέποντας απλά το έντυπο που έχουν στα χέρια 

τους. Αυτή η μορφή επικοινωνίας μπορεί να μεταφερθεί και να υπενθυμίσει μετά από 

καιρό πληροφορίες, αλλά και την ίδια την εμπειρία που κάποιος είχε μέσα στο μουσείο. 

3.5.8. «Από στόμα σε στόμα επικοινωνία» (Word of mouth) 

Η «από στόμα σε στόμα» επικοινωνία είναι η δωρεάν προώθηση προϊόντων και 

υπηρεσιών, κατά την οποία ευχαριστημένοι καταναλωτές/επισκέπτες μεταφέρουν από 

στόμα σε στόμα την ικανοποίησή τους για συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία που 

χρησιμοποίησαν, συμβάλλοντας στην προώθηση. Είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους 

τρόπους προβολής λόγω του ότι το κοινό λειτουργεί αυθόρμητα. Η «από στόμα σε στόμα 

επικοινωνία» μπορεί να είναι θετική αλλά και αρνητική, στις περιπτώσεις που ένας 

καταναλωτής δεν μείνει ευχαριστημένος από το προϊόν ή την υπηρεσία και στην 

περίπτωση των μουσείων αν ο επισκέπτης δεν αποκόμισε ευχάριστη εμπειρία από το 

μουσείο. Σημαντικό επίσης να αναφερθεί το ότι οι αρνητικές εμπειρίες τείνουν να έχουν 

μεγαλύτερη δύναμη από τις θετικές και έτσι να μεταφέρονται από στόμα σε στόμα με 

μεγαλύτερη έμφαση και σε περισσότερα άτομα.  

Τα μουσεία πρέπει να υπολογίζουν σε αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας και να την 

υποστηρίζουν μέσω προωθητικών αντικειμένων που θα προσφέρουν στους επισκέπτες 

τους και φυλλαδίων, όπως επίσης αναδεικνύοντας τις απόψεις των επισκεπτών 

παραθέτοντάς τις σε φυλλάδια ή σε κάποιον πίνακα και τέλος, δημιουργώντας μία ισχυρή 

σχέση με τους πελάτες τους κάνοντάς τους να νιώθουν ότι ανήκουν στην «οικογένεια» 

του μουσείου. 

3.5.9. Διαδικτυακή Επικοινωνία, Διαδραστική επικοινωνία 

Είναι κοινό γεγονός πως οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργίες 

και τις υπηρεσίες των μουσείων, τις οποίες βελτιώνουν ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν και 

στην αλλαγή της έννοιας του μουσείου (Αρβανίτης, 2002). Νέες έννοιες όπως ψηφιακό 

μουσείο, εικονικό μουσείο και κυβερνομουσείο εμφανίζονται και σηματοδοτούν μία νέα 

εποχή για το μουσειακό περιβάλλον. Αυτή η νέα εποχή χαρακτηρίζεται από την έμφαση 

που δίνουν τα νέα μέσα στον παράγοντα άνθρωπο και συνεπώς στους επισκέπτες και στο 

διάλογό τους με τα μουσεία, αλλά και στον καινούργιο τους ρόλο ως κριτές της 

μουσειακής παρουσίας. 
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Σύμφωνα με τον Lehman (2008), ως ηλεκτρονική προώθηση θεωρούμε πρώτα τα μέσα 

που έχουν ηλεκτρονική μορφή και αποτελούνται από έναν μεγάλο αριθμό καναλιών και 

τεχνολογιών, και έπειτα το διαδίκτυο που αφορά τα e-mail και την ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα. Το διαδίκτυο είναι ένα οικονομικό και εξαιρετικά χρήσιμο μέσο, από το 

οποίο αντλούμε πληροφορίες και στο οποίο ανθίζει η «από στόμα σε στόμα 

επικοινωνία».  

Η προώθηση μέσω του διαδικτύου για ένα μουσείο μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους. 

Κάποιοι είναι μέσα από την ιστοσελίδα του, μέσω συνδέσμων από άλλες διαδικτυακές 

σελίδες, μέσω ομάδων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω διαδικτυακών δραστηριοτήτων, και 

τέλος μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σημαντικό είναι η ιστοσελίδα 

να συνδέεται με τη συνολική στρατηγική του μάρκετινγκ και όχι απλά να υπάρχει, όπως 

επίσης να ταιριάζει με όλα τα είδη κοινού και να μην είναι εστιασμένη σε κάποια (Kelly 

& Russo, 2008). 

Ένα μουσείο μπορεί επίσης να εκμεταλλευτεί το διαδίκτυο για να αναπτύξει τους 

ηλεκτρονικούς του καταλόγους, να διαμορφώσει την ιστοσελίδα του, αλλά και να 

επεκταθεί σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Όσον αφορά τα τελευταία, τα κοινωνικά δίκτυα 

μπορούν να ενθαρρύνουν το κοινό να επικοινωνήσει με τα μουσεία, να διατυπώσει τις 

εμπειρίες του και να λάβει θετικά ή αρνητικά σχόλια και από άλλους, τα οποία είναι 

άκρως σημαντικά στοιχεία για ένα μουσείο που επιθυμεί την αύξηση του αριθμού των 

ικανοποιημένων, από τις υπηρεσίες του, επισκεπτών.  

Τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν τη δυνατότητα δέσμευσης του κοινού και 

αλληλεπίδρασης με τις συλλογές και τα blogs και το ωθούν σε πολιτιστικό διάλογο με 

τους ειδικούς (Kelly & Russo, 2008). Συνεχίζοντας, για να δημιουργηθεί μία αποδοτική 

ηλεκτρονική προώθηση, όπως τονίζουν οι L. Kelly και A. Russo (2008), είναι σημαντικό 

να ξέρουμε όχι μόνο το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αλλά και τα 

κίνητρα που τους οδηγούν να το κάνουν και συνεπώς τα πάντα για τους εν δυνάμει 

επισκέπτες ενός μουσείου. Επίσης, χωρίζουν τους επισκέπτες των μουσείων σε φυσικούς 

επισκέπτες και σε «online» επισκέπτες. Δηλαδή, οι επισκέπτες που έχουν επισκεφθεί το 

μουσείο στην πραγματική του –φυσική– διάσταση και οι επισκέπτες που έχουν 

επισκεφθεί το μουσείο μέσω του διαδικτύου. Έπειτα, ως online μουσειακή εμπειρία 

εννοούν τις εμπειρίες που ενθαρρύνουν την ανακάλυψη, την αλληλεπίδραση, φροντίζουν 

για το απροσδόκητο, παρέχουν πολλά μονοπάτια για εξερεύνηση, δίνουν μία «γεύση» 

για το τι συμβαίνει «πίσω από τη σκηνή» ενός μουσείου και έχουν διασκεδαστικό 
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περιεχόμενο, το οποίο προκαλεί το κοινό, το ενθαρρύνει να επικοινωνήσει και να κάνει 

ερωτήσεις και τέλος είναι καλά οργανωμένο και εύκολο στην πλοήγηση. 
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Κεφάλαιο 4. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη 

μουσειακή εμπειρία.  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Massimo Negri έξι είναι οι βασικοί παράγοντες οι οποίο καθορίζουν 

διεθνώς το περιβάλλον στο οποίο διαμορφώνονται οι νέες τάσεις στα μουσεία. Αρχικοί 

παράγοντες είναι η ραγδαία γήρανση του πληθυσμού αλλά και η μεγάλη σημασία των 

πόλεων σήμερα. Με βάση μελέτες ισχύει ότι έως και το 2050, 7 στους 10 κατοίκους της 

γης θα είναι κάτοικοι πόλεων. Στη συνέχεια ο Negri (2013) υπογραμμίζει τη 

σημαντικότητα του διαδικτύου αλλά και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που τόσο 

μεγάλο ρόλο διαδραματίζουν στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Αξίζει εδώ να 

σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους Golding, Raeymaeckers and Sousa (2017), το 

Σεπτέμβριο του 2016, το Facebook αποτελούσε το δημοφιλέστερο κοινωνικό μέσο 

ενημέρωσης, με 1,7 δισεκατομμύρια τακτικούς χρήστες (δηλαδή τουλάχιστον μια φορά 

το μήνα), ενώ εξίσου δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν το YouTube (1 

δισεκατομμύριο χρήστες), το LinkedIn (255 εκατομμύρια) και το Pinterest (250 

εκατομμύρια).  

Άλλος παράγοντας που επηρεάζει τις τάσεις στα μουσεία σήμερα είναι και η μεγάλη 

αύξηση του πληθυσμού σε διεθνές επίπεδο, ο οποίος σύμφωνα με εκτιμήσεις θα φτάσει 

έως και τα 8,9 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, φανερώνοντας έντονες μετατοπίσεις 

δημογραφικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Η κινητικότητα του πληθυσμού και η 

μετανάστευση είναι ο πέμπτος παράγοντας σύμφωνα με τον Negri (2013), καθότι 

επηρεάζει άμεσα τη διαπολιτισμικότητα και τον πολιτιστικό τουρισμό. Η αύξηση των 

μεταναστών και των εισερχομένων τουριστών στην ευρωπαϊκή ήπειρο έχει άμεσες 

συνέπειες για τον πολιτιστικό τουρισμό και την εμπειρία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Τέλος, ο Negri αναφέρει ότι ως βασικό στοιχείο των νέων τάσεων στο μουσειακό 

περιβάλλον είναι το ζήτημα της βιωσιμότητας και συγκεκριμένα φαινόμενα όπως η 

οικονομική ύφεση, η αβεβαιότητα αλλά και ορισμένα περιβαλλοντικά θέματα. Γίνεται 

λοιπόν σαφές ότι το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν τα μουσεία μεταβάλλεται 

συνεχώς σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής και δέχεται έντονες προκλήσεις, 

διλήμματα και αδιέξοδα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπεύθυνοι και 

επαγγελματίες του χώρου. Με δεδομένη λοιπόν τη σημαντικότητα του ευρύτερου 
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περιβάλλοντος λειτουργίας των μουσείων αλλά και των νέων τεχνολογιών σήμερα, στο 

παρόν κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση του εξωτερικού πλαισίου στο οποίο καλούνται να 

προσαρμοστούν τα μουσεία ακολουθώντας τις νέες τάσεις σε όλο το φάσμα της ζωής των 

ανθρώπων καθώς και της σημαντικότητας των πολυμέσων και του διαδικτύου στη 

μουσειακή εμπειρία. 

4.1 Η ψηφιακή τεχνολογία στα σύγχρονα μουσεία 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων όπως 

επίσης και τις βιομηχανίες, τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μουσείων και 

γκαλερί. Τα μουσεία έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσελκύσουν τον επισκέπτη με 

νέους τρόπους και να δημιουργήσουν μια αξέχαστη, μοναδική εμπειρία. Οι ψηφιακές 

τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν ποικίλες και εξατομικευμένες πληροφορίες για να 

στοχεύσουν διαφορετικές μορφές και απαιτήσεις μάθησης των επισκεπτών, γεγονός που 

καθιστά την τεχνολογία τόσο ευέλικτη, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων 

συναρπαστικών δυνατοτήτων για τους επισκέπτες και τα μουσεία στο μέλλον (Tallon & 

Walker, 2008). 

Η χρήση νέων τεχνολογιών πρόσφερε στα μουσεία την ευκαιρία προώθησης και 

προβολής των εκθεμάτων και των συλλογών σε πολλές ομάδες κοινού μέσω 

διαφορετικών τύπων κωδικοποιημένης πληροφορίας. Στην ουσία, πρόκειται για τη χρήση 

πολυμέσων και διαδραστικών εφαρμογών, είτε στο περιβάλλον του μουσείου είτε στο 

εικονικό διαδικτυακό περιβάλλον. Τα πολυμέσα, για τα οποία γίνεται εκτενέστερη 

ανάλυση παρακάτω, διευρύνουν ολοένα και περισσότερο την ποικιλία των εφαρμογών 

και των δυνατοτήτων που παρέχει ένα μουσείο τόσο σε εξειδικευμένες ομάδες χρηστών 

όσο και σε ευρύτερο κοινό. 

Πιο αναλυτικά, η χρήση των νέων τεχνολογιών στα μουσεία μπορεί να οδηγήσει στην 

παρουσίαση ενός πολιτιστικού περιεχομένου με νέο τρόπο γεγονός που μπορεί να 

επηρεάσει θετικά το ενδιαφέρον για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα πολιτιστικά 

ιδρύματα (μουσεία, γκαλερί). Μάλιστα σε πολλές χώρες όπου το ενδιαφέρον για τα 

πολιτιστικά γεγονότα και συνήθειες βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, οι νέες 

τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην ανάκαμψη της συμμετοχής στον 

πολιτισμό, ιδίως από την μεριά του νεανικού πληθυσμού. Οι νέοι εξάλλου χρησιμοποιούν 

περισσότερο το διαδίκτυο ως κύρια πηγή πληροφόρησης, διασκέδασης και εκπαίδευσης 

και φαίνονται αρκετά εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. (Medić & Pavlović, 2014) 
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Σύμφωνα με Tallon & Walker (2008) οι διαδραστικές εκθέσεις παραμένουν σε μεγάλο 

βαθμό αναξιοποίητο εργαλείο ενώ οι επισκέπτες φαίνεται να απολαμβάνουν τη χρήση 

διαδραστικών εκθεμάτων. Τα ηλεκτρονικά μέσα και οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν 

εξασφαλίσει το μέλλον του μουσείο του 21ου αιώνα, καθότι μπορούν να προσελκύσουν 

το κοινό με νέους τρόπους και να του προσφέρουν διάφορες εμπειρίες. Υπό αυτές τις 

συνθήκες η στατική των εκθέσεων μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η 

μονοτονία, η μη δημιουργικότητα και ο παραδοσιακός τρόπος παρουσίασης, 

αντικαθίστανται από τα θετικά στοιχεία των ψηφιακών τεχνολογιών και πολυμέσων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας νέας πολιτιστικής εμπειρίας στους 

επισκέπτες (Rikalo & Mikić, 2012).  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα πολυμέσα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι 

κινητές εφαρμογές είναι πολύ δημοφιλείς αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με τους Medić & 

Pavlović, (2014), 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως χρησιμοποιούν κινητές 

εφαρμογές, γεγονός που προβλέπεται να αυξηθεί σε 29,8% κάθε χρόνο και να φτάσει τα 

4,4 δισεκατομμύρια χρήστες μέχρι το τέλος του 2017, ενώ φαίνεται ότι περίπου το 20% 

των χρηστών προέρχονται από την Ευρώπη (Medić, S. & Pavlović, 2014). 

Η αυξανόμενη σημασία των νέων τεχνολογιών για το σχεδιασμό των εκθέσεων στα 

μουσεία αποτελεί αντικείμενο μελέτης και συζήτησης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

πολλές μελέτες γύρω από τα μουσεία, τις νέες τεχνολογίες αλλά και τη συμπεριφορά των 

επισκεπτών, προσπαθώντας να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των εκθεμάτων, 

αναφορικά με την προσέλκυση κοινού που επιτυγχάνεται αλλά και την παροχή 

πληροφοριών προς αυτούς. Ποικίλες έρευνες πραγματοποιούνται γύρω από τις 

ηλεκτρονικές συσκευές, όπως οθόνες αφής αλλά και τα περίπτερα πληροφοριών καθώς 

πρόκειται για μέσα τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της παρουσίασης των εκθεμάτων σε ένα μουσείο. Βασικά 

ερωτήματα των ερευνών γύρω από τις νέες τεχνολογίες είναι κατά πόσο οι επισκέπτες 

σταματούν σε έναν εκθεσιακό χώρο που είναι εξοπλισμένος τεχνολογικά, όπως για 

παράδειγμα με ένα περίπτερο πληροφοριών. Επίσης, βασικά ερωτήματα κινούνται γύρω 

από το κατά πόσο οι επισκέπτες ξοδεύουν περισσότερο χρόνο σε εκθέματα 

χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική οθόνη για να συλλέξουν πληροφορίες ή απλώς 

διαβάζοντας μια ετικέτα.  

Σύμφωνα με την Μούλιου (2014) η σημερινή ψηφιακή εποχή που ζούμε επηρεάζει το 

μουσειακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονες μετακινήσεις και μεγάλη 
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ροή νέων δεδομένων. Τα μουσεία, σημειώνει η συγγραφέας, ότι αποτελούν ένα πολύτιμο 

πεδίο μάθησης στο οποίο αναπτύσσεται η δημιουργικότητα, αλλά και συναισθήματα και 

σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους αλλά και μεταξύ αυτών και των αντικειμένων. Η 

Μούλιου αναφέρει ότι: “Τα τελευταία χρόνια βιώνουν και αυτά πολλαπλές πιέσεις για 

επαναπροσδιορισμό της θεσμικής τους υπόστασης, των αξιών και των στρατηγικών τους 

προτεραιοτήτων, με στόχο να ανταποκριθούν στις κοινωνικές, πολιτικές, τεχνολογικές και 

οικονομικές προκλήσεις που ως σύνολο καθορίζουν τον σύγχρονο κόσμο”.  

4.1.1 Τα πολυμέσα ως ερμηνευτικά εργαλεία στο μουσειακό τοπίο  

Ο όρος «πολυμέσα» αναφέρεται στη χρήση ενός συνόλου μέσων και εργαλείων με στόχο 

τη ψηφιακή παρουσίαση πληροφορίας, τα οποία περιλαμβάνουν κείμενα, εικόνες, ήχους 

και video. Στόχος των πολυμέσων είναι η καλύτερη δυνατή αναπαράσταση της 

πληροφορίας. Τα βασικότερα στοιχεία των νέων σύγχρονων τεχνολογιών και πολυμέσων 

είναι ο ψηφιακός χαρακτήρας της πληροφορίας, η διαδραστικότητα, και η συμπίεση των 

διαφορετικών μορφών πολυμέσων (Μπούνια, 2004). 

Είναι γεγονός ότι τα μουσεία είναι ένας χώρος μάθησης όπου, εκτός από τη μετάδοση 

πολύτιμων πληροφοριών, καλλιεργείται η γνώση γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά 

ενός τόπου αλλά και θέματα παιδείας. Η διάθεση της γνώσης στα μουσεία λοιπόν δύναται 

να επιτευχθεί σήμερα μέσα από τη διοργάνωση εκθέσεων. 

Πριν από δύο δεκαετίες περίπου η ερμηνεία των εκθέσεων ξεκίνησε με τη χρήση 

λεζάντας, στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν πινακίδες όπου υπήρχε αναφορά στις 

πληροφορίες των αντικειμένων ενώ τα επόμενα χρόνια άρχισε να χρησιμοποιείται 

περισσότερο η φωτογραφία και διάφορα οπτικοακουστικά εργαλεία. Τα πολυμέσα 

αποτέλεσαν καινοτόμα μέσα των οποίων η χρήση είναι ευρεία πλέον σε πολλά μουσεία 

του εξωτερικού, όπως στο MOMA των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Λούβρο, ωστόσο 

όμως, στην χώρα μας είναι αρκετά πρόσφατη η ενσωμάτωση πολυμεσικών εφαρμογών 

στην παρουσίαση εκθέσεων.  

Η ενσωμάτωση των πολυμέσων, ως εργαλεία έκφρασης και επικοινωνίας των 

μουσειακών εκθέσεων με το κοινό, αποτέλεσε επαναστατικό ορόσημο καθώς 

χρησιμοποιούνται ευρύτατα στους σύγχρονους πολιτιστικούς οργανισμούς. Με τον όρο 

πολυμέσα αναφερόμαστε σε ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία διαθέτουν πλούσιο 

αποθηκευτικό χώρο και η χρήση τους διευκολύνει τη διαχείριση και παρουσίαση των 

εκθέσεων ενός μουσείου. Σήμερα τα σύγχρονα μουσεία διαθέτουν εκτεταμένες βάσεις 
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δεδομένων τα οποία αναφέρουν λεπτομερώς τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός 

συγκεκριμένου αντικειμένου, δείγματος ή έργου τέχνης. Η δυνατότητα συλλογής και 

αποθήκευσης πληροφοριών σε μορφές διαφορετικές από το δομημένο κείμενο παρέχει 

νέες ευκαιρίες για τεκμηρίωση και ερμηνεία έργων σε μουσειακές συλλογές. Μπορούν 

να καταγραφούν, αποθηκευτούν και κοινοποιηθούν νέα είδη πληροφοριών. Τα πολυμέσα 

επιτρέπουν την καταγραφή δομημένου κειμένου, αδόμητου κειμένου, ακίνητων εικόνων, 

κινούμενων εικόνων και ήχου. Όλοι αυτοί οι τύποι δεδομένων μπορούν να 

ενσωματωθούν ώστε να σχηματίσουν ένα ολοκληρωμένο αρχείο, που προσφέρει μια πιο 

ισχυρή εικόνα του πλαισίου και της έννοιας που ενσωματώνεται σε αντικείμενα, που 

συλλέγονται και ερμηνεύονται από τα μουσεία.  

