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Περίληψη 

 

Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για αναζήτηση διαφορετικών μορφών τουρισμού έγινε 

απαραίτητη. Πλέον έχουν δημιουργηθεί νέες ανάγκες για τουρισμό, οι οποίες 

συμβαδίζουν με γνωρίσματα όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μια πολύ ιδιαίτερη και σημαντική μορφή τουρισμού 

είναι ο πολιτιστικός τουρισμός, όπου μέσα από τα μουσεία, τα μνημεία και τους 

αρχαιολογικούς χώρους αναπτύσσεται νέο ενδιαφέρον και αυξάνεται η τουριστική 

ζήτηση της περιοχής. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των 

μουσείων της Θεσσαλονίκης, η καλύτερη κατανόηση των βασικών εννοιών που 

σχετίζονται με αυτά καθώς και η εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων για τη συμβολή των 

μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων στη τοπική, οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη.  

 

Λέξεις κλειδιά: Μουσείο, Μνημείο, Αρχαιολογικός Χώρος, Πολιτιστική κληρονομιά, 

Τουρισμός, Θεσσαλονίκη. 
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Summary 

 

In recent years there is a strong need to search for different forms of tourism, which are 

based on the respect for the environment and cultural heritage. One of the most 

important special forms of tourism is cultural tourism, which includes museums, 

monuments and archaeological findings that increase the tourist demand. This Master 

Thesis aims to study the museums of Thessaloniki and to highlight the importance of 

cultural tourism to the economic and social development of the city. 

 

Keywords: Museum, Monument, Archaeological Site, Cultural Heritage, Tourism, 

Thessaloniki. 
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1 Εισαγωγή 

Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί μια από τις βασικότερες πηγές εσόδων του 

κράτους. Κατά τη πάροδο των χρόνων και με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι ανάγκες 

των ατόμων άλλαξαν. Δημιουργήθηκαν νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό 

την ικανοποίηση των νέων αυξημένων απαιτήσεων και των αναγκών των ανθρώπων. 

   

Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους 

της σημερινής τουριστικής βιομηχανίας, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Τουρισμού η ζήτηση για αυτόν αυξάνεται ταχύτατα ετησίως. Το συγκεκριμένο είδος 

τουρισμού προσφέρει πολλά σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά 

οφέλη, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Αναπόσπαστο μέρος του 

πολιτισμού είναι τα μουσεία, τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, τα οποία 

ποικίλουν στη περιοχή μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, τη Θεσσαλονίκη. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ρόλου των 

μουσείων στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκαν  τα παρακάτω κεφάλαια. 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί μια αρχική θεωρητική προσέγγιση της έννοιας 

«τουρισμός». Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκε η ιστορική εξέλιξη του τουρισμού σε 

παγκόσμιο επίπεδο και  ο ρόλος του στην περιφερειακή ανάπτυξη.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση του πολιτιστικού τουρισμού ως μια μορφή 

ειδικού τουρισμού ενώ παράλληλα προσδιορίζεται η σημασία των μουσείων και ο 

ρόλος της στρατηγικής τους ανάπτυξης.  

 

Το τέταρτο τονίζει τη σπουδαιότητα της Θεσσαλονίκης απέναντι στον πολιτιστικό 

τουρισμό και μελετάει τα πιο σημαντικά μουσεία της πόλης.  

 

Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει και προτείνει τρόπους για την αξιοποίηση των 

πολιτιστικών πόρων και μουσείων της Θεσσαλονίκης. 

 

Η εργασία ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις σχετικά με την ανάδειξη της συμβολής 

των μουσείων στη τοπική οικονομία και τη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 
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2 Βασικές Έννοιες για τον Τουρισμό 

2.1 Τουρισμός 

 

Στη σημερινή κοινωνία, η τουριστική δραστηριότητα είναι μια από τις πιο σημαντικές 

ενασχολήσεις των ανθρώπων. Ο τουρισμός αποτελεί μια βιομηχανία, η οποία 

συνεισφέρει στη ψυχαγωγία των ατόμων ενώ παράλληλα αποφέρει σημαντικά έσοδα σε 

παραδοσιακά τουριστικές χώρες ανά τον κόσμο1.   

 

Η έννοια «Τουρισμός» έχει αποδοθεί από πολλούς κατά τη πάροδο του χρόνου. 

Μάλιστα η λέξη «τουρισμός» αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο αγγλικό λεξικό της 

Οξφόρδης το 1811 ενώ ο πρώτος ορισμός δόθηκε το 1942 από τους Hunziker και Kraft, 

σύμφωνα με τους οποίους «τουρισμός είναι το σύνολο των φαινομένων που 

δημιουργούνται από ένα ταξίδι και από τη παραμονή των ατόμων σε ένα μέρος στο 

οποίο δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι»2.  

 

Επίσης το 1990, ο Makintosh και ο Goeldner όρισαν τον τουρισμό ως ένα 

κοινωνικοοικονομικό και συνάμα ψυχολογικό φαινόμενο το οποίο παρέχει μια 

πληθώρα εμπειριών (Theobald, 1994) και επηρεάζεται από τη δράση και την αντίδραση 

των παραγόντων: τουρίστας, επισκέπτης, κράτος, επιχείρηση κ.α.  

 

Αξίζει να σημειωθεί και ο ορισμός που δόθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Τουρισμού (United World Tourism Organization), ο οποίος αναφέρει πως «ο τουρισμός 

περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των ανθρώπων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε 

προορισμούς και περιοχές εκτός από αυτές που αποτελούν το συνηθισμένο περιβάλλον 

τους και για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το ένα έτος, με σκοπό την αναψυχή, 

την ικανοποίηση των επαγγελματικών και ατομικών αναγκών» κ.α.3. 

 

                                                 
1 Βασιλειάδης, Χ. (2009) Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών – 2η Έκδοση. 

Εκδόσεις: Σταμούλη  

2 Hunziker, W., Krapf, K. (1942). Grundriß Der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre (in German). 

Seminars für Fremdenverkehr und Verkehrspolitik an der Handels-Hochschule St. Gallen, p. 1-392, 

Zurich 

3 Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, 1994 «Ορισμός Τουρισμού» 
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Τα χαρακτηριστικά της λέξης «τουρισμός» ποικίλουν. Το βασικό χαρακτηριστικό του 

τουρισμού, το ότι αποτελεί δηλαδή μια άυλη εξαγωγική βιομηχανία, είναι ευδιάκριτο 

ήδη από τον ορισμό της έννοιας. Με τον όρο εξαγωγική βιομηχανία νοείται η 

μετακίνηση των ανθρώπων από το μέρος κατοικίας ή διαμονής τους σε άλλο προορισμό 

με σκοπό την αποκόμιση εμπειριών. Επιπλέον, ως δεύτερο χαρακτηριστικό μπορεί να 

θεωρηθεί η απαίτηση των τουριστών της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και 

κατάλληλων υποδομών που να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Ακόμα, ο τουρισμός, ως 

ένα σύνθετο προϊόν, επηρεάζεται από άλλους κλάδους, όπως είναι για παράδειγμα η 

μεταφορά ή η εστίαση ενώ το τελευταίο χαρακτηριστικό του είναι η έντονη 

εποχικότητα που τον χαρακτηρίζει4. 

 

Για την καλύτερη ωστόσο κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου της λέξης 

«τουρισμός», πρέπει να ληφθούν υπόψη και να μελετηθούν οι τέσσερις ομάδες που 

εμπλέκονται και επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Πιο αναλυτικά, 

 

 Τουρίστας. Με την επίσκεψη σε ένα προορισμό, ο τουρίστας επιδιώκει την 

ικανοποίηση διαφόρων αναγκών καθώς και την απόκτηση διαφορετικών και 

μοναδικών εμπειριών.  

 Τουριστική επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του 

τουρισμού, όπως και επιχειρήσεις άλλου τύπου, δημιουργούνται με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους τους και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που 

ικανοποιούν τις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών τους.   

 Τουριστικός προορισμός. Ο τουρισμός δίνει τη δυνατότητα σε κάθε τουριστικό 

προορισμό να αναπτυχθεί δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, νέες ευκαιρίες 

για απασχόληση, δημιουργώντας έσοδα, σε παγκόσμιο επίπεδο την πολιτιστική 

κληρονομιά του τόπου κ.α.  

 Διοίκηση του τουριστικού προορισμού. Η διοίκηση του τουριστικού 

προορισμού εκλαμβάνει τη λέξη τουρισμός ως έναν παράγοντα οικονομικής 

ανάπτυξης της περιοχής, χωρίς συνάμα να παραβλέπει τυχόν αρνητικές 

συνέπειες.  

                                                 
4 Ηγουμενάκης, Ν. Γ., Κραβαρίτης, Κ.Ν (2004) Τουρισμός Βασικές έννοιες. Εκδόσεις Interbooks 
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Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι ο τουρισμός διακρίνεται 

σε έξι είδη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (2015), ο τουρισμός 

μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής 5,6: 

 

 Εγχώριος τουρισμός (domestic tourism): Πρόκειται για τη μετακίνηση των 

κατοίκων μιας χώρας όταν ταξιδεύουν εντός των συνόρων της.  

 Εισερχόμενος τουρισμός (inbound tourism): Αφορά το ταξίδι αλλοδαπών σε μια 

άλλη δεδομένη χώρα.  

 Εσωτερικός τουρισμός (interval tourism): Είναι το σύνολο του εγχώριου και του 

εισερχόμενου τουρισμού. 

 Εξερχόμενος τουρισμός (outbound tourism): Πρόκειται για το ταξίδι μόνιμων 

κατοίκων μιας χώρας σε μία άλλη.  

 Εθνικός τουρισμός (national tourism): Είναι το σύνολο του εγχώριου και του 

εξερχόμενου τουρισμού. 

 Διεθνής τουρισμός (international tourism): Αφορά το άθροισμα που προέρχεται 

από τον εισερχόμενο και τον εξερχόμενο τουρισμό. 

 

Για τη μελέτη της τουριστικής κατανάλωσης είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναλυθούν 

και να διακριθούν έννοιες όπως «ταξιδιώτης», «επισκέπτης», «τουρίστας», 

«εκδρομείς». Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Τουρισμού, ταξιδιώτες είναι όσο ταξιδεύουν για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός της 

εργασίας, μεταξύ δυο γεωγραφικών τόπων είτε εντός της χώρας τους, είτε στο 

εξωτερικό. Στους ταξιδιώτες εντάσσονται οι επισκέπτες, οι οποίοι μετακινούνται  για 

διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι επισκέπτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτή 

των τουριστών και αυτή των εκδρομέων. Τουρίστας θεωρείται το άτομο το οποίο 

παραμένει για τουλάχιστον 24 ώρες στον τόπο προορισμού του. Εν αντιθέσει, οι 

εκδρομείς δεν διανυκτερεύουν.  

 

Συμπερασματικά, η έννοια του τουρισμού αποτελείται από ένα συνδυασμό άλλων 

εννοιών, προϊόντων, δραστηριοτήτων και παραγωγικών μονάδων που στοχεύουν στη 

μεγιστοποίηση της αξίας που λαμβάνει ο δέκτης – πελάτης και τη παροχή μοναδικών 

τουριστικών εμπειριών.   

                                                 
5 UNWTO (2015). Why tourism? Tourism– an economic and social phenomenon  

6 UNWTO (2015). World Tourism Barometer, p. 1-6 
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Σχήμα 1. Διαχωρισμός των εννοιών «ταξιδιώτης, επισκέπτης, τουρίστας, εκδρομέας». Πηγή: 

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, Μεθοδολογικό Παράρτημα της Στατιστικής του Παγκοσμίου 

Εμπορίου, 1978. Προσαρμογή από Ηγουμενάκη (1991), Τουριστική Οικονομική. Αθήνα: 

Interbooks. 

 

2.1.1 Ο τουρισμός στην Ελλάδα 

 

Την ζήτηση των τουριστικών υπηρεσιών, όπως είναι φυσικό, τη προσδιορίζουν κατά 

κύριο λόγο και για κάθε χρονική περίοδο, οι οικονομικές εξελίξεις και το πολιτικό 

περιβάλλον. 

 

Ο τουρισμός και οι εξαγωγές των αγαθών αποτελούν δύο από τους πιο βασικούς τομείς 

που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, στην αύξηση των επενδύσεων και στην αύξηση της 

απασχόλησης μιας χώρας.  

Η Ελλάδα μεταξύ άλλων χωρών, παρουσιάζει εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες στο 

συγκεκριμένο κλάδο. Με περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής και πάνω 

από 6.000 νησιά, η χώρα γίνεται θέλγητρο για πολλούς τουρίστες, οι οποίοι την 

επισκέπτονται κυρίως για καλοκαιρινές διακοπές.  
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Ο τουρισμός στην Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση, η οποία κορυφώθηκε μεταξύ 

2010 – 2014 στη χώρα, σημείωσε εντυπωσιακή ανάκαμψη το 2013 συμβάλλοντας 

αποφασιστικά στη διακοπή της πτωτικής της πορείας. Το 2014 και το 2015 σημειώθηκε 

εξίσου μεγάλη ανάπτυξη η οποία μείωσε την ανεργία, έστω και παροδικά.  

 

Αποτελώντας ένας από τους λίγους κλάδους ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ο 

τουρισμός για την Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), σημαίνει έσοδα 13,450 δις ευρώ και 22,035 

εκατομμύρια τουρίστες για το 2014, 14,133 δις ευρώ και 23,599 εκατομμύρια τουρίστες 

για το 2015, 13,220 δις ευρώ και 24,799 εκατομμύρια τουρίστες για το 2016 και 7,039 

δις ευρώ και 13,082 εκατομμύρια τουρίστες έως τον Ιούλιο του 20177.  

 

 

 

 

                                                 
7  Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, 2017 [Online] Available from: www.insete.gr 

[Accessed 19 Oct 2017]  

http://www.insete.gr/
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Πίνακας 1. Τουριστικές εισπράξεις (ποσά σε εκατομμύρια €). Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία στοιχείων: 

SETE Intelligence. 

 

2.2 Η ιστορία του τουρισμού 

 

Η ανάγκη των ανθρώπων για επαφή και γνωριμία με άλλους πολιτισμούς δεν 

εμφανίστηκε πρόσφατα, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε ήδη από παλιότερα 

και εξελίσσεται όλο και περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου.  

 

Η μορφή και το είδος του τουρισμού έχει αλλάξει δραματικά από την αρχαιότητα έως 

σήμερα. Οι ταξιδιωτικές μετακινήσεις ήταν προνόμιο μόνο των ελεύθερων και των 

οικονομικά ευκατάστατων ανθρώπων, με σκοπό των ταξιδιών τους να είναι η 

πνευματική εξέλιξη και η απόκτηση διαφορετικών εμπειριών. Η ραγδαία εξέλιξη της 

μετακίνησης των ανθρώπων στην αρχαιότητα συνδέθηκε άμεσα με την ανάπτυξη των 

μεταφορικών μέσων, τα οποία εξασφάλιζαν την άνεση και τη δυνατότητα για μακρινά 

ταξίδια. Μάλιστα στην Αρχαία Ελλάδα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούσαν ένα 

έναυσμα για ταξίδια.  

 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι λόγοι ενός ταξιδιού αλλάζουν ανά εποχή. Για 

παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής περιόδου (από το 27 π.Χ. έως και το 476 

μ.Χ.), οι άνθρωποι ταξίδευαν για στρατιωτικούς, εμπορικούς και πολιτικούς λόγους 

(Alhroot, 2013). Επίσης, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα η θρησκεία αποτελούσε τον 

κυριότερο λόγο ενός ταξιδιού. Οι εύποροι και με αρκετό ελεύθερο χρόνο άνθρωποι την 

περίοδο εκείνη, παρά τον αυξημένο αριθμό περιστατικών ληστείας και διαφόρων 

εγκλημάτων, συνέχισαν να ταξιδεύουν. 

 

Τον 17ο αιώνα, μέλη της βρετανικής αριστοκρατίας ταξίδευαν για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα προκειμένου να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Το «Grand Tour» όπως ήταν 
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γνωστό, αποτέλεσε στη συνέχεια ένα σημαντικό και άκρως απαραίτητο μέρος της 

εκπαίδευσης των μελλοντικών πολιτικών ηγετών και επιχειρηματιών (Ueli, 2010). Με 

τη πάροδο των χρόνων, η υγεία αποτέλεσε σημαντικός λόγος ταξιδιού.  

 

Σε αντίθεση με τα ταξίδια, οι λέξεις «τουρισμός» και «τουρίστας» είχαν αρνητική 

σημασία και χαρακτήριζαν την ομαδική φθηνή μετακίνηση που σκοπός της ήταν η 

διασκέδαση και η αναψυχή των κατωτέρων κοινωνικών τάξεων. Έναν αιώνα αργότερα 

(18ος αιώνας), η αύξηση του εισοδήματος, η μεγαλύτερη ασφάλεια και η βελτίωση των 

μεταφορικών μέσων και οδικών δικτύων, οδήγησαν στη δημιουργία του σύγχρονου 

τουρισμού. Το τέλος του 19ου αιώνα και η αρχή του 20ου σηματοδότησαν την αλλαγή 

του τουρισμού σε ένα μαζικό φαινόμενο που αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα. 

 

2.2.1 Ανάπτυξη τουρισμού 

 

Είναι ευρέως γνωστό ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους δυναμικότερα 

αναπτυσσόμενους τομείς που ασκούν σημαντικές επιδράσεις σε άλλους κλάδους και 

συμβάλλουν θετικά στην οικονομία των κρατών. Μετά το 1960, ο τουρισμός άρχισε να 

επιδρά εξαιρετικά στα επίπεδα διαβίωσης των περιοχών και στην ευημερία και τη 

γαλήνη των πολιτών. Η ανάπτυξη και η σωστή οργάνωση των ταξιδιωτικών οδηγών, η 

επέκταση των θεσμών ενός κοινωνικού κράτους, η επικράτηση των ταξιδιών ως 

κοινωνικό πρότυπο καθώς και η οικονομική ανάπτυξη που ο τουρισμός παρέχει, 

αποτελούν τους τέσσερις πιο βασικούς παράγοντες που βασίζεται η εξέλιξη του.  

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, από το 1950 έως και το 2005, ο 

ρυθμός ανάπτυξης των διεθνών τουριστικών αφίξεων έφτασε το 6,5% ανά ετήσια βάση 

ενώ παράλληλα το εισόδημα από την τουριστική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 11,2%. 

Το 2006, οι παγκόσμιες αφίξεις έφτασαν τα 842 εκατομμύρια ενώ το 2008 τα 942 

εκατομμύρια. Ωστόσο, το ίδιο έτος με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, η Ευρώπη 

παρουσίασε μια σχετική επιβράδυνση στις αφίξεις της.  Το 2010, οι παγκόσμιες αφίξεις 

έφτασαν ξανά τους ρυθμούς του 2008, ενώ το 2011 οι αφίξεις αυξήθηκαν σε 983 

εκατομμύρια. Πλέον, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2017, οι διεθνείς 

τουριστικές αφίξεις αυξήθηκαν 6% κατά μέσο όρο, με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη να 

παρατηρείτε στην Μέση Ανατολή (10%) και τη μικρότερη στην Αμερική (4%)8. 

                                                 
8 UNWTO (2011). World Tourism Barometer.  
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Σχήμα 2. Η εξέλιξη των διεθνών αφίξεων (1950-2030) – Πραγματική τάση και πρόβλεψη για το 

2030. Πηγή: World Tourism Organization (2017). 

 

2.3 Μορφές τουρισμού 

 

Ο τουρισμός μπορεί να διακριθεί σε δύο γενικές μορφές, τον μαζικό και τον 

εναλλακτικό τουρισμό. Ο Μαζικός Τουρισμός αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μορφή 

τουρισμού, η οποία αναφέρεται σε πλήθος τουριστών που μετακινούνται με σκοπό την 

ξεκούραση και τη διασκέδαση. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, μια νέα τάση 

εμφανίστηκε με τη στροφή σε εξειδικευμένα είδη τουρισμού, όπως είναι για 

παράδειγμα ο πολιτιστικός ή ο αθλητικός τουρισμός. Ο Τουρισμός Ειδικών 

Ενδιαφερόντων ή αλλιώς ο Εναλλακτικός Τουρισμός, όπως ονομάστηκε, προσελκύει το 

ενδιαφέρον όλο και περισσότερων ανθρώπων. Ως Εναλλακτικός Τουρισμός νοείται η 

μετακίνηση των ατόμων με βάση τα ειδικά ενδιαφέροντα τους. Για την εξαγωγή ορθών 

συμπερασμάτων, παρακάτω αναλύονται αυτές οι δύο μορφές τουρισμού. 

 

2.3.1 Μαζικός τουρισμός 
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Σχήμα 3. Ο κύκλος ζωής του μαζικού τουρισμού
9
. Πηγή: Woodcock και France (1994). 

 

Η αύξηση του εισοδήματος κυρίως μετά από τη Βιομηχανική Επανάσταση, 

δημιούργησε ένα κατάλληλο περιβάλλον για περισσότερα ταξίδια. Με τη πάροδο των 

χρόνων πλήθος ανθρώπων ταξίδευε μέσα από τη χρήση τυποποιημένων πακέτων 

διακοπών που αφορούσαν θέρετρα σχεδιασμένα ή προσαρμοσμένα με τέτοιο τρόπο 

ώστε να εξυπηρετούν τους σκοπούς πολλών ανθρώπων. Το φαινόμενο αυτό 

ονομάστηκε μαζικός τουρισμός και συνδέθηκε με τον μεγάλο όγκο επισκεπτών, τις 

χαμηλές τιμές παρεχόμενων υπηρεσιών, την ομαδικότητα και τον διεθνισμό.  

 

2.3.2 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

 

Από το 1970 και μετά, λόγω των προβλημάτων που δημιουργούσε ο μαζικός τουρισμός 

στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, η ζήτηση στράφηκε στον ειδικό και 

εναλλακτικό τουρισμό, ο οποίος συνδέθηκε με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Τα 

χαρακτηριστικά του συγκεκριμένης μορφής τουρισμού στηρίζονται στο γεγονός ότι 

παρέχει προστασία στο φυσικό περιβάλλον, διατηρεί το οικοσύστημα, αλληλοεπιδρά με 

τον άνθρωπο και τα πολιτιστικά μνημεία, στηρίζει τις αγροτικές περιοχές και επιλύει το 

έντονο πρόβλημα του εποχιακού τουρισμού. Η σημασία του εναλλακτικού τουρισμού 

αναδεικνύατε από το τη δημιουργία αναμνήσεων. Άλλωστε αυτός πρέπει να είναι και ο 

                                                 
9 Woodcock, K. & France, L. (1994): Development theory applied to tourism in Jamaica In: Seaton A. V 

(ed) Tourism: The State of Art p.p, 110 -119. Chichester Wiley 
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σκοπός κάθε ταξιδιού. Η επαφή με νέες κουλτούρες, η γνωριμία των πολιτισμών, ο 

σεβασμός στο περιβάλλον κ.α. πρέπει να αποτελούν στόχο των ατόμων που ταξιδεύουν.  

 

 

Πίνακας 2. Μορφές εναλλακτικού τουρισμού. 

 

Η ταχύτατη ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού οδήγησε στη δημιουργία πολλών 

μορφών όπως είναι σήμερα. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει μερικές από τις πιο 

συνηθισμένες μορφές ειδικού τουρισμού10. 

 

Πιο αναλυτικά, για κάθε μορφή εναλλακτικού τουρισμού που απεικονίζεται στον 

παραπάνω πίνακα, μπορεί να ειπωθεί το εξής: 

 

i. Ο τουρισμός πόλεων ή αλλιώς City Break αποτελεί μια ανερχόμενη τάση των 

έμπειρων ταξιδιωτών που δεν επιθυμούν μια τυποποιημένη σχέση με τους 

προορισμούς, αλλά αντιθέτως επιδιώκουν μια βαθύτερη γνωριμία με την 

κουλτούρα και τον αληθινό χαρακτήρα της πόλης που επισκέπτονται. Ο 

τουρισμός των πόλεων ξεκίνησε για επαγγελματικούς κυρίως λόγους, 

καταλήγοντας σήμερα ως μια μορφή επαφής με νέους πολιτισμούς. Οι 

ελληνικές πόλεις έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χαρίσματα, τα οποία 

προσελκύουν και μαγεύουν κάθε επισκέπτη. Η ιστορία αλλά και οι ποικίλες 

παραδόσεις κάθε πόλης, δημιουργούν έναν πλούσιο αστικό κόσμο. 

                                                 
10  Ηγουμενάκης, Ν. Γ., Κραβαρίτης, Κ.Ν (2004) Τουρισμός Βασικές έννοιες. Εκδόσεις Interbooks 
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ii. Ο συνεδριακός - εκθεσιακός τουρισμός σχετίζεται με τη παρακολούθηση 

συνεδρίων, εκθέσεων κλπ. Είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία 

αναπτύσσεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αλλά και 

παγκοσμίως γενικότερα. Η ανάγκη των ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα να 

επικοινωνούν μεταξύ τους, να ενημερώνονται, να συνεδριάζουν και να 

αποφασίζουν, αποτελεί κίνητρο για τη περαιτέρω ανάπτυξη του συνεδριακού 

τουρισμού στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού, όπως είναι 

φυσικό, απαιτεί υψηλών προδιαγραφών υποδομές και υπηρεσίες, ενώ κρίσιμης 

σημασίας για τη προσέλκυση επισκεπτών είναι η εύκολη πρόσβαση στον τόπο 

πραγματοποίησης ενός συνεδρίου ή έκθεσης. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα 

εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα είναι ελάχιστα με μέγιστη δυνατότητα 

φιλοξενίας  1000 ατόμων. Το παραπάνω γεγονός αναδεικνύει την ανάγκη 

επίλυσης τέτοιων προβλημάτων μέσα από αναπτυξιακές πολιτικές. 

iii. Ως πολιτιστικός τουρισμός ορίζεται εκείνο το υποσύνολο του τουρισμού που 

σχετίζεται με την ιστορία, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, και άλλα στοιχεία που 

συνέβαλλαν στη διαμόρφωση του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Αυτή η μορφή 

τουρισμού γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής παγκοσμίως, ενώ πρόσφατα η 

αναφορά του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επισήμανε 

πως ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να συνδράμει στη περιφερειακή ανάπτυξη 

ανά τον κόσμο. 

iv. Ο αθλητικός τουρισμός είναι μια μορφή ενεργητικής και παθητικής συμμετοχής 

σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Στην ουσία, ο όρος στρέφεται 

στη τουριστική δραστηριότητα των ατόμων και των γκρουπ που έχουν ως 

βασικά κίνητρα τη συμμετοχή σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες, τη 

παρακολούθηση αθλητικών αγώνων και την αθλητική αναψυχή. Υπάρχουν 3 

κατηγορίες αθλητικού τουρισμού: Τουρισμός Αθλητικών Διοργανώσεων, 

Τουρισμός Αθλητικής Αναψυχής και ο Προπονητικός Αθλητισμός. 

v. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένα φαινόμενο που έχει συνδεθεί με την 

Ελλάδα από παλιότερα εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ταξιδιωτών στα κέντρα 

λατρείας. Ως όρος αναφέρεται στην επίσκεψη σε χώρους θρησκευτικής 

σημασίας και σε μνημεία. Όπως αναφέρει ο Πολύζος (2010), ο θρησκευτικός 

τουρισμός αναπτύσσεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια βοηθώντας στην 

ανάκαμψη της οικονομίας μικρών και μη τουριστικών περιοχών.  

vi. Άλλη μια αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού είναι ο ιατρικός τουρισμός ή 

αλλιώς τουρισμός υγείας, ο οποίος αναφέρεται στη μετάβαση των ανθρώπων με 



Αγάθη Φαράντζου, Διπλωματική εργασία – ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση» (2018)  

22 

 

προβλήματα υγείας, εντός και εκτός συνόρων με σκοπό να τους παρασχεθεί 

ιατρική φροντίδα για τη πρόληψη, διάγνωση και διατήρηση της υγείας τους. Για 

την επίτευξη ενός σωστού αποτελέσματος και για την παροχή καλύτερης 

βοήθειας προς το άτομο που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, απαιτείται 

συνεργασία μεταξύ του τουριστικού και του ιατρικού κλάδου, ενώ αναγκαίος 

γίνεται πολλές φορές ο συνδυασμός με τον τουρισμό αποκατάστασης και τον 

ιαματικό τουρισμό. 

vii. Ο γαστρονομικός τουρισμός ως μια μορφή του εναλλακτικού τουρισμού 

αναδεικνύει τη τοπική κουζίνα ενός τόπου ή μίας χώρας, επεκτείνοντάς την και 

σε μία σειρά τοπικών προϊόντων και τεχνογνωσιών.  

viii. Ο τουρισμός εκθέσεων αναφέρεται στη μετακίνηση των ανθρώπων σε έναν 

άλλο προορισμό με σκοπό την επίσκεψη σε εκθέσεις. Οι κυριότερες εκθέσεις 

τουρισμού ανά τον κόσμο είναι η World Travel Market στο Λονδίνο, η ΙΤΒ στο 

Βερολίνο, η  ΒΙΤ στο Μιλάνο, η  FITUR, η οποία γίνεται στη Μαδρίτη, η MITT 

στη Μόσχα, η IMEX στη Φρανκφούρτη και η ΕΙΒΤΜ στη Βαρκελώνη. Από τη 

παραπάνω λίστα δεν μπορεί να λείπει η Philoxenia, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε 

χρόνο στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

ix. Τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι στρέφονται στον οικοτουρισμό, προκειμένου 

να βρίσκονται κοντά σε βουνά, λίμνες, λιμνοθάλασσες, κοιλάδες, σπηλιές, 

πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Συνοπτικά είναι περιοχές που προκαλούν υψηλό 

γεωλογικό ενδιαφέρον. 

x. Ο αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η 

οποία γίνεται σε έναν αγροτικό χώρο με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους 

επισκέπτες να γνωρίσουν αγροτικές περιοχές, να ασχοληθούν με την παραγωγή 

αγροτικών και τοπικών προϊόντων και γενικότερα με την καθημερινή ζωή των 

κατοίκων. Μέσα από τον αγροτουρισμό, οι άνθρωποι ηρεμούν, εφόσον 

βρίσκονται κοντά στη φύση ενώ επίσης μαθαίνουν να την σέβονται.  

xi. Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι ο τουρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει εύρος 

δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Για παράδειγμα θαλάσσια σπορ, κρουαζιέρες, 

ναύλωση σκαφών κ.α.  

xii. Ο ορεινός τουρισμός σε αντίθεση με τον θαλάσσιο τουρισμό, περιλαμβάνει 

δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής που εκδηλώνονται σε ορεινές περιοχές.  

xiii. Ο γεωλογικός τουρισμός αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή γεωλογικής εξερεύνησης 

σε περιοχές που παρουσίαζαν και παρουσιάζουν τέτοιου είδους δραστηριότητα. 

 Ως «μαύρος» τουρισμός ή αλλιώς Dark tourism, ορίζεται ο τουρισμός που 
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περιλαμβάνει ταξίδια σε ιστορικά ή όχι μέρη που συνδέονται με τον θάνατο και 

τη τραγωδία. Ο πόλεμος στο Ιράκ για παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει 

ένα είδος Dark Tourism για όσους ενδιαφέρονται.   

 

2.4 Ο πολιτιστικός τουρισμός 

 

Ο «πολιτισμός», ως όρος πρωτοεμφανίστηκε τον 18ο αιώνα υποδηλώνοντας τη διαφορά 

μεταξύ της λέξης «πολιτισμένος» και «βάρβαρος»11 (Βρύζας, 2005). Ως έννοια 

υποδηλώνει το σύνολο των πνευματικών εκδηλώσεων, των ηθών και εθίμων και άλλων 

επιτευγμάτων μιας κοινωνίας ή ενός έθνους12. Είναι στην ουσία το υποσύνολο του 

τουρισμού που σχετίζεται με την ιστορία, την γλώσσα, την τέχνη και άλλα στοιχεία που 

συνέβαλλαν στη διαμόρφωση του τρόπου ζωής των ανθρώπων. 

 

 Σύμφωνα με τους MacDonald και Jolliffe (2003), ο πολιτισμός περιλαμβάνει την 

ιστορία, τη μυθολογία, τη κουλτούρα, την γλώσσα, τις παραδόσεις, την γαστρονομία, 

τα μουσεία, τα μνημεία, τα έργα τέχνης, τη φυσική ιστορία κ.α. ενός τόπου. Μάλιστα, η 

Αρχαία Ελλάδα και η Αίγυπτος θεωρούνται τα παλαιότερα κέντρα πολιτισμού13. 

 

Με την ανάπτυξη των κρατών, ο τουρισμός αποτέλεσε ένα μέσο επαφής και γνωριμίας 

με νέους πολιτισμούς. Από το 1970 και μετέπειτα, η ζήτηση για πολιτιστική μόρφωση 

αυξήθηκε δραματικά, λόγω της μεσαία τάξης, η οποία είχε υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης 

και εισοδήματος14.  

Ο πολιτιστικός τουρισμός δεν είναι μονάχα ένα κομμάτι του συνόλου του τουριστικού 

προϊόντος, αλλά αποτελεί ένα άλλο διαφορετικό τουριστικό προϊόν που απευθύνεται σε 

ένα ξεχωριστό κομμάτι της αγοράς. Οι τουρίστες που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό 

είναι ενεργοί συμμετέχοντες και ταξιδεύουν με σκοπό την απόκτηση εμπειριών. 

 

                                                 
11 Βρύζας, Κ. (2005) Παγκόσμια επικοινωνία και πολιτιστικές ταυτότητες. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 

12 Καραγιάννης Σ. Γ., (2011), Οικοτουρισµός – Πολιτισµός, Πρακτικά διαπανεπιστηµιακού σεµιναρίου 

επιµόρφωσης για την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστική κληρονοµιάς, Κέντρο ιστορικών µελετών 

καθολικής επισκοπής Σύρου, Άνω Σύρος, 28/8/2011 – 3/9/2011 

13 MacDonald R., and Jolliffe L. (2003) Cultural rural tourism: Evidence from Canada. Annals of 

Tourism Research, Vol. 30, No. 2, pp. 307–322. 

14 Richards G. (1996). Production and consumption of European cultural tourism. Annals of Tourism 

Research, Vol. 23, No. 2, pp.261-283. 
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Αυτή η μορφή τουρισμού γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής παγκοσμίως, αφού το 

πολιτιστικό κίνητρο ήταν και παραμένει ένας από τους κυριότερους λόγους ταξιδιών σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Στη περίπτωση της Ελλάδας, ο συνδυασμός του αρχαιολογικού πλούτου και του 

αρχαιοελληνικού πολιτισμού αποτελεί διαχρονικά έναν από τους κυριότερους πόλους 

προσέλκυσης τουριστών στη χώρα και ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι 

άλλων τουριστικών προορισμών. Μεγάλο τμήμα του πολιτιστικού τουρισμού αποτελεί 

ο αρχαιολογικός τουρισμός, όπου οι τουρίστες επισκέπτονται μια χώρα ή πόλη για να 

θαυμάσουν από κοντά τα ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία της. Η Θεσσαλονίκη 

αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης στα άτομα που κάνουν πολιτιστικό – αρχαιολογικό 

τουρισμό. Η πλούσια ιστορία της πόλης είναι έκδηλη σε κάθε στενό της. Ωστόσο, 

υπάρχουν πολλές προοπτικές για ανάπτυξη αυτού του τομέα στη πόλη, οι οποίες θα 

μελετηθούν περισσότερο στις επόμενες ενότητες.   

 

2.5 Χάρτα πολιτιστικού τουρισμού 

 

Σημαντικό μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της χάρτας του 

πολιτιστικού τουρισμού, η οποία συντάχθηκε από το ICOMΟS (Διεθνής Οργάνωση για 

την Προστασία Μνημείων και Τοποθεσιών), το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και 

Τοποθεσιών και άλλους διεθνείς οργανισμούς. 

 

Η Χάρτα πολιτιστικού τουρισμού, η οποία υπογράφηκε το 1976 στις Βρυξέλλες, 

δημιουργήθηκε με σκοπό τη διατήρηση και τη προάσπιση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς των περιοχών σε παγκόσμιο, εθνικό ή τοπικό επίπεδο, την ενθάρρυνση για 

συμμετοχή στις τουριστικές πολιτιστικές δραστηριότητες, την ενθάρρυνση για διάλογο 

και εμπλοκή όλων των εμπλεκόμενων  φορέων, την προβολή και την ανάπτυξη 

προγραμμάτων που βοηθούν την ανάκαμψη ενός τόπου και τη δημιουργία σεβασμού 

για τον πολιτισμό.  

 

Η Χάρτα στη νέα μορφή της, όπως διατυπώθηκε το 1999 στο Μεξικό, αποτελείται από 

τις Γενικές Αρχές και έξι άρθρα - αρχές. Ο βασικός σκοπός των Γενικών Αρχών είναι η 

διατήρηση του πολιτιστικού τόπου και η ανάδειξη των χαρακτηριστικών του15. Από την 

                                                 
15 INCOMOS, (1999) International Cultural Tourism Charter.   
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άλλη, οι έξι αρχές της Χάρτας στηρίζονται σε κριτήρια αξιολόγησης σχετικά με τον 

τουρισμό, τη διατήρηση του πολιτισμού και τη σημασία του τόπου. Αναλυτικότερα, οι 

έξι Αρχές αναφέρονται: 

 

i. Στη βαθιά κατανόηση της σημασίας μιας περιοχής. 

ii. Στη δημιουργία μιας καλής σχέσης μεταξύ των αξιών του τουρισμού και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

iii. Στην εξασφάλιση μοναδικών εμπειριών στους επισκέπτες.  

iv. Στη συμμετοχή της κοινότητας και της περιοχής στην ανάπτυξη του 

πολιτιστικού τουρισμού, την ενίσχυση και τη προβολή του πλούτου της.   

v. Στα οφέλη που αποκομίζει ο πολιτιστικός προορισμός.  

vi. Στη χρήση των μέσων προβολής και προώθησης του τόπου.  

 

Από τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτή η σημασία της Χάρτας στη διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση του πολιτιστικού πνεύματος των πολιτών. 

 

2.6 Η αγορά του πολιτιστικού τουρισμού 

 

Η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες του κόσμου παρουσιάζουν μείζονος σημασίας 

ενδιαφέρον για τον πολιτιστικό και τον φυσικό τους πλούτο. Σύμφωνα με την 

UNESCO υπάρχουν τουλάχιστον 1073 περιοχές, από τις οποίες οι 832 έχουν 

πολιτιστικό χαρακτήρα και οι 206 είναι φυσικού ενδιαφέροντος. Οι υπόλοιπες 65 έχουν 

και τα δύο αυτά στοιχεία.  

 

Σημαντικό να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά υψηλά σε 

θέση, μόλις 16η, των τόπων που έχουν χαρακτηριστεί παγκοσμίως για τον πολιτιστικό 

τους πλούτο16. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες ενότητες, ο πολιτιστικός 

τουρισμός σχετίζεται με την επίσκεψη σε ιστορικά μνημεία και κτίρια, σε μουσεία ενώ 

αφορά επίσης και τη γαστρονομία, τη θρησκεία και την τέχνη ενός τόπου.  

 Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα από την Mintel, τέσσερις (4) Ευρωπαίοι πολίτες 

επιλέγουν τον προορισμό τους θέτοντας ως κριτήριο την πολιτιστική του κληρονομιά. 

Τέτοιου είδους ταξιδιώτες αναζητούν μια τοπική αυθεντική εμπειρία, μια μοναδική 

                                                 
16 UNESCO. World Heritage Centre 14-11-2017 
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ανάμνηση17. Γι’ αυτό τον λόγο, έχουν γίνει κατά καιρούς μελέτες με σκοπό την 

ανάλυση των πολιτιστικών τουριστών. 

 

2.6.1 Είδη πολιτιστικών τουριστών 

 

Ο πολιτιστικός τουρισμός, όπως έχει προαναφερθεί, αποτελεί μια εναλλακτική μορφή 

τουρισμού, η οποία έχει ως κύριο στόχο της την αειφόρο προβολή ενός τόπου μέσα από 

πολιτιστικές διαδικασίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού εκτιμά ότι ο 

πολιτιστικός τουρισμός αναπτύσσεται κάθε χρόνο με ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 

15%, ενώ περισσότερο από το 37% των διεθνών ταξιδιών που πραγματοποιούνται, 

περιλαμβάνουν και ένα πολιτιστικό στοιχείο18. 

 

Εκτός από την έννοια του πολιτιστικού τουρισμού, σημαντική είναι και η ανάλυση του 

τουρίστα. Πολιτιστικός τουρίστας θεωρείται αυτός ο οποίος επιζητά την εμπειρία μιας 

πολιτιστικής περιπέτειας. Στην ουσία επισκέπτεται έναν τόπο με σκοπό να γνωρίσει την 

ιστορία, την παράδοση, την αρχαιολογία, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, το φαγητό, την 

οικονομική και τη πολιτική δομή, τα φεστιβάλ, την αναβίωση παλιών εθίμων κ.α. 

 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι τουρίστες διαφέρουν μεταξύ τους όπως ακριβώς και 

τα είδη του τουρισμού. Όπως είναι κατανοητό, διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες 

προσπαθεί να ικανοποιήσει ένας τουρίστας που επιλέγει τον μαζικό τουρισμό και 

διαφορετικές ένας που επιλέγει τον πολιτιστικό τουρισμό 19. Ωστόσο και πάλι, οι 

πολιτιστικοί για παράδειγμα τουρίστες παρόλα τα κοινά χαρακτηριστικά τους, 

παρουσιάζουν διαφορές ανάλογα με το βαθμό του κινήτρου κατανάλωσης και το 

ακριβές είδος του πολιτιστικού τουρισμού (μουσεία, τέχνη, γαστρονομία κ.α.)20. Κατά 

τον Silberberg, το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί με βάση τους ομόκεντρους 

κύκλους του παρακάτω γραφήματος. 

 

                                                 
17 Mintel: Global Market Research & Market Insight  

18 UNWTO (2011). World Tourism Barometer. 

19 Hughes, H.L. (2002) Culture and tourism: A framework for further analysis.  Managing Leisure, 7(3), 

164-175 

20 Stylianou- Lambert, T. (2011) Gazing From Home: Cultural Tourism and Art Museums, Annals of 

Tourism Research, 38 (2), 403-421 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm-4nc6ffWAhUJVRQKHTgDB2kQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mintel.com%2F&usg=AOvVaw0dcGb9DwkFR4wb88H1NPyJ
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Σχήμα 4. Ο βαθμός του κινήτρου σχετικά με τον πολιτιστικό τουρισμό. Πηγή: Silberberg, T. (1995) 

"Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites" (Ιδία επεξεργασία). 

 

Ο μικρότερος εσωτερικός κύκλος (greatly motivated by culture) αφορά τους τουρίστες 

που ενδιαφέρονται κατά αποκλειστικότητα για τον πολιτισμό του προορισμού που 

επιλέγουν να επισκεφθούν. Από την άλλη, ο δεύτερος κύκλος (motivated in part by 

culture) αναφέρεται σε εκείνους τους τουρίστες, οι οποίοι αναζητούν «εν μέρει» τον 

πολιτισμό. Πιο αναλυτικά, οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν έναν προορισμό και 

λόγω κάποιων πολιτιστικών ευκαιριών και δραστηριοτήτων. Στον τρίτο κύκλο 

(adjunct), τα άτομα ταξιδεύουν με βάση άλλα κίνητρα και όχι λόγω του πολιτιστικού 

πλούτου της περιοχής. Ωστόσο, κατά τη παραμονή τους, οι τουρίστες αυτοί σχεδιάζουν 

πολιτιστικές επισκέψεις (μουσεία, μνημεία, θέατρα κτλ.). Ακόμα, ο εξωτερικός κύκλος 

(accidental cultural tourists), περιλαμβάνει τους τυχαίους πολιτιστικούς τουρίστες, 

εκείνους δηλαδή που ταξιδεύουν χωρίς να επιθυμούν την επίσκεψη σε κάποιο 

πολιτιστικό στοιχείο της περιοχής, αλλά κατά τη διαμονή τους η επίσκεψη γίνεται κατά 

τύχη. Ένα παράδειγμα σε αυτό είναι οι τουρίστες που ταξιδεύουν στη Ρώμη χωρίς να 

επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τα μνημεία της, αλλά κατά τύχη συναντούν το 

Κολοσσαίο ή τη Fontana di Trevi. Τέλος, όσοι βρίσκονται εκτός του συγκεκριμένου 

κύκλου δεν επισκέπτονται σε καμία περίπτωση κάποιο πολιτιστικό αξιοθέατο21.   

                                                 
21 Silberberg, T. (1995) Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites, 

Tourism Management, 16 (5), 361-365 
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Εκτός από τον Silberberg, ο Hughes ταξινόμησε τους πολιτιστικούς τουρίστες σε δύο 

τύπους, ονομάζοντας τον πρώτο κύριο (core) και τον δεύτερο περιφερειακό 

(peripheral). Ο κύριος τουρίστας είναι αυτός ο οποίος ταξιδεύει σε ένα μέρος με σκοπό 

να γνωρίσει τον πολιτισμό του, ενώ αντίθετα ο περιφερειακός αναφέρεται σε αυτούς 

που ταξιδεύουν για διάφορους άλλους λόγους. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγοριοποίησε 

τους κύριους τουρίστες σε πρωταρχικούς (primary) και πολύ-πρωταρχικούς (multi – 

primary), κάτι ανάλογο με τους  greatly motivated και motivated in part του Silberberg 

αντίστοιχα. Επίσης, χώρισε και τους περιφερειακούς τουρίστες σε συμπτωματικούς 

(incidental) και τυχαίους (accidental), οι οποίοι αντιστοιχούν ανάλογα στους adjunct 

και accidental.   

 

2.6.2 Προφίλ τουριστών 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναγνώριση και η ανάλυση της ταυτότητας των ατόμων που 

επιλέγουν τον πολιτιστικό τουρισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την βιβλιογραφία 

πολλών ετών, οι τουρίστες που αναζητούν τη γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός 

τόπου έχουν κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία επιγραμματικά είναι22:   

 

 Ο πολιτιστικός τουρισμός και γενικότερα τα είδη του εναλλακτικού τουρισμού 

λόγω της ιδιομορφίας τους, απαιτούν μια καλή οικονομική κατάσταση από τη 

πλευρά των τουριστών. Έτσι λοιπόν, ο πολιτιστικός τουρίστας είναι ο 

ιδανικότερος ταξιδιώτης ενός τόπου λόγω της αυξημένης κατανάλωσης του και 

των δαπανών που κάνει κατά τη διάρκεια των διακοπών του.  

 Ο πολιτιστικός τουρίστας φαίνεται να παραμένει στο τόπο προορισμού του 

περισσότερο χρονικό διάστημα από ότι ένας άλλος τουρίστας.   

 Επιπλέον, τέτοιου είδους τουρίστες έχουν μεγαλύτερο μορφωτικό επίπεδο από 

το ευρύτερο τουριστικό κοινό.  

 Ο πολιτιστικός τουρισμός προσελκύει και ενδιαφέρει κατά βάση μεγαλύτερες 

ηλικιακές κατηγορίες.   

 Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτιστικών τουριστών είναι γυναίκες.    

 

                                                 
22 Silberberg, T. (1995) Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites. 

Tourism Management, 16 (5), 361-365 
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Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να επιβεβαιωθούν από σχετική έρευνα του Travel 

Industry Association of America αλλά και από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων. 

 

 

Πίνακας 3. Βασικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού «Πολιτισμός και Θρησκεία». Πηγή: IRK 

International, επεξεργασία SETE Intelligence. 

 

Ωστόσο εκτός των παραπάνω, η ανάγκη για περαιτέρω ανάλυση του προφίλ των 

τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα είναι σημαντική. Σύμφωνα με πρόσφατα 

στοιχεία του SETE Intelligence για το 2015, ο αριθμός των τουριστών που ταξίδεψαν 

στην Ελλάδα λόγω του πολιτιστικού και θρησκευτικού πλούτου που παρουσιάζει η 

χώρα, έφτασε μόλις τα 2.108 άτομα23.  

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, γίνεται πιο αντιληπτό ότι το μερίδιο αγοράς της 

Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό τουρισμό «Πολιτισμός και Θρησκεία» είναι αρκετά χαμηλό, 

μόλις δηλαδή στο 2,4% των ταξιδιών, 2,9% των διανυκτερεύσεων και 2,2% της 

δαπάνης, κάτι αρκετά λυπηρό αν λάβει κανείς υπόψη του το ιδιαίτερο υψηλό απόθεμα 

της χώρας σε πολιτιστικούς και θρησκευτικούς πόρους. Μόνο η πρωτεύουσα και η 

συμπρωτεύουσα έχουν απεριόριστα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, όπως η 

Ακρόπολη, ο Παρθενώνας κ.α., ενώ επίσης υπάρχουν χιλιάδες μοναστήρια και 

εκκλησίες.  

 

Επιπροσθέτως, η έρευνα έδειξε πως το προϊόν «Πολιτισμός και Θρησκεία» παρουσιάζει 

μεγάλη απήχηση και ζήτηση σε αγορές εκτός Ευρώπης. Επιπροσθέτως, η δαπάνη των 

επισκεπτών εκτός Ευρώπης είναι σημαντικά υψηλότερη (σχεδόν 50%) από τη μέση 

Ευρωπαϊκή καταναλωτική δαπάνη (€1.718 ανά ταξίδι και €202 ανά ημέρα έναντι €852 

και €82). Συμπερασματικά, το μερίδιο αγοράς των εκτός Ευρώπης επισκεπτών στην 

Ελλάδα για «Πολιτισμό και Θρησκεία» ανέρχεται σε 29,3% των ταξιδιών, 25,7% των 

διανυκτερεύσεων και 45,5% της δαπάνης. Με βάση τα στοιχεία αυτά, κατανοούμε το 

                                                 
23 SETE (2015) Who is your client 
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ελάχιστο μερίδιο αγοράς που επισκέπτεται τη χώρα στο σύνολό της, με σκοπό να 

θαυμάσει και να γνωρίσει από κοντά τον πολιτισμό της. 

 

 

Σχήμα 5. Γράφημα 2. Ηλικιακές ομάδες για τουρισμό «Πολιτισμός και Θρησκεία». Πηγή: IRK 

International, επεξεργασία από SETE Intelligence. 

 

Επίσης, η ανάλυση του SETE Intelligence από στοιχεία που άντλησε από το IPK 

International, έδειξε ότι δημογραφικά, σε αντίθεση με τον Ευρωπαϊκό τουρισμό για 

«Πολιτισμό και Θρησκεία», οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες με το 

φαινόμενο αυτό να είναι ιδιαίτερα έντονο στους τουρίστες από τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη 

Βουλγαρία και τη Σκανδιναβία.  

 

Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα, παρατηρείται ευρεία κατανομή πλην των άνω των 75 

ετών. Η μέση ηλικία στην Ελλάδα (42,4) είναι ανάλογη με αυτήν στην Ευρώπη γενικά 

(43,1).  

 

Πίνακας 4. Εισερχόμενος τουρισμός Π&Θ στην Ελλάδα, 2015. Πηγή: IRK International, 

επεξεργασία SETE Intelligence. 
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Επιπλέον, από την ίδια μελέτη του 2015, προέκυψε ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται 

την Ελλάδα για πολιτιστικές διακοπές είναι ανώτερου οικογενειακού εισοδήματος (σε 

ποσοστό 55% έναντι 50% Ευρωπαϊκού Μ.Ο.).  

 

 

Πίνακας 5. Οικογενειακό εισόδημα από εισερχόμενο τουρισμό Π&Θ στην Ελλάδα. Πηγή: IRK 

International, επεξεργασία SETE Intelligence. 

 

Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητη η αναφορά του μορφωτικού επιπέδου των 

επισκεπτών. Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, η Ελλάδα προσελκύει κατά κύριο 

λόγο τουρίστες ανώτερου επιπέδου εκπαίδευσης (69% έναντι 57% Ευρωπαϊκού μέσου 

όρου,), κάτι το οποίο τεκμηριώνει ο παρακάτω σχετικός πίνακας.  

 

 

Πίνακας 6. Επίπεδο εκπαίδευσης από εισερχόμενο τουρισμό Π&Θ στην Ελλάδα. Πηγή: IRK 

International, επεξεργασία SETE Intelligence. 

Από την ανάλυση της IRK International, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν 

συμπεράσματα σχετικά με τη διάρκεια του ταξιδιού ενός πολιτιστικού τουρίστα.   

Όπως παρατηρείτε στον ακόλουθο πίνακα, ο μέσος όρος διάρκειας διανυκτερεύσεων 

στην Ελλάδα για τέτοιου είδους διακοπές είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 

Ευρωπαϊκό μέσο όρο (9,7 έναντι 8,6).  
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Πίνακας 7. Διανυχτερεύσεις από εισερχόμενο τουρισμό Π&Θ στην Ελλάδα. Πηγή: IRK 

International, επεξεργασία SETE Intelligence. 

 

Τέλος, τα επόμενα γραφήματα αποδεικνύουν την καλή οικονομική κατάσταση των 

πολιτιστικών τουριστών, μιας που δαπανούν ανά ταξίδι € 1.106 κατά μέσο όρο ή 116 € 

ανά ημέρα.  

 

 

Σχήμα 6. Τουριστική δαπάνη ανά ταξίδι και ανά ημέρα, 2015. Πηγή: IRK International, 

επεξεργασία από SETE Intelligence. 

 

2.7 Ο ρόλος του πολιτιστικού τουρισμού στην Περιφερειακή Ανάπτυξη 

 

Η περιφερειακή ανάπτυξη και η εναρμόνιση του έργου με τον πολιτικοοικονομικό και 

κοινωνικό στόχο της χώρας είναι ο βασικότερος σκοπός κάθε Περιφέρειας. Ο 

τουρισμός είναι ένα μέσο που μπορεί αλλά και ενισχύει την Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια. Η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού έχει πολλά θετικά, μιας που συμβάλλει 

στην εξάλειψη της εποχικότητας, στη καλύτερη περιφερειακή κατανομή του 

εισοδήματος και των ωφελειών στην Περιφέρεια.  

 

Ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να αξιοποιηθεί επαρκώς συμβάλλοντας ενεργά και 

θετικά στην ανάπτυξη της κάθε Περιφέρειας. Ας μη ξεχνάμε πως πηγή της οικονομικής 
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και κοινωνικής ανάπτυξης είναι η πολιτιστική κληρονομιά 24. Η σωστή αξιοποίηση του 

πολιτιστικού κεφαλαίου μιας περιοχής μπορεί να εξασφαλίσει πολλά μείζονος 

σημασίας οφέλη.  

 

Πιο αναλυτικά, τα οφέλη του πολιτιστικού τουρισμού στην Περιφερειακή Ανάπτυξη 

είναι: 

 

 Αύξηση εμπορικών δραστηριοτήτων 

 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του τόπου 

 Δημιουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 Καταπολέμηση της εποχικότητας25 

 Εξάλειψη της ανεργίας26 

 Εκσυγχρονισμός και διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων 

 Ενίσχυση και αναβίωση των παραδοσιακών επαγγελμάτων 

 Αύξηση του τοπικού εισοδήματος27 

 Ανάδειξη νέων περιοχών, όπως είναι τα άγονα μικρά νησιά με απέραντο όμως 

πολιτιστικό πλούτο28 

 Τόνωση μη γεωργικής απασχόλησης29 

 Εμπλουτισμός ήδη υπάρχοντος πολιτιστικού πλούτου μέσα από την ίδρυση 

μουσείων, εκδηλώσεων κ.α. 

 Εκπαιδευτικά οφέλη λόγω της δημιουργίας και της οργάνωσης ενημερωτικών 

προγραμμάτων30 

                                                 
24 Jolliffe L. και Smith R. (2001) Heritage, Tourism and Museums: the case of the North Atlantic islands 

of Skye, Scotland and Prince Edward Islands, Canada, International Journal of Heritage Studies, 7 (2), 

149-172 

25 Cuccia, T. και Rizzo, I. (2011) Tourism seasonality in cultural destinations: Empirical evidence from 

Sicily, Tourism Management, 32, 589-595 

26 Βλέπε σχόλιο 25 

27 Αποστολόπουλος, Δ. Κ. και Σδράλη, Β. Δ. (2009) Εναλλακτικός και Ήπιος Τουρισμός Υπαίθρου: 

Θεωρητική Προσέγγιση & Εφαρμογές, Αθήνα, Δ.Β. Ελληνοεκδοτική Α.Ε.Ε.Ε. 

28 Brida, G.J., Meleddu, M. και Pulina, M. (2011) Factors influencing the intention to revisit a cultural 

attraction: The case study of the Museum of Modern and Contemporary Art in Rovereto, Journal of 

Cultural Heritage 

29  Βλέπε σχόλιο 27 

30  Βλέπε σχόλιο 27 



Αγάθη Φαράντζου, Διπλωματική εργασία – ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση» (2018)  

34 

 

 Προώθηση και ενίσχυση πολιτιστικών σχέσεων, τα οποία συμβάλλουν στην 

ειρήνη και τη διεθνή συνεργασία31 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο πολιτιστικός τουρισμός επιδρά θετικά στην οικονομική, 

κοινωνική, πολιτική κτλ. ενίσχυση τόσο μιας χώρας όσο και μιας περιφέρειας. Εκτός 

από τα θετικά στον τόπο, προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και καλύτερο βιοτικό 

επίπεδο στους κατοίκους του. Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε, πως για κάθε 

επιτυχημένο πλάνο απαιτείται ένα καλά οργανωμένο σχέδιο και ένα κατάλληλο 

θεσμικό πλαίσιο που να ορίζει την εκάστοτε ένταση και έκταση της κάθε 

δραστηριότητας32. 

 

3 Μουσεία και Εναλλακτικές Στρατηγικές Ανάπτυξης Μουσείων 

3.1 Ορισμός και αποστολή μουσείων 

 

Τα μουσεία αποτελούν μια από τις σημαντικότερες πηγές του πολιτισμού μιας 

περιοχής. Είναι στην ουσία η απεικόνιση της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της 

κληρονομιάς μιας χώρας ή ενός τόπου. Στην Ελλάδα υπάρχει ιστορία αιώνων για κάθε 

γεωγραφικό διαμέρισμα και για κάθε μικρή πόλη ή χωριό της, η οποία αναβιώνεται 

μέσα από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.  