Με απλά λόγια, η χρήση των πολυμέσων αφορά τη συλλογή, την αποθήκευση, την 

καταγραφή και τεκμηρίωση των αρχαιοτήτων, μέχρι τη συντήρησή τους, την έρευνα, την 

παροχή γνώσης, την εκπαίδευση και τέλος την έκθεσή τους. Σήμερα διαδραματίζουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση του πολιτιστικού πλούτου μιας χώρας και 

παράλληλα ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο συμβάλλει στην παρουσίαση των 

εκθεμάτων, με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο, παρέχοντας την ευκαιρία στον 

επισκέπτη να λάβει πληροφόρηση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του και να κατανοήσει 

ουσιαστικά τα αντικείμενα βιώνοντας μια ευχάριστη εμπειρία στο μουσείο.  

Σύμφωνα με την Μπούνια (2004) μερικές από τις δυνατότητες που προσφέρουν τα 

πολυμέσα στα μουσεία είναι: 

• Διευκόλυνση του προσωπικού αναφορικά με θέματα διαχείρισης του υλικού και 

ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης 

• Παρέχουν προστιθέμενη αξία στην προσφερόμενη γνώση 

• Ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών των επισκεπτών καθότι προσφέρουν 

την ευκαιρία επιλογής εφαρμογών και πληροφοριών 

• Συμβολή στη μετάδοση της γνώσης, καθώς δίνουν την δυνατότητα πρόσβασης 

σε αντικείμενα που μπορεί να μην εκτίθενται 

• Διαδικτυακή παρουσίαση των μουσείων (ηλεκτρονικά μουσεία) με πλούσιο και 

εναλλακτικό τρόπο 

• Παρέχουν την δυνατότητα πρόσβασης στα εκθέματα σε άτομα τα οποία δεν 

μπορούν να επισκεφτούν ένα μουσείο, λόγω σωματικής αδυναμίας ή απόστασης  

• Αποτελούν εργαλεία παροχής γνώσης και πληροφόρησης σε σχολεία και άλλες 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο 
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• Συμβάλλουν στη μετάδοση της γνώσης, σε μελέτες και παρουσιάσεις με έναν 

εμπλουτισμένο τρόπο απεικόνισης του μουσειακού περιβάλλοντος  

• Συμμετέχουν ενεργά στην προβολή των δράσεων ενός μουσείου  

Ωστόσο παρά το γεγονός των ωφελειών και δυνατοτήτων που προσφέρουν τα πολυμέσα 

στα μουσεία, υπάρχει η περίπτωση να κουράσουν τον επισκέπτη, απομακρύνοντας τον 

από την μουσειακή εμπειρία και τη λήψη πολύτιμης γνώσης. Η χρήση της τεχνολογίας 

είναι αναγκαίο να εναρμονίζεται με την κάθε μουσειακή συλλογή και τα πολυμέσα να 

ακολουθούν το περιεχόμενο, τη δομή της αλλά και τις διαφορετικές ανάγκες του κοινού. 

Ένας κίνδυνος που ελλοχεύει από τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών είναι ο αποκλεισμός 

ορισμένων ομάδων κοινού οι οποίοι μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία, καθώς σύμφωνα με έρευνες, φαίνεται ότι περισσότερο οι νέοι και τα παιδιά 

χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη ευκολία σήμερα τις τεχνολογικές εφαρμογές. Παρόλα 

αυτά, μπορεί με τον κατάλληλο σχεδιασμό τα άτομα διαφορετικών κοινωνικών ομάδων 

να έχουν την ευκαιρία αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και έτσι οι ομάδες νέων να 

παρασύρουν άλλους δυνητικούς χρήστες στη μουσειακή εμπειρία, οι οποίοι μπορεί να 

μην έχουν τόσο καλή σχέση με την τεχνολογία και τα νέα μέσα. Γίνεται λοιπόν 

κατανοητό ότι τα νέα τεχνολογικά μέσα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται και να 

προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

διαφορετικών ομάδων κοινού σε ένα μουσείο.  

4.1.2 Διαδραστικά πολυμέσα 

Σύμφωνα με τους Hung, Wang, Huang and Chi, (2015) όλο και περισσότερο διαδραστική 

γίνεται η τεχνολογία στον τομέα της μάθησης. Τα διαδραστικά πολυμέσα παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία μετάδοσης της πληροφορίας στον επισκέπτη ενός 

μουσείου διότι εκτός από τη χρήση συμβατικών οπτικοακουστικών συστημάτων, 

προσφέρουν έντονη απήχηση, ψυχαγωγία και ευχαρίστηση στο κοινό (Hung et al., 2015). 

Τα διαδραστικά πολυμέσα προσφέρουν στον χρήστη την ευκαιρία ενεργής συμμετοχής 

του φυσικά και συναισθηματικά στη μουσειακή εμπειρία. Τα διαδραστικά πολυμέσα 

μπορεί να είναι : 

• απλά πολυμέσα, δηλαδή ένα σύνολο απλών εφαρμογών όπου δεν υπάρχουν 

σημαντικά στοιχεία διάδρασης,  

• διαδραστικά πολυμέσα ή διαλογικά πολυμέσα, δηλαδή μια δομή όπου 

συνυπάρχουν πολλά μέσα και στην οποία ο χρήστης ελέγχει το περιεχόμενο. Σε 
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ένα τυπικό σύστημα διαδραστικών πολυμέσων ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

καθορίσει την πορεία που θα ακολουθήσει μέσα από οθόνες με διάφορες 

επιλογές (σημεία διάδρασης) που βρίσκονται σε χαρακτηριστικά σημεία μέσα 

στην εφαρμογή. Οι οθόνες αυτές δρουν ως «σταυροδρόμια». 

• Υπερμέσα, δηλαδή όταν στα διαδραστικά πολυμέσα παρέχεται μια δομή 

συνδεδεμένων στοιχείων, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί. Για 

παράδειγμα,. ιστοσελίδες, slideshow presentations.  

Τα διαδραστικά πολυμέσα παρέχουν στον χρήστη τα εξής:  

• Πληροφόρηση στο μουσειακό κοινό με ένα πολυδιάστατο τρόπο σύμφωνα με 

τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και το επίπεδο γνώσης του. 

• Ευελιξία στον τρόπο μετάδοσης της γνώσης και εκπαίδευσης, πέρα από τις 

συνηθισμένες τακτικές 

• Ετερογένεια στην παροχή πληροφόρησης γύρω από τα εκθέματα και τις 

συλλογές ενός μουσείου, όπου συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες, σχέδια, 

βίντεο, αφηγήσεις, σχόλια, άρθρα κ.α. 

• Διέγερση του ενδιαφέροντος και της φαντασίας του επισκέπτη 

• Εξατομικευμένος τρόπος ξενάγησης στο μουσείο, γεγονός που συμβάλλει στην 

διατύπωση θετικών σχολίων του επισκέπτη για το μουσειακή εμπειρία. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, η τεχνολογία των πολυμέσων αποτέλεσε μια μεγάλη 

καινοτομία για τα μουσεία σε όλο τον κόσμο, τα οποία, εξαιτίας αυτού συναντώνται στην 

βιβλιογραφία με τους όρους «on-line μουσείο», «Μουσείο πολυμέσων», «εικονικό 

μουσείο», «τηλεμουσείο» (‘on-line museum’,‘multimedia museum’, ‘virtual museum’, 

‘telemuseum) κ.α.. Εκτός από την μεταφόρτωση (uploading) υλικού για το μουσείο (π.χ. 

αρχεία, φυλλάδια και αντικείμενα με λεπτομερείς περιγραφές) στο διαδίκτυο και 

εφαρμογές ψηφιακών συσκευών για επισκέπτες μουσείων (π.χ. περίπτερα), ορισμένα 

μουσεία δημιουργούν αποτελεσματικές φορητές συσκευές ή διαδραστικές 

εγκαταστάσεις όπως οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA) και τηλέφωνα πολυμέσων 

για τη βελτίωση της συμμετοχής των επισκεπτών. 

Οι ερευνητικές μελέτες σχετικά με τα πολυμέσα και την ψηφιακή διαδραστικότητα 

ασχολούνται, ως επί το πλείστον, με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

χρήσης αυτών των τεχνολογιών με συγκεκριμένο τρόπο είτε με την παρουσίαση 

επιτυχημένων εμπειριών από τη χρήση της τεχνολογίας. Όπως αποκαλύπτεται από τη 

βιβλιογραφία, αναγνωρίστηκε ευρέως ότι τα διαδραστικά πολυμέσα στα μουσεία έχουν 
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πράγματι θετικές επιπτώσεις στη μάθηση και αλλάζουν τον ρόλο των μουσείων σήμερα 

δημιουργώντας νέες μεθόδους ερμηνείας και επικοινωνίας με τα εκθέματα και τις 

συλλογές. Για παράδειγμα, οι Micha and Economou (2005) παρουσίασαν μια περίπτωση 

καλλιτεχνών που χρησιμοποιούν τεχνολογίες πολυμέσων για να παράσχουν μια αξιόλογη 

μέθοδο σύνδεσης ιστοριών και ερμηνειών σε εικονογραφήσεις με διαδραστικό και φιλικό 

προς το χρήστη τρόπο. Ο Kenderdine (2001) έβαλε μια εικονική έκθεση με τίτλο 1000 

χρόνια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μουσείο Powerhouse του Σύδνεϋ. Το έργο του, 

μαζί με άλλα παρόμοια έργα κατέδειξαν την απεριόριστη δυνατότητα της τεχνολογίας 

πολυμέσων στην ανάπτυξη του μουσείου, επεκτείνοντας το περιεχόμενο της έκθεσης στο 

ευρύ κοινό (Tam & Wai, 2012). Μερικά παραδείγματα διαδραστικών πολυμέσων στα 

σύγχρονα μουσεία είναι κιόσκια που προσφέρουν πολύτιμη πληροφόρηση, οθόνες αφής, 

τα φορητά βοηθήματα παλάμης, οι ρομποτικές εφαρμογές αλλά και διαδικτυακοί τόποι 

που ακολουθούν εξατομικευμένες επισκέψεις. Τα πλέον εξελιγμένα πολυμέσα 

θεωρούνται σήμερα τα εκθέματα εικονικής πραγματικότητας.  

Σύμφωνα με έρευνες ο χρόνος που αφιερώνει ένας επισκέπτης σε ένα έκθεμα είναι 

λιγότερος από 30 δευτερόλεπτα. Η επιτυχία των διαδραστικών πολυμέσων σχετίζεται με 

το ότι ο επισκέπτης θα αφιερώσει παραπάνω χρόνο σε ένα έκθεμα στην προσπάθεια του 

να «παίξει» με την πολυμεσική εφαρμογή και μέσα από αυτή τη δράση να εγερθεί το 

ενδιαφέρον και η περιέργειά του, δύο σημαντικά στοιχεία της μαθησιακής διαδικασίας. 

Παράλληλα, οι επισκέπτες ψυχαγωγούνται μέσα από τη χρήση πολυμεσικών εργαλείων 

με έντονα στοιχεία διάδρασης, καθότι αισθάνονται, ότι βρίσκονται σε ένα χώρο 

διαφορετικό, δυνατό να τους δώσει νέα δεδομένα για τα μουσεία. Το στοιχείο αυτό της 

σύνδεσης της μάθησης με την ψυχαγωγία αποτελεί και το συστατικό επιτυχίας των νέων 

τεχνολογιών στο μουσειακό περιβάλλον.  
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Κεφάλαιο 5. Η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης 

Στην Ελλάδα, οι πρώτες προσπάθειες για τη φύλαξη και διατήρηση των αρχαιοτήτων 

ξεκίνησαν τον 19ο αιώνα, όπου έχουμε την ίδρυση των πρώτων μουσείων από 

ανθρώπους που στήριξαν τον ελληνικό πολιτισμό και τη διάδοσή του. Όμως, η μεγάλη 

άνθιση των ελληνικών μουσείων ήρθε στον 20ο αιώνα, κυρίως λόγω της βελτίωσης των 

οικονομικών της Αρχαιολογικής Εταιρείας, που της έδωσε τη δυνατότητα να αναλάβει 

τη χρηματοδότηση για την ανέγερση πολλών ελληνικών μουσείων. Το σκηνικό του 

μουσειακού περιβάλλοντος αλλάζει πολύ κατά τον 21ο αιώνα. Παρακάτω αναλύεται το 

περιβάλλον του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ως ένα σύγχρονο μουσείο, με 

έντονες προσπάθειες προσαρμογής στη νέα ψηφιακή εποχή.    

Εισαγωγή 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα σημαντικότερα και 

μεγαλύτερα σε ιστορία μουσεία στον ελλαδικό χώρο και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Στεγάζεται σε κτήριο που κατασκευάστηκε το 1962 σε σχέδια του αρχιτέκτονα 

Πάτροκλου Καραντινού, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού 

μοντερνισμού και είναι κηρυγμένο ως διατηρητέο μνημείο της νεότερης κληρονομιάς. 

Στόχοι του Μουσείου μεταξύ άλλων είναι η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, 

τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό 

των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών, ο εμπλουτισμός των συλλογών του, 

η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η επιμέλεια εκδόσεων σχετικών με 

αρχαιολογικά ευρήματα. 

Το Μουσείο απαρτίζεται από τα τμήματα Συλλογών Κεραμικής, Τοιχογραφιών και 

Ψηφιδωτών, Συλλογών Μεταλλοτεχνίας, Λίθινων και Μικροτεχνίας, που είναι αρμόδια 

για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, 

φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των αντικειμένων του Μουσείου, το τμήμα 

Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας, που είναι αρμόδιο για 

την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης, την έρευνα για τις μεθόδους και τα 

υλικά συντήρησης και των αποτελεσμάτων τους επί των αρχαίων αντικειμένων και την 

προαγωγή της αρχαιομετρικής έρευνας και το τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και 



Στρατηγικός Σχεδιασμός των Μουσείων. Σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις 

56 

Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης που είναι αρμόδιο για τη υποστήριξη, 

συντήρηση και καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και υποδομών του Μουσείου, τη 

διαχείριση και διεκπεραίωση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, την φύλαξη, 

καθαριότητα και ευταξία του Μουσείου. 

Οι μόνιμες εκθέσεις των συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 

περιλαμβάνουν μοναδικά αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης που 

χρονολογούνται από την προϊστορική εποχή έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και 

φωτίζουν όψεις του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στη Μακεδονία, κυρίως στην περιοχή 

της Θεσσαλονίκης και των όμορων νομών. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

είναι ένας χώρος πολιτισμού και μάθησης προσφέροντας στους επισκέπτες του 

εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις αρχαίου και σύγχρονου πολιτισμού, εργαστήρια, 

διαλέξεις, σεμινάρια και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Το Μουσείο διαθέτει οργανωμένη 

Βιβλιοθήκη 12.500 τεκμηρίων στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση μελετητές μετά 

από αίτηση. Στο χώρο του Μουσείου λειτουργεί Πωλητήριο του Ταμείου Αρχαιολογικών 

Πόρων και Απαλλοτριώσεων με πιστά αντίγραφα γλυπτών, αντίγραφα τοιχογραφιών, 

αντίγραφα κοσμημάτων, εκδόσεις, μεταξοτυπίες, μικροαντικείμενα εμπνευσμένα από 

την αρχαία τέχνη.  

5.1 Ιστορική αναδρομή 

Η ιστορία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ακολουθεί την ιστορία της πόλης 

της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου αναφέρεται ότι: 

“Η Εφορεία Αρχαιοτήτων «παρά τη Γενική Διοικήσει Μακεδονίας» ήταν η πρώτη υπηρεσία 

που ιδρύθηκε, τον Νοέμβριο του 1912, δεκαπέντε μόλις μέρες μετά την υπογραφή 

παράδοσης της πόλης στο Ελληνικό Κράτος”. Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής 

διοίκησης υπήρξε αρχαιολογική συλλογή στον κήπο και τις αυλές της σχολής Ιδαδιέ, 

δηλαδή το σημερινό κτήριο της Παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής. Τα επόμενα χρόνια τα 

μεγαλύτερα εκθέματα συνέχισαν να βρίσκονται εκεί αλλά τα νέα ευρήματα φυλάσσονταν 

είτε στο Διοικητήριο, όπου ήταν τα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων, είτε στο ναό της 

Αγίας Παρασκευής ο οποίος τέθηκε υπό κατασκευή το 1916 με σκοπό την λειτουργία 

του ως μουσείο. Συνεπώς έως το έτος 1925 ο χώρος όπου συλλέγονταν οι αρχαιότητες 

της Μακεδονίας ήταν το Διοικητήριο, δηλαδή το κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας και 

Θράκης σήμερα, όπως επίσης και η Οθωμανική Σχολή Ιδαδιέ (Εικόνα 1), το κτίριο που 

στέγασε τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Κατά τον πρώτο 
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Παγκόσμιο πόλεμο συλλέχθηκαν αρχαιότητες από τον Γαλλικό Στρατό της Ανατολής, 

αρχικά στο Καραμπουρνάκι και έπειτα στη Ροτόντα. Τα ευρήματα από τις έρευνες των 

Άγγλων συλλέγονται στον Λευκό Πύργο. 

 

Εικόνα 1. Σχολή Ιδαδιέ, Παλιά Φιλοσοφική Σχολή 

Το 1925 παραχωρείται στην Αρχαιολογική Υπηρεσία το Γενή Τζαμί, το νεότερο τζαμί 

το οποίο θα αποτελέσει και το πρώτο μουσείο της πόλης της Θεσσαλονίκης και το 1931 

τέθηκε το εισιτήριο των 10 δραχμών. Το 1940 πολλές αρχαιότητες, κυρίως γλυπτά, 

θάφτηκαν σε ορύγματα με σκοπό τη διάσωσή τους από τη καταστροφή του Β’ 

παγκόσμιου πολέμου. Οι αρχαιότητες ήρθαν ξανά στο φως το 1951 και για πρώτη φορά 

εκτέθηκαν στην κεντρική αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου (Γενή Τζαμί), το 1953 

από τον Χαράλαμπο Μακαρόνα με βασικό συνεργάτη το νέο Επιμελητή Αρχαιοτήτων, 

Μανόλη Ανδρόνικο. 

Το 1950 παραχωρήθηκε, από το Ελληνικό Κράτος, μεγάλο οικόπεδο στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης (Πλατεία ΧΑΝΘ), που βρισκόταν σε άμεση γειτνίαση με την περιοχή που 

οργανωνόταν η Διεθνής Έκθεση. Τα σχέδια του νέου μουσείου ανατέθηκαν στον 

Πάτροκλο Καραντινό, σημαντικό Έλληνα αρχιτέκτονα, εκπρόσωπο του μοντερνισμού 
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στην Ελλάδα (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2017). Παρακάτω, στην Εικόνα 2, 

απεικονίζεται ο Ναός της Αγίας Παρασκευής. 