 

Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες εύρεσης ενός ορισμού που να προσδιορίζει και 

να καλύπτει τα μουσεία κάθε τύπου. Μάλιστα το 1946 συστάθηκε το Διεθνές 

Συμβούλιο Μουσείων (ICOΜ) από την UNESCO με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία 

των μουσείων, την μελέτη και τη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε 

παγκόσμιο επίπεδο33. Το ICOM εκείνη την περίοδο όριζε ως μουσείο τον μόνιμο και 

χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα οργανισμό που υποτάσσεται στις υπηρεσίες και την 

ανάπτυξη της κοινωνίας ενώ επίσης συντηρεί, μελετά, κοινοποιεί και εκθέτει υλικές 

                                                 
31 Goeldner, R. C. και Ritchie, R. J. B. (2003) Tourism, Principles, Practices, Philosophies, John Wiley 

& Sons, Inc 

32 Βερνίκος Ν., Δασκαλοπούλου Σ., Μπαντιμαρούδης Φ., Μπουμπάρης Ν. και Παπαγεωργίου Δ. (2004) 

Πολιτιστικές Βιομηχανίες – Διαδικασίες, Υπηρεσίες και Αγαθά. Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική 

33 Οικονόμου Μ. (2003), Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός;. Μουσειολογικοί προβληματισμοί 

και ζητήματα. Κριτική: Αθήνα 
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μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός με σκοπό την εκπαίδευση και τη 

ψυχαγωγία34 35.  

 

Εκτός του ορισμού της ICOM (International Council of Museums), το 1984 η Ένωση 

Μουσείων της Βρετανίας όρισε το μουσείο ως έναν οργανισμό συλλογής, τεκμηρίωσης, 

διαφύλαξης, έκθεσης και ερμηνείας υλικών μαρτυριών και σχετικών πληροφοριών προς 

το κοινό και δημόσιο όφελος. Δεκατέσσερα (14) χρόνια αργότερα ο ορισμός 

τροποποιήθηκε λίγο, αναφερόμενος περισσότερο στην εξερεύνηση των διαφόρων 

συλλογών και στη ψυχαγωγική μόρφωση των παιδιών ως μέσο εκπαίδευσης και 

μάθησης (Οικονόμου, 2003)36 37.  

 

Επίσης, μια προσπάθεια ορισμού της έννοιας και του ρόλου των μουσείων, έγινε από 

την Αμερικανική Ένωση Μουσείων, η οποία το ανέφερε το μουσείο ως έναν 

οργανωμένο και μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στοχεύει στην εκπαίδευση μέσω 

εξειδικευμένου προσωπικού και απτών αντικειμένων που εκθέτει στο κοινό με βάση 

κάποιο πρόγραμμα38.   

 

Με βάση τους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, γίνεται κατανοητός ο 

σκοπός και η αποστολή των μουσείων. Η ικανοποίηση μιας ανθρώπινης ανάγκης και η 

δημιουργία ενός αρχείου για την ιστορία και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων πριν τα 

σημερινά χρόνια είναι δύο βασικοί σκοποί της λειτουργίας ενός μουσείου. Επιπλέον, τα 

μουσεία συστάθηκαν με αποστολή την εκπαίδευση, τη μόρφωση, τη γνωριμία με τον 

πολιτισμό μιας περιοχής, τη μετάδοση μηνυμάτων, την ψυχαγωγία, την 

ευαισθητοποίηση και την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού μέσω της προσφοράς 

ποικίλων και εναλλακτικών δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου. 

 

                                                 
34 6ο Περιφερειακό Σεμινάριο Καβάλας (2002), Για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Νομού Καβάλας. Μουσείο- Σχολείο, Citronio: Αθήνα 

35 Βλέπε σχόλιο 33 

36 Βλέπε σχόλιο 33 

37 Scott C. A. Soren B. J. (2009). Introduction to the special issue –exploring the value of museums. 

Museum Management and Curatorship, 24 (3), 189-193. 

38 American Association of Museums (1973). Museum Accreditation: Professional Standards. AAM: 

Washington 
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Συμπερασματικά, τα μουσεία είναι ένας ιδιαίτερος τομέας ανάδειξης πολιτιστικού 

πλούτου ενώ η ιστορία των μουσείων, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια αποδεικνύει τη 

σημαντικότητα τους στον τουρισμό και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη ενός 

τόπου. 

 

3.1.1 Η ιστορική εξέλιξη των μουσείων 

 

Η αναζήτηση της γνώσης από τους ανθρώπους είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό τους 

γνώρισμα. Η καρδιά της μουσειακής λειτουργίας είναι η συλλογή αντικειμένων που 

αναδεικνύουν τον πολιτισμό κάθε χώρας. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης ενός 

μουσείου, όπως ορίζει το ICOM. Τα μουσεία δημιουργήθηκαν με σκοπό να καλύψουν 

την ανάγκη των ανθρώπων για γνώση, ιδίως αν αναλογιστούμε πως αποτελούν ένα από 

τους κυριότερους τρόπους μάθησης και εκπαίδευσης των ατόμων (Burcaw, 1997).   

 

Το πρώτο μουσείο στη παγκόσμια ιστορία δημιουργήθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. στην 

Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από τον Πτολεμαίο Σωτήρα, αποτελώντας ένα χώρο 

συγκέντρωσης και μελέτης των επιστημών. Τα εκθέματα του συγκεκριμένου μουσείου 

αφορούσαν γλυπτά, χειρουργικά εργαλεία και αστρονομικά όργανα.  

 

Στη συνέχεια και κατά τη ρωμαϊκή περίοδο συστάθηκαν όλο και περισσότερα μουσεία, 

τα οποία λειτουργούσαν ως τόπος συνάντησης ανήσυχων προσωπικοτήτων και όχι ως 

χώρος έκθεσης. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο υπήρχαν πολλές ιδιωτικές συλλογές που 

φιλοξενούσαν στις επαύλεις τους διάφοροι πλούσιοι Ρωμαίοι39.  

 

Κατά τον Μεσαίωνα, η έκθεση στράφηκε σε θρησκευτικά αντικείμενα, όπως είναι για 

παράδειγμα οι εικόνες και τα βιβλία. Η στροφή αυτή, φάνηκε να οφείλεται κατά κύριο 

λόγο από τους Σταυροφόρους, οι οποίοι έφεραν κατά την επιστροφή τους πολύτιμα 

αντικείμενα από χώρες που λεηλάτησαν. Ο όρος «μουσείο» στην Αναγέννηση, δήλωνε 

το σύνολο των θησαυρών που είχαν στη κατοχή τους οι ευκατάστατοι. Οι ιδιωτικές 

συλλογές έργων τέχνης, όπως του Λαυρέντιου των Μεδίκων στη Φλωρεντία, 

αποτέλεσαν τον πυρήνα των συλλογών πολλών μουσείων ενώ συνάμα έδωσαν μια 

πρώτη εικόνα της σημερινής κατάστασης40. 

                                                 
39  Ambrose, Timothy and Paine, Crispin, 1993, Museum Basics, Routledge, London, σελ. 2, 3 

40 Βουδούρη, ∆άφνη, 2003, Κράτος και Μουσεία, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ.  90 
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Επιπλέον, το 1683 το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε 

επίσημα το μουσείο με δημόσιο χαρακτήρα, ως έναν οργανισμό που δέχεται ιδιωτικές 

συλλογές, δημιουργεί εγκαταστάσεις και επιτρέπει τη πρόσβαση στο ευρύτερο κοινό41. 

Τον 18ο αιώνα με τον Γαλλικό Διαφωτισμό, η περιέργεια και η δίψα για περισσότερη 

γνώση των κατοίκων αυξάνεται. Με αυτή την αφορμή συστήνεται το 1759 το 

Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο και το 1793 το μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι. 

Τον 19ο αιώνα λόγω του μη ικανοποιητικού εισοδήματος από τις συλλογές, οι κάτοχοι 

τους τα πούλησαν στο δημόσιο. Τα έργα ενσωματώθηκαν σε Μουσεία διαφόρων τύπων 

και οι συλλογές αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης και γνωριμίας των πολιτισμών.  

 

Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στα μουσεία είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η 

προσβασιμότητα, η δυνατότητα εκπαίδευσης και η χρήση νέων τεχνολογιών 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τομέα και στη δημιουργία κινήτρων για επίσκεψη.  

 

Η έκθεση των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα (1829-1909) 

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα μελετηθεί η έκθεση των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα και ο 

ρόλος των μουσείων κατά την περίοδο 1829 έως 1909. Σύμφωνα με στοιχεία από τα 

αποτελέσματα της έρευνας του τμήματος Μουσειακής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 

Leicester, τα μουσεία απεικονίζουν την ιστορία ενός τόπου και έχουν απεριόριστες 

πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές επιρροές.  

 

Με την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, το 1830, η ανάγκη για έκφραση της 

εθνικής ταυτότητας έγινε πιο επιτακτική42. Τα μνημεία αποτέλεσαν λόγο ύπαρξης του 

σύγχρονου κράτους, το οποίο δημιούργησε μουσεία για την απεικόνιση της αυθεντικής 

εθνικής κληρονομιάς και της παράδοσης που κληρονόμησε από την Αρχαία Ελλάδα43. 

Σκοπός των μουσείων εκείνη την περίοδο, η οποία ονομάστηκε «περίοδος πρωτοπόρων 

(1829-1874)», ήταν η αποθήκευση και η φύλαξη των αρχαιοτήτων. Με βάση τον πρώτο 

αρχαιολογικό νόμο, το 1834, τα μουσεία έπρεπε να διαφυλάσσουν κάθε αρχαιολογικό 

                                                 
41 Βλέπε σχόλιο 39 

42 Αβδέλα, Ε. (1997) Χρόνος, ιστορία και εθνική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο.  

43 Alpers, S. (1991) The Museum as a Way of Seeing. Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of 

Museum Display. Smithsonian Institution, p.p 25-32. 
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αντικείμενο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν είχαν τη δυνατότητα ανασκαφών και μελέτης 

ευρημάτων44.  

 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1885, το νομοθετικό κείμενο που αφορούσε τη λειτουργία 

των μουσείων άλλαξε την επικρατούσα άποψη της εποχής και ανάπτυξε την ιδέα των 

μουσείων ως χώρο παιδείας και μάθησης. Κατά τη «περίοδο της διαμόρφωσης (1874-

1900)» οργανώθηκε το μεγαλύτερο αθηναϊκό μουσείο ενώ άρχισαν να δημιουργούνται 

μουσεία και στη περιφέρεια45.  

 

Η τελευταία περίοδος, η «περίοδος της επέκτασης (1900-1909)» όπως ονομάστηκε, 

έμεινε γνωστή για την ανάπτυξη νέων μουσείων, τη βελτίωση των μουσειακών 

πρακτικών και το διορισμό μόνιμου προσωπικού σε αυτούς τους χώρους46. Μάλιστα το 

1909 ιδρύθηκαν 34 μουσεία, εκ των οποίων 23 δημιουργήθηκαν από την Αρχαιολογική 

Εταιρεία και 11 από το κράτος. 

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η σημασία των εκθέσεων της κάθε εποχής, στηριζόταν 

στη προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων, στη σύνδεση αυτών με την σύγχρονη 

Ελλάδα και την ικανότητα διασφάλισης της κληρονομιάς47.  

 

3.2 Θεσμικό πλαίσιο μουσείων 

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ICOM για τα μουσεία, το θεσμικό πλαίσιο 

τους απαρτίζεται από δύο βασικές αρχές και κατηγορίες, τα καταστατικά έγγραφα και 

τον καθορισμό της αποστολής, των στόχων και της πολιτικής των μουσείων. Όφελος 

των δημόσιων αρχών είναι η διασφάλιση της ύπαρξης ιδρυτικής πράξης και του 

δημοσιευμένου ή άλλου σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου από το μουσείο, το οποίο 

σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να ορίζει σαφώς το νομικό καθεστώς, τη μόνιμη 

λειτουργία και τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του. Από την άλλη πλευρά, όφελος 

                                                 
44 Gazi, A. (1994) Archaeological Museums and Displays in Greece 1829-1909. A first approach. 

Museological Review 1, p.p. 50-69. 

45 Κιτρομηλίδης, Π. (1984) Ιδεολογικά ρεύματα και πολιτικά αιτήματα. Αθήνα: Εστία, σελ. 23-38. 

46 Hamilakis, Y. & Yalouri, E (1996) Antiques as symbolic capital in modern Greek society. Antiquity 70, 

p.p. 18-29. 

47 Leone, M. (1981) Archaeology’s Relationship to the Present and the Past. Modern Material Culture. 

New York, Academic Press, p.p. 5-13. 
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των διοικητικών αρχών είναι η σύνταξη και η κοινοποίηση μιας δήλωσης σχετικά με 

την αποστολή, τους στόχους και την πολιτική που έχει το μουσείο καθώς και τον ρόλο 

και τη σύνθεση των ίδιων των αρχών48.  

 

Επιπλέον, σημαντικές ρυθμίσεις σχετικές με την ίδρυση και τη λειτουργία των 

μουσείων της επικράτειας, κρατικών και ιδιωτικών, θεσπίστηκαν για πρώτη φορά το 

2002 με βάση το άρθρο 45 του Ν. 3028/2002. Από τις ρυθμίσεις αυτές και τις σχετικές 

προβλέψεις, το 2011 θεσμοθετήθηκε με απόφαση του Υπουργού το σύστημα 

Αναγνώρισης των Ελληνικών Μουσείων. Η απόφαση της δημιουργίας του συστήματος 

εξειδικεύει προϋποθέσεις ίδρυσης νέων μουσείων από το Δημόσιο, ενώ ταυτόχρονα 

επιβάλλει τη τήρηση των προϋποθέσεων στα μη δημόσια μουσεία προκειμένου αυτά να 

αναγνωρίζονται από το ΥΠΠΟΤ. Σκοπός του συστήματος είναι η βελτίωση των 

υποδομών και των υπηρεσιών, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η 

χάραξη κοινής κρατικής πολιτικής για τα μουσεία. Για την επιτυχία των στόχων αυτών, 

κάθε μουσείο εξετάζεται και αξιολογείται με βάση το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, τα 

διεθνή πρότυπα και την επιστημονική δεοντολογία. Για τη μεγιστοποίηση της αξίας που 

λαμβάνουν οι πελάτες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα μουσεία υπόκεινται σε 

στοχαστικό έλεγχο του καθεστώτος τους, της οργανωσιακής τους δομής, της 

οικονομικής τους βιωσιμότητας, των υποδομών, της συντήρησης των συλλογών κ.α. 

 

3.3 Κατηγορίες και τύποι μουσείων 

 

Όπως είναι φυσικό, τα μουσεία διαφέρουν μεταξύ τους με βάση τη θεματολογία τους. 

Στην ουσία τα μουσεία κατηγοριοποιούνται με βάση τις συλλογές και τα εκθέματα που 

έχουν, τους φορείς ίδρυσης τους, με βάση του βεληνεκούς της συλλογής τους, του 

κοινού που εξυπηρετούν και του εκθεσιακού τους χώρου (Νούσια, 2003).  

 

Πιο αναλυτικά, με βάση τη συλλογή τους, τα μουσεία μπορούν να διακριθούν σε 

γενικού ενδιαφέροντος και μικτά μουσεία, τα οποία περιέχουν μια ποικιλία 

διαφορετικών ειδών και σε ειδικά μουσεία, τα οποία παρέχουν εξειδικευμένες συλλογές 

μιας ομάδας εκθεμάτων49. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ειδικών μουσείων είναι τα 

                                                 
48 ICOM, 2009, Κώδικας Δεοντολογίας για τα Μουσεία. 

49 Cameron, D. F. (1968), A Viewpoint: The Museum as a Communications System and Implications for 

Museum Education. Curator: The Museum Journal, 11: 33–40. doi: 10.1111/j.2151-6952.1968.tb00883.x 
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αρχαιολογικά, τα ιστορικά, τα λαογραφικά, τα πολεμικά, τα νομισματικά, τα ναυτικά, 

τα εθνολογικά, της τέχνης, της φυσικής ιστορίας, των επιστημών κ.α.  

 

Επίσης, τα μουσεία κατηγοριοποιούνται σε ιδρυτικού και διαχειριστικού φορέα, όπως 

είναι τα κρατικά, τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Βάση του βεληνεκούς της συλλογής τους 

μπορούν να ταξινομηθούν σε εθνικά, περιφερειακά και τοπικά ενώ με βάση το κοινό 

τους σε γενικά, εκπαιδευτικά και ειδικού ενδιαφέροντος. Τέλος, με βάση τον χώρο 

υπάρχουν τα υπαίθρια, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα ιστορικά κτίρια ή μουσεία.  

 

Εκτός από τη μελέτη των κατηγοριών των μουσείων, μείζονος σημασίας είναι και η 

ανάλυση των τύπων των μουσείων, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα το εύρος και 

η απέραντη ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά που απεικονίζεται σε αυτά50. Κατά τη 

διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, έγινε λόγος για τρείς τύπους των μουσείων, το 

παραδοσιακό, το μοντέρνο και το μεταμοντέρνο. 

 

Πιο αναλυτικά, τα παραδοσιακά μουσεία αποτελούσαν και αποτελούν την πιο αυστηρή 

μορφή των μουσείων, με την έννοια ότι παρουσιάζουν τα εκθέματα τους γραμμικά σε 

κλειστές ενότητες και με αυστηρή χρονολογική σειρά, μην αφήνοντας περιθώριο για 

εναλλακτικές αλήθειες αλλά παρουσιάζοντας μόνο τα ίδια αντικείμενα και τη 

πραγματική και αντικειμενική ιστορία τους. Σε αυτόν τον τύπο μουσείου, τα εκθέματα 

συνοδεύονται αποκλειστικά από ακαδημαϊκού τύπου πληροφορίες, τα οποία καθιστούν 

αρκετά δύσκολη την αποκωδικοποίηση και τη κατανόηση τους από το κοινό.  

 

Για εκείνους που αναζητούν μια πιο ανάλαφρη μορφή μουσείων, υπάρχουν τα 

μοντέρνα μουσεία, τα οποία ενδιαφέρονται τόσο για το κοινό τους όσο και για τη 

συντήρηση, τη μελέτη και την ανάδειξη των συλλογών τους. Αυτού του είδους τα 

μουσεία παρουσιάζουν τα εκθέματα τους με τρόπους που προσελκύουν και 

διευκολύνουν τη κατανόηση τους από το κοινό (Νάκου, 2011), όπως είναι για 

παράδειγμα σκηνογραφικά πλαίσια, ήχοι, οσμές, συνοπτικά κείμενα, βιντεοταινίες, 

παιχνίδια51 κ.α.  

 

                                                 
50 Gurian, E.H. (2002). Choosing among the options: an opinion about museum definitions, Curator: The 

Museum Journal, 45, 75-88.   

51 Hooper-Greenhill E. (1991) A new communication model for museums. in G.Kavanagh (Ed.), Museum 

Languages: Objects and texts, Leicester: Leicester University Press, pp. 49-61 
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Η τελευταία κατηγορία των μεταμοντέρνων μουσείων επικεντρώνεται στην 

εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των ατομικών, ομαδικών, κοινωνικών και 

πολιτισμικών αναγκών. Μάλιστα ήδη από το 1970, τα μουσεία πραγματοποιούν 

έρευνες με σκοπό τη καλύτερη προσαρμογή και ικανοποίηση των προσδοκιών όλων 

των ανθρώπων. Σύμφωνα με αυτό, δεν είναι λίγα τα μουσεία που προσπαθούν να 

παρουσιάσουν τα αντικείμενα τους με τη μέγιστη δυνατή ερμηνεία και τη μορφή 

«ανοιχτής αποθήκευσης». Η αρχιτεκτονική των μουσείων, η διάθεση χώρων 

πολλαπλών χρήσεων, τα συνέδρια, οι χώροι υποδοχής κ.α. αποτελούν μερικά στοιχεία 

που προσελκύουν το ενδιαφέρον τον επισκεπτών. Ο Hooper – Greenhill ανέφερε τους 

επισκέπτες ως ενεργούς παραγωγούς της γνώσης και όχι μόνο ως παρατηρητές, κάτι 

που επιβεβαιώνει και την ύπαρξη των μεταμοντέρνων μουσείων52.  