 

Εικόνα 2. Ναός Αγίας Παρασκευής 

Τα εγκαίνια του νέου μουσείου πραγματοποιήθηκαν στις 27 Οκτωβρίου του 1962 με 

επίσημο τρόπο παράλληλα με τις γιορτές της επετείου για τα πενήντα έτη από την 

απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Τον ίδιο χρόνο, εντυπωσιακά εκθέματα από τους 

τάφους του Δερβενίου παρουσιάστηκαν επίσης στην έκθεση. Αργότερα, 

πραγματοποιήθηκε η έκθεση γλυπτικής, από τα αρχαϊκά μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια, 

με επικεφαλής τον ομότιμο καθηγητή Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης Γιώργο Δεσπίνη. Σύμφωνα με την Τσίχλα (2010) το κτήριο αυτό είναι ένα 

από τα πιο σημαντικά δείγματα μοντερνισμού στη Θεσσαλονίκη καθώς θα έπρεπε, κατά 

τον Καραντινό, να αποτελούν ενιαίο πολιτιστικό πυρήνα με πινακοθήκη, στη θέση του 

παλαιού Στρατιωτικού Θεάτρου. Επίσης ο Καραντινός ήθελε το μουσείο να είναι και 

βυζαντινό, γεγονός που πραγματοποιήθηκε, εν μέρει, κατά τις δεκαετίες ‘80 και ‘90. 

Στη συνέχεια, τα ευρήματα του καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικου από την ανασκαφή των 

βασιλικών τάφων των Αιγών στη Βεργίνα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο μουσείο αμέσως 

μετά την ανεύρεσή τους, με σκοπό να φυλαχθούν και να συντηρηθούν, όρισαν έναν 

καινούργιο τρόπο έκθεσης καταδεικνύοντας την ανάγκη για μια επέκταση του κτηρίου. 

Αρχές της δεκαετίας του ’80 πραγματοποιήθηκε μια νέα έκθεση με ευρήματα ανασκαφών 

από την περιοχή της Σίνδου. Τόσο η ανασκαφή όσο και η έκθεση οργανώθηκαν υπό τον 
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έλεγχο της εφόρου αρχαιοτήτων Αικατερίνης Δεσποίνη. Κατά το έτος 1985, με αφορμή 

τους εορτασμούς για τα 2.300 χρόνια από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης από τον 

Κάσσανδρο το 315 π.Χ., υλοποιήθηκε η πρώτη έκθεση, με επιμελήτρια την τότε 

διευθύντρια του Μουσείου Ιουλία Βοκοτοπούλου, ειδικά αφιερωμένη στην ιστορία της 

πόλης. 

Συνεχίζοντας, με την ιστορία του, αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ότι το 1996 στον ημιυπόγειο χώρο κάτω από 

την έκθεση της Βεργίνας, ο οποίος διαμορφώθηκε το 1980 σε σχεδιασμό του αρχιτέκτονα 

Βογιατζή, πραγματοποιήθηκε η πρώτη έκθεση σχετικά με την προϊστορική Μακεδονία. 

Την εποπτεία της έκθεσης είχε ο τότε διευθυντής του Μουσείου Δημήτρης Γραμμένος 

και την επιμέλεια η αρχαιολόγος Μαρία Παππά. Δύο χρόνια αργότερα και αφού 

μεταφέρθηκαν τα ευρήματα των Αιγών από το Μουσείο στη Βεργίνα, πραγματοποιήθηκε 

έκθεση με θέμα ο «Χρυσός των Μακεδόνων». Η συγκεκριμένη έκθεση είχε επόπτη τον 

διευθυντή Δημήτρη Γραμμένο και επιμελήθηκε από τις αρχαιολόγους Μπετίνα 

Τσιγαρίδα και Δέσποινα Ιγνατιάδου, με στόχο την κάλυψη που άφησε στη συνείδηση του 

κοινού η έλλειψη των εντυπωσιακών βασιλικών κτερισμάτων (Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης, 2017). 

Αρχές της νέα χιλιετίας, εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα (το 401/2001) κατά το οποίο το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αποτελεί ανεξάρτητη περιφερειακή μονάδα του 

Υπουργείου Πολιτισμού. Λόγω της επιτακτικής ανάγκης για ανακαίνισή του και 

συγχρονισμό με τις νέες μουσειολογικές τάσεις, λήφθηκε η απόφαση της μετασκευής 

του. Μετά από μία μακρά περίοδο τεσσάρων χρόνων, κατά την οποία το μουσείο ήταν 

κλειστό, ολοκληρώθηκαν εργασίες απαραίτητες για την αναδιοργάνωση των χώρων 

έκθεσης, αποθήκευσης, συντήρησης και διοίκησης, άνοιξε τις πύλες του τον Σεπτέμβριο 

του 2006. Στο διάστημα που προηγήθηκε, εκτός από την κτιριακή επέκταση 

ολοκληρώθηκε η επανέκθεση των συλλογών του Μουσείου με τρόπο που να καλύπτει 

τις ανάγκες του σύγχρονου επισκέπτη και με έντονο διδακτικό χαρακτήρα.  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται εικόνες του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης, των εκθέσεών του, αρχαιολογικών αντικειμένων και πολυμεσικών 

εφαρμογών της έκθεσης "Από τις ψηφίδες στα pixels" που περιέχονται στον ιστότοπο 

του μουσείου, των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού-Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Αρχαιολογικό 

Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2017).  
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Εικόνα 3. Πανοραμική άποψη του μουσείου 

 

Εικόνα 4. Κεντρική είσοδος 
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Εικόνα 5. Κεντρική είσοδος 

 

Εικόνα 6. Αίθουσα Ι. Βοκοτοπούλου 
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Εικόνα 7. Είσοδος Μουσείου 

  

Εικόνα 8. Έκθεση Μνήμη και Λίθοι 
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Εικόνα 9. Έκθεση Αγρός Οικία Κήπος Τόπος 

 

Εικόνα 10. Έκθεση Αγρός Οικία Κήπος Τόπος 
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5.2 Ανάλυση έμμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος . 

5.2.1 Κοινό και μουσειακή αγορά 

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και με πολλά μουσεία. 

Μουσεία με συλλογές εξαιρετικής σημασίας για το ανθρώπινο γένος και κυρίως για τους 

Έλληνες, που οφείλουν να γνωρίζουν την ιστορία και την παράδοσή τους. Παρόλα αυτά, 

το ελληνικό κοινό όχι μόνο δεν επισκέπτεται συχνά τα μουσεία αλλά και η άποψή του 

για αυτά είναι αδιάφορη, ενώ οι Έλληνες επισκέπτες των μουσείων είναι κατά κύριο λόγο 

άνθρωποι άνω των σαράντα, μορφωμένοι, που εκφράζουν την ανάγκη για πολιτιστικά 

ερεθίσματα. Σε αυτό δεν ευθύνεται αποκλειστικά το ελληνικό κοινό αλλά το σύστημα 

παιδείας, το οποίο δεν προάγει την πολιτιστική εκπαίδευση, η έλλειψη ενημέρωσης για 

τα πολιτιστικά δρώμενα από την πλευρά των μέσων μαζικής επικοινωνίας, όπως επίσης 

και λόγω των, έως τώρα, λιγοστών διαφημίσεων από τα μουσεία.  

Ωστόσο, όλο και εντείνονται οι προσπάθειες από τα ελληνικά μουσεία ώστε να 

προσελκύσουν το ελληνικό κοινό και να αντιστρέψουν αυτή τη σχέση απόστασης που 

έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους. Το φυσικό περιβάλλον των ελληνικών μουσείων γίνεται 

όλο και πιο οικείο, έχουν δημιουργηθεί πολλά πιο εξειδικευμένα μουσεία για να 

προσελκύσουν κοινό με συγκεκριμένες προτιμήσεις και πραγματοποιούνται όλο και 

περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα για να κινήσουν την προσοχή των πιο νεαρών 

ατόμων και των παιδιών. Στόχος είναι η αλλαγή της αντίληψης που ως τώρα κυριαρχεί 

στην Ελλάδα, ότι τα μουσεία είναι χώροι κουραστικοί και αδιάφοροι. Σύμφωνα με τον 

Δ. Παντερμαλή, πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, «πολλοί επισκέπτες αναζητούν 

τη συγκίνηση μέσα στα Μουσεία, αλλά αυτό δεν επιτυγχάνεται πάντοτε, καθώς είναι πολλοί 

όσοι έχουν έλλειψη βασικών γνώσεων με αποτέλεσμα η επικοινωνία Μουσείου και 

επισκέπτη να μην μπορεί να ολοκληρωθεί». Έπειτα, έχουμε τη συχνότερη διοργάνωση 

ποικίλων περιοδικών εκθέσεων και την αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη 

βελτίωση της μουσειακής εμπειρίας. Όλα τα παραπάνω, υπό την καθοδήγηση 

νεοσύστατων, στις περισσότερες περιπτώσεις, τμημάτων μάρκετινγκ.  

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής, (ΕΛΣΤΑΤ) σχετικά με τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και 

Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Ιούνιο 2017 προέκυψαν τα εξής:  

• Κατά τον μήνα Ιούνιο 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, 

παρατηρήθηκε αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων κατά 19,9%, αύξηση 
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των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 56,2% και αύξηση των εισπράξεων 

κατά 26,1%.  

• Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά τον μήνα Ιούνιο 2017 σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο μήνα του 2016, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 20,9%, 

αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 29,3%, και αύξηση των 

εισπράξεων κατά 17,7%. 

• Κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017, παρατηρείται αύξηση σε σχέση 

με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016 κατά 18,2% στους επισκέπτες των 

Μουσείων και αύξηση κατά 16,6% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, ενώ οι 

αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 24,5%. 

• Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρατηρείται αύξηση των 

επισκεπτών κατά 20,0% και αύξηση κατά 21,1% των επισκεπτών ελεύθερης 

εισόδου ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 21,3%.  

5.2.2 Κοινωνία 

Για την κοινωνική διάσταση πρέπει να αναφερθεί ότι οι απόψεις των Ελλήνων για τα 

μουσεία είναι πως πρόκειται για χώρους αδιάφορους και ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει 

μόνο το κοινό που ανήκει σε κάποια ανώτερη κοινωνική τάξη και μορφωτικό επίπεδο. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι κάτοικοι της Αττικής είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται, κατά 

το πλείστον, για τα πολιτιστικά δρώμενα, οι οποίοι όμως λόγω του γρήγορου ρυθμού 

ζωής δεν έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο για να δραστηριοποιηθούν πιο έντονα. Σημαντικό 

είναι να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο 10ο Επιστημονικό 

Συμπόσιο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης), 

σε ένα μικρό δείγμα (1/4) πολιτών σε γειτονιές από το Σύνταγμα, το Κολωνάκι και την 

Καισαριανή μέχρι το Περιστέρι και την Κηφισιά, σε ηλικιακές ομάδες 18-25 και 35-45 

ετών, ζητήθηκε να δηλώσουν την αντίληψη που έχουν για τα μουσεία. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι από το σύνολο των ερωτηθέντων το 80% επισκέπτονται τα μουσεία, αλλά το 

70% αυτών, δήλωσε ότι πάει μία με δύο φορές τον χρόνο, ενώ το υπόλοιπο 30% σπάνια 

ή δεν δόθηκε καμία απάντηση. Καθοριστικό ρόλο στα παραπάνω αποτελέσματα αποτελεί 

το γεγονός ότι η μουσειακή εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο 

στάδιο.  

Όσον αφορά την πολιτισμική διάσταση ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), 

συμβάλλει στην προώθηση του πολιτισμού της Ελλάδας και συνεπώς και των μουσείων 
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της, μέσα από διαφημίσεις σε περιοδικά, τηλεόραση, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.α.. 

Έπειτα, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει το μουσείο, σε τοπικό αλλά και διεθνές 

επίπεδο, έχουμε την ενασχόληση των δημοσιογράφων για τα περισσότερα θέματα και 

γεγονότα που το αφορούν. Επίσης, οι ποικίλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα 

μουσεία της χώρας συμβάλλουν στη διάδοση του πολιτισμού στην Ελλάδα αλλά και στο 

εξωτερικό.  

Για παράδειγμα, το νέο Μουσείο της Ακρόπολης διοργανώνει εκδηλώσεις που 

συμβάλλουν στον γόνιμο διάλογο και στην επικοινωνία με το κοινό και έτσι η επίδρασή 

του στον πολιτισμό και την κοινωνία είναι έντονη. Παράλληλα, το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής του 

πολιτικής διοργανώνει προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας 

και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κλείνοντας, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 

διαδίδονται η φιλοσοφία και οι πρακτικές της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης στις 

επιχειρήσεις, συνεπώς όλο και περισσότερες προσπαθούν να δείξουν μία καλή εικόνα 

στο κοινό με το να αποτελέσουν ενεργά κοινωνικοί εταίροι και να υποστηρίξουν τον 

πολιτισμό και τα ιδρύματά του. 

5.2.3 Νομικό σύστημα και πολιτική 

Καταρχάς, το νομικό πλαίσιο των μουσείων διέπετε από τις διατάξεις του άρθρου 45 του 

Ν. 3028/02. Στο πλαίσιο αυτού του άρθρου, «ως μουσείο νοείται η υπηρεσία ή ο 

οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, που 

αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και 

κυρίως εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογές αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, 

εθνολογικών ή άλλων υλικών μαρτυριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με 

σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία»  

Προκειμένου να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ένα μουσείο από το Δημόσιο εκδίδεται 

απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού 

Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό που προβλέπει ο νόμος και στο πλαίσιο 

της γενικότερης πολιτικής των μουσείων, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη 

μίας ή περισσότερων συλλογών, η επάρκεια και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, 

του απασχολούμενου προσωπικού και των άλλων μέσων, ώστε να επιτύχουν οι σκοποί 

και οι στόχοι του. Τα μουσεία που ανήκουν σε άλλο νομικό πρόσωπο, εκτός δημοσίου, 

κάνουν ειδική αίτηση η οποία πρέπει να περάσει από εξέταση του Υπουργού Πολιτισμού. 
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Τα μουσεία καθόλη τη διάρκεια της ύπαρξής τους είναι υπό την εποπτεία του Υπουργού 

Πολιτισμού και έχουν συγκεκριμένους κανόνες και δικαιώματα: 

1. Έχουν προκαθορισμένες ημέρες και ώρες που οφείλουν να είναι ανοιχτά και να 

διευκολύνουν το κοινό που επιθυμεί να τα επισκεφθεί για λόγους μελέτης και 

έρευνας. 

2. Οφείλουν να ενημερώνουν το Υπουργείο για κάθε μεταβολή της κατάστασης των 

αντικειμένων των συλλογών τους, την τυχόν απώλειά τους και για τον 

εμπλουτισμό των συλλογών τους με νέα αντικείμενα. 

3. Όλα τα μουσεία πρέπει να έχουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος 

καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και μετά από τη γνώμη του 

Συμβουλίου. 

4. Τα αντικείμενα που φυλάσσονται στα μουσεία πρέπει να καταχωρηθούν στο 

Εθνικό Αρχείο Μνημείων με ευθύνη της διοίκησης των μουσείων και σε καμία 

περίπτωση δεν υπόκεινται σε κατάσχεση. 

5. Τα μουσεία μπορούν να τυγχάνουν οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και υπάγονται σε ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις. (Ελληνική Ένωση 

Δικαίου Αρχαιοτήτων, 2017). 

Επίσης, οι στρατηγικές στον τομέα του πολιτισμού εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές 

κατευθύνσεις και υπάρχουν προγράμματα τα οποία αποσκοπούν στην ανάδειξη της 

πολιτιστικής παραμέτρου της εκπαίδευσης με πολλές μορφές. Υπήρξε επίσης το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτισμός του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006, 

το οποίο αποτέλεσε το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας και του οποίου 

οι στόχοι ήταν αφενός η προστασία, η ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η 

ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισμού, αφετέρου η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη 

τόσο στους όρους προσφοράς, όσο και στη ζήτηση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι συνεχίστηκαν οι δράσεις του τομέα Πολιτισμού μέσω  του 

προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 και του σχεδιασμού του νέου προγράμματος στο ΕΣΠΑ 

2014-2020. Σύμφωνα με την Μαρία Βλαζάκη, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Η πολιτιστική κληρονομιά και η σύγχρονη πολιτιστική 

δημιουργία συνθέτουν τον πολιτισμό μας, ίσως το πλέον σημαντικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο». Επίσης, ανέφερε ότι την περίοδο 2007-

13, πραγματοποιήθηκαν 653 έργα με δημόσια δαπάνη ύψους περίπου 595 εκατ. ευρώ. 

Τα έργα αυτά αφορούσαν τη συντήρηση και ανάδειξη αρχαίων μνημείων όλων των 
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περιόδων, υποδομές, τη ψηφιοποίηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω 

διαδικτύου, την ανέγερση νέων και τον εκσυγχρονισμό παλαιών μουσείων, επανεκθέσεις 

και νέες εκθέσεις μουσείων κλπ. Παράλληλα, υπάρχουν γύρω στα 15 έργα που δεν 

ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη περίοδο και θα μεταφερθούν αυτούσια στη νέα 

περίοδο (π.χ. Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, Νέο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Χανίων, Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο και Ψηφιοποίηση Κινητών Μνημείων). 

Όσον αφορά το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, οι πολιτιστικές παρεμβάσεις θα 

αφορούν κυρίως μνημεία UNESCO, αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών, 

συνεχιζόμενα έργα από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Μνημεία, Μουσεία, Ψηφιακές δράσεις), 

ενεργειακή αναβάθμιση Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, δράσεις ενίσχυσης των 

επιχειρήσεων του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα, καθώς και επιδεικτικές 

εγκαταστάσεις έρευνας και καινοτομίας. 

5.2.4 Τεχνολογία 

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα και από τη 

διείσδυση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να διευκολύνουν τις πρακτικές τους χρησιμοποιώντας τις αποδοτικότερες 

τεχνολογικές μεθόδους, οι οποίες ολοένα και ανανεώνονται.  

Η ηλεκτρονική επικοινωνία έχει γίνει απαραίτητη, ενώ οι επίσημες ιστοσελίδες των 

επιχειρήσεων πολλαπλασιάζονται με ταχείς ρυθμούς, ιστοσελίδες που παροτρύνουν το 

κοινό να επικοινωνήσει με τον οργανισμό και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν από 

απλές πληροφορίες μέχρι παιχνίδια και διαγωνισμούς που εμπλέκουν άμεσα το κοινό. 

Έτσι και ο μουσειακός χώρος δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από αυτά τα δεδομένα και 

συνεπώς έχουμε την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 

και σε αυτό το περιβάλλον (Turban et al., 2015).  

Αρχικά, σημαντική αλλαγή τα τελευταία χρόνια υπάρχει στον τρόπο έκθεσης των 

αντικειμένων. Καταργείται η στατικότητα των εικόνων και έχουμε τις προσπάθειες για 

την προσέγγιση του κοινού μέσω της κίνησης, του φωτισμού και της διαδραστικότητας. 

Ζούμε στην εποχή της εικόνας και οι άνθρωποι προτιμούν να λαμβάνουν πληροφορίες 

μέσα από αυτό τον τρόπο και όχι σε απλή μορφή γραπτού ή προφορικού λόγου. Επίσης, 

η διαδραστικότητα με το μουσείο μπορεί να επιτευχθεί και από απόσταση, μέσω του 

διαδικτύου, και συνεπώς το κοινό δεν χρειάζεται να επισκεφθεί το μουσείο ως φυσικό 

πρόσωπο αλλά να προβεί σε ηλεκτρονική επίσκεψη. Συνεπώς, έχουμε την τεράστια 
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ανάπτυξη του ψηφιακού πολιτισμού που μπορεί να χειρίζεται τα πάντα μέσω του 

παγκόσμιου διαδικτύου.  

Το πρόβλημα βέβαια, για τον ελληνικό μουσειακό χώρο, έγκειται στο γεγονός πως ούτε 

τα μουσεία ούτε το κοινό έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα κάποια μουσεία, ενώ έχουν τεχνολογικές δυνατότητες, αυτές να μην 

μπορούν να βρουν πρακτική εφαρμογή. Σημαντική δύναμη έχουν και τα κοινωνικά 

δίκτυα στην Ελλάδα, τα οποία έχουν «εισβάλει» στην καθημερινότητα των νέων 

ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν αλλά και να πληροφορούνται. 

Γενικότερα, υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών σε 

μουσεία, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους και να έχουν 

διαφορετικές επιπτώσεις. Εξαιτίας αυτού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένας ακόμα 

τρόπος παρουσίασης των εκθεμάτων ενός μουσείου και όχι ως ο μοναδικός τρόπος. Είναι 

σίγουρα ένας εξαιρετικός τρόπος που συμβάλει στην βελτίωση της εμπειρίας του 

επισκέπτη, καθώς μέσω των νέων τεχνολογιών, μπορούν να πάρουν ζωή τα εκθέματα, να 

διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των επισκεπτών και τελικά να εκπαιδεύουν σε όλα 

τα επίπεδα (Medić & Pavlović, 2014).  

5.2.5 Οικονομία 

Ως χώρα διανύουμε μία περίοδο δύσκολων οικονομικών συγκυριών και το επίπεδο 

διαβίωσης των πολιτών έχει ήδη παρουσιάσει μείωση, με αποτέλεσμα να έχουν αλλάξει 

οι τρόποι ψυχαγωγίας των Ελλήνων και η επιθυμία για εκπαίδευση να έχει μειωθεί. 

Κυριαρχεί ένα κλίμα αρνητισμού και έντονης δυσαρέσκειας για το ελληνικό κράτος και 

συνεπώς και για οτιδήποτε ανήκει σε αυτό, όπως είναι τα κρατικά μουσεία. Έπειτα, οι 

πολίτες πλέον σκέφτονται περισσότερο το αντίτιμο του εισιτηρίου και είτε αναβάλλουν 

την επίσκεψή τους, είτε επιλέγουν να επισκεφθούν τα μουσεία κάποια μέρα που θα έχουν 

δωρεάν είσοδο. Επίσης, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης οι δωρεές και οι 

χορηγίες, που αποτελούν κάποιους από τους λίγους οικονομικούς πόρους των μουσείων, 

έχουν ελαττωθεί σε μεγάλο βαθμό.  

Σύμφωνα όμως, με την Τράπεζα της Ελλάδος, τους πρώτους έξι μήνες του 2016 η 

οικονομική ύφεση δεν ήταν τόσο έντονη, με τους ρυθμούς ανάπτυξης να εμφανίζονται 

θετικοί. Όλο το έτος το ΑΕΠ σε σχέση με το 2010, εμφάνισε αύξηση κατά 0,3%, με 

μειωμένες αποπληθωριστικές τάσεις και τα ποσοστά απασχόλησης βελτιωμένα παρά το 

γεγονός ότι η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Με αυτά τα δεδομένα, προβλέπεται 
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ότι τα επόμενα χρόνια ο ρυθμός οικονομικής ανόδου θα είναι θετικός και ότι η οικονομία 

έχει τις δυνατότητες να περάσει σε μια νέα και πιο υγιή αναπτυξιακή φάση. 

Σε άρθρο η εφημερίδα «Καθημερινή» αναφέρει ότι τα μουσεία είναι υποχρεωμένα να 

περικόψουν τα κόστη τους λόγω της εποχής της κρίσης, να ανασχεδιάσουν την πολιτική 

εύρεσης πόρων, να αλλάξουν τη νοοτροπία των εργαζομένων και να ενισχύσουν το 

σύστημα φύλαξης. Παράλληλα όμως, αξίζει να τονισθεί ότι τα έσοδα των μουσείων 

σημείωσαν άνοδο το 2016 λόγω και του διπλασιασμού των τιμών των εισιτηρίων. 

Μάλιστα τους πρώτους έξι μήνες του 2017 αυξήθηκαν σημαντικά οι επισκέπτες στα 

μουσεία της χώρας κατά 21%. Παρόλα αυτά όμως, η χρηματική αυτή άνοδος δεν επαρκεί 

για την κάλυψη των εξόδων των μουσείων για αυτό απαιτείται αναβάθμιση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και επανασχεδιασμός της στρατηγικής τοποθέτησης 

του πολιτισμού. Τέλος, σύμφωνα με την Ιωάννα Δρέττα, (2017) υπάρχει ανάγκη το 

πολιτιστικό προϊόν της χώρας να ακολουθεί σύγχρονες λύσεις αναφορικά με τη χρήση 

ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

5.3 Ανάλυση άμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος 

Προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητό το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ένα 

μουσείο, είναι σημαντική και η ανάλυση του άμεσου εξωτερικού του περιβάλλοντος. Το 

άμεσο εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται από τις οργανώσεις και τα άτομα με τα οποία 

συνεργάζεται και δημιουργεί σχέσεις ένα μουσείο. Αυτά είναι οι προμηθευτές και 

συνεργάτες, η κοινότητα, οι διαμορφωτές γνώμης, και οι ανταγωνιστές.  

5.3.1 Συνεργάτες και προμηθευτές. 

Ως συνεργάτες για ένα μουσείο εννοούμε τους ανθρώπους ή τις εταιρείες που 

συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του μουσείου και δεν ανήκουν στο άμεσο 

προσωπικό του. Οι εξωτερικοί συνεργάτες είναι οι νομικοί σύμβουλοι, οι εταιρείες που 

αναλαμβάνουν τη μεταφορά των εκθεμάτων και το στήσιμο εκδηλώσεων και περιοδικών 

εκθέσεων και κάθε άτομο που παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα που χρειάζεται το μουσείο 

για την ολοκλήρωση των στόχων του. Ενδεικτικά, το ΑΜΘ συνεργάζεται με ποικίλα 

πανεπιστήμια της Ελλάδας, όπως είναι το Αριστοτέλειο αλλά και το Ινστιτούτο 

Πληροφορικής στην Κρήτη (ΙΤΕ). Ως προμηθευτές θεωρούνται τα άτομα ή οι 

οργανώσεις που έχουν την κυριότητα των αντικειμένων που εκθέτονται στις περιοδικές 



Κεφάλαιο 5. Η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 

71 

εκθέσεις που διοργανώνει το μουσείο, όπως επίσης και τα άτομα που εφοδιάζουν τα 

καταστήματα που υπάρχουν μέσα στο μουσείο. 

5.3.2 Κοινότητα 

Η κοινότητα είναι τα μέλη, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που αλληλεπιδρούν με το 

μουσείο και μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του με τον οποιονδήποτε τρόπο. Τα 

ξενοδοχεία, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα καταστήματα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 

τα ταξί, αποτελούν κάποιες μορφές της κοινότητας. Επίσης, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, 

οι κοινωνικές αρχές και οι φορείς που πραγματεύονται τον τουρισμό στην Ελλάδα 

μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την επισκεψιμότητα και την 

αναγνωρισιμότητα του μουσείου. 

5.3.3 Διαμορφωτές γνώμης 

Διαμορφωτές γνώμης είναι όλοι εκείνοι που έχουν κάποιο είδος εξουσίας ή μεγάλη 

δημοτικότητα και μπορούν να επηρεάσουν έναν μεγάλο αριθμό ατόμων. Συνήθως αυτοί 

είναι οι πολιτικοί, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι δημοσιογράφοι, οι εκπρόσωποι του 

πολιτισμού της χώρας και διακεκριμένες προσωπικότητες. Συνεπώς, οι σχέσεις του 

μουσείου με τους διαμορφωτές γνώμης πρέπει να είναι σε σταθερό επίπεδο καλές. 

5.3.4 Ανταγωνιστές 

Ο αριθμός των μουσείων έχει αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια όπως επίσης και ο 

αριθμός των εναλλακτικών μορφών ψυχαγωγίας και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τα 

μουσεία αναζητούν τρόπους για να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους μέσω της αύξησης 

των επισκεπτών και της διατήρησης των υπαρχόντων. Ως άμεσοι ανταγωνιστές 

θεωρούνται τα υπόλοιπα μουσεία, οι περιοδικές εκθέσεις, οι άλλοι ιστορικοί χώροι και 

οι χώροι επιστήμης και τέχνης και αυτά κυρίως όταν έχουν ίδια θεματολογία ή 

βρίσκονται κοντά γεωγραφικά. Ενώ ως έμμεσοι ανταγωνιστές μπορεί να θεωρηθούν τα 

εστιατόρια, τα αθλητικά στάδια, τα πολυκαταστήματα, τα θέατρα, οι συναυλίες, ακόμα 

και το να μείνει κάποιος στο σπίτι του και να παρακολουθήσει τηλεόραση, και αυτό γιατί 

τα μουσεία είναι χώροι αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Επίσης τα υποκατάστατα 

των μουσείων, όπως είναι το να περιηγηθεί κάποιος στην ιστοσελίδα του μουσείου ή να 

δει μία εικονογραφημένη έκθεση, μπορούν να αποτρέψουν το κοινό από το να επισκεφθεί 

το μουσείο. Παραδείγματα ανταγωνιστών στην Θεσσαλονίκη είναι το Μουσείο 

Βυζαντινού Πολιτισμού, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αλλά και το Κέντρο 
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Σύγχρονης Τέχνης, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Τελλόγλειο Ίδρυμα, η 

Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο 

Μακεδονίας και Θράκης, Μουσείο Κινηματογράφου – Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης το 

Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, το ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο διάδοσης επιστημόνων 

και μουσείο τεχνολογίας, Ολυμπιακό Μουσείο, Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 

το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης κ.α. Λόγω της κοινής επιθυμίας των 

οργανισμών να προάγουν τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας, καθώς και των 

κοινών τους ενδιαφερόντων, παραμερίζεται το οποιοδήποτε είδος ανταγωνισμού και 

αντιθέτως έχουμε την ύπαρξη συναγωνισμού μεταξύ τους και την ανάπτυξη συνεργασιών 

π.χ. «Κίνηση των 5 Μουσείων». 

5.4 Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης 

5.4.1 Οργανόγραμμα 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση 

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και παρακάτω, στο Διάγραμμα 1., 

απεικονίζεται το οργανόγραμμα του Μουσείου. Τη διεύθυνση του μουσείου έχει σήμερα 

η Αρχαιολόγος Πολυξένη Αδάμ Βελένη, η οποία εκτελεί χρέη διευθύντριας από το 2006 

μέχρι και σήμερα.  

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, 2014 

Διάγραμμα 1. Οργανόγραμμα Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 

https://www.culture.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iid=1304
https://www.culture.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iid=1304


Κεφάλαιο 5. Η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 

73 

Τμήμα Συλλογών Κεραμικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών 

Το Τμήμα Συλλογών Κεραμικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών ασχολείται με ζητήματα 

φύλαξης, προστασίας, καταγραφής και δημοσίευσης των αρχαίων αντικειμένων, καθώς 

επίσης με την έκθεση και τη μελέτη αυτών. Στις αρμοδιότητές του ανήκει επίσης το 

κομμάτι της δημοσιοποίησης της αρχαιολογικής έρευνας, ένα έργο αρκετά σύνθετο.  

Βασικό στοιχείο είναι ότι τα περισσότερα αντικείμενα προέρχονται από ανασκαφές και 

έτσι υπάρχουν τα αρχαιολογικά συμφραζόμενα, που είναι πολύτιμα για την κατανόηση 

και την ερμηνεία των εκθεμάτων και των αρχαιοτήτων. Το τμήμα αυτό του ΑΜΘ έχει 

επίσης, την ευθύνη των αντικειμένων από γυαλί και από οργανικά υλικά. Παράλληλα 

ασχολείται με την οργάνωση των περιοδικών εκθέσεων του μουσείου και με τις 

περιοδεύουσες εκθέσεις του σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους εντός της χώρας, αλλά 

και σε κράτη του εξωτερικού. Υλοποιεί ακόμη, επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και 

εργαστήρια με σκοπό την προώθηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με 

αντικείμενα της αρμοδιότητάς του. 

Τμήμα Συλλογών Μεταλλοτεχνίας, Λίθινων και Μικροτεχνίας 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την ιστοσελίδα του ΑΜΘ, στόχος του Τμήματος 

Συλλογών Μεταλλοτεχνίας, Λίθινων και Μικροτεχνίας αποτελεί η προστασία, 

ταξινόμηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη και δημοσίευση αρχαιολογικών 

αντικειμένων των ανωτέρω κατηγοριών του Μουσείου που εκτιμώνται χρονολογικά από 

την προϊστορική περίοδο έως τους υστερορωμαϊκούς χρόνους.  

Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα με στόχο την οργάνωση εκθέσεων, ημερίδων, 

σεμιναρίων και την έκδοση καταλόγων και πρακτικών. Είναι υπεύθυνο για την 

διευκόλυνση και εξυπηρέτηση εξωτερικών μελετητών που ερευνούν αρχαιολογικά 

αντικείμενα των Συλλογών του Μουσείου.  

Τμήμα Συντήρησης, Χημικών & Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας 

Το Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας, καλλιεργεί 

συνεργασίες με τα υπόλοιπα τμήματα του ΑΜΘ με σκοπό να διασώσει, να αναδείξει και 

να διατηρήσει τις συλλογές του μουσείου. Η στέγασή του βρίσκεται σε έναν ανεξάρτητο 

χώρο ο οποίος περιλαμβάνει εργαστήρια συντήρησης, εργαστήριο φυσικοχημικών 

ερευνών και αρχαιομετρίας, σύγχρονο φωτογραφικό studio, αίθουσες εξυπηρέτησης 
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μελετητών, βιβλιοθήκη, χώρο συνεδριάσεων και αποθήκη υλικών συντήρησης 

αρχαιοτήτων. 

 

Εικόνα 11.Τμήμα Συντήρησης, Χημικών & Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας 

Το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος πραγματοποιεί συστηματικά εργασίες πάνω 

στην πρόληψη αλλά και τη συντήρηση των αρχαιολογικών αντικειμένων, ενώ παράγει 

πλούσιο ερευνητικό έργο, με σκοπό να κατανοηθούν οι τρόποι κατασκευής των 

αρχαιοτήτων, τα χρησιμοποιούμενα υλικά καθώς και οι λόγοι και οι συνθήκες πρόκλησης 

φθορών, με σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Συμμετέχει στη 

διοργάνωση εκθέσεων, με κύρια αρμοδιότητα την ασφάλεια, μεταφορά και αποθήκευση 

των αρχαίων αντικειμένων. Κάθε χρόνο διοργανώνει εργαστήρια και ημερίδες, ανοικτές 

στο επιστημονικό και ευρύτερο κοινό, με σκοπό την ενημέρωση και διάχυση της γνώσης 

σε θέματα συντήρησης.  

Στο τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας εντάσσεται 

και το Εργαστήριο Φυσικο-Χημικών μελετών και αρχαιομετρίας. Τα μακεδονικά χρυσά 

στεφάνια που φυλάσσονται στο ΑΜΘ, είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο για την ομορφιά, 

την τεχνοτροπία τους και την ποικιλία των σχεδίων τους. Άλλωστε οι αρχαίοι 

μεταλλοτεχνίτες της Μακεδονίας θεωρούνταν από τους πλέον ικανούς, χαρακτηριστικά 

διαφοροποιημένοι ανά περιοχή, ως προς την τεχνική που χρησιμοποιούσαν. Τα στεφάνια 

καθώς και άλλα αρχαιολογικά αντικείμενα όπως χάλκινα αγγεία, κεραμικά, μετάλλινα 

δύναται να μελετηθούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας που κατέχει το ΑΜΘ, με μη 

καταστρεπτικές μεθόδους και τεχνικές. Μελετάται, μεταξύ άλλων, η σύσταση των 

κραμάτων, τα υπολείμματα χρωστικών και η χημική τους σύσταση καθώς και η ύπαρξη 

ιχνοστοιχείων. Η έρευνα γίνεται με συστηματικό τρόπο, σε σημείο που έχει ήδη 

δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων, η οποία χρησιμοποιείται στην έρευνα περιπτώσεων 
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αρχαιοκαπηλίας και προσδιορισμού της προέλευσης των αντικειμένων που έχουν κλαπεί. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα της μελέτης των μετάλλινων τεχνουργημάτων 

πραγματοποιείται σε συνεργασία με το εργαστήριο αναλυτικής χημείας του Τμήματος 

Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης 

Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 

Φύλαξης, που αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα, από άποψη πλήθους υπαλλήλων, είναι 

υπεύθυνο για την διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων που αφορούν το μουσείο 

γενικότερα, το προσωπικό, τη λειτουργία, οικονομικά θέματα, τήρηση στατιστικών 

στοιχείων, και αρχείου. Επίσης, είναι αρμόδιο για την εγκατάσταση και συντήρηση των 

κτιριακών υποδομών, των εξωτερικών χώρων, των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών 

συστημάτων του μουσείου, υπό την εποπτεία πάντα των Υπηρεσιών της Γενικής 

Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού. Συμμετέχει στην πραγματοποίηση περιοδικών εκθέσεων έχοντας ως 

αρμοδιότητα τον μουσειογραφικό σχεδιασμό και την τεχνική τους υποστήριξη. Είναι 

υπεύθυνο για την ασφάλεια και φύλαξη των χώρων του μουσείου καθώς και των 

αρχαιολογικών αντικειμένων. Στις αρμοδιότητές του συγκαταλέγονται η εξυπηρέτηση 

και ενημέρωση των επισκεπτών, η καλή λειτουργία, η τήρηση του ωραρίου, η 

καθαριότητα και η ευταξία του μουσείου (amth.gr, 2017).  

5.4.2 Εργαζόμενοι 

Οι εργαζόμενοι, για το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αποτελούν το 

σημαντικότερο στοιχείο της λειτουργίας του και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του 

μουσείου και των επισκεπτών τους. Γι' αυτό το λόγο το μουσείο επιλέγει πολύ 

προσεχτικά τα άτομα που θα εργαστούν σε αυτό και δίνει ιδιαίτερο βάρος στην 

κατάρτιση και επιμόρφωσή τους, διοργανώνοντας πολύ συχνά εκπαιδευτικά σεμινάρια 

(π.χ. εκμάθηση ιταλικών μέσα στο χώρο του μουσείο, μετά το πέρας του ωραρίου). Ανά 

ειδικότητα, εργάζονται αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, 

συντηρητές αρχαιοτήτων, λογιστές, διοικητικοί με ειδικότητα στη δημόσια διοίκηση, 

πληροφορικοί, ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί, μαρμαροτεχνίτες, εργάτες, φύλακες 

αρχαιοτήτων και προσωπικό καθαριότητας. Οι εργαζόμενοι του μουσείου είναι 

οργανωμένοι σε τμήματα ανάλογα με την ειδικότητά τους, λειτουργούν ως ομάδα και 

όλοι μαζί υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, έχοντας ως επίκεντρο τον επισκέπτη και τη 

διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 



Στρατηγικός Σχεδιασμός των Μουσείων. Σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις 

76 

5.4.3 Κτηριακές εγκαταστάσεις – Χώροι 

Το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης χρονολογείται από το 1962 και 

το 2002 κηρύχθηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο της νεότερης πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Τα σχέδια του μουσείου πραγματοποιήθηκαν από τον αρχιτέκτονα 

Πάτροκλο Καραντινό. Η ανέγερσή του ξεκίνησε το 1960, σε οικόπεδο έκτασης 17 

στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης, απέναντι από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

Η κατασκευή των κτιριακών υποδομών ολοκληρώθηκε το 1962 και αποτελεί 

χαρακτηριστικό έργο της εποχής του μοντερνισμού στη χώρα. Στο κτίριο φαίνεται ότι 

διακρίνονται, με τρόπο σαφή, οι υπηρεσιακοί χώροι από τους χώρους των εκθέσεων, ενώ 

η γενική διάταξή του κτιρίου είναι ορθογώνια, με δύο αίθρια. Σύμφωνα με τον Καραντινό 

τα σχέδια ήταν εμπνευσμένα από την αρχιτεκτονική της αρχαιοελληνικής κατοικίας, της 

οποίας οι χώροι αναπτύσσονταν γύρω από ένα εσωτερικό αίθριο με χαρακτηριστικό 

γνώρισμα τη λιτότητα και λειτουργικότητα. Έτσι όλοι οι εκθεσιακοί χώροι σχεδιάζονται 

με μεγάλα ανοίγματα προς το εσωτερικό αίθριο, κατά τρόπο ώστε όλα τα εκθέματα να 

λούζονται από φυσικό φως που έμπαινε από τα υαλοστάσια του αίθριου. Στον εξωτερικό 

χώρο η βάση του κτιρίου καλύπτεται από πέτρα.  

Αρχές της δεκαετίας του ‘80, λόγω αναγκών φύλαξης αρχαιοτήτων πραγματοποιήθηκε, 

σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Βογιατζή, επέκταση του κτιρίου στη 

νοτιοανατολική ζώνη του αύλειου χώρου με προσθήκης ενός διώροφου κτιρίου.  