 

3.4 Η σχέση μεταξύ μουσείων και τουρισμού 

Τα μουσεία και ο τουρισμός, αν και δύο στοιχεία τελείως διαφορετικά μεταξύ τους, 

παρουσιάζουν μια σύνδεση μέσω των κοινών χαρακτηριστικών τους. Σύμφωνα με τον 

Bruner (1993), οι δύο έννοιες αυτές στοχεύουν στη μεγαλύτερη προσέλκυση 

επισκεπτών – τουριστών, στη προβολή σημαντικών και ιστορικών στοιχείων του τόπου 

και στη δημιουργία εμπειριών που σχετίζονται με τη κουλτούρα και τον πολιτισμό.  

 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα όλο και περισσότεροι τουρίστες επισκέπτονται τα 

κράτη με βάση τον πολιτιστικό τους πλούτου. Από το γεγονός αυτό, κατανοείται 

καλύτερα η σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό και τα μουσεία53. Βασικό και 

ζωτικό συστατικό στοιχείο του τουριστικού συστήματος είναι πλέον τα μουσεία, τα 

οποία έχουν σημαντικό ρόλο στον πολιτιστικό τουρισμό. Όπως αναφέρει ο Hooper 

Greenhill, τα μουσεία έχουν γίνει ένα αναπόσπαστο μέρος του προορισμού, ενός 

τουριστικού πακέτου που περιλαμβάνει εκτός από διανυκτερεύσεις και την επίσκεψη 

στα μουσεία της περιοχής54 55.  

 

                                                 
52 Hooper-Greenhill E. (1991) A new communication model for museums. in G. Kavanagh (Ed.), Museum 

Languages: Objects and texts, Leicester: Leicester University Press, pp. 49-61 

53 Capstic, B. (1985) Museums and Tourism. The international Journal of Museum Management and 

Curatorship, 4, 365-372 

54 Hooper Greenhill E. (1992) Museums and the Shaping of knowledge. London, Routledge 

55 Lord B. και Lord G. (1997) The manual of museums management. London, HMSO 
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Το ζήτημα αυτό έχει προξενήσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών παρόλη τη 15ετή 

βιβλιογραφία. Στο άρθρο "Cultural tourism and business opportunities for museums and 

heritage sites" του Silberberg (1995), ο πολιτιστικός τουρισμός αναφέρεται ως πεδίο 

οικονομικού ενδιαφέροντος κυρίως για τα μουσεία. Επίσης, στο άρθρο αυτό, 

προτείνεται η υιοθέτηση πολιτικών με σκοπό την αύξηση του μεριδίου αφοράς και της 

επισκεψιμότητας των ατόμων.  

 

Από την άλλη πλευρά, στο άρθρο "Measuring the efficiency of heritage institutions: A 

case study of a regional system of museums in Spain", ο Del Barrio et al. (2009) 

επιδιώκει τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

συστημάτων που χρησιμοποιούν τα μουσεία στην Ισπανία, μέσω της ταξινόμησης και 

της δημιουργίας ομοειδών ομάδων56.  

 

Σε ένα άλλο άρθρο, αυτό του Choi et al. (2010), "Economic valuation of cultural 

heritage sites: A choice modeling approach", εξετάζονται και αξιολογούνται οικονομικά 

χώρες πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από τη μελέτη της περίπτωσης του μουσείου 

της Παλαιάς Βουλής στην Αυστραλία57.   

 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτή η σχέση αλληλεξάρτησης και 

αλληλεπίδρασης των μουσείων με τον τουρισμό, μιας που αυτός λειτουργεί ως πηγή 

εσόδων από την επίσκεψη των ανθρώπων στα μουσεία, ενώ τα μουσεία με τη σειρά 

τους είναι πηγή προσέλκυσης τουριστών, οι οποίοι δημιουργούν εισόδημα στην 

ευρύτερη οικονομία (NMDC 2010)58 59. 

3.4.1 Συνεισφορά μουσείων στη τουριστική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη των πόλεων 

 

                                                 
56 Del Barrio, M. J., Herrero, L. C. και Sanz, J. A. (2009) Measuring the efficiency of heritage 

institutions: A case study of a regional system of museums in Spain. Journal of Cultural Heritage, 10, 258-

268 

57 Choi, S. A., Ritchie, W. B., Papandrea, F. και Bennett, J. (2010) Economic valuation of cultural 

heritage sites: A choice modeling approach. Tourism Management, 31, 213-220 

58 National Museum Directors’ Conference (2010) Museums and Tourism , ανακτημένο στις 10/11/17 

μέσω:http://www.nationalmuseums.org.uk/media/documents/what_we_do_documents/museums_tourism

_briefing_jul10.pdf   

59 Capstic, B. (1985) Museums and Tourism. The international Journal of Museum Management and 

Curatorship, 4, 365-372 
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Στη προηγούμενη ενότητα διαπιστώθηκε η σύνδεση των μουσείων με τον τουρισμό. 

Ωστόσο ποια είναι η συνεισφορά των μουσείων στην ανάπτυξη των πόλεων και 

γενικότερα του τουρισμού; Ένα είναι βέβαιο, πως τα μουσεία αποτελούν πόλο έλξης 

των πολιτιστικών τουριστών, οι οποίοι επισκέπτονται μια χώρα για τη γνωριμία με την 

κληρονομιά της.  

 

Επίσης το μάρκετινγκ ενός τόπου είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιας που εστιάζει στην 

προβολή των πολιτιστικών στοιχείων με σκοπό την προσέλκυση ομάδας τουριστών και 

την ενίσχυση της εικόνας και του brand name μιας πόλης60. Σύμφωνα με τον Silberberg, 

το μάρκετινγκ των πόλεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρείς διαφορετικούς τρόπους, 

οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

i. Ομαδοποίηση ιδίου χαρακτήρα πολιτιστικών προϊόντων, όπως είναι για 

παράδειγμα τα μουσεία με τα μουσεία κ.α. 

ii. Ομαδοποίηση διαφορετικού τύπου πολιτιστικών προϊόντων, όπως είναι για 

παράδειγμα τα μουσεία με τους αρχαιολογικούς χώρους κ.α. 

iii. Ομαδοποίηση προϊόντων πολιτισμού με άλλα τουριστικά αλλά και μη 

πολιτιστικά προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα τα μουσεία με τις 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες κ.α. 

 

Η πολιτιστική ταυτότητα μιας πόλης είναι ένα σημαντικό αντικείμενο μελέτης. Ωστόσο, 

ο χαρακτήρας μιας πόλης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δεν μπορούν να 

ταυτιστούν με την ανάπτυξη του τουρισμού στη περιοχή. Είναι αναγκαία η εφαρμογή 

ενός κατάλληλου στρατηγικού σχεδιασμού για να γίνει η πόλη ανταγωνιστική και 

ελκυστική. (Αναστασιάδης & Φλιατάρης, 2015). 

 

Όσον αφορά τα μουσεία, η πραγματικότητα της εποχής τα παρουσιάζει ως έναν 

σημαντικό πόλο έλξης με τη συνεισφορά τους στην οικονομική, πολιτιστική και 

κοινωνική ανάπτυξη να είναι τεράστια. Η λειτουργία των μουσείων σε μια πόλη μπορεί 

να παράγει σημαντικά οικονομικά οφέλη εκτός του παραδοσιακού τουρισμού, μέσα 

από την κατανάλωση τοπικών αγαθών και τη προσέλκυση νέων επενδύσεων 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η διαφοροποίηση και η χρησιμοποίηση των μουσείων σε 

τουριστικές πολιτικές και στρατηγικές εξαρτάται κυρίως από την εσωτερική διαχείριση 

                                                 
60 Herreman, Y. (2003) Museums and Tourism: culture and consumption. Museum International, 50 (3), 

4-12 
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του ίδιου του μουσείου. Για αυτόν τον λόγο, απαραίτητη θεωρείται η εκπόνηση 

έκθεσης για κάθε μουσείο, ο ορισμός του τρόπου οργάνωσης του και η ύπαρξη 

μάρκετινγκ για να μπορέσουν τα μουσεία να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των 

επισκεπτών και την ανταγωνιστικότητα τους μακροχρόνια.  

 

Συμπερασματικά, τα μουσεία ως χώροι ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

διαδραματίζουν έναν εξαιρετικής σημασίας ρόλο στην αναζωογόνηση και στην 

οικονομική ανάπτυξη των πόλεων. Τέλος, η υπέρβαση του παραδοσιακού χαρακτήρα 

έκθεσης αντικειμένων μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης επισκεπτών της 

πόλης (Minghetti, Moretti & Micelli, 2002). 

 

3.5 Τρόποι βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας ενός μουσείου 

3.5.1 Χρήση νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη των μουσείων 

 

Με την πάροδο του χρόνου, οι ανάγκες των ανθρώπων αλλάζουν. Ο τουρισμός, όπως 

έχει αναφερθεί, αποτελεί μια από τις βασικότερες βιομηχανίες, οι οποίες συμβάλλουν 

στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών.  

 

Τα τελευταία χρόνια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι ο πολιτιστικός 

τουρισμός, αναδεικνύονται όλο και περισσότερο. Οι πολιτιστικοί τουρίστες με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους και με τις απαιτήσεις τους να αυξάνονται, 

αναζητούν τόπους που εκτός από πολιτιστικό πλούτο, διαθέτουν και υποδομές και 

εγκαταστάσεις για τη καλύτερη διαμονή τους.  

 

Τα μουσεία είναι βασικά στοιχεία συγκέντρωσης πολιτιστικής κληρονομιάς, μιας που 

από τα αντικείμενα που εκθέτουν, ο επισκέπτης αναπολεί και κατανοεί την ιστορία και 

τα υπόλοιπα στοιχεία που κάνουν ιδιαίτερη την περιοχή. Η εξέλιξη της τεχνολογίας 

δημιούργησε πιο εξεζητημένες ανάγκες ενώ πλέον η χρήση νέων τεχνολογιών στα 

μουσεία είναι απολύτως απαραίτητη. Σύμφωνα μάλιστα με την ψυχολογία, η μάθηση 

και η εκπαίδευση είναι πιο εύκολη με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίες 

συμβαδίζουν με την εκάστοτε εποχή. Για παράδειγμα, ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί 

μια εξαιρετική πηγή μάθησης των νέων παιδιών από ότι ο πίνακας που υπήρχε στα 

σχολεία 70 χρόνια νωρίτερα.   
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Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, τα προγράμματα ανάπτυξης της κοινωνίας της 

πληροφορίας και οι ενέργειες ψηφιοποίησης της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν κάνει απαραίτητη την εφαρμογή νέων και συνεχώς 

εξελισσόμενων τεχνολογιών στο χώρο των μουσείων.  

 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα πιο διαδεδομένα μουσεία έχουν αναπτύξει νέες τεχνολογίες 

με σκοπό την προσέλκυση περισσότερου κόσμου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών. Μερικά παραδείγματα νέων τεχνολογιών που εφαρμόστηκαν στα μουσεία 

αυτά είναι η ψηφιακή πρόσβαση, η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας 

(ΤΠΕ), η ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η χρήση εικονικής πραγματικότητας 

(virtual reality) και τα συστήματα διαχείρισης ψηφιακών πόρων61.  

 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, κάποια μουσεία στρέφονται προς τη χρήση νέων 

τεχνολογιών για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της εποχής. Στο πλαίσιο ανάπτυξης 

νέων τεχνολογιών στα ελληνικά μουσεία, έχουν δημιουργηθεί διάφορα έργα 

υλοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, ένα ιδιαίτερο παράδειγμα είναι το έργο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (EΠ ΚτΠ) με προοπτικές 

2007-2013 και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 62. Το συγκεκριμένο έργο 

αφορούσε την ευρωπαϊκή προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα του ψηφιακού 

περιεχομένου στην Ελλάδα και τη σύνδεση των νέων τεχνολογιών με τη πολιτιστική 

και ιστορική της κληρονομιά. Τουλάχιστον 300 έργα έχουν υλοποιηθεί από τότε με 

σκοπό την υλοποίηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στα μουσεία. Η διαμόρφωση 

στρατηγικής ανάπτυξης από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνεργασία όλων των 

φορέων και η κατανόηση από πλευράς των μουσείων της ανάγκης για εγκατάσταση και 

χρήση νέων τεχνολογιών αποτελούν μερικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων και 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

 

3.5.2 Τρόποι βελτίωσης και ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας ενός μουσείου 

 

                                                 
61 Pujol, L., Roussou, M., Poulou, S., Balet, O., Vayanou, M., & Ioannidis, Y. (2012) Personalizing 

interactive digital storytelling in archaeological museums: the CHESS project. In 40th Annual 

Conference of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Southampton, 

UK: Amsterdam University Press. 

62 Ελληνική Ομοσπονδία Σωματείων Φίλων των Μουσείων (ΕΟΣΦΙΜ), Πρακτικά Ημερίδας, (2007) Οι 

Νέες Τεχνολογίες  στα Μουσεία - Σύγχρονες Τάσεις και Αντιλήψεις. Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 
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Στη σύγχρονη εποχή, η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και η χρήση προηγμένης 

τεχνολογίας δημιουργούν μια αισθητή και ραγδαία κλιμάκωση του ανταγωνισμού. 

Βασική πηγή οικονομικής συμβολής για την Ελλάδα είναι ο τουρισμός της. Το 

παραδοσιακό τουριστικό προϊόν, Sea, Sun, Sand, αποτέλεσε πηγή σημαντικών εσόδων 

στο κράτος, ιδίως τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα με 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Γειτονικές χώρες, όπως για παράδειγμα η Τουρκία, παρέχουν 

τις ίδιες υπηρεσίες. Το πλεονέκτημα άλλων χωρών έναντι της Ελλάδας είναι οι 

σύγχρονες υποδομές που μπορούν να στεγάζουν εκατομμύρια κόσμο και να 

ικανοποιήσουν κάθε λογής ανάγκη.  

 

Ο πολιτιστικός τουρισμός όπως αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα, αποτελεί έναν 

αναδυόμενο κλάδο, ο οποίος μπορεί να επιφέρει εξίσου σημαντικά έσοδα στο κράτος. 

Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα για τον πολιτισμό της, αναζητούν μέρη 

που να αναδεικνύουν τον πλούτο της. Τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι κ.α. είναι 

λίγα από αυτά που επιθυμούν να επισκεφθούν οι τουρίστες στον τόπο προορισμού που 

επιλέγουν. Όπως όμως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο ανταγωνισμός στον κλάδο 

του τουρισμού αλλά και πιο ειδικά μεταξύ των επιχειρήσεων δημιουργεί σημαντικά 

προβλήματα και κάνει επιτακτική την ανάγκη για βελτίωση, ανάπτυξη και 

διαφοροποίηση.  

 

Τα μουσεία ως χώροι δύσκολα μπορούν να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους. Τα 

εκθέματα είναι σίγουρα ένα μέσο διαφοροποίησης αλλά δυστυχώς στη σημερινή εποχή 

δεν αποτελεί το κύριο κριτήριο. Σκοπός των μουσείων είναι η εκπαίδευση και η 

ψυχαγωγία. Έτσι λοιπόν, οι επισκέπτες των μουσείων αναζητούν διασκεδαστικούς 

τρόπους μάθησης. Για να επιτευχθεί αυτό, τα μουσεία θα πρέπει να αναγνωρίσουν την 

ανάγκη για χρήση τεχνολογιών και άλλων τρόπων που να βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα τους και να καλύπτουν τις ανάγκες του κοινού. 

 

Η χρήση νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί έναν από τους 

κυριότερους τρόπους αύξησης της ανταγωνιστικότητας των μουσείων. Επίσης, κρίνεται 

αναγκαία και η ύπαρξη ιστοσελίδας με σκοπό την προώθηση του μουσείου και τη 

δημιουργία ζήτησης. Η χρήση ειδικών πλατφορμών και η ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών 

στα κινητά τηλέφωνα είναι ένα επιπλέον θετικό στοιχείο το οποίο συμβάλει στην 

αμεσότερη και ευκολότερη επικοινωνία των πολιτών με το μουσείο. 
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Επιπλέον, τα μουσεία μπορούν με την εύρεση χορηγών, την συμφωνία με ιδιώτες ή 

ταξιδιωτικά πρακτορεία και τη δημιουργία σε τακτά χρονικά διαστήματα ειδικών 

προσφορών στις τιμές εισόδου τους να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Η ανάπτυξη 

ενός τμήματος μάρκετινγκ και διαφήμισης εντός του μουσείου, το οποίο θα μοιράζει 

στους επισκέπτες δώρα, όπως είναι για παράδειγμα τα μπρελόκ με διάφορα εκθέματα, 

στυλό κ.α., καθώς και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων εντός του χώρου (βραδιές τζαζ, 

μελωδίες άρπας κ.α.), αλλάζουν τη στάση των ανθρώπων απέναντι στα μουσεία και 

δημιουργούν μεγαλύτερη προσέλευση.  

 

Τέλος, η δημιουργία αίθουσας εικονικής πραγματικότητας, στην οποία θα 

παρουσιάζονται τα εκθέματα εικονικά μέσω της χρήσης νέας τεχνολογίας, η δημιουργία 

αιθουσών για τη προβολή της ιστορίας του μουσείου και της χώρας μέσω ταινιών 

μικρού μήκους, η ανάπτυξη θεματικών παρουσιάσεων, η ανάπτυξη τρισδιάστατων 

προβολών των εκθεμάτων και η δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων των αντικειμένων 

σε πολλές γλώσσες, δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα μάθησης και αυξάνουν την 

ζήτηση. 

 

3.6 Εισαγωγή στη στρατηγική ανάπτυξης 

 

Μείζονος σημασίας για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους οργανισμούς του δημόσιου 

τομέα είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται 

σχεδόν κατά αποκλειστικότητα με βάση την στρατηγική που αυτές ακολουθούν 

(Λιβιεράτος, 2015). Κάθε οργανισμός με τη σύσταση του και ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα καλείται να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα, όπως: 

 

 Που είμαστε; 

 Που θέλουμε να πάμε; 

 Πως θα πάμε; 

 Ποιες ανάγκες θέλουμε να εξυπηρετήσουμε; 

 Τι αποτελέσματα επιθυμούμε να πετύχουμε63; 

 

Το στρατηγικό σχέδιο παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες για όλες τις μελλοντικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Είναι δηλαδή ένα μελλοντικό πλάνο που καθορίζει τις 

                                                 
63 Bradford and Duncan (2000) Simplified Strategic Planning. Chandler House. 
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δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης και το πως θα διαφοροποιηθεί αυτή 

διαχρονικά.  

 

Εξίσου όμως σημαντικός είναι ο ορισμός της «στρατηγικής». Η στρατηγική αφορά τον 

καθορισμό των βασικών μακροχρόνιων στόχων της επιχείρησης και την υιοθέτηση μιας 

σειράς πράξεων για τη πραγματοποίηση αυτών των σκοπών (Bradford and Duncan, 

2000). Μια επιτυχημένη στρατηγική οφείλεται στη λήψη αποφάσεων έπειτα από μελέτη 

των συνθηκών που επικρατούν τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον. 