Οι επιτακτικές ανάγκες ανακαίνισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων του μουσείου, 

ώστε να γίνει πιο σύγχρονο, άρχισαν να φαίνονται αρχές της νέας χιλιετίας. Έτσι, με τη 

χρηματοδότηση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης το 2001 το ΑΜΘ έκλεισε τις 

πύλες του, λόγω εργασιών που ολοκληρώθηκαν το 2006. Το μουσείο εκσυγχρονίστηκε 

και επεκτάθηκε, έργο το οποίο ανέλαβαν οι αρχιτέκτονες Νίκος Φιντικάκης και Γιώργος 

Αλμπάνης. Το ανακαινισμένο πλέον κτίριο διέθετε ολοκληρωμένο σύστημα ειδικού 

κλιματισμού και διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας στους εκθεσιακούς και υπόλοιπους 

χώρους, εκσυγχρονισμένα εργαστήρια ενώ ταυτόχρονα ανανεώθηκε το πρόγραμμα των 

εκθέσεων. Επιπλέον, έχει εξοπλιστεί με εσωτερικό δίκτυο από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και συστήματα φωνής, δίκτυα αερίων που ευνοούν τις συνθήκες 

συντήρησης αλλά και συστήματα προστασίας και ασφάλειας. Το 2009 ολοκληρώθηκε η 

υπαίθρια έκθεση με τίτλο «Αγρός – Οικία – Κήπος – Τόπος» και το 2014 η επίσης 

υπαίθρια έκθεση «Μνήμη και Λίθοι» με διαμόρφωση ειδικού χώρου για εκπαιδευτικά 

προγράμματα, στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Όλα αυτά είχαν ως 
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αποτέλεσμα το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να θεωρείται σήμερα ένα από τα 

πιο σύγχρονα μουσεία του ελληνικού χώρου.  

5.4.4 Περιγραφική απεικόνιση των χώρων του μουσείου  

 

Εικόνα 12. Ισόγειο 

Ισόγειο 

• Είσοδος 

• Πωλητήριο (Τ.Α.Π.Α.) 

• Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος 

• Έκθεση: Προς τη Γένεση των Πόλεων 

• Έκθεση: Η Μακεδονία από τον 7ο αι. π.Χ. ως την Ύστερη Αρχαιότητα 

• Έκθεση: Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας Μητρόπολις 

• Έκθεση: Ο Χρυσός των Μακεδόνων 

• Υπαίθρια Έκθεση: Αγρός, Οικία, Κήπος, Τόπος 
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Εικόνα 13. Κάτω όροφος 

Κάτω όροφος  

• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ιουλία Βοκοτοπούλου 

• Αίθουσες Περιοδικών Εκθέσεων 

• Έκθεση: Προϊστορική Μακεδονία 

• Έκθεση: Μακεδονία. Από τις Ψηφίδες στα Pixels 

• Αίθριο 

• Αναψυκτήριο - Cafe 

• Υπαίθρια Έκθεση: Μνήμη και Λίθοι 

• Υπαίθριος χώρος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

5.4.5 Οι μόνιμες εκθέσεις 

Α. Προϊστορική Μακεδονία 

Στη συγκεκριμένα έκθεση παρουσιάζονται αρχαία αντικείμενα της προϊστορίας από όλη 

την περιοχή της Μακεδονίας, με χρονολογική έναρξη την εποχή πριν την εμφάνιση του 

ανθρώπου έως και την Παλαιολιθική Εποχή. Στην έκθεση αυτή τα αντικείμενα 

σχετίζονται με θέματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση του προϊστορικού 

ανθρώπου και δραστηριότητες που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό, όπως το κυνήγι, η αλιεία 

και η γεωργία καθώς επίσης και θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση των πρώτων 

προϊστορικών κοινοτήτων. Η έκθεση διαχωρίζεται σε ενότητες με θέματα κοινωνικά, 

αντιλήψεις της εποχής και ιδεολογίες.  
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Εικόνα 14. Αντικείμενα Προϊστορικής περιόδου 

Β. Προς την Γέννηση των πόλεων Από τον Άθωνα στον Όλυμπο κατά την Εποχή του 

Σιδήρου (1100 – 700 π.Χ.) 

Η συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζει νεότερα αντικείμενα που βρέθηκαν σε ανασκαφές 

και που φανερώνουν ορισμένες βασικές αλλαγές όσον αφορά την οικονομική και 

κοινωνική ζωή των ανθρώπων οι οποίοι είχαν πλέον δημιουργήσει οικισμούς. Εκεί 

υψωνόταν ένα μεγάλο κτίριο των ατόμων που κατείχαν σημαντική θέση εξουσίας στον 

οικισμό ενώ τα οικήματα διέθεταν και βοηθητικούς χώρους. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι 

το εμπόριο αναπτύσσεται σε συνδυασμό με τη μεταλλουργική. Επίσης, φαίνεται ότι αυτή 

την περίοδο οι άνθρωποι διαχειρίζονταν διαφορετικά τα ζητήματα θανάτου και 

μεταθανάτιας ζωής ενώ και τα έθιμα ταφής φανερώνουν σχέσεις με περιοχές από το 

Αιγαίο. Τα ευρήματα προέρχονται από ανασκαφές κοντά στον Θερμαϊκό κόλπο, από τον 

Άθωνα έως τις μακεδονικές πλαγιές του Ολύμπου, όπως τη Μένδη, την Άσσηρο, την 

Αγχίαλο, τον Καστανά, την Κρανιά Ολύμπου κ.ά. 

Γ. Η Μακεδονία από τον 7ο αιώνα π.Χ. την ύστερη αρχαιότητα  

Σε αυτή την έκθεση τα ευρήματα προέρχονται από την ζωή των Μακεδόνων και 

συγκεκριμένα από τον σχηματισμό του μακεδονικού βασιλείου μέχρι και την ύστερη 

περίοδο, όπου η περιοχή της Μακεδονίας ήταν επαρχία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Τα 

αρχαία αντικείμενα δεν έχουν προέλευση αποκλειστικά από την Θεσσαλονίκη, αλλά και 

από πολλές άλλες περιοχές της Μακεδονίας καλύπτοντας μια περίοδο 1.100 χρόνων. 

Πρόκειται για έργα με μεγάλη καλλιτεχνική αξία που χαρακτηρίζουν μοναδικά αυτή την 

εποχή και τον πολιτισμό. Τα εκθέματα είναι οργανωμένα σε οκτώ θεματικές ενότητες και 

σχετίζονται με όλο το εύρος της ζωής των τότε κοινωνιών. Επιπροσθέτως, η παρουσίαση 

χαρακτηρίζεται τόσο από ανθρωποκεντρικά όσο και από εκπαιδευτικά στοιχεία ώστε να 
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εγείρεται το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Για αυτό το σκοπό τα ευρήματα και όλη την 

έκθεση πλαισιώνει ειδικό επεξηγηματικό υλικό, με σχετικά κείμενα, φωτογραφίες, αλλά 

και από πολυμεσικές εφαρμογές (βιντεοταινίες και οθόνες αφής). 

Δ. Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας, Μητρόπολις 

Η συγκεκριμένη έκθεση στόχο έχει την παρουσίαση της ιστορία της αρχαίας πόλης από 

την ίδρυσή της το 315 π.Χ. έως και τον 4ο αιώνα μ.Χ. Με στόχο μια ζωντανή παρουσίαση, 

η έκθεση πλαισιώνεται από κείμενα, φωτογραφίες ενώ υποστηρίζεται και από 

πολυμεσικές εφαρμογές, με την παρουσίαση μιας ταινίας μικρής διάρκειας σχετικά με 

την αρχαία Θεσσαλονίκη. Παράλληλα μέσα από τη χρήση οθονών αφής παρέχεται η 

δυνατότητα στον επισκέπτη της ψηφιακής περιηγήσεις σε μνημεία της πόλης. Στην 

έκθεση παρουσιάζονται επίσης ευρήματα σχετικά με τον κοινωνικό ιστό, θέματα 

ιδιωτικής ζωής της αστικής ελίτ, αντιλήψεις και ιδεολογίες των κατοίκων εκείνης της 

περιόδου. Κατά αυτό το τρόπο αναδεικνύεται η εικόνα της πόλης της Θεσσαλονίκης ως 

ένα σταυροδρόμι πολιτισμών με έντονα στοιχεία ευημερίας.  

Ε. Ο Χρυσός των Μακεδόνων  

Η συλλογή των χρυσών στεφανιών του ΑΜΘ θεωρείται η μεγαλύτερη στον κόσμο. 

Αριστουργήματα αυτής της συλλογής παρουσιάζονται στην έκθεση με τίτλο "Ο Χρυσός 

των Μακεδόνων" αφήνοντας έκπληκτους του επισκέπτες με την ομορφιά και την 

ποικιλία των σχεδίων τους. Παρουσιάζονται επίσης, χρυσά κοσμήματα, ταφικά σύνολα, 

σκεύη από άργυρο και μπρούντζο και όπλα. Επίσης στην επίσημη σελίδα του ΑΜΘ 

αναφέρεται ότι στην συγκεκριμένη έκθεση «Eκτίθεται ο διάσημος κρατήρας του 

Δερβενίου (αρχαία Λητή) με απεικόνιση του ιερού γάμου του Διονύσου με την Αριάδνη και 

θίασο σατύρων και μαινάδων καθώς και ο πάπυρος του Δερβενίου, αντικείμενο το οποίο 

αποτέλεσε το 2015 την πρώτη ελληνική εγγραφή στην κατηγορία «Μνήμη του κόσμου» της 

Unesco». 

ΣΤ. Αγρός, Οικία, Κήπος, Τόπος  

Η υπαίθρια έκθεση «Αγρός, Οικία, Κήπος Τόπος» βρίσκεται στον αύλειο χώρο του 

ΑΜΘ, όπου τα αρχαιολογικά αντικείμενα χρονολογούνται από τον 2ο έως τον 4ο αιώνα 

μ.Χ.. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από σημαντική οικονομική και κοινωνική άνθηση 

για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αρχικά, στην έκθεση παρουσιάζονται σαρκοφάγοι και 

βωμοί από τα νεκροταφεία της πόλης ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια πλούσια 
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αστική οικία της πόλης στα αυτοκρατορικά χρόνια. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τη 

διαμόρφωσή της στηρίζουν δομικά υλικά και αυθεντικά ψηφιδωτά. Μέσα από την 

έκθεση αυτή διαπιστώνει ο επισκέπτης ότι η οικία στην πόλη επηρεασμένη από ρωμαϊκά 

στοιχεία, ακολουθεί το πρότυπο των πλούσιων ελληνιστικών οικιών, ενώ οι τοίχοι και τα 

δάπεδα είναι διακοσμημένα με τοιχογραφίες και ψηφιδωτά.  

Ζ. Μνήμη και Λίθοι 

Η έκθεση «Μνήμη και Λίθοι», όπως φανερώνει και ο τίτλος της, είναι μια παρουσίαση 

λίθινων και μεγάλου όγκου ευρημάτων, που χρονολογούνται από τον 1ο έως τον 7ο αιώνα 

μ.Χ., καθώς επίσης και μνημεία από τη μεταγενέστερη εποχή. Αρχικά ο λίθος είναι ένα 

φυσικό υλικό που αντέχει στο χρόνο και για αυτό χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερση 

ναών και δημόσιων κτιρίων. Η συγκεκριμένη έκθεση αποσκοπεί στην μετάδοση της 

αντίληψης ότι το παρελθόν αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη και το θεμέλιο λίθο για 

ένα πολιτισμό. Η έκθεση είναι προσβάσιμη σε άτομα με κινητικά προβλήματα και 

προβλήματα όρασης, ενώ υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την 

αρχαιολογική ανασκαφή που αποσκοπούν στη γνωριμία των παιδιών με τη αρχαιολογία.  

Η. Μακεδονία. Από τις ψηφίδες στα pixels 

Πρόκειται για μια διεθνώς πρωτότυπη έκθεση διαδραστικών συστημάτων, με 

θεματολογία που αντλείται από την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας. 

Το 2010, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) 

και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συνεργάστηκαν για τη δημιουργία αυτής 

της έκθεσης που πήρε το όνομα «Μακεδονία. Από τις ψηφίδες στα pixels».  

Η έκθεση περιλαμβάνει επτά διαδραστικά συστήματα τα οποία βασίζονται στα 

ερευνητικά αποτελέσματα του Προγράμματος Ambient Intelligence του ICS-FORTH. Το 

ψηφιακό περιεχόμενο αυτών των συστημάτων περιλαμβάνει αντικείμενα από τη μόνιμη 

συλλογή του Μουσείου και από τη Μακεδονία γενικά. Η έκθεση είναι πολύ διαφορετική 

από μια τυπική αρχαιολογική έκθεση, καθώς το κοινό μπορεί να έχει μια νέα σχέση με 

εξαιρετικά αντικείμενα του παρελθόντος, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, 

απολαμβάνοντας μια διαδραστική εμπειρία που συνδυάζει τη μάθηση με την ψυχαγωγία. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την κλασική 

αρχαιότητα με έναν καινοτόμο τρόπο, με τη διερεύνηση ψηφιακών αναπαραγωγών 

αρχαίων αριστουργημάτων (digital reproductions of ancient masterpieces). Τα σπάνια και 

εύθραυστα αντικείμενα είναι τώρα στη διάθεση του κοινού με τη χρήση σύγχρονης και 
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φιλικής, προς το χρήστη τεχνολογίας. Όλα τα συστήματα είναι πολύγλωσσα και 

υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση ενός ή πολλαπλών επισκεπτών. Η έκθεση φιλοξενείται 

από την Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις της και είναι ανοιχτή 

καθημερινά στο ευρύ κοινό (Grammenos et al., 2013). Έχει επίσης οργανωθεί σε επτά 

κατηγορίες: 

1. Χρυσά μακεδονικά στεφάνια από τη συλλογή του ΑΜΘ. 

2. Θεοί και ήρωες 

3. Ο μύθος του Μελέαγρου και Καλυδώνιου Κάπρου 

4. Ταξίδι στο χώρο και το χρόνο με ένα κομμάτι χαρτί 

5. Ανακαλύψτε μια αρχαία αγροικία 

6. Η ζωγραφική ενός συμποσίου από τον μακεδονικό τάφο της Άγιος Αθανάσιος 

7. Ένα δωμάτιο με θέα... στις Αιγές  

Δημιουργία της Έκθεσης 

Το 2009, στο πλαίσιο του προγράμματος «Intelligence Ambient and Smart 

Environments» του ICS-FORTH, δημιουργήθηκε μια διεπιστημονική ομάδα με στόχο να 

διερευνήσει και να πειραματιστεί με τη δημιουργία νέων διαδραστικών εκδηλώσεων για 

μουσεία και να αξιολογήσει τη χρησιμότητά τους, τη χρηστικότητα και τις πιθανές 

επιπτώσεις. Τα αρχικά αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας παρουσιάστηκαν, 

μεταξύ άλλων, στη Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, η οποία 

εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της για την πραγματοποίηση μόνιμης εγκατάστασης 

τέτοιων συστημάτων στο ΑΜΘ. Τελικά, δημιουργήθηκε ένα διμερές σχέδιο μεταξύ των 

δύο οργανισμών, το οποίο περιλαμβάνει δύο πολυεπιστημονικές ομάδες. Η ομάδα του 

ICS-FORTH αριθμούσε 16 μέλη, συμπεριλαμβανομένων σχεδιαστών, 

προγραμματιστών, επιστημόνων υπολογιστών, ηλεκτρονικών μηχανικών και γραφιστών 

οι οποίοι ασχολούνταν με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την 

υποστήριξη των διαδραστικών εκθεμάτων. Η ομάδα του Μουσείου περιελάβανε τέσσερις 

αρχαιολόγους, δύο αρχιτέκτονες, μουσειολόγους και αρκετούς τεχνικούς με κύρια 

καθήκοντα την παροχή του απαιτούμενου ψηφιακού περιεχομένου καθώς και το 

σχεδιασμό και την κατασκευή των εκθεσιακών χώρων και τη συμβολή στο σχεδιασμό 

των διαδραστικών εκθεμάτων έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις και τον 

λειτουργικό ρόλο του Μουσείου. Εν συντομία, η συνολική ακολουθούμενη διαδικασία 

συνοψίζεται στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 15. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία της έκθεσης 

Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης δημιουργίας του έργου συμφωνήθηκαν ο αριθμός, 

η φύση, η τοποθεσία και το βασικό θέμα των διαδραστικών συστημάτων που επρόκειτο 

να εγκατασταθούν. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να εγκατασταθούν πέντε εκθέματα 

σε ειδική αίθουσα, ειδικά σχεδιασμένη για το Μουσείο, και δύο ακόμη στη μόνιμη 

έκθεση του Μουσείου για την αρχαία Μακεδονία. 

Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες άρχισαν να συνεργάζονται παράλληλα για τον σχεδιασμό 

των χώρων εγκατάστασης, των τεχνικών απαιτήσεων των εκθεμάτων καθώς και για τη 

συλλογή και διαμόρφωση κατάλληλου περιεχομένου πολυμέσων. Σε αυτό το πλαίσιο, 

ακολουθήθηκε μια επαναστατική διαδικασία επικεντρωμένη στον χρήστη. Διαφορετικοί 

τύποι και επίπεδα πρωτοτύπων, από απλά σκίτσα έως λειτουργικές ψηφιακές εφαρμογές, 

χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε όλα τα μέλη του έργου να έχουν μια σαφή κατανόηση των 

συστημάτων που δημιουργούνται, του τρόπου αλληλεπίδρασης με τους χρήστες τους 

αλλά και του είδους του περιεχομένου πολυμέσων. 
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Όταν το υπό ανάπτυξη σύστημα έφτασε σε αρκετά σταθερό επίπεδο, εγκαταστάθηκε σε 

ένα αφιερωμένο χώρο ο οποίος έμοιαζε με αίθουσα μουσείου, στις εγκαταστάσεις του 

ICS-FORTH και υποβλήθηκε σε δοκιμές και αξιολογήσεις από εμπειρογνώμονες και από 

μια διαφορετική ομάδα δυνητικών χρηστών. Όταν όλα τα συστήματα ήταν έτοιμα, 

τοποθετήθηκαν στο Μουσείο, δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν για μερικές εβδομάδες 

από αρχαιολόγους, φύλακες μουσείων και επισκέπτες, σε μια διαδικασία που οδήγησε σε 

περαιτέρω βελτιώσεις τόσο στο τρόπο διασύνδεσής τους όσο και στο ψηφιακό τους 

περιεχόμενο. Για όλα τα συστήματα, συντάχθηκε επίσης ένα αντίγραφο εργασίας του 

τεχνητού υλικού ώστε να είναι ικανό να αναπαράγει και να μελετά πρώιμες αποτυχίες 

του πρωτοτύπου. Η συνεχής τεχνική υποστήριξη πραγματοποιείται κυρίως εξ 

αποστάσεως μέσω εφαρμογών κοινής χρήσης οθόνης, τηλεδιάσκεψης, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και τηλεφωνικών κλήσεων. Μέχρι σήμερα, οι περιστασιακές επισκέψεις 

από τους τεχνικούς του ΙΤΕ στο Μουσείο οφείλονταν σε εξαιρετικές αποτυχίες υλικού 

(hardware failures) (Grammenos et al., 2013). 

Παρουσίαση της έκθεσης 

Η έκθεση περιλαμβάνει επτά συστήματα, πέντε από τα οποία βρίσκονται σε μια ειδικά 

σχεδιασμένη αίθουσα του Μουσείου, ενώ τα υπόλοιπα δύο έχουν ενσωματωθεί στη 

μόνιμη έκθεση του Μουσείου για την αρχαία Μακεδονία.  