Ο ρόλος της στρατηγικής στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς είναι μείζονος 

σημασίας, εφόσον μέσω της στρατηγικής θέτονται κατευθύνσεις, υποστηρίζεται η λήψη 

ομοιόμορφων αποφάσεων, συντονίζονται οι προσπάθειες και οι δραστηριότητες, 

ορίζεται η θέση του ανταγωνισμού, μειώνεται η αβεβαιότητα και μεγιστοποιείται η 

πιθανότητα διατήρησης συγκριτικού ή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η στρατηγική 

χωρίζεται επίσης σε τρία είδη, τα οποία έχουν διαφορετικό περιεχόμενο. Ο παρακάτω 

πίνακας αναλύει συνοπτικά τα είδη της στρατηγικής. 

 

Επιπλέον, οι στρατηγικές διακρίνονται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες:  

 

 Στρατηγική Ανάπτυξης 

 Στρατηγική Σταθεροποίησης 

 Στρατηγική Αναστροφής 

 

Στη περίπτωση της στρατηγικής ανάπτυξης, η επιχείρηση έχει αντιληφθεί τις δυνάμεις 

της και γενικότερα έχει κατανοήσει καλά τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό της 

περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι χρειάζονται ριζικές και επιθετικές κινήσεις 

που θα της εξασφαλίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και θα της δώσουν την αντοχή 

που χρειάζεται για να εδραιωθεί στον κλάδο δραστηριοποίησης της. Υπάρχουν έξι 

βασικές στρατηγικές ανάπτυξης: 

 

i. Κάθετη ολοκλήρωση 

ii. Οριζόντια ολοκλήρωση 

iii. Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων συσχετισμένη - ασυσχέτιστη 

iv. Συγκέντρωση και διείσδυση στην αγορά 

v. Ανάπτυξη αγοράς 

vi. Ανάπτυξη προϊόντων 
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Πίνακας 8. Είδη στρατηγικής. Πηγή: Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 

«Επιχειρείν» - ΚΔΕΚΠΑΚ (Δήμος Καλαμαριά) 

 

Η κάθετη ολοκλήρωση αφορά τη προσπάθεια μιας επιχείρησης να αποκτήσει παρουσία 

είτε προς τους διανομείς, λιανεμπόρους κ.α. (προς τα εμπρός ολοκλήρωση) είτε προς 

τους προμηθευτές (προς τα πίσω ολοκλήρωση). Η εφαρμογή της κάθετης ολοκλήρωσης 

γίνεται για ποικίλους λόγους, όπως είναι η προστασία της ποιότητας, το μεγάλο 

περιθώριο κέρδους σε προμηθευτές-διανομείς, την ανάληψη επενδύσεων, τη 

δημιουργία εμποδίων εισόδου και το πλεονέκτημα σταθερής παραγωγής.  

 

Στην οριζόντια ολοκλήρωση, η επιχείρηση αναπτύσσεται μέσω εξαγοράς ή δημιουργίας 

νέων παρόμοιων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο ίδιο στάδιο της 

αλυσίδας παραγωγής. Οι στόχοι της οριζόντιας ολοκλήρωσης είναι η γρήγορη 

απόκτηση και αύξηση του μεριδίου αγοράς, η επίτευξη συνεργειών μέσα από 

οικονομίες κλίμακας και η απόκτηση μονοπωλιακών κερδών.  

 

Η συσχετισμένη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων αφορά τη προσθήκη των νέων 

παρόμοιων και συσχετισμένων προϊόντων και υπηρεσιών στα ήδη υπάρχοντα. Η 

στρατηγική ανάπτυξης με συσχετισμένη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων έχει πληθώρα 

πλεονεκτημάτων, μιας που μεταφέρει τις ικανότητες, μειώνει το κόστος και έχει δύναμη 

στην αγορά. Από την άλλη, η ασυσχέτιστη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων 

περιλαμβάνει διαφορετικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση 

αλληλεξάρτησης στις αλυσίδες αξίας και κανένα ενιαίο στρατηγικό σκελετό.  

 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί πως μια επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί με 

βάση τέσσερις πιθανές κατευθύνσεις (Ansoff): 
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 Η συγκέντρωση αγοράς – πώληση ίδιων προϊόντων στην ίδια αγορά. 

 Η ανάπτυξη του προϊόντος/υπηρεσίας – πώληση νέων προϊόντων στους 

υπάρχοντες πελάτες. 

 Η διαφοροποίηση – πώληση νέων προϊόντων/υπηρεσιών σε νέες ομάδες 

πελατών. 

 Η συγκέντρωση της αγοράς (Market penetration). 

 

 

Σχήμα 7. The Ansoff Matrix. 

 

Όσον αφορά την ανάπτυξη της αγοράς, οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί πουλούν τα 

υφιστάμενα προϊόντα τους σε νέες αγορές. Η στρατηγική αυτή ενδείκνυται όταν η 

επιχείρηση έχει διαγνώσει ευκαιρίες σε ανεκμετάλλευτες ή μη κορεσμένες αγορές και 

επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη επιπλέον γεωγραφικών περιοχών, με την προσέλκυση 

πελατών από άλλα τμήματα και με την είσοδο σε νέα κανάλια διανομής.   

 

Αντίθετα, η στρατηγική διείσδυσης αναφέρεται στη πώληση των υπαρχόντων 

προϊόντων σε ήδη υφιστάμενες αγορές. Σε αυτή τη περίπτωση, η επιχείρηση εστιάζεται 

σε υπάρχοντα προϊόντα και αγορές με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών και την 

αύξηση του μεριδίου αγοράς της. Η συγκέντρωση-διείσδυση αγοράς είναι κατάλληλη 

μόνο όταν η υπάρχουσα αγορά δεν είναι κορεσμένη και όταν υπάρχουν αρκετά 

περιθώρια αύξησης της χρήσης από τους υπάρχοντες καταναλωτές.   
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Σχετικά με την στρατηγική ανάπτυξης των προϊόντων, οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν 

νέα αγαθά για τις υπάρχουσες αγορές. Επίσης, πολλές φορές, επιχειρούνται σημαντικές 

τροποποιήσεις των προϊόντων αυτών, όπως είναι η ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών ή 

ποιοτικών παραλλαγών. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης στρατηγικής γίνεται μόνο όταν 

η επιχείρηση διαθέτει επιτυχημένα προϊόντα σε φάση ωρίμανσης ή όταν αυτά 

ευνοούνται λόγω γρήγορων τεχνολογικών εξελίξεων. 

 

Τέλος, η στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων επιλέγεται για τη διανομή ενός 

νέου ιδιαίτερου προϊόντος σε μια νέα αγορά. Η επιλογή της στρατηγικής αυτής γίνεται 

μόνο από επιχειρήσεις που προσπαθούν να διαφοροποιηθούν στον κλάδο και να 

αναπτύξουν προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε μη κορεσμένες αγορές. 

 

Εκτός από την στρατηγική ανάπτυξης, υπάρχει και η στρατηγική σταθεροποίησης, η 

οποία αποτελεί την πιο συντηρητική επιλογή των επιχειρήσεων. Πρόκειται στην ουσία 

για στρατηγική μηδενικών αλλαγών. Δυστυχώς, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, 

η στρατηγική των μηδενικών αλλαγών δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί στρατηγική, μιας 

που οι πιθανότητες χρεοκοπίας της επιχείρησης είναι αρκετά αυξημένες. Η απραξία δεν 

είναι μια ρεαλιστική επιλογή και η επιχείρηση μπορεί να διατηρήσει την ανταγωνιστική 

της θέση, μόνο αν συμβαδίζει με την εξέλιξη και αν προσαρμόζεται στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος άμεσα και γρήγορα. 

 

Επιπροσθέτως, σε κάθε επιχείρηση, η στρατηγική της αναστροφής ή αλλιώς απόσυρσης 

θα πρέπει να εξετάζεται ως ένα πιθανό ενδεχόμενο. Όσον αφορά την αύξηση του 

μεριδίου, η απόσυρση μπορεί να αποτελεί τη μοναδική επιλογή για αύξηση της αξίας 

των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία χαρακτηρίζονται ως προβληματικά. Σε πολλές 

περιπτώσεις, η απόσυρση αποτελεί μια σκόπιμη στρατηγική προκειμένου να 

διασφαλιστεί και διαφυλαχθεί μια εταιρεία ενώ μπορεί να πάρει τρείς μορφές: 

 

 Συγκομιδή, η οποία περιλαμβάνει το σταδιακό κλείσιμο της επιχείρησης. 

 Εκποίηση, που αποτελεί το οριστικό ξεπούλημα της οικονομικής μονάδας. 

 Αποσάθρωση, η οποία αποτελεί το αντίθετο της διαδρομής ολοκλήρωσης όπως 

περιγράφεται μια από τις επιλογές σε μια στρατηγική διαφοροποίησης.  
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4 Μελέτη Περιπτώσεως: Τα Μουσεία του Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

Η παρουσία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι διάχυτη σε όλη την Ελλάδα. Χιλιάδες 

μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.α. κατακλύζουν κάθε στενό της χώρας. Η 

Θεσσαλονίκη, μια πόλη με πολλές επιρροές, όπως είναι για παράδειγμα η ρωμαϊκή 

κατάκτηση της τον 2ο αιώνα, η Οθωμανική κατάκτηση το 1432, η εγκατάσταση των 

Εβραίων καθώς και η μετακίνηση των μουσουλμανικού πληθυσμού και η 

αντικατάσταση από προσφυγικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής 

Θράκης το 1912, δείχνουν την ιστορία της Θεσσαλονίκης και τη σπουδαιότητα του 

πολιτισμού της. Μάλιστα μόνο στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται 34 κύρια μουσεία, 15 

μνημεία που εγγράφτηκαν στο κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

UNESCO κ.α., δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες της πόλης να γνωρίσουν 

μέρος της ιστορίας της. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθεί ο Νομός και ο Δήμος της 

Θεσσαλονίκης και πως ο πολιτιστικός τουρισμός επηρεάζει τη ζωή της πόλης.  

 

4.1 Η ελληνική πραγματικότητα  

 

Η οικονομική κρίση του 2008, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα ακόμα και σε 

καλές οικονομίες ανά τον κόσμο. Δεν είναι λίγες οι χώρες που αντιμετώπισαν μεγάλα  

οικονομικά προβλήματα κατά την περίοδο της κρίσης. Η Ελλάδα μάλιστα, 

αντιμετωπίζει έως σήμερα αυτό το πρόβλημα, το οποίο έγινε εντονότερο σε συνδυασμό 

με την προσφυγική κρίση του 2015-2016. Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου η χώρα 

προσπαθεί να ανακάμψει.  

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Enterprise Greece, η διαμόρφωση της νέας 

οικονομίας στη χώρα προσφέρει ποικίλες και ελκυστικές ευκαιρίες για επενδύσεις. Οι 

προσπάθειες στις μεταρρυθμίσεις φαίνεται να διευρύνουν τους επενδυτικούς ορίζοντες 

και να ευνοούν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και τη διατήρηση των υπαρχόντων. 

Σύμφωνα με μελέτες, στη διάρκεια των επόμενων δέκα ετών αναμένεται ανάπτυξη των 

τομέων του τουρισμού, της ενέργειας, της πληροφοριακής τεχνολογίας, των 

περιβαλλοντικών επιστημών, της γεωργίας και των επιστημών της υγείας. Η 

σπουδαιότητα της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδος καθώς και η ελκυστικότητα της για 

επενδύσεις σε συγκεκριμένους κλάδους, δημιουργούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για 

τη χώρα. Παρόλα τα δεινά που αντιμετωπίζει έως και σήμερα η Ελλάδα, μπορεί ως 
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μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελέσει το οικονομικό κέντρο της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και μια ιδανική πύλη προς τη Μέση Ανατολή, τη Δυτική 

Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. 

 

4.1.1 Η Ελλάδα ως χώρα προσέλκυσης πολιτιστικών τουριστών, η επισκεψιμότητα και 

οι εισπράξεις των μουσείων 

 

Η πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της είναι μείζονος σημασίας για τα κράτη. 

Ακόμα και τα τοπικά ή περιφερειακά μουσεία θεωρούνται κρίσιμα μέσα που πρέπει να 

αξιοποιηθούν προκειμένου να προωθηθούν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε τόπου. Εκτός 

από τα εκθέματα, η εποχή αποδεικνύει την κατασκευή των κτιρίων, τις υποδομές, τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, την προβολή και τη διαφήμιση, πολύ σημαντικά βήματα για 

την προσέλκυση και την αύξηση της επισκεψιμότητας των μουσείων. Για παράδειγμα 

το Guggenheim στο Bilbao της Ισπανίας, το μουσείο σύγχρονης τέχνης, έδωσε μια 

ιδιαίτερη πνοή στη περιοχή μετά το κλείσιμο των ναυπηγείων της τη δεκαετία του 

1970. Μπορεί να ειπωθεί πως κάθε τόπος είναι η ίδια η πολιτιστική κληρονομιά, ενώ 

δεν είναι λίγες οι περιοχές που έχουν συνδεθεί με ιστορίες και πρόσωπα, όπως είναι για 

παράδειγμα το Stratford που συνδέθηκε με τον Σαίξπηρ και το Βayreuth με τον 

Βάγκνερ. 

 

Όσον αφορά την Ελλάδα, παρά τα οικονομικά οφέλη του πολιτιστικού τουρισμού και 

την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, η χώρα υστερεί στο κλάδο αυτόν, μιας που η 

προβολή και η αξιοποίηση του δεν έχει αναπτυχθεί στο επίπεδο που θα μπορούσε64. Οι 

επισκέψεις σε μνημεία και πολιτιστικούς χώρους γίνεται κατά βάση από ξένους 

τουρίστες ή οργανωμένα γκρουπ τουριστών που ταξιδεύουν για ψυχαγωγία ή για 

άλλους λόγους, ενώ δυστυχώς ο αριθμός των πολιτιστικών τουριστών είναι 

περιορισμένος σε σχέση με αυτά που προσφέρει η χώρα65. 

 

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, παρατηρήθηκε άνοδος στην επισκεψιμότητα των 

μουσείων, το οποίο αποδεικνύεται από τα έσοδα τους. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και από την ΕΛΣΤΑΤ, τα έσοδα από τα εισιτήρια των 

                                                 
64 Πασχαλίδης Γ. και Χαμπούρη – Ιωαννίδου Α. (2002) Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων. 

Τόμος Α Εισαγωγή στον Πολιτισμό, Πάτρα, ΕΑΠ 

65 SETE (2015) Who is your client 
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αρχαιολογικών χώρων και μουσείων ανήλθαν στα 32.231.394 ευρώ το εξάμηνο του 

2017 έναντι 73.199.174 όλο το 2016. Για τη καλύτερη σύγκριση των παραπάνω 

αποτελεσμάτων, το 2015 τα έσοδα έφτασαν τα 43.839.749 ευρώ, κάτι που δείχνει την 

αύξηση των εσόδων τα δύο τελευταία χρόνια. Εκτός από αυτό, σύμφωνα με την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2008 ήταν η τελευταία χρονιά που παρουσίασε έσοδα 

πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ.  

 

Εκτός από τις εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, απαραίτητη είναι 

και η ανάλυση του αριθμού των επισκεπτών. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής, ο αριθμός των επισκεπτών για τα μουσεία ανήλθε σε 2.318.042 

μέχρι τον Ιούνιο του 2017 από 4.476.288 όλο το 2016 και 4.405.842 το 2015. Από τα 

παραπάνω γίνεται αντιληπτή η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών με την πάροδο των 

ετών. Επίσης, με βάση τη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών (ΙΟΒΕ), ιδιαίτερη προσοχή προκαλεί η επισκεψιμότητα του Υπαίθριου 

Μουσείου Υδροκίνησης που ξεπέρασε πέρυσι την αντίστοιχη του Αρχαιολογικού 

Μουσείου στα Χανιά. Επιπλέον, η κατασκευή του Μουσείου Αργυροτεχνίας, επίδρασε 

θετικά στην οικονομία του Δήμου Ιωαννίνων, προσέλκυσε ένα αξιοσέβαστο αριθμό 

τουριστών ενώ παράλληλα βοήθησε στη μείωση της ανεργίας, δημιουργώντας 236 νέες 

θέσεις εργασίας στην περιοχή.  

 

 

 

Πίνακας 9. Επισκέπτες Μουσείων κατά έτος (2015, 2016, 2017). Πηγή: Ταμείο Αρχαιολογικών 

Πόρων (ΤΑΠ). 
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ΑΡΧ. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ 

(TOTAL)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 32.231.394

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8.302

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2.438.298

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 414

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.035.413

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 1.465

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 871

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.136.798

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 7.590

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 17.608

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 1.351.749

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 353.554

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.004.036

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 0

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8.462

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30.503

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 60.192

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 307

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 71

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 224.643

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 365.791

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.360.550

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 302.532

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 0

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.128.585

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 11.564

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2.809

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 962

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 189.153

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 10.400

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 76.067

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 40.323

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 18.369

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 158

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 11.632

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 5

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 25

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 928.218

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 88.776

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 14.950

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 249

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ, ΕΤΟΥΣ 2017  

(σε ευρώ)
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ΑΡΧ. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ 2016

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 73.199.174

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 16.927

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5.199.576

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 700

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 36.872.212

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 2.519

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.263

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.936.221

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 26.429

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 37.786

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 3.484.867

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 811.275

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.498.686

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 91

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10.406

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 81.955

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 146.508

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 235

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 821.261

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 0

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 793.452

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.396.928

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 733.225

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 0

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.177.414

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 56.529

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.770

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.872

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 463.800

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 28.804

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 218.894

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 147.461

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 17.784

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 113

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 47.464

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7.831

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 0

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 74

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1.888.592

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 231.621

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 28.875

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 754

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ, ΕΤΟΥΣ 

2016  (σε ευρώ)
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ΑΡΧ. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ 2015

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 43.839.749

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2.463

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3.797.551

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 635

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.714.434

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3.051

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.166

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.587.623

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 24.405

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 31.435

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 2.497.609

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 665.948

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.250.566

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 147

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8.101

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 35.460

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 121.340

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 221

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 571.167

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 33

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 740.864

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.850.617

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 367.362

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 0

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.261.070

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 45.967

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.083

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 175.633

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 31.020

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 157.353

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 43.123

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 18.779

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 120

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 50.496

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14.132

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 10

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 58

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1.586.984

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 150.599

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 29.871

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1.253

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ, ΕΤΟΥΣ 

2015  (σε ευρώ)

 

Πίνακας 10. Εισπράξεις βασικών αρχαιολογικών χώρων κατά έτος και νομό (2015, 2016, 2017). 

Πηγή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ) 
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Μετά το 1975, τα τρία S (Sea, Sand, Sun) αποτέλεσαν το χαρακτηριστικό τουριστικό 

προϊόν της Ελλάδας, το οποίο μέχρι και σήμερα προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες 

παγκοσμίως. Με την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και σύμφωνα με τον 

Βuckley και Papadopoulos (1986) δεν είναι λίγοι οι τουρίστες που επισκέπτονται μια 

περιοχή με βάση της αρχαιότητες (9%). Σύμφωνα με τον Richards (2004), ο τουρισμός 

πόλης φτάνει σε ποσοστό 21% ενώ ο πολιτιστικός τουρισμός σε ποσοστό 19% του 

συνόλου του τουρισμού. Η παραπάνω διάκριση αναδεικνύει το γεγονός ότι το 40% των 

δραστηριοτήτων των τουριστών στηρίζονται κατά βάση σε πολιτιστικά στοιχεία66. Η 

πολιτιστική κληρονομιά της χώρας δεν αποτελείται μονάχα από τα ιστορικά της 

μνημεία και τους αρχαιολογικούς της χώρους, αλλά και από το ανθρώπινο κεφάλαιο 

της, όπως είναι για παράδειγμα οι μεγάλοι ποιητές, καλλιτέχνες, επιστήμονες καθώς και 

το άυλο πολιτιστικό της κεφάλαιο, όπως η φήμη και η ιστορία67.  