Πανόπτης, "όλα-βλέπουμε": Στεφάνια Μακεδονίας χρυσού (Panoptes, the All-Seeing: 

Gold Macedonian Wreaths) 

Πρόκειται για ένα σύστημα ψηφιακού εκθεσιακού καταλόγου. Αποτελείται από δύο 

οθόνες μία μεγάλη και μία μικρή. Ανάμεσα στις οθόνες υπάρχει ένα μικρό πολύχρωμο 

ανεμομυλάκι. Στη μεγάλη οθόνη παρουσιάζονται τα χρυσά στεφάνια που φιλοξενεί το 

μουσείο και στη μικρή οι πληροφορίες που πλαισιώνουν το κάθε στεφάνι. Ο επισκέπτης 

μπορεί φυσώντας το ανεμομυλάκι να φυλλομετρήσει τον κατάλογο των στεφανιών και 

να τα θαυμάσει στη μεγάλη οθόνη, διαβάζοντας ταυτόχρονα και τις πληροφορίες που 

δίνονται για το καθένα χωριστά στη μικρή οθόνη. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα 

αγγίζοντας τη μεγάλη οθόνη, ο επισκέπτης, να μεγεθύνει ολόκληρο το στεφάνι ή μέρος 

του στεφανιού που επιθυμεί να παρατηρήσει περισσότερο.  
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Εικόνα 16. Ο Πανόπτης 

Ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς αφού όπως είναι γνωστό το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή χρυσών στεφανιών παγκοσμίως. 

Περιλαμβάνει και στεφάνια που δεν έχουν εκτεθεί στο κοινό, λόγω της ευαισθησίας τους, 

οπότε πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον και το όλο εγχείρημα καταφέρνει να κεντρίσει 

την περιέργεια των επισκεπτών, μικρών και μεγάλων. Στη μικρή οθόνη, οι πληροφορίες 

που δίνονται αφορούν κυρίως την αρχαία ελληνική χρυσοχοΐα, την κοινωνική τάξη του 

ατόμου που φορούσε το κάθε στεφάνι, τις συνήθειες της εποχής και τις περιστάσεις κάτω 

από τις οποίες συνήθιζαν να φορούν οι αρχαίοι Μακεδόνες τα χρυσά στεφάνια τους (π.χ. 

συμπόσια, γάμοι, αθλητικοί αγώνες κ.λ.π.). 

Το κρυπτόλεξο. Κρυμμένοι θεοί και ήρωες (Cryptolexon, Mystery Word Puzzle: Hidden 

Gods and Heroes) 

Πρόκειται για ένα διαδραστικό παιχνίδι για όλες τις ηλικίες, που συνδυάζει τη 

διασκέδαση με τη γνώση. Το σύστημα αποτελείται από μια οθόνη αφής που παρουσιάζει 

ένα πλέγμα γραμμάτων, μέσα στο οποίο κρύβονται ονόματα θεών και ηρώων της 

αρχαιότητας. Υπάρχει επίπεδο δυσκολίας, ανάλογα με το οποίο, ο επισκέπτης καλείται 

να ανακαλύψει τα ονόματα των δώδεκα θεών του Ολύμπου, θεών της Θεσσαλονίκης των 

ρωμαϊκών χρόνων και αρχαίων ηρώων. Για εύρεση των ονομάτων, ο επισκέπτης μπορεί 

να πραγματοποιήσει, είτε σέρνοντας το δάκτυλο διαδοχικά στα γράμματα που 

σχηματίζουν τη λέξη είτε αγγίζοντας το πρώτο και το τελευταίο γράμμα της λέξης. Όταν 
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εντοπιστούν τα ονόματα, αυτόματα ανοίγει εφαρμογή που δίνει πληροφορίες και εικόνες 

για τη θεότητα ή τον ήρωα. 

Πολύαπτον. Ένα νυχτερινό φαγοπότι στη Μακεδονία (Polyapton: A Symposium from the 

Macedonian Tomb of Agios Athanasios) 

Πρόκειται για μία μεγάλη οθόνη αφής ειδικής κατασκευής, η οποία μπορεί να 

αναγνωρίζει το άγγιγμα από πολλά δάκτυλα ή χέρια αλλά και συγκεκριμένα αντικείμενα. 

Στην οθόνη παρουσιάζεται μία τοιχογραφία που βρέθηκε σε τάφο στον σημερινό Άγιο 

Αθανάσιο, σε πολύ καλή κατάσταση, και αναπαριστά ένα συμπόσιο. Αποτελεί δείγμα 

της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής, μέσα από την οποία παίρνουμε πολλές πληροφορίες 

σχετικά με την οργάνωση των συμποσίων στην αρχαία Μακεδονία, τη διαδικασία τους, 

τα σκεύη που χρησιμοποιούσαν, τις συνήθειες όπως π.χ. τον τρόπο που ξάπλωναν για να 

απολαύσουν τα εδέσματα και το κρασί τους, το ρουχισμό τους κ.λ.π. Όλες αυτές τις 

πληροφορίες ο επισκέπτης μπορεί να τις λάβει αγγίζοντας με τα δάκτυλα τα σημεία που 

του τράβηξαν το ενδιαφέρον.  

 

Εικόνα 17. Polyapton, μια προσαρμοσμένη οθόνη πολλαπλών τόνων με πρόσθετες δυνατότητες 

Οι πολυμεσικές πληροφορίες αφορούν κείμενα, βίντεο, αφηγήσεις, μουσικές και εικόνες 

με παρόμοιο περιεχόμενο. Επίσης, με τη βοήθεια ενός ομοιώματος μεγεθυντικού φακού 

μπορεί να δει λεπτομέρειες της τοιχογραφίας ενώ με τη βοήθεια φακού υπέρυθρου φωτός 

να ανακαλύψει μια σύγχρονη αποκατάσταση του έργου. Όπως και τα παραπάνω 

πολυμέσα πρόκειται για αλληλεπιδραστική διαδραστική εφαρμογή, δυνατότητας 

χειρισμού από περισσότερα του ενός άτομα.  
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Μακρογραφία: Ένα δωμάτιο με θέα... στις Αιγές (Macrographia: A Room with View… on 

Aigai) 

 

Εικόνα 18. Μακρογραφία: Ένα δωμάτιο με θέα... στις Αιγές 

Η Μακρογραφία είναι ένα σύστημα που παρουσιάζει πολύ μεγάλες εικόνες, τις οποίες οι 

επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν περπατώντας σε ένα δωμάτιο. Οι εικόνες 

προβάλλονται σε οθόνη και αναλύονται μερικώς, ανάλογα με την τοποθεσία του κάθε 

επισκέπτη στο δωμάτιο. Η Μακρογραφία παρουσιάζει την «Τοιχογραφία του βασιλικού 

κυνηγιού» από τον τάφο του Φιλίππου Β΄ στη Βεργίνα, στις Αιγές, πρώτη πρωτεύουσα 

του μακεδονικού βασιλείου, ένα μεγάλο έργο τέχνης που παρουσιάστηκε σχεδόν σε 

πραγματικό μέγεθος. 

Αυτή είναι η μεγαλύτερη αρχαία ελληνική ζωγραφική που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, και 

το μήκος της υπερβαίνει τα 5,5 μέτρα. Χρονολογείται από το 336 π.Χ., το έτος κατά το 
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οποίο ο Φίλιππος δολοφονήθηκε και διακοσμεί το μπροστινό μέρος του τάφου του 

μεγάλου βασιλιά. Το σύστημα καταλαμβάνει ένα ολόκληρο δωμάτιο, με ένα τοίχο να 

είναι η πίσω οθόνη προβολής. Καθώς οι επισκέπτες εισέρχονται στο δωμάτιο, ένα 

υποσύστημα οράσεως υπολογιστών είναι σε θέση να τα παρουσιάσει σε τριασδιάστατη 

μορφή, ώστε οι επισκέπτες να το παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο. Οι εικόνες 

που προβάλλονται μπροστά από κάθε επισκέπτη αλλάζουν ανάλογα με τη θέση τους στο 

δωμάτιο. Ο πίνακας χωρίζεται σε πέντε τμήματα, τα οποία αντιστοιχούν στο θήραμα των 

κυνηγών. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα πληροφοριών: η σημερινή κατάσταση της 

ζωγραφικής, το σκίτσο ενός καλλιτέχνη, η σύγχρονη παράδοση ενός καλλιτέχνη και 

αξιοσημείωτες λεπτομέρειες. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν τη γλώσσα του 

συνοδευτικού κειμένου καθώς εισέρχονται στο δωμάτιο από τα αριστερά (για την 

ελληνική) ή τη δεξιά πλευρά (για τα αγγλικά) (Grammenos et al., 2013). 

Πολύτροπο Ταξίδι: Ταξίδι στο διάστημα και το χρόνο με κομμάτι χαρτιού 

 

Εικόνα 19. Πολύτροπο Ταξίδι 

Το πολύτροπο ταξίδι πολλαπλών μεταφορικών μέσων επιτρέπει ταυτόχρονα 

περισσότερους από έναν επισκέπτες να διερευνήσουν διαδραστικά τις πληροφορίες 

σχετικά με διάφορες περιοχές και σημεία ενός χάρτη της Μακεδονίας. Το σύστημα 

αποτελείται από ένα τραπέζι, του οποίου η επιφάνεια καλύπτεται από τυπωμένο χάρτη 

στον οποίο προβάλλεται η τοποθεσία διαφόρων πόλεων και άλλων αξιόλογων 

τοποθεσιών. 

Τα λευκά χαρτιά με ένα έγχρωμο πλαίσιο είναι στη διάθεση των επισκεπτών. Σε κάθε 

tablet εμφανίζεται μεγεθυντικός φακός. Όταν ο μεγεθυντικός φακός τοποθετείται πάνω 

σε μια πόλη, στο tablet εμφανίζονται σχετικές εικόνες, βίντεο και κείμενα. Για κάθε πόλη 

υπάρχουν πολλαπλές "σελίδες" πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να προβληθούν 

αγγίζοντας τα εικονικά κουμπιά στο κάτω μέρος του tablet. Το χρώμα του πλαισίου κάθε 

tablet υποδεικνύει τη γλώσσα στην οποία παρουσιάζονται οι πληροφορίες. 
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Μια μέρα σε ένα αγρόκτημα 

Το σύστημα αυτό επιτρέπει στους επισκέπτες να ανακτήσουν πληροφορίες σχετικά με 

αρχαία αγροικία του 4ου αι. Π.Χ. που έχει ανασκαφεί στην Ασπροβάλτα κοντά στη 

Θεσσαλονίκη. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εμπλουτισμό ενός μοντέλου κλίμακας με 

πληροφορίες πολυμέσων σε έναν από τους κύριους εκθεσιακούς χώρους του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Το σύστημα συμπεριφέρεται παρόμοια με το 

ταξίδι Multimodal Diverse, με τις ακόλουθες διαφορές:  

1. όταν το δισκίο χαρτιού βρίσκεται πάνω από ένα σημείο ενδιαφέροντος, 

παρουσιάζεται ένα σύντομο κινούμενο σχέδιο που ξεκινάει από την άποψη του 

τμήματος του μοντέλου που βρίσκεται κάτω από αυτό και βαθμιαία 

μετασχηματίζονται στην αντίστοιχη περιοχή της πραγματικής περιοχής 

εκσκαφής, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να τα συσχετίσουν οπτικά 

2. λόγω της επιφάνειας του γυαλιού, δεν προβάλλονται πληροφορίες εκτός των 

τραπεζογραμματίων. 

 

Εικόνα 20. Μια μέρα σε ένα αγρόκτημα 

Περιδέξιον: Ο μύθος του Μελέαγρου και Καλυδώνιου Κάπρου 

Το πολυμεσικό αυτό σύστημα περιλαμβάνει μία οθόνη, με την οποία ο επισκέπτης μπορεί 

να θαυμάσει αντικείμενα που έχουν την ίδια θεματολογία και συγκεκριμένα τον αρχαίο 

μύθο για το κυνήγι ενός θηριώδους κάπρου στην Καλυδώνα της Αιτωλίας καθώς και τον 

μοιραίο θάνατο του ήρωα που κατάφερε τελικά να τον σκοτώσει. Ο μύθος αυτός δεν είναι 

ευρέως γνωστός, για το λόγο ότι τα κείμενα που αναφέρονταν σε αυτόν δεν έχουν σωθεί, 

όμως αποτέλεσε πηγή έμπνευσης πολλών καλλιτεχνών. Τα αντικείμενα που έχει την 

ευκαιρία να δει αλλά και να περιεργαστεί ο επισκέπτης είναι ο κρατήρας του Λυδού, ένα 

αριστούργημα της κεραμικής τέχνης του 6ου π.Χ. αιώνα, καθώς και τρία εξαιρετικά 

δείγματα γλυπτικής της ρωμαϊκής εποχής. Το σύστημα επιτρέπει την περιστροφή των 
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αντικειμένων, ώστε ο επισκέπτης να το παρατηρήσει από όλες τις πλευρές του, τη 

μεγέθυνση σημείων σε διάφορες κλίμακες, καθώς και την παροχή πληροφοριών με το 

άγγιγμα στο σημείο ενδιαφέροντος. Ακόμη δίνονται πληροφορίες για συναφή 

αντικείμενα, με την ίδια θεματολογία, που υπάρχουν σε άλλα μουσεία της χώρας. 

Παρακάτω απεικονίζονται εικόνες για το Περιδέξιον.  

 

5.4.6 Εκπαιδευτικά προγράμματα-Δράσεις  

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ασχολείται με την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 με κύριο θέμα την ιστορία της πόλης 

της Θεσσαλονίκης.  

Το 2004, οργανώθηκε το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Χρυσαφένια 

στολίδια», ενώ οι μόνιμες εκθέσεις του ΑΜΘ, παρουσιάστηκαν στο κοινό τον 

Σεπτέμβριο του 2006. Σκοπός του μουσείου ήταν η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων 

με έντονο διδακτικό ύφος, κατάλληλα όμως διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα στις 

ηλικίες των παιδιών, από την πρωτοβάθμια μέχρι και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Έτσι δημιουργήθηκαν προγράμματα ανά δύο ή τρεις σχολικές τάξεις. Μερικά από τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα του ΑΜΘ είναι τα «Χρυσαφένια στολίδια», «Πηλός, κοχύλια 

κι όνειρα…», «Ένα ψηφιδωτό κι ένα παραμύθι», «Τα φαγητά στα χρόνια τα παλιά», «Ένας 

ναός μετακομίζει» κ.α.. Παράλληλα, με κάθε ευκαιρία περιοδικής έκθεσης ή κάποιου 

ξεχωριστού γεγονότος, σχεδιάζεται και ένα επιπλέον εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πέρα από 

τα προγράμματα για παιδιά όμως, το ΑΜΘ προχώρησε στην οργάνωση προγραμμάτων 

για ενήλικες, που μπορούν να λάβουν μέρος σε μικρές ομάδες, π.χ. οικογένειες με μεγάλα 

παιδιά, εκπαιδευτικοί αλλά και μεμονωμένα άτομα (Π. Αδάμ-Βελένη, 2010) 
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Εικόνα 21. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΜΘ 

 

Εικόνα 22. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για ενήλικες 

Στόχος του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης είναι πέρα από την παρουσίαση 

αρχαίων έργων και έργων της σύγχρονης τέχνης, η προσέλκυση διαφορετικών ομάδων 

επισκεπτών. Μέσα από την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της αντίληψης ότι το μουσείο αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό όπου ο 

επισκέπτης μπορεί να μάθει και να ψυχαγωγηθεί ταυτόχρονα. Έτσι στις δράσεις που 

πραγματοποιούνται τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά ή μπορούν να υλοποιήσουν ένα 

εντελώς δικό τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να προμηθευτούν υλικό και να περιηγηθούν 

ελεύθερα στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του μουσείου. Πιο συγκεκριμένα, 

διοργανώνει εργαστήρια για παιδιά και νέους με δωρεάν συμμετοχή, κατά τη διάρκεια 

των οποίων μπορούν να επιλέξουν θεματικές ενότητες που τους ενδιαφέρουν και να 

γνωρίσουν τη ζωή στην αρχαία Μακεδονία παίζοντας. Μερικά παραδείγματα τέτοιων 
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προγραμμάτων ήταν «Καλοκαιρινές εξερευνήσεις 2016», «Καλοκαιρινές 

εξερευνήσεις:ανακαλύπτω το παρελθόν», «Θέατρο και μάσκες» κ.α. Στη συνέχεια, 

αναφορικά με τα προγράμματα για ενήλικες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

διοργανώνονται ποικίλες δράσεις, σεμινάρια, ημερίδες, μουσικές βραδιές, κ.α. ενώ το 

εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς παρέχεται δωρεάν με τα προγράμματα να 

υλοποιούνται σε συγκεκριμένες ημέρες.  

Αξίζει, στο σημείο αυτό, να γίνει λόγος για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιήγησης 

Ενηλίκων (Ε.Π.Π.Ε.) το οποίο αποτελεί ένα διαδραστικό πρόγραμμα. Οι επισκέπτες 

συμμετέχουν ενεργά με τη βοήθεια ερωτήσεων που γίνονται από τους εκπαιδευτές, 

καταφέρνοντας με αυτό τον τρόπο να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους και να 

δημιουργηθεί μια συνεχόμενη αλληλεπίδραση, με αποτέλεσμα έναν ευχάριστο τρόπο 

εκπαίδευσής τους και γνωριμίας τους με το μουσείο και τις συλλογές του. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, 

αποτελούν ένα καλό εργαλείο στα χέρια των μουσειολόγων, που καλούνται να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού, με πρωτότυπους και ψυχαγωγικούς τρόπους, 

με σκοπό πάντα την εκπαίδευση και διάχυση της γνώσης. 

5.4.7 Χρηματοδότηση 

Γενικότερα τα μουσεία, καλύπτουν τις οικονομικές ανάγκες τους, είτε μέσω κρατικής 

χρηματοδότησης, είτε μέσω ιδιωτικής. Συνήθως οι ανάγκες αυτές σχετίζονται με τα πάγια 

έξοδα λειτουργίας του μουσείου αλλά και έξοδα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, 

εκθέσεων ή άλλων δράσεων του μουσείου.  

Πιο αναλυτικά, οι πηγές χρηματοδότησης για το μουσείο μπορεί να είναι ιδιωτικές, από 

τις κυβερνήσεις και από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ίδιου του οργανισμού. Η 

έννοια της ιδιωτικής χρηματοδότησης σχετίζεται με πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε 

δωρεά προς το μουσείο. Επίσης, οι επιχειρήσεις μπορεί να κάνουν χορηγίες μέσω 

χρηματικής ενίσχυσης, εθελοντικής εργασίας ή/και με προσφορά υπηρεσιών ή 

υποστηρικτικού υλικού προς το μουσείο.  

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης λειτουργεί πωλητήριο του Ταμείου 

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), όπου διατίθεται μια ευρεία γκάμα 

πωλητέων ειδών που περιλαμβάνει αντίγραφα από εκθέματα των ελληνικών μουσείων, 

αντικείμενα εμπνευσμένα από την προϊστορική τέχνη του ελλαδικού χώρου και τη 

διαχρονική ελληνική τέχνη, κυρίως κοσμήματα, γλυπτά, αγγεία, μεταξοτυπίες και 
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ποικιλία μικροαντικειμένων αλλά και βιβλία. Τα έσοδα από τις πωλήσεις καθώς και οι 

εισπράξεις των εισιτηρίων κατατίθενται μηνιαίως στο ΤΑΠ –όπως άλλωστε και 

εισπράξεις όλων των δημόσιων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων – το οποίο στη 

συνέχεια καλύπτει, μετά από έγκριση, τα πάγια έξοδά τους.  

Παράλληλα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει συνεργασίες με 

τον Όμιλο Λάτση και την Τράπεζα της Eurobank αλλά και με το Κοινοφελές ίδρυμα 

Ιωάννη Λάτση. Πιο συγκεκριμένα, από το 1997, με τη χρηματοδότηση του Ομίλου 

Λάτση και του Τραπεζικού Ομίλου Eurobank και εν συνεχεία του Κοινωφελούς 

Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, εκδίδεται κάθε χρόνο τόμος αφιερωμένος σε ένα 

αρχαιολογικό μουσείο της χώρας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας σειράς λευκωμάτων με 

επιστημονική εγκυρότητα τα οποία συμβάλλουν στη βαθύτερη γνώση και κατανόηση 

των επιμέρους σελίδων της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού. Οι εκδόσεις αυτές δεν 

διατίθενται στο εμπόριο αλλά διανέμονται δωρεάν σε επιλεγμένους αποδέκτες, μεταξύ 

των οποίων πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες και σχολές, 

ιδρύματα και άλλους φορείς πολιτισμού και έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Τέλος, το μουσείο λαμβάνει χρημοτοδότηση, μέσω συμμετοχής του, σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα στήριξης. Πρόκειται για την χρηματοδότηση δράσεων σχετικά με την 

προστασία, συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, όπως 

ήταν το πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2007-2013» αλλά και το νεότερο «ΕΣΠΑ 2014-2020». 