 

Ο πολιτιστικός τουρίστας έρχεται στην Ελλάδα με σκοπό τη βίωση πολιτιστικών 

εμπειριών και τη δημιουργία γνώσης της ιστορίας της. Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει εκτιμήσει τον απέραντο πλούτο της χώρας μέσα από την χρηματοδότηση 60 

τουλάχιστον έργων για την ανάπτυξη του πολιτιστικού και άλλων μορφών τουρισμού, η 

χώρα παρουσιάζει ακόμα σημαντικά κενά68.  

 

Συμπερασματικά, η Ελλάδα παρουσιάζει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης του 

πολιτιστικού τουρισμού, ενώ τα προβλήματα στο θεσμικό πλαίσιο του συγκεκριμένου 

κλάδου, στις υποδομές και στη παροχή υπηρεσιών πρέπει να επιλυθούν άμεσα, 

προκειμένου η χώρα να επιτύχει υψηλούς αριθμούς αφίξεων πολιτιστικών τουριστών 

και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων κρατών.  

 

Πηγή εσόδων και χρηματοδότηση 

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία που επικρατεί έως και σήμερα στην Ελλάδα, πλήττει 

εκτός από τους άλλους κλάδους, τόσο τον τουρισμό της όσο και τον τομέα του 

πολιτισμού και τα μουσεία. Επιτακτική έχει γίνει η ανάγκη για προσέλκυση πόρων που 

να μπορούν να καλύψουν τα έξοδα των μουσείων, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τον 

                                                 
66 Βερνίκος Ν., Δασκαλοπούλου Σ.,  Μπαντιμαρούδης Φ.,  Μπουμπάρης Ν. και Παπαγεωργίου Δ. (2004) 

Πολιτιστικές Βιομηχανίες – Διαδικασίες, Υπηρεσίες και Αγαθά. Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική 

67 Σφακιανάκης, Κ. Μ. (2000) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Περιστέρι, Εκδόσεις "ΕΛΛΗΝ" 

68 Βλασίδης, Β. (2006) Προσκυνητικός Τουρισμός και προσκυνητές  - Επισκέπτες στην Ελλάδα, Travel 

Daily News Greece and Cyprus gr, ανακτημένο στις 22/11/17 μέσω: www.traveldailynews.gr 
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σκοπό τους για παροχή υψηλών υπηρεσιών. Όταν γίνεται λόγος για έξοδα μουσείων, 

νοούνται τα λειτουργικά έξοδα που αυτό έχει, όπως είναι για παράδειγμα οι δαπάνες 

του προσωπικού, της διαφήμισης και της προβολής, καθώς και οι δαπάνες για 

συντήρηση των εγκαταστάσεων και των εκθεμάτων.  

 

Τα έξοδα και η οικονομική κρίση επηρέασε την επίτευξη των στόχων των μουσείων, 

όπου σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ. 104/2014, οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης 

Μουσείων είναι η εύρυθμη λειτουργία των μουσείων, η εναρμόνιση του έργου με τις 

δραστηριότητες των Περιφερειακών και Ειδικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η προώθηση, η προβολή και η διαφήμιση 

των εκθεμάτων και της σύγχρονης μουσειολογικής αντίληψης καθώς και ο συντονισμός 

της επικοινωνιακής πολιτικής προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση της 

επισκεψιμότητας69.  

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, είναι απαραίτητη η άντληση κεφαλαίου. Οι 

κύριες πηγές εσόδων των μουσείων είναι οι εισπράξεις από τις πωλήσεις των 

εισιτηρίων και των πωλητηρίων, οι δωρεές, οι χορηγίες και οι επιχορηγήσεις. Το 

μέγεθος των εσόδων εξαρτάται συνήθως από την τιμολογιακή πολιτική που 

ακολουθούν τα μουσεία, μιας που αυτά τυγχάνει να επιλέγουν είτε ελεύθερη είσοδο 

είτε διαφορετικές χρεώσεις ανά ηλικιακή ομάδα. 

 

Όπως παρατηρείται στο παραπάνω γράφημα, τα περισσότερα εισιτήρια και επομένως οι 

μεγαλύτερες εισπράξεις γίνονται κατά βάση από επίσκεψη σε  αρχαιολογικούς χώρους 

και σε μικρότερο ποσοστό από τα μουσεία.  

 

Επίσης, τα μουσεία μπορούν να παρουσιάσουν έσοδα μέσω άλλων πηγών 

χρηματοδότησης, οι οποίες μπορούν να προέλθουν είτε από ιδιώτες, είτε από τις 

κυβερνήσεις ή ακόμα και από τις ίδιες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 

οργανισμού. Λόγω της έλλειψης των ιδιωτικών μουσείων στην Ελλάδα, η ευκολότερη 

χρηματοδότηση τους είναι από τους κρατικούς φορείς. Το γεγονός της έντονης 

κρατικής ενίσχυσης αποδεικνύεται και από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο 

                                                 
69 Βασιλειάδης, Χ. (2009) Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών – 2η 

Έκδοση. Εκδόσεις: Σταμούλη  
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ενίσχυσε τα μουσεία με 36 δισεκατομμύρια δραχμές το 199970. Ωστόσο, εκτός από την 

ενίσχυση του κρατικών φορέων, υπήρχαν και υπάρχουν ιδιωτικές προσπάθειες μέσω 

διαφόρων ειδών χορηγιών, δωρεών, εθελοντικής εργασίας, προσφοράς υλικών και 

υποστηρικτικού υλικού. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχει και μια άλλη μορφή 

χρηματοδότησης, αυτής των μικρών τοπικών συλλόγων, οι οποίοι ως μέλη της τοπικής 

κοινωνίας στοχεύουν στη βελτίωση, στη καλύτερη προβολή των μουσείων και την 

εδραίωση αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

 

Σχήμα 8. Εισπράξεις Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (1/2012-6/2017). Πηγή: Ελληνική 

Στατιστική Αρχή. 

 

Επισκεψιμότητα μουσείων 

Η προσέλκυση του κοινού στα μουσεία είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για τη 

βιωσιμότητα των μουσείων και τη γνωστοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο  του 

πολιτισμού μιας χώρας. Ιδίως στο εξωτερικό, όλο και περισσότεροι τουρίστες 

επισκέπτονται τα μουσεία με σκοπό να θαυμάσουν από κοντά τα εκθέματα τους. Η 

αύξηση αυτή στηρίζεται στη προσπάθεια των μουσείων και στην αλλαγή του τρόπου 

δράσης τους.  

                                                 
70 Hunziker, W., Krapf, K. (1942). Grundriß Der Allgemeinen Fremdenverkehrslehre (in German). 

Seminars für Fremdenverkehr und Verkehrspolitik an der Handels-Hochschule St. Gallen, p. 1-392, 

Zurich 
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Σχήμα 9. Γράφημα 6. Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (1/2012 – 6/2017). Πηγή: 

Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

 

Στον αντίποδα των δράσεων των ξένων μουσείων, βρίσκεται η Ελλάδα, όπου η 

επισκεψιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία είναι περιορισμένη σε 

σχέση με τις δυνατότητες της χώρας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επισκεψιμότητα 

των μουσείων στη χώρα γίνεται κατά βάση από δύο κατηγορίες αλλοδαπών τουριστών. 

Η πρώτη αφορά αλλοδαπούς που επισκέπτονται τα μουσεία που αφορούν αποκλειστικά 

το πρόγραμμα που επέλεξαν μέσω κάποιου ταξιδιωτικού γραφείο και η δεύτερη αφορά 

τους αλλοδαπούς, οι οποίοι θα επισκεφθούν οποιοδήποτε μουσείο είτε αυτό είναι 

διάσημο είτε όχι.  

 

Όπως είναι φυσικό, τα άτομα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες πριν προβούν 

στην επίσκεψη ενός μουσείο. Ενδεικτικά, τα κριτήρια που επιδρούν στον άνθρωπο 

μπορεί να είναι το περιβάλλον ανατροφής του, η μόρφωση του, η ηλικία του, οι 

προτιμήσεις του και η χώρα όπου διαμένει μόνιμα. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, η επίσκεψη στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους φαίνεται 

να αυξάνεται σταδιακά με τον χρόνο, ιδίως μετά το 2012. 
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Πίνακας 11. Επισκέπτες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων – Εισπράξεις (2015, 2016, 

Ιανουάριος – Ιούνιος 2016 και 2017). Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

 

4.1.2 Τα ελληνικά μουσεία σήμερα 

 

Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας προβάλλεται μέσω των 420 μουσείων που 

υπάρχουν σε κάθε πόλη ακόμα και χωριό της χώρας. Στον παρακάτω πίνακα 

παρατίθενται ένας λεπτομερής κατάλογος των ελληνικών μουσείων ανά κατηγορία, 

όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 
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Αβδήρων Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς Αρχαιολογικό Μουσείο

Αγίου Κηρύκου Αρχαιολογική Συλλογή Κισάμου Αρχαιολογικό Μουσείο

Αγίου Νικολάου Αρχαιολογικό Μουσείο Κοζάνης Αρχαιολογική Συλλογή

Αγρινίου Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής Αρχαιολογικό Μουσείο

Αιανής Αρχαιολγικό Μουσείο Κορίνθου Αρχαιολογικό Μουσείο

Αίγινας Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων Αρχαιολογικό Μουσείο

Αιγίου Αρχαιολογικό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Μουσείο

Αιγών, Μουσείο βασιλικών τάφων Κω Αρχαιολογικό Μουσείο

Ακρόπολης Μουσείο Λαμίας Αρχαιολογικό Μουσείο

Αλμυρού Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρισας Αρχαιολογικό Μουσείο

Αμφιπόλεως Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου Αρχαιολογικό Μουσείο

Άμφισσας Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας Αρχαιολογικό Μουσείο

Άνδρου Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου Αρχαιολογικό Μουσείο

Αργοστολίου Αρχαιολογικό Μουσείο Λιδορικίου Αρχαιολογική Συλλογή

Άργους Αρχαιολογικό Μουσείο Λυκόσουρας Αρχαιολογικό Μουσείο

Άρτας Αρχαιολογική Συλλογή Μαραθώνα Αρχαιολογικό Μουσείο

Αρχαίας Αγοράς Αθηνών Μουσείο Μεγάρων Αρχαιολογικό Μουσείο

Αρχαίας Μεσσήνης Μουσείο Μήλου Αρχαιολογικό Μουσείο

Άστρους Αρχαιολογικό Μουσείο Μονεμβασιάς Αρχαιολογκή Συλλογή

Αστυπάλαιας Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών Αρχαιολογικό Μουσείο

Αταλάντης Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου Αρχαιολογικό Μουσείο

Βαθέος Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου Αρχαιολογικό Μουσείο

Βέροιας Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου Αρχαιολογικό Μουσείο

Βολισσού Χίου Αρχαιολογική Συλλογή Νεμέας Αρχαιολογικό Μουσείο

Βόλου Αθαβασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης Αρχαιολογικό Μουσείο

Βραυρώνας Αρχαιολογικό Μουσείο Νισύρου Αρχαιολογικό Μουσείο

Γαλαξιδίου Αρχαιολογική Συλλογή Ολυμπίας Αρχαιολογικό Μουσείο

Δελφών Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου Αρχαιολογικό Μουσείο

Δήλου Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών Αρχαιολογικό Μουσείο

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο  Πειραιά Αρχαιολογικό Μουσείο

Ελάτειας Αρχαιολογική Συλλογή Πέλλας Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο

Ελευσίνας Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου Αρχαιολογικό Μουσείο

Επιγραφικό Μουσείο Πόρου Αρχαιολογικό Μουσείο

Ηγουμενίτσας Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου Αρχαιολογικό Μουσείο

Ήλιδας Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου Αρχαιολογικό Μουσείο

Ηρακλείου Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου Αρχαιολογικό Μουσείο

Θάσου Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας Αρχαιολογικό Μουσείο

Θεσσαλονίκης Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύρου Αρχαιολογικό Μουσείο

Θηβών Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης Αρχαιολογικό Μουσείο

Θήρας Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου Αρχαιολογικό Μουσείο

Θήρας Προϊστορικής Μουσείο Τεγέας Αρχαιολογικό Μουσείο

Θυρρείου Αρχαιολογικό Μουσείο Τήνου Αρχαιολογικό Μουσείο

Ίου Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων Αρχαιολογικό Μουσείο

Ισθμίας Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας Αρχαιολογικό Μουσείο

Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας Μουσείο Χαλκίδας Αρχαιολογικό Μουσείο

Ιωαννίνων Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων Αρχαιολογικό Μουσείο

Καβάλας Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου Αρχαιολογικό Μουσείο

Καλαμάτας Μπενάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Αρχαιολογικό Μουσείο 

Καλύμνου Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου Αρχαιολογικό Μουσείο

Κάμπου Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας Αρχαιολογικό Μουσείο

Καρδίτσας Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμεικού Αρχαιολογικό Μουσείο

Καρπάθου Αρχαιολογικό Μουσείο

Αρχαιολογικά Μουσεία
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Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μουσεία 

Αλεξανδρούπολης Εκκλησιαστικό Μουσείο

Αντιβουνιώτισσας Βυζαντινό Μουσείο

Βέροιας Βυζαντινό Μουσείο

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Βυζαντινού Πολιτισμού Μουσείο

Ζακύνθου Μουσείο

Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής Εκκλησιαστικό Μουσείο

Ιωαννίνων Βυζαντινό Μουσείο

Καστοριάς Βυζαντινό Μουσείο

Κρύπτη Αγίου Δημητρίου

Μονής Αγίας Τριάδας Τσαγκαρόλων Μουσείο

Μονής Αρκαδίου Μουσείο

Μονής Γωνιάς Μουσείο

Μονής Πρέβελης Μουσείο

Μονής Χρυσοπηγής Συλλογή

Νέας Μονής Χίου Μουσείο

Παλαιάς Μητρόπολης Σερρών Μουσείο

Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου

Πύργος Ουρανούπολης 

Σερρών και Νιγρίτης Εκκλησιαστικό Κειμηλιαρχείο Ιεράς Μητροπόλεως

Σιάτιστας Εκκλησιαστικό Μουσείο

Φθιώτιδας Βυζαντινό Μουσείο

Χανίων Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή

Χίου Βυζαντινό Μουσείο  

Διαχρονικά Μουσεία

Κανελλοπούλου Παύλου και Αλεξάνδρας Μουσείο

Νομισματικό Μουσείο

Παλαιόπολης Μουσείο

Σπετσών Μουσείο

Σύμης Αρχαιολογικό Μουσείο  
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Ιστορικά και Λαογραφικά Μουσεία

Βέροιας Λαογραφικό Μουσείο

Βουβάλη Αρχοντικό

Βρέλλη Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας

Γαβαλοχωρίου Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο

Δημητρίου Νικολάου Λαογραφικό Μουσείο

Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης

Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Εβραϊσμού Θεσσαλονίκης Κέντρο Ιστορικής Διαδρομής

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης Μουσείο

Ζυγομαλά Μουσείο

Ηπειρωτικής Λαϊκής Τέχνης Μουσείο "Κώστας Φρόντζος"

Θυσίας Καλαβρυτινών Μουσειο

Ιστορίας των Ανασκαφών Μουσείο

Καζαντζάκη Μουσείο

Καποδίστρια Μουσείο

Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής

Κορίνθου Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο

Κρήτης Ιστορικό Μουσείο

Κύμης Λαογραφικό Μουσείο

Λάρισας Λαογραφικό - Ιστορικό Μουσείο

Μακεδονικού Αγώνα Μουσείο

Μεσαγρού Φούρνος

Νεώτερης Κεραμικής Μουσείο

Ρεθύμνου Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο

Ρόδου Κοσμητική Συλλογή

Σολωμού Μουσείο

Στεμνίτσας Λαογραφικό Μουσείο

Φοινικίου Λαογρααφικό Μουσείο

Φολεγάνδρου Οικολογικό - Λαογραφικό Μουσείο  

Μουσεία Εικαστικών Τεχνών

Αβέρων Πινακοθήκη

Γεώργιος Ιακωβίδης Ψηφιακό Μουσείο

Γουναρόπουλου Μουσείο

Δήμου Αθηναίων Πινακοθήκη

Εθνική Πινακοθηκη

Θεόφιλου Έργων Μουσείο

Κερκύρας Δημοτική Πινακοθήκη

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Πειραιά Δημοτική Πινακοθήκη

Πιερίδη Πινακοθήκη

Ρόδου Δημοτική Πινακοθήκη

Σκίτσου Μουσείο

Τεριάντ Μουσείο - Βιβλιοθήκη

Φιλοτελικό Μουσείο

Φλώρινας Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Χαρακτικής και Γραφικών Τεχνών Μουσείο  

Μουσεία Θεάτρου

Ελληνικού Θεάτρου Μουσείο και Κέντρο Μελέτης

Κοτοπούλη Μαρίκας Μουσείο

Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών  
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Μουσεία Κινηματογράφου

Θεσσαλονίκης Μουσείο Κινηματογράφου

Μουσεία Μουσικής

Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων Μουσείο

Μουσεία Φωτογραφίας

Βορρέ Μουσείο

Θεσσαλονίκης Μουσείο Φωτογραφίας

Ναυτικά Μουσεία

Αιγαίου Ναυτικό Μουσείο

Άνδρου Ναυτικό Μουσείο

Κρήτης Ναυτικό Μουσείο

Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος

Μουσεία Φυσικής Ιστορίας

Γουλανδρή Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Μουσειο

Ενυδρείο Ρόδου

Λαυρίου Ορυκτολογικό Μουσείο

Μετάξης Μουσείο  

Πίνακας 12. Κατάλογος ελληνικών μουσείων. Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού. 

 

Η λίστα με τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος είναι 

απεριόριστη. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια προσπάθεια να καταγραφεί η 

παρούσα κατάσταση των μουσείων στη χώρα από σε σχέση με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες.   

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες μουσείων 

Τα μουσεία σύμφωνα με τους Del Barrio et al. (2009), μπορούν να ταξινομηθούν σε 

τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τη ποιότητα των υποδομών και των υπηρεσιών τους. 

Συνοπτικά, οι κατηγορίες είναι: 

 

 Ιδανικά Μουσεία. Πρόκειται για άρτια εξοπλισμένα μουσεία με εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό που λειτουργούν με εκτεταμένο ωράριο. Λόγω της 

οργάνωσης και του μεγέθους τους, οι συγκεκριμένοι τύποι μουσείων είναι σε 

θέση να επιτύχουν τα πιο υψηλά επίπεδα κοινωνικού αντίκτυπου και να 

προσελκύσουν τον περισσότερο κόσμο.  

 Ενδιάμεσα Μουσεία. Πρόκειται για μουσεία με ικανοποιητικές υποδομές και 

εξοπλισμό. Τηρούν ένα ελεγχόμενο ωράριο λειτουργίας και το προσωπικό τους 

αποτελείται από 3 έως 4 άτομα. Οι συλλογές τους και ο αριθμός των 

επισκεπτών δημιουργούν ένα σημαντικό αντίκτυπο στη κοινωνία. 
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 Εμβρυϊκά Μουσεία. Τα χαρακτηριστικά των Εμβρυϊκών Μουσείων κυμαίνονται 

κάτω του μέσου όρου, εφόσον σε αυτά απασχολείται ελάχιστος αριθμός 

ατόμων, δεν υπάρχει καλός εξοπλισμός και το ωράριο είναι ακανόνιστο και 

σποραδικό.   

 Ακανόνιστα – Παράτυπα Μουσεία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα μη 

οργανωμένα μουσεία που μετά βίας πληρούν τις προϋποθέσεις ενός μουσείου.  