5.5 Ανάλυση SWOT (Δυνατά - Αδύνατα, Ευκαιρίες - Απειλές) 

H ονομασία SWOT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Strengths (δυνατά σημεία), 

Weakness (αδυναμίες), Opportunities (ευκαιρίες), Threats (απειλές) και πρόκειται για 

ένα εργαλείο που αφορά το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός συνεκτικού πλαισίου 

λήψης αποφάσεων. Σκοπός του είναι να μπορέσει ένας οργανισμός να ανιχνεύσει και να 

ενισχύσει τα δυνατά του σημεία, ενώ παράλληλα να κάνει προσπάθειες για την εξάλειψη 

των εσωτερικών του αδυναμιών. Να δει τις ευκαιρίες που του προσφέρει το εξωτερικό 

του περιβάλλον και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τις εξωτερικές απειλές. Γι' αυτούς τους 

λόγους έχουμε τη διάκριση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού (άμεσου και έμμεσου) 

περιβάλλοντος. Στο εσωτερικό περιβάλλον έχουμε τα σημεία στα οποία είναι δυνατός ή 

αδύνατος ένας οργανισμός και στο εξωτερικό περιβάλλον έχουμε τις ευκαιρίες και τις 

απειλές που υπάρχουν ή μπορεί στο μέλλον να υπάρξουν στο ευρύτερο κοινωνικο-

οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον ενός οργανισμού (Παπαδάκης, 2016).  
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Αρχικά λοιπόν, τα δυνατά σημεία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης είναι: 

• Η μοναδικότητα της θεματολογίας του. 

• Το ότι το μουσείο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης 

• Το ότι βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κοντά στην παραλία και σε άλλα 

μουσεία και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους ενώ είναι επίσης εύκολα 

προσβάσιμο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

• Το χαμηλό αντίτιμο του εισιτηρίου για συγκεκριμένες ομάδες κοινού.  

• Το κοινωνικό προφίλ του μουσείου, οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες που 

διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

• Η άμεση επικοινωνία του με το κοινό, άμεση ανταπόκριση του μουσείου για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση ζητήσουν οι επισκέπτες αλλά και οποιαδήποτε απορία 

έχει το κοινό. 

• Τα εκπαιδευτικά του προγράμματα που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την 

εκπαίδευση και που απευθύνονται τόσο σε ενήλικες όσο και οικογένειες και 

παιδιά. 

• Η συνεργασία με ποικίλους τοπικούς φορείς, όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης για 

τη διοργάνωση δράσεων. 

• Το κτίριο του μουσείου το οποίο είναι διατηρητέο μνημείο της νεότερης 

κληρονομιάς 

• Τα ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει.  

• Η διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων επιστημονικού αλλά και ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα 

• Η μοναδικότητα των συλλογών του, με έμφαση στην παγκοσμίως σε ομορφιά 

και αριθμό συλλογή των χρυσών μακεδονικών στεφανιών 

• Η εγγραφή του Παπύρου του Δερβενίου -το μοναδικό, αρχαιότερο αναγνώσιμο 

χειρόγραφο σε πάπυρο που βρέθηκε στον ελλαδικό χώρο και φυλάσσεται σε 

ειδικό χώρο του ΑΜΘ, υπό ελεγχόμενες συνθήκες – στον Παγκόσμιο Κατάλογο 

Προστασίας της Τεκμηριωμένης Κληρονομιάς της UNESCO 

• Η συνεργασία του με το Σωματείο Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης 

• Έχει προχωρήσει στην τύπωση του φυλλαδίου του σε 22 γλώσσες, μεταξύ των 

οποίων κινεζικά, αραβικά, ρωσικά, πολωνικά, αλβανικά, τουρκικά αλλά και 

Μπράιγ για τυφλούς 
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• Είναι εύκολα προσπελάσιμοι όλοι οι χώροι του από ΑΜΕΑ 

Αντιθέτως, τα αδύνατα σημεία του ΑΜΘ είναι: 

• Η περιορισμένη διαφήμιση του μουσείου στα έντυπα μέσα, στο ραδιόφωνο, 

στην τηλεόραση. 

• Η απουσία συγκεκριμένου τμήματος μάρκετινγκ και επικοινωνίας. 

• Οικονομικά προβλήματα, στην οργάνωση δράσεων, λόγω ελλιπούς κρατικής 

χρηματοδότησης 

• Οι δαπάνες για τη συντήρηση του κτιρίου είναι ιδιαιτέρως υψηλές. Εδώ θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι, αν και το κτίριο ανακαινίστηκε σχετικά πρόσφατα, 

εντούτοις παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στη στεγάνωση των δωμάτων, με 

αποτέλεσμα να εισχωρούν νερά στους εκθεσιακούς του χώρους στις 

περιπτώσεις δυνατών βροχοπτώσεων     

• Υψηλά λειτουργικά έξοδα 

• Η δύσκολη πρόσβαση με αυτοκίνητο και η απουσία πάρκιγκ για το κοινό 

• Η μη ομοιόμορφη εικόνα, ως προς το ένδυμα των υπαλλήλων (αρχαιοφυλάκων) 

με αποτέλεσμα ο επισκέπτης να μην αναγνωρίζει σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί 

για να εξυπηρετηθεί  

• Υλοποιούνται εκθέσεις, πολλές φορές ιδιαιτέρως δαπανηρές, χωρίς να γίνει από 

πριν έρευνα ποσοστού ενδιαφέροντος από το κοινό 

• Τον χειμώνα το μουσείο λειτουργεί σε μονοβάρδια, ενώ έχει αυξηθεί ο 

χειμερινός τουρισμός στη Θεσσαλονίκη, λόγω έλλειψης φυλακτικού 

προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας 

• Δεν διαθέτει φωνητική ξενάγηση (με ακουστικά) 

5.5.1 Ευκαιρίες και Απειλές 

Οι ευκαιρίες για το ΑΜΘ: 

• Η παγκοσμιοποίηση και η κατάργηση των συνόρων, που διευκολύνει την 

προσέλευση των ξένων τουριστών στην Ελλάδα. 

• Η ανάπτυξη των νέων μορφών τεχνολογίας για την επικοινωνία με το κοινό και 

την πληροφόρησή του. 

• Το δίκτυο συνεργασίας με τα άλλα μουσεία, πανεπιστήμια και τοπικούς φορείς. 

• Συνεργασίες με διεθνής οργανισμούς προβολής της παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς, κυρίως διαδικτυακά  
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• Η επιδίωξη ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020, κυρίως σε αυτά που 

αφορούν κτιριακές αποκαταστάσεις-συντηρήσεις μνημείων νεότερης 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Η επιδίωξη ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα ψηφιακής σύγκλισης με σκοπό 

τη χρηματοδότηση για αναβάθμιση της παρουσία του στον παγκόσμιο ιστό  

Οι απειλές για το ΑΜΘ: 

• Η ραγδαία ανάπτυξη του ανταγωνισμού, εμφάνιση νέων μουσείων αλλά και 

ποικίλων τρόπων ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. 

• Η αυξημένη κυκλοφορική κίνηση στους δρόμους της πόλης και η δυσκολία στην 

εύρεση πάρκινγκ για τους οδηγούς  

• Οι συχνές απεργίες των μέσων μαζικής μεταφοράς, που δυσκολεύουν το κοινό 

που θέλει να επισκεφθεί το μουσείο. 

• Η άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας και οι αυξημένες οικονομικές 

υποχρεώσεις των ελληνικών νοικοκυριών, που δυσχεραίνουν την επιδίωξη 

οποιασδήποτε πολιτιστικής δραστηριότητας. 

• Η ελλιπής εκπαίδευση των Ελλήνων πάνω σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς 

και ιστορίας της χώρας. 

• Η διαστρεβλωμένη αντίληψη των υπαλλήλων περί μονιμότητας των θέσεων 

εργασίας και ότι για ένα δημόσιο μουσείο οι κίνδυνοι θεωρούνται μύθος. 

5.5.2 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης 

Από την ανάλυση SWOT που προηγήθηκε, προέκυψαν ορισμένα αποτελέσματα για το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει την 

επισκεψιμότητά του. Αυτό υποστηρίζει η ΕΛΣΤΑΤ σε σχετικό δελτίο τύπου τον 

Σεπτέμβριο του 2017 όπου αναφέρει ότι το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017, 

αυξήθηκαν οι επισκέπτες των μουσείων στη χώρα κατά 16,8% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του έτους 2016, ενώ συγκεκριμένα το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης έχει περίπου 12.000 επισκέπτες κάθε μήνα. Θεωρείται μάλιστα από τα 

καλύτερα της Ευρώπης δεδομένου ότι ανήκει στον κατάλογο των 100 καλύτερων 

μουσείων του κόσμου. Το στοιχείο αυτό υποστηρίζεται από τις μοναδικές του εκθέσεις 

του μουσείου, γεγονός που αποτελεί ένα δυνατό του στοιχείο με πολλούς από τους 

επισκέπτες να αποκομίζουν θετικές εντυπώσεις.  
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Ένα άλλο δυνατό στοιχείο του ΑΜΘ όπως αναφέρθηκε στην ανάλυση SWOT είναι η 

τοποθεσία του, δεδομένου ότι βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και απέναντι από την 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, γίνεται πολύ πιο εύκολα προσβάσιμο ακόμα και με 

τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης, το φυλλάδιο του μουσείου έχει μεταφραστεί σε 22 

γλώσσες, γεγονός που ανοίγει έναν δίαυλο επικοινωνίας με επιστήμονες απ’ όλο τον 

κόσμο. Ουσιαστικά το μουσείο επενδύει στην ανάπτυξη διεθνών σχέσεων με φορείς και 

Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο και παράλληλα δείχνει στο κοινό ότι το υπολογίζει και 

το σέβεται. Δυνατά στοιχεία αποτελούν τόσο το χαμηλό αντίτιμο του εισιτηρίου του, 

δεδομένης της ύφεσης στη χώρα όσο και το κοινωνικό προφίλ του, οι εκδηλώσεις και οι 

δραστηριότητες που διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η επικοινωνιακή 

πολιτική του μουσείου έχει εν μέρει πετύχει τους στόχους της και οι ενέργειές του 

χαρακτηρίζονται από την αποδοτικότητά τους, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι η 

επισκεψιμότητά του ολοένα και αυξάνεται. Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής του 

πολιτικής με το κοινό, φαίνεται ότι είναι άμεση καθώς έχει επενδύσει στην παρουσία του 

στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτό το τρόπο ανταποκρίνεται 

άμεσα στις επιταγές και επιθυμίες του κοινού και παράλληλα έρχεται πιο κοντά και με 

τις νεότερες ηλικίες που ασχολούνται περισσότερο με το διαδίκτυο και τις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης. Κατά αυτό το τρόπο είναι σε θέση να ενημερώνει έγκαιρα 

σχετικά με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, τα οποία συνδυάζουν την διασκέδαση με 

τη μάθηση και απευθύνονται σε ποικίλες ηλικιακές ομάδες. Παράλληλα ενημερώνει για 

νεότερες ειδήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές του, όπως ημερίδες, σεμινάρια, 

συνέδρια, συναυλίες, περιοδικές εκθέσεις κ.α.  

Επιπλέον θετικό στοιχείο αποτελεί η συνεργασία του ΑΜΘ με ποικίλους φορείς όπως 

και με το Σωματείο Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ένα 

παράδειγμα είναι το γεγονός ότι οργανώνει επιστημονικές διαλέξεις, με τίτλο «Τετάρτες 

στο Μουσείο – Αρχαιολογικές Διαλέξεις», με στόχο την γνωριμία του κοινού της 

Θεσσαλονίκης με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, νέες ανασκαφικές 

και διεπιστημονικές έρευνες και τα πορίσματά τους και με είσοδο ελεύθερη. Σημαντικά 

θετικά στοιχεία είναι επίσης τα προγράμματα που υποστηρίζει το μουσείο αποσκοπώντας 

στην προώθηση και εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας αλλά και στην ανάδειξη έργων 

της αρχαιότητας και της σύγχρονης τέχνης μέσα από την προσέλκυση διαφορετικών 

ομάδων κοινού.  

Αντιθέτως, στην ανάλυση SWOT αναφέρθηκαν και ορισμένες αδυναμίες που 

παρουσιάζει το ΑΜΘ όπως είναι η περιορισμένη διαφήμισή του και η απουσία 
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συγκεκριμένου τμήματος μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Η επικοινωνιακή πολιτική ενός 

πολιτιστικού οργανισμού είναι σημαντικό στοιχείο αλληλεπίδρασής του με το κοινό και 

για αυτό πρέπει να αξιοποιούνται όλα τα μέσα και τα εργαλεία επικοινωνίας που 

προσφέρει η σημερινή εποχή. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την ευκαιρία που δίνει 

σήμερα η ανάπτυξη των νέων μορφών τεχνολογίας για επικοινωνία με το κοινό. Άλλη 

ευκαιρία προς αξιοποίηση που αναφέρθηκε και αξίζει να αναλυθεί περισσότερο αφορά 

τη παγκοσμιοποίηση και την κατάργηση των συνόρων, γεγονός που συμβάλλει στην 

προσέλευση των ξένων τουριστών στην Ελλάδα. Εδώ αξίζει να προστεθεί ότι γενικότερα 

τα μουσεία της Θεσσαλονίκης εμφανίζουν αυξημένη κίνηση ακόμα και κατά τη διάρκεια 

της χειμερινής περιόδου εξαιτίας του συνεδριακού τουρισμού, των επισκεπτών από τα 

Βαλκάνια αλλά και από το Ισραήλ και την Τουρκία.  

Δεδομένου λοιπόν ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με μεγάλη κινητικότητα όλο τον 

χρόνο, και τον χειμώνα, με πολλά συνέδρια και εκθέσεις εμπορικού χαρακτήρα, αυτό 

συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας του μουσείου όλο το έτος. Επομένως η 

διεύρυνση του χειμερινού ωραρίου του ΑΜΘ θεωρείται πλέον απαραίτητη.  

Τέλος, στην ανάλυση SWOT αναφέρθηκαν ορισμένοι βασικοί κίνδυνοι για το ΑΜΘ 

όπως ο ανταγωνισμός που επικρατεί τόσο μέσα από την εμφάνιση νέων μουσείων όσο 

και πολλών διαφορετικών μορφών ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, όπως το θέατρο, οι 

συναυλίες κ.α.. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε η αυξημένη κυκλοφορική κίνηση στους 

δρόμους της πόλης και η δυσκολία στην εύρεση πάρκινγκ για τους οδηγούς που σε 

συνδυασμό με τις απεργίες των μέσων μαζικής μεταφοράς, δυσκολεύουν ακόμα 

περισσότερο το κοινό να επισκεφθεί το μουσείο. Χρειάζεται λοιπόν έγκυρη ενημέρωση 

προς το κοινό σε περιπτώσεις απεργιών, ευέλικτο ωράριο και οργάνωση δράσεων κατά 

προτίμηση σε ώρες χαμηλής κίνησης στην πόλη.  

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια αντιμετώπισης των απειλών που προέρχονται 

από το εξωτερικό περιβάλλον του μουσείο, στην αύξηση επισκεψιμότητας του μουσείου 

συνέβαλε το διευρυμένο ωράριο που εφαρμόζεται σε 33 αρχαιολογικούς χώρους και 

μουσεία στην Ελλάδα από τον Απρίλιο του 2014, στο πλαίσιο ενός Εθνικού Πιλοτικού 

Σχεδίου αναβάθμισης. Το Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την επέκταση του ωραρίου, την 

ανακαίνιση και επαναλειτουργία των πωλητηρίων, τον επανασχεδιασμό της πολιτικής 

των πωλητέων ειδών και προσλήψεις προσωπικού. Ανάμεσα στα 33 Μουσεία-μνημεία 

ήταν ο Λευκός Πύργος, το Αρχαιολογικό και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού για 

την Θεσσαλονίκη.  
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Τέλος, απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος για το μουσείο αποτελούν η οικονομική 

ύφεση στη χώρα αλλά και η περιορισμένη εκπαίδευση των Ελλήνων σε θέματα 

πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας της χώρας. Τα αρνητικά αυτά στοιχεία μπορούν 

να αντιμετωπιστούν μέσω οικονομικών διευκολύνσεων στη τιμή των εισιτηρίων, είτε 

μέσω εκπτώσεων είτε μέσω προγραμμάτων έκπτωσης στα δύο εισιτήρια κ.α., αλλά και 

μέσω εντατικότερης ενημέρωσης του κοινού για τις δραστηριότητες του ΑΜΘ και των 

θετικών στοιχείων που απολαμβάνει ένας επισκέπτης.  

Συμπερασματικά λοιπόν από την αξιολόγηση τόσο των δυνατών και αδύναμων στοιχείων 

του ΑΜΘ, όσο και των ευκαιριών και απειλών που μπορεί να προέρχονται από το έμμεσο 

και άμεσο εξωτερικό περιβάλλον προκύπτει ότι το ΑΜΘ έχει περισσότερα δυνατά 

στοιχεία που σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που του δίνονται, μπορεί να αξιοποιήσει 

προκειμένου αφενός να τα αναπτύξει και να τα προωθήσει περισσότερο και αφετέρου να 

αντιμετωπίσει δυσκολίες αλλά και ενδεχόμενους κινδύνους του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Έτσι, παρακάτω δίνονται ορισμένες σημαντικές στρατηγικές προτάσεις 

βελτίωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. 

5.6 Στρατηγικές Προτάσεις 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 104/2014 η αποστολή του ΑΜΘ είναι η προβολή, προστασία και 

συντήρηση των πολιτιστικών προϊόντων, η διευκόλυνση και ενίσχυση της επιστημονικής 

έρευνας και μελέτης, ο εμπλουτισμός των συλλογών του και η σύναψη συνεργασιών 

εντός και εκτός της χώρας με σκοπό την προβολή του και γενικότερα η ευαισθητοποίηση 

των πολιτών σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή του και τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT, 

ορισμένες στρατηγικές προτάσεις για το ΑΜΘ μπορούν να είναι οι εξής: 

Στρατηγικές Ανωτέρου Επιπέδου 

Ο μόνος δρόμος επιβίωσης, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον για το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αποτελούν οι Στρατηγικές Ανάπτυξης και η 

αναζήτηση χρηματοδότησης, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας του. Πιο 

αναλυτικά: 



Στρατηγικός Σχεδιασμός των Μουσείων. Σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις 

100 

Συγκέντρωση με καθετοποίηση προς τα εμπρός 

α) Το μουσείο πρέπει να οργανώσει μεθοδευμένα τμήμα δημοσίων σχέσεων-

επικοινωνίας και να το στελεχώσει με άτομα που γνωρίζουν το μουσειακό 

μάρκετινγκ, ώστε να μπορέσει να επιτύχει την προώθηση του πολιτιστικού 

προϊόντος που διαθέτει άμεσα προς το ευρύτερο κοινό, ενισχύοντας θετικά την 

εικόνα του και μια περισσότερο πελατοκεντρική φιλοσοφία. Με δεδομένο το υψηλό 

ποσοστό των ανθρώπων που επιθυμεί να ενημερώνεται μέσω των κοινωνικών 

δικτύων και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, το μουσείο μπορεί να εκμεταλλευτεί 

τις δυνατότητες που του δίνει η σύγχρονη τεχνολογία, στον τρόπο προώθησης και 

επικοινωνίας του με το κοινό, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα κοινωνικά δίκτυα, τα 

οποία πλέον κατακλύζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων.  

β) Επίσης, το μουσείο πρέπει να συμβάλει από την πλευρά του ώστε να αλλάξουν οι 

αντιλήψεις που έχει το ελληνικό κοινό για τα μουσεία και τους πολιτιστικούς 

χώρους. Αυτό μπορεί να το επιτύχει με πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων δράσεων για παιδιά, ενήλικες και ειδικές ομάδες πολιτών, εκτός 

χώρου του μουσείου, σε σχολεία, ορφανοτροφεία, κοινωνικά ιδρύματα, φυλακές, 

δημοτικούς χώρους κ.λ.π. 

Συγκέντρωση με οριζόντια ολοκλήρωση 

α) Η οργάνωση πολλών διαφορετικών περιοδικών εκθέσεων, μέσα στο έτος, κεντρίζει 

το ενδιαφέρον του κοινού. 

β) Η εξαγωγή περιοδικών εκθέσεων σε άλλα μουσεία του εξωτερικού συμβάλει στην 

προβολή του ΑΜΘ διεθνώς. Αν το γεγονός αυτό, μπορούσε να συνδυαστεί με την 

οικονομική απολαβή του μουσείου επί των εισπράξεων από τα εισιτήρια και τα 

πωλητέα είδη των μουσείων φιλοξενίας των εκθέσεων, υπό συγκεκριμένο νομικό 

πλαίσιο (το οποίο σήμερα δεν υπάρχει) τα έσοδα του θα παρουσίαζαν κατακόρυφη 

αύξηση, διότι οι εκθέσεις που εξάγει ετησίως είναι πολλές και υπάρχει συνεχής 

ζήτηση.     

γ) Η σύναψη μνημονίων συνεργασίας, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με πολιτιστικούς 

και επιστημονικούς φορείς εντός και εκτός της χώρας προωθούν την εικόνα του 

μουσείου. 
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δ) Η διαδικτυακή σύνδεση του μουσείου με το κοινό πρέπει να αναβαθμιστεί. Η 

εικονική περιήγηση, μέσω διαδικτύου σε εκθέσεις μουσείων, αποτελεί σήμερα ένα 

εργαλείο προώθησης και διαφήμισης στη σύγχρονη μουσειακή πραγματικότητα. 

Έρευνες μεγάλων μουσείων στην Αμερική π.χ. στο MOMA, έδειξαν ότι σε καμιά 

περίπτωση η διαδικτυακή ξενάγηση δεν αποτελεί τροχοπέδη στην αύξηση της 

επισκεψιμότητας, αντιθέτως τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, μέσω του τρόπου αυτού 

προώθησης του πολιτιστικού προϊόντος, κεντρίζεται το ενδιαφέρον του δυνητικού 

επισκέπτη για πραγματοποίηση επίσκεψης στον φυσικό χώρο του μουσείου. Το 

ΑΜΘ πρέπει να προσανατολίσει τις προσπάθειές του και προς αυτή την κατεύθυνση.  

Συσχετισμένη Διαποίκιλση 

 Το μουσείο πρέπει να ξεφύγει από τα όρια παρουσίασης αντικειμένων μόνο της 

κλασικής αρχαιότητας και να προχωρήσει στη συχνότερη παρουσίαση εκθέσεων 

σύγχρονων έργων τέχνης όπως ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής σε συνεργασία 

με γκαλερί, ιδιώτες καλλιτέχνες και μουσεία σύγχρονης τέχνης 

Ασυσχέτιστη Διαποίκιλση 

 Η οργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων ψυχαγωγίας για παιδιά και ενήλικες, 

μουσικών βραδιών ποικίλου ρεπερτορίου, θεατρικών παραστάσεων συναφούς 

χαρακτήρα είναι ορισμένες προτάσεις που έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποδώσει 

καρπούς στη βελτίωση επικοινωνίας των μουσείων με το κοινό του 

Στρατηγικές Μεσαίου επιπέδου ή Ανταγωνιστικές Στρατηγικές 

Διαφοροποίηση 

α) Η συμμετοχή σε προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οργανισμών και 

εταιρειών θα ενισχύσει τη δημοτικότητά του προσφέροντας ταυτόχρονα κοινωνικό 

έργο σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών π.χ. δωρεάν ξεναγήσεις στους χώρους του. 

β) Οργανωμένη διαφημιστική καμπάνια σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά, μέσα 

μαζικής μεταφοράς, κιόσκια ενημέρωσης του κοινού στο κέντρο της πόλης για τις 

μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του μουσείου καθώς και για τις ψυχαγωγικές 

εκδηλώσεις του  

γ) Το μουσείο πρέπει να επιδιώξει χαμηλότερες τιμές στο αναψυκτήριό του, ώστε να 

είναι προσιτό για όλους τους επισκέπτες του ή ακόμη και για κατοίκους της πόλης 
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που θέλουν απλώς, χωρίς επίσκεψη στους εκθεσιακούς χώρους, να απολαύσουν 

ώρες χαλάρωσης στον όμορφο κήπο του 

δ) Η συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού θα προωθήσει την εικόνα του 

σε Ελλάδα και εξωτερικό 

ε) Πρέπει να ενισχύσει την διαδικτυακή εξυπηρέτηση του κοινού π.χ. με τη δυνατότητα 

έκδοσης εισιτηρίων σε χαμηλότερες τιμές 

ς) Το κοινό των μουσείων αλλάζει και συνεπώς πρέπει να γίνονται συχνές έρευνες 

κοινού, για να γνωρίζουν τα στελέχη τους τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, 

αλλά και τις αδυναμίες. Επίσης, συχνές αξιολογήσεις των παρελθοντικών ενεργειών, 

οδηγούν στη συνειδητοποίηση λαθών και την αποφυγή επαναλήψεων. Μια καλή 

έρευνα θα αποτελούσε η συγκέντρωση απόψεων και ιδεών, γύρω από το τι θα 

επιθυμούσε το ίδιο το κοινό να δει, στο πλαίσιο πάντα των αρμοδιοτήτων του 

μουσείου, ώστε να προσανατολιστούν προς εκείνη την κατεύθυνση οι προσπάθειες 

προσέλκυσης επισκεπτών. 

Ηγεσία κόστους 

α) Το κόστος της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του μουσείου είναι 

ιδιαίτερα υψηλό. Απαιτείται η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας ή η 

διαπραγμάτευση της τιμής με τις εταιρείες παροχής ρεύματος και φυσικού αερίου. 

Επίσης η αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών του συστημάτων θα επιφέρει 

μείωση του κόστους λειτουργίας. 

β) Η αναζήτηση νέων προμηθευτών θα επιφέρει σημαντική μείωση των λειτουργικών 

εξόδων 

γ) Έλεγχος και καταγραφή των αναλώσιμων ειδών που χρησιμοποιούνται από τους 

υπαλλήλους.  

δ) Η χρήση της τεχνολογίας όπως η ψηφιακή αποστολή των εγγράφων και η online 

σύνδεση του μουσείου με άλλες υπηρεσίες μπορεί να μειώσει σημαντικά τα έξοδα 

λειτουργίας του.   
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Focus differentiation 

α) Εκπαιδευτικά διαδραστικά προγράμματα ατόμων της τρίτης ηλικίας μπορούν να 

δώσουν μια ολοκληρωμένη μουσειακή εμπειρία, που θα ενθουσιάσει ακόμη και τους 

πιο απαιτητικούς επισκέπτες 

β Εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις ειδικά προσαρμοσμένα για ΑΜΕΑ, με 

δυνατότητα αφής εκμαγείων από άτομα με προβλήματα στην όραση ή ξενάγησης 

στη νοηματική γλώσσα για άτομα με προβλήματα στην ακοή θα αποτελούσαν 

πραγματικά διαφοροποιημένες υπηρεσίες του μουσείου προς το κοινό του. 

Συνανταγωνισμός 

 Η συνεργασία με άλλα μουσεία της Θεσσαλονίκης μπορεί να αποφέρει καρπούς. 

Ήδη το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης έχει υπογράψει μνημόνιο 

συνεργασίας με άλλα τέσσερα τοπικά μουσεία δημιουργώντας την «Κίνηση των 5 

Μουσείων», η οποία όμως τα τελευταία δύο χρόνια έχει περιοριστεί. Η τόνωση 

αυτής της συνεργασίας θεωρείται αναγκαία για την αντιμετώπιση εξωτερικών 

απειλών 

Στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών 

 Συνεργασίες με ταξιδιωτικά πρακτορεία για τη δημιουργία ταξιδιωτικών πακέτων 

που θα συμπεριλαμβάνουν επίσκεψη στο μουσείο, μπορούν να δημιουργήσουν νέες 

αγορές  

Στρατηγικές Κατωτέρου Επιπέδου ή Λειτουργικές Στρατηγικές 

α) Ομοιόμορφη ενδυμασία των υπαλλήλων φύλαξης-πληροφόρησης, οι οποίοι θα 

φέρουν ειδικό καρτελάκι με το όνομα και την ειδικότητά τους, ώστε ο επισκέπτης 

να αναγνωρίζει αμέσως τα άτομα που μπορούν να τον εξυπηρετήσουν 

β) Σύνταξη συγκεκριμένων οδηγιών καλής συμπεριφοράς και αρμοδιοτήτων για τους 

αρχαιοφύλακες, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εξωτερική εικόνα του 

μουσείου στο κοινό. Μια καλή πρόταση για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα 

μπορούσε να είναι π.χ. η επιβράβευση του καλύτερου υπαλλήλου. του μήνα 

γ) Τακτικές ολομέλειες συνελεύσεις του προσωπικού, παρουσία της Διεύθυνσης του 

μουσείου, ενισχύουν την αποδοτικότητα των υπαλλήλων, τις σχέσεις μεταξύ τους 
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και επιβεβαιώνουν τους κοινούς στόχους όλων που είναι η βιωσιμότητα και 

ανάπτυξη του ΑΜΘ  

δ) Κατά τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού φυλακτικού προσωπικού, η αξιολόγηση 

και μέσω συνέντευξης, εκτός των υπολοίπων κριτηρίων που θέτει ο νόμος, θα 

μπορούσε να βοηθήσει στις αστοχίες πρόσληψης ατόμων ακατάλληλων για να 

υπηρετήσουν το χώρο του μουσείου.  
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Συμπεράσματα 

Το Διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα μεγάλο επιταχυντή καινοτομίας. Κάθε μέρα στον 

κόσμο αποστέλλονται περίπου 300 δισεκατομμύρια ηλεκτρονικά μηνύματα, γίνονται 5 

εκατομμύρια δημοσιεύσεις, στέλνονται περισσότερα από 500 εκατομμύρια μηνύματα και 

περισσότερες από 20 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες εμφανίζονται μόνο στην κύρια μηχανή 

αναζήτησης. Περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού επισκέπτεται τακτικά 

το Διαδίκτυο και χρησιμοποιεί ένα smartphone, ενώ πάνω από το ένα τρίτο έχει ενεργό 

λογαριασμό κοινωνικών μέσων (21% περισσότερο από πέρυσι). Περισσότεροι από ένας 

στους πέντε ανθρώπους στον κόσμο έχουν αγοράσει τουλάχιστον ένα στοιχείο από το 

διαδίκτυο τις τελευταίες 30 ημέρες ενώ κι ο αριθμός των κατοικιών που συνδέονται με 

το δίκτυο αυξάνεται σημαντικά. Στην Ευρώπη, το 2015 ήταν 83%, δηλαδή 13% 

περισσότερο από το 2012 (Sturabotti & Surace, 2017). Αυτά τα εντυπωσιακά στοιχεία 

απεικονίζουν μια μεταβαλλόμενη κοινωνία όπου οι νέες τεχνολογίες αγγίζουν όλες τις 

πτυχές της ζωής των ανθρώπων. Υπό αυτές τις συνθήκες γίνεται αντιληπτό ότι ο χώρος 

των πολιτιστικών οργανισμών και των μουσείων δεν θα μπορούσε να μείνει 

ανεπηρέαστος.  

Η χρήση της τεχνολογίας στους πολιτιστικούς χώρους δεν περιορίζεται πλέον σε ηχητικά 

σχόλια, αλλά μπορεί να προσφέρει ποικίλους τύπους περιεχομένου όπως εικόνες, βίντεο, 

υποστηρίζοντας παράλληλα διάδραση ανάμεσα στο μουσείο και τον επισκέπτη. Είναι 

σημαντικό λοιπόν για τους πολιτιστικούς χώρους να αγκαλιάζουν τις νέες τεχνολογίες 

για να εμπλέκουν τους επισκέπτες τους στις εκθέσεις.  

Η χρήση αυτών των τεχνολογιών δεν θα πρέπει να θεωρείται ως αντικατάσταση των 

εκθεμάτων και των συλλογών ή των πιο παραδοσιακών μέσων διάδοσης πληροφοριών, 

αλλά ως περαιτέρω τρόποι σύνδεσης και εμπλοκής των επισκεπτών με αντικείμενα, 

συλλογές και εκθέματα ενός μουσείου. Οι σύγχρονοι επισκέπτες ενδιαφέρονται για τις 

κοινωνικές και προσωπικές αλληλεπιδράσεις που ξεπερνούν τα τέσσερα τείχη των 

μουσείων. Ενδιαφέρονται περισσότερο για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, 

διαδραστικότητα με τα ψηφιακά εργαλεία, για κινητές εφαρμογές και τρισδιάστατα 

αντικείμενα. 

Στο μέλλον, τα μουσεία θα συνεχίσουν να αναδιαμορφώνονται και να αλλάζουν 

επηρεασμένα από μια μεγάλη ποικιλία νέων τάσεων και απαιτήσεων της αγοράς. Οι νέες 
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τεχνολογίες, όπως η εικονική πραγματικότητα και τα πολυμέσα αλλάζουν τον τρόπο που 

οι επισκέπτες θα βιώνουν την μουσειακή εμπειρία. Κοινωνικές και πολιτιστικές 

μετατοπίσεις επηρεάζουν το είδος των εμπειριών που οι άνθρωποι θα περιμένουν, ενώ οι 

περιορισμοί στην χρηματοδότηση θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση. Τα μουσεία του 21ου 

αιώνα καλούνται να ανταποκριθούν, ώστε να είναι κερδοφόρα αλλά ταυτόχρονα 

καινοτόμα και περιεκτικά στην παρουσίαση των συλλογών τους. Η παρούσα εργασία 

επισημαίνει βασικές τάσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εμπειρία των χρηστών 

και το σχεδιασμό των μελλοντικών μουσείων.  

Τα ψηφιακά εργαλεία εκσυγχρονίζουν τα μουσεία και η κοινοποίηση περιεχομένου 

συλλογών, εκθεμάτων, μουσειακών εμπειριών βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. 

Δεδομένου ότι ο ρόλος του κοινού είναι ο πιο σημαντικός για ένα μουσείο, το είδος της 

εμπειρίας που μπορούν να προτείνουν τα μουσεία στους επισκέπτες τους, σε απευθείας 

σύνδεση, γίνεται ο πυρήνας της πολιτιστικής τους προσφοράς. Έτσι λοιπόν, η 

παρουσίαση εκθεμάτων μέσω οθονών και κουμπιών αποτελεί το μέλλον στην 

παρουσίαση των έργων τέχνης. 

Το μουσείο, ως μοχλός εκπαίδευσης, καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες 

απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Οι διαδραστικές τεχνολογίες, χρησιμοποιούνται 

από όλο και περισσότερους πολιτιστικούς οργανισμούς στην προσπάθεια σύνδεσης της 

εκπαίδευσης με την ψυχαγωγία. Τα ηλεκτρονικά μουσεία θα είναι άμεσα συνδεδεμένα 

με τον φυσικό χώρο του μουσείου. Όσον αφορά τα δημόσια μουσεία λόγω των δύσκολων 

οικονομικών συνθηκών χρειάζεται να σχεδιαστούν οι αναγκαίες υποδομές για την 

προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή. Τέλος, σύμφωνα με τις νέες μουσειακές επιταγές το 

σημερινό μουσείο για να επιβιώσει πρέπει να αλλάξει την εικόνα του και τον τρόπο 

προσέγγισης του κόσμου. Ο ρόλος του είναι πολύπλευρος, κοινωνικός και εκπαιδευτικός 

ενώ είναι απαραίτητη η αναζήτηση νέων τρόπων προβολής των εκθεμάτων του 

προσελκύοντας επισκέπτες και βελτιώνοντας την μουσειακή εμπειρία που προσφέρει, 

συντηρώντας και διαφυλάσσοντας την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου.
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Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δύτικής Μακεδονίας. 

Οικονόμου, Μ. (2003). Μουσείο: Αποθήκη ή Ζωντανός Οργανισμός; Μουσειολογικοί 

Προβληματισμοί και Ζητήματα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σελ. 98-122. 

Οικονόμου, Μ. (2004). Νέες Τεχνολογίες και Μουσεία: εργαλείο, τροχοπέδη, ή 

συρμός;. Μουσειολογία. 

Παπαδάκης, Β. (2016). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία. 

Αθήνα: Μπένου. 

Πασχαλίδης, Γ. (2013). Η ελληνική πολιτισμική πολιτική πριν, κατά και μετά την 

οικονομική κρίση. Πασχαλίδης Γ. (2014), “Η ελληνική πολιτισμική πολιτικ 

Διαχείριση Πολιτιστικών οργανισμών σε περίοδο κρίσης, Πρακτικά Διημερίδας . 

Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο . 

Πασχαλίδης, Γ. Χ. (2002). Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων Εισαγωγή στον 

Πολιτισμό. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Σέργιος Δημητριάδης, Γ. Μ. (2003). Ηλεκτρονικό Εμπόριο κα Ηλκετρονικό Μάρκετινγκ 

. Αθήνα: Rosili. 

Σέργιος Δημητριάδης, Γ. Μ. (2003). Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό 

Μάρκετινγκ. Αθήνα: Rosili. 

Σιώμκος, Ι. (2002). Συμπεριφορά καταναλωτή και στρατηγική μάρκετιγκ, ( 2η έκδοση 

εκδ.). Αθήνα: Σταμούλη. 

Σκιαδάς, Χ. (2001). Γενικές αρχές Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό εμπόριο. Αθήνα : 

Παπασωτηρίου. 

Σύκκα, Γ. (2015, Μάιος 17). Τα μουσεία στη ζωή των Ελλήνων. Ανάκτηση από 

http://www.kathimerini.gr/815315/article/politismos/eikastika/ta-moyseia-sth-

zwh-twn-ellhnwn 



Βιβλιογραφία 

117 

Συνεφάκης, Γ. (2012, Σεπτέμβριος 19). www.vlahoi.net. Ανάκτηση από Ο ρόλος των 

Πολιτιστικών Συλλόγων στο σημερινό γίγνεσθαι και η σχέση τους με τα πατρώα 

εδάφη: http://www.vlahoi.net/politismos/politistikoi-syllogoi-kai-i-shesi-tous-

me-ta-patroa-edafi.html 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. (2017). Έκθεση του Διοικητή για το 2016. Αθήνα: 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Τσίχλα, Μ.-Ε. (2010). Διαδικτυακή παρουσίαση του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης. Εικονική περιήγηση σης εκθέσεις «Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας 

Μητρόπολις», «ο Χρυσός των Μακεδόνων», «Η Μαγεία του Κεχριμπαριού» και 

«Μακεδονίας Νόμισμα». Μεταπτυχιακή Διατριβή. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΔΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. 

Χονδροκούκης, Γ. (2003). Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αθήνα. 

Ψαρρού, Μ. (2006). Η Ενοποιημένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ στις Πολιτιστικές 

Οργανώσεις: το παράδειγμα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος 

Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Άνδρο. Ανάκτηση από Διπλωματική εργασία 

για το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Ψιλούτσικου, Μ. (2003). Affiliate Marketing . Ne.o. 

Ψιλούτσικου, Μ. (2003). Affiliate Marketing. Ne.o. 

 



 

118 

Ηλεκτρονικές Παραπομπές 

http://www.law-archaeology.gr/index.php/el/  

https://www.amth.gr 

newsit.gr. (2016, Απρίλιος 20). ΕΣΠΑ 2014-2020: Στήριξη μουσείων, αρχαιολογικών 

χώρων και φεστιβάλ. Ανάκτηση από http://www.newsit.gr: 

http://www.newsit.gr/oikonomia/espa-20142020-stiriksi-moyseion-

arxaiologikon-xoron-kai-festival/1300192/ 

 

http://www.law-archaeology.gr/index.php/el/
https://www.amth.gr/
http://www.newsit.gr/oikonomia/espa-20142020-stiriksi-moyseion-arxaiologikon-xoron-kai-festival/1300192/
http://www.newsit.gr/oikonomia/espa-20142020-stiriksi-moyseion-arxaiologikon-xoron-kai-festival/1300192/