 

Η κατάσταση των μουσείων στην Ελλάδα μπορεί να απεικονιστεί μέσα από την 

καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών που ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα το 

Υπουργείο Τουρισμού. Δυστυχώς όπως ήταν αναμενόμενο, τα μουσεία, τα μνημεία και 

οι αρχαιολογικοί χώροι παρουσίασαν σημαντικές ελλείψεις ακόμα και στις κύριες 

υπηρεσίες, όπως είναι για παράδειγμα η απουσία των ενημερωτικών φυλλαδίων κατά 

την επίσκεψη στο χώρο, οι μη ικανοποιητικοί χώροι υγιεινής, η έλλειψη καθαριότητας 

και η παρουσία πωλητηρίων χωρίς όμως αντικείμενα προς πώληση ή πωλητές. Πιο 

συγκεκριμένα, από τα 170 μνημεία που χρέωναν κάποιο εισιτήριο το 2011, μόλις τα 53 

παρείχαν τις βασικές υπηρεσίες71. 

 

Τα 5 τελευταία χρόνια, τα μουσεία έχουν κατανοήσει τις ανάγκες των επισκεπτών και 

προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτές72. Έτσι πληθώρα περιφερειακών και τοπικών 

μουσείων, ακόμα δηλαδή και τα μικρής έκτασης και φήμης μουσεία, έχουν 

ενσωματώσει ή σκοπεύουν να ενσωματώσουν άμεσα υπηρεσίες όπως: 

 

i. Δωρεάν διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων 

ii. Δημιουργία χώρων στάθμευσης 

iii. Ύπαρξη χώρων υγιεινής με βάση το μέγεθος του μουσείου και την 

επισκεψιμότητα του 

iv. Πληθώρα ξεναγήσεων σε πολλές γλώσσες 

v. Διάθεση άρτια οργανωμένων πωλητηρίων  

vi. Παροχή οδηγού έκθεσης 

vii. Δυνατότητα πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας του μουσείου  

viii. Δυνατότητα αγοράς βιβλίου με τα εκθέματα σε πολλές γλώσσες 

ix. Δημιουργία αιθουσών εικονικής πραγματικότητας 

x. Ξενάγηση με οπτικοακουστικά μέσα 

                                                 
71 Υπουργείο Πολιτισμού, 2011 

72 Κίνηση 5 Μουσείων Θεσσαλονίκης, ανακτημένο στις 23/11/17 μέσω: http://www.5museums.gr 
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xi. Εστιατόριο ή κυλικείο 

xii. Ειδικές κατασκευές για άτομα με ειδικές ανάγκες 

 

Ωστόσο, εκτός από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των μουσείων, σημαντικό είναι να 

αναφερθεί και η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Τα ποσοστά κάλυψης των αναγκών 

των μουσείων είναι εξαιρετικά χαμηλά ενώ διαπιστώθηκε πως μόνο 106 άτομα ήταν 

εξειδικευμένα στον κλάδο (2006), τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερες 

προσλήψεις73. 

 

4.2 Ο Νομός Θεσσαλονίκης 

 

Ο νομός Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος νομός της Ελλάδας. Αποτελείται 

από το αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, την κοιλάδα του Ανθεμούντα, την πεδιάδα 

του Αξιού και τη λεκάνη της Μυγδονίας. Η πόλη βρίσκεται στο κέντρο της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνορεύει προς το βορρά με τον νομό Κιλκίς 

και Σερρών, νότια με το νομό Χαλκιδικής, δυτικά με το νομό Πέλλας και ανατολικά με 

τον Στρυμονικό κόλπο. Επίσης σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται και ο Όλυμπος. Η 

κρισιμότητα της θέσης της όπως παρατηρείται από τα παραπάνω, είναι διαχρονικά 

γνωστή, αφού αποτελεί κόμβο οδικών, σιδηροδρομικών και εναέριων συγκοινωνιών 

που συνδέει την Ελλάδα με τις υπόλοιπες βαλκανικές, παρευξείνιες και ευρωπαϊκές 

χώρες.  

 

Με τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων, το 1912, η πόλη έρχεται δεύτερη σε πληθυσμό 

με το ποσοστό να φτάνει στο 56,5% του πληθυσμού της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Σύμφωνα με την Απογραφή του 2011, οι κάτοικοι της πόλης ανέρχονται σε 1.000.511.  

Η ίδρυση της πόλης συνέπεσε με μια κρίσιμη φάση στην ιστορία του Μακεδονικού 

Βασιλείου, η οποία ξεκίνησε με τον πρόωρο θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και με 

τη διεκδίκηση του θρόνου του Μακεδόνα βασιλιά από τους επιγόνους του. Ο 

στρατηγός Κάσσανδρος με σκοπό τη διεκδίκηση του θρόνου  παντρεύτηκε την 

ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Θεσσαλονίκη, προς τιμήν της οποίας 

ίδρυσε την πόλη.  

                                                 
73 Παυλογεωργάτος, Γ., Κίσσα, Α., Μπάλλα, Α., Μαμωλή, Μ., Παναγάκος, Π. (2006) Χρήση των 

σύγχρονων τεχνολογιών στα μουσεία. (Η περίπτωση 105 Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών). Museology 

- International Scientific Electronic Journal, 3, σελ. 21-29 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Από τον 2ο αιώνα π.Χ. και μετέπειτα, η Θεσσαλονίκη επηρεάστηκε από πολλούς 

άλλους πληθυσμούς, διαμορφώνοντας την σημερινή της υπόσταση. Η Ρωμαϊκή και η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, η εγκατάσταση των Εβραίων, η Τουρκοκρατία, η 

προσφυγική μετανάστευση, η Μικρασιατική Καταστροφή και η Μεγάλη Πυρκαγιά του 

1917, αποτέλεσαν ορόσημα για την σύσταση μιας ιδιαίτερης πόλης, γνωστή για την 

απαράμιλλη ομορφιά της και τον πολιτιστικό της πλούτο74.    

 

4.2.1 Δημογραφικά και γεωγραφικά στοιχεία του Νομού Θεσσαλονίκης 

 

Ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδος σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 ήταν 

10.816.286 κάτοικοι. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί τη δεύτερη 

μεγαλύτερη Περιφέρεια μετά την Αττική (3.828.434 κάτοικοι), με πληθυσμό να φτάνει 

τα 1.882.108 κατοίκους75. 

 

 

Πίνακας 13. Μόνιμος πληθυσμός κατά Φύλο και Περιφέρεια (Απογραφή 2011). Πηγή: Ελληνική 

Στατιστική Αρχή. 

 

Όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, ο Δήμος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στην 

Ελλάδα με πληθυσμό να φτάνει τις 325.182 κατοίκους.  

 

                                                 
74 Schmitt-Pantel, P. (1999) A History of Ancient Greece. Blackwell Publishing, p.p. 366 

75 http://www.statistics.gr/ 

http://www.statistics.gr/
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Απογραφή Πληθυσμός 

1940 215.788 

1951 217.049 

1961 250.920 

1971 345.799 

1981 406.413 

1991 412.160 

2001 385.406 

2011 315.196 

Πίνακας 14. Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης. 

 

 

Πίνακας 15. Μόνιμος πληθυσμών των 10 μεγαλύτερων Δήμων της Χώρας (Απογραφή 2011). Πηγή: 

Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

 

 Δήμος Έδρα Δημοτικές ενότητες Πληθυσμός 

1 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, Τριανδρία 325.182 

2 Δήμος Καλαμαριάς Καλαμαριά - 91.518 

3 Δήμος Νεάπολης-Συκεών Συκιές 
Άγιος Παύλος, Νεάπολη, 

Πεύκα, Συκιές 
84.741 

4 Δήμος Παύλου Μελά Σταυρούπολη 
Νέα Ευκαρπία, Πολίχνη, 

Σταυρούπολη 
99.245 

5 Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου Εύοσμος 
Ελευθέριο- Νέο Κορδελιό, 

Εύοσμος 
101.753 

6 
Δήμος Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης 
Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι, Μενεμένη 52.127 

7 Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Πανόραμα 
Πυλαία, Χορτιάτης, 

Ασβεστοχώρι, Εξοχή, 

34.625 
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 Δήμος Έδρα Δημοτικές ενότητες Πληθυσμός 

Φίλυρο, Πανόραμα 

Πίνακας 16. Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. 

 

 
Δήμος Έδρα Δημοτικές ενότητες Πληθυσμός 

1 
Δήμος Πυλαίας-

Χορτιάτη* 
Πανόραμα Πανόραμα, Χορτιάτης 35.485 

2 Δήμος Δέλτα Σίνδος 
Αξιός, Εχέδωρος, 

Χαλάστρα 
45.839 

3 Δήμος Θερμαϊκού Περαία 
Επανομή, Θερμαϊκός, 

Νέα Μηχανιώνα 
50.264 

4 Δήμος Θέρμης Θέρμη 
Βασιλικά, Θέρμη, 

Μίκρα 
53.201 

5 Δήμος Ωραιοκάστρου Ωραιόκαστρο 
Καλλιθέα, Μυγδονία, 

Ωραιόκαστρο 
38.317 

Πίνακας 17. Προάστια της Θεσσαλονίκης. 

 

Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει την μέση ηλικία του πληθυσμού κατά Περιφέρεια, 

σύμφωνα με την Απογραφή 2011. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η μεγαλύτερη μέση 

ηλικία είναι της Περιφέρειας Ηπείρου (44,2 έτη) ενώ η μικρότερη είναι αυτή της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (39,8 έτη).  

 

 

Σχήμα 10. Μέση ηλικία μόνιμου πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, ο οποίος σήμερα 

αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Θεσσαλονίκης, έχει μια από τις μικρότερες 

μέσες ηλικίες του πληθυσμού της Ελλάδος. 

 

 

Πίνακας 18. Δήμοι με την μικρότερη μέση ηλικία. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

 

Επίσης, ο Νομός Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από διάφορες εθνικότητες. Στα τέλη του 

19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα ο πληθυσμός της πόλης εξελίχθηκε ως εξής: 

 

Έτος 
Σύνολο 

πληθυσμού 
Εβραίοι 

Τούρκοι 

(μωαμεθανοί) 
Έλληνες Βούλγαροι Ρωμά 

Άλλες 

εθνότητες 

1890 118.000 55.000 26.000 16.000 10.000 2.500 8.500 

1904 129.796 45.000 28.620 52.761 2.115 
 

1.300 

γύρω 

στα 

1913 

157.889 61.439 45.889 39.956 6.263 2.721 1.621 

Πίνακας 19. Πληθυσμός Θεσσαλονίκης 1890 – 1913. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

 

H Απογραφή του 2001 έδειξε πως οι μετανάστες που ζουν στη Θεσσαλονίκη 

προέρχονται από: 

 

 Αλβανία κατά ποσοστό 50,74% (21.717 άτομα) 

 Χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. κατά ποσοστό 38,56% (16.504 άτομα) 
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 Βουλγαρία κατά ποσοστό 3,11% (1.332 άτομα)  

 Τουρκία κατά ποσοστό 1,17% (501 άτομα)  

 Ρουμανία κατά ποσοστό 1,14% (489 άτομα) 

 

Όντως μέχρι και σήμερα, ο Νομός Θεσσαλονίκης αποτελείται και από άλλες 

εθνικότητες εκτός της ελληνικής, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι πλέον Αλβανοί 

και Βούλγαροι.  

 

Πέραν των δημογραφικών στοιχείων της Θεσσαλονίκης, είναι απαραίτητο να δοθεί 

έμφαση και στην γεωγραφικής της ιδιαιτερότητα. Η πόλη είναι χτισμένη αμφιθεατρικά 

στις πλαγιές του Κέδρινου λόφου και περιβάλλεται στα ανατολικά από το δάσος του 

Σέιχ Σου. Η Σίνδος αποτελεί την βιομηχανική περιοχή της πόλης ενώ στα νότια 

βρίσκεται η περιοχή του αεροδρομίου, με την Θέρμη και το Πανόραμα. 

Το έδαφος του νομού είναι κυρίως πεδινό (2.267 τ. χλμ.). Νοτιοανατολικά της πόλης 

υψώνεται το όρος Χορτιάτης, ενώ βορειοδυτικά απλώνεται η πεδιάδα της 

Θεσσαλονίκης. Βόρεια της πόλης βρίσκεται το όρος Σιβρί. Επιπροσθέτως, τρείς 

ποταμοί, ο Αξιός, ο Λουδίας και ο Γαλλικός εκβάλλουν δυτικά της πόλης ενώ ακόμα 

νοτιότερα εκβάλλει ο Αλιάκμονας.   

 

Ακόμα, το κλίμα της Θεσσαλονίκης είναι μεσογειακό, αλλά εμπεριέχει και ηπειρωτικά 

χαρακτηριστικά. Γενικότερα όμως η Θεσσαλονίκη έχει αρκετές ηλιόλουστες μέρες 

κατά τη διάρκεια του έτους.  

 

Η  θέση της πόλης, η ύπαρξη του λιμανιού της αλλά και η φυσική οχύρωσή της, την 

καθιστούν ένα σημαντικό στρατηγικό σημείο από την αρχαιότητα έως και σήμερα.  

 

4.3 Τουρισμός στη Θεσσαλονίκη 

 

Η κομβική θέση της Θεσσαλονίκης βοηθάει ώστε να αναπτυχθούν πολλές και 

διαφορετικές μορφές τουρισμού, τόσο σε αυτή, όσο και σε κοντινές περιοχές γύρω της. 

Οι μορφές τουρισμού που μπορεί να υποστηρίξει η ίδια η πόλη είναι ο συνεδριακός - 

εκθεσιακός τουρισμός. Σημαντικό πλεονέκτημα της είναι επίσης οι αρχαιολογικοί 

χώροι και η πολιτιστική κληρονομιά (πολιτιστικός τουρισμός), όπως και το καλό κλίμα 

που επικρατεί τις περισσότερες εποχές του χρόνου. Επίσης, η πόλη είναι γνωστή 
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παντού για την καλή κουζίνα της (γαστρονομικός τουρισμός), όπως και για την 

νυχτερινή της ζωή. Παράλληλα μεγάλη τουριστική προβολή έχουν και οι εκκλησίες 

της, προσελκύοντας ετησίως χιλιάδες τουρίστες θρησκευτικού τουρισμού. Τα τελευταία 

χρόνια μάλιστα γίνονται επιπλέον προσπάθειες καθιέρωσης της πόλης ως προορισμό 

citybreak για πολλούς, διαφορετικών εθνικοτήτων επισκέπτες, ενώ αν αξιοποιηθεί 

σωστά το λιμάνι μπορεί να γίνει και προορισμός κρουαζιέρας. Ακόμα, τα μεγάλα 

αθλητικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα ετησίως τείνουν να γίνουν θεσμοί που 

προσελκύουν πολλούς εγχώριους και μη τουρίστες. Σαν Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας μπορεί να υποστηρίξει επίσης, χειμερινό τουρισμό, παράκτιο τουρισμό, 

ιαματικό- θεραπευτικό τουρισμό καθώς και οικοτουρισμό αφού στην περιοχή 

βρίσκονται μερικά από τα σπουδαιότερα οικοσυστήματα των Βαλκανίων (π.χ. λίμνη 

Κερκίνη)76 77.   

 

4.3.1 Τουριστικοί Φορείς Νομού Θεσσαλονίκης 

 

Γενικά στην πόλη δραστηριοποιούνται πολλοί και διαφορετικοί φορείς για διάφορα 

ζητήματα τουρισμού και αυτό πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα, συγκρούσεις και 

καθυστερήσεις, είτε λόγω μη ανάληψης ευθύνης για σοβαρά θέματα, είτε λόγω 

αντικρουόμενων συμφερόντων. Το όργανο του Δήμου Θεσσαλονίκης που είναι 

υπεύθυνο για το κομμάτι του τουρισμού είναι η Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού, 

που χωρίζεται σε 4 τμήματα (διοργάνωσης εκδηλώσεων και φεστιβάλ, μουσικών 

σχημάτων, υποστήριξης και προβολής και τουρισμού). Το γραφείο είναι αρμόδιο για 

διάφορα ζητήματα που αφορούν την επίβλεψη και τον προγραμματισμό, καθώς και τον 

συντονισμό και έλεγχο των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι που έχουν τεθεί σχετικά με τις δράσεις του τουρισμού και όχι μόνο. Η 

οικονομική διαχείριση είναι άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να φροντίσει, ενώ πρέπει να 

                                                 
76 Docplayer.gr. (2016). Θέμα: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΌΜΟΥ ΘΕΣΣΑΑΟΝΤΚΗΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΑΥΣΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. [online] Available at: http://docplayer.gr/9993930-

Thema-toyristiki-anaptyxi-nomoy-thessaaontkis-statistiki-anaaysi-provlimata-prooptikes.html [Accessed 

23 November 2017]. 

77 Η νέα στρατηγική του δήμου για την αύξηση του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. (2015). Η νέα 

στρατηγική του δήμου για την αύξηση του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. 
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ενημερώνει τους ανώτερους για τις δράσεις και τα αποτελέσματα στα πεδία 

αρμοδιότητάς του78.  

 

Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί άλλο ένα φορέα 

άσκησης τουριστικής δραστηριότητας. Στόχος της είναι να προωθήσει την ανάπτυξη 

των ταξιδιών και του τουρισμού στην Θεσσαλονίκη ενισχύοντας παράλληλα το πνεύμα 

συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων παροχής τουρισμού, με σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε συνδυασμό πάντα με το οικονομικό συμφέρον των 

μελών της Ένωσης. Παράλληλα είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ), της οργανωτικής επιτροπής της διεθνούς 

τουριστικής έκθεσης Philoxenia, της Νομαρχιακής επιτροπής τουριστικής προβολής 

του νομού Θεσσαλονίκης και της επιτροπής αεροπορικών θεμάτων της ΙΑΤΑ, APJC 

(Agency Program Joint Council) - παράρτημα Ελλάδος. Στο ίδιο μοτίβο σκέψης 

δραστηριοποιείται και η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, που έχει παρόμοιους 

στόχους με την Ένωση Τουριστικών Γραφείων. 

 

Το Thessaloniki Convention & Visitors Bureau είναι ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός που βασίζεται σε συνδρομή των μελών της και έχει συσταθεί από τον 

Οργανισμό Μητροπολιτικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με μια ομάδα 

δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σκοπός του είναι να καθιερώσει την πόλη ως 

συνεδριακό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας. Λειτουργεί ως ενδιάμεσος σύνδεσμος 

μεταξύ διοργανωτών συνεδρίων και φορέων που παρέχουν εξοπλισμό και 

εγκαταστάσεις συνεδριακού τουρισμού (conference centers, venues, ξενοδοχείων κλπ.). 

Ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης (ΟΤΠΘ) είναι και αυτός ένας μη 

κερδοσκοπικός φορέας με αποστολή τη διαφήμιση της πόλης στο εξωτερικό, τη 

διαμόρφωση του destination-branding της Θεσσαλονίκης, τη δημιουργία και την 

εφαρμογή στρατηγικής για την ανάπτυξη τόσο της πόλης όσο και του νομού 

γενικότερα, τη συγγραφή και έκδοση πληροφοριακού υλικού για να βοηθήσει τους 

τουρίστες να ανακαλύψουν την πόλη και τέλος την υποστήριξη και τον συντονισμό 

δράσεων για την ενίσχυση του τουριστικού προορισμού. Αποτελείται από ένα 

συμβούλιο κάποιων πολιτικών φορέων, ταξιδιωτικών πρακτόρων και μελών του 

εμπορικού συλλόγου και κάθε μέλος είναι επιφορτισμένο με έναν συγκεκριμένο 

προορισμό τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά. 

                                                 
78 Gnto.gov.gr. (2016). ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | EOT | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 

[online] Available at: http://www.gnto.gov.gr/el/travel_agencies [Accessed 23 Nov. 2017]. 
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Επιπλέον υπάρχει και ένα γραφείο του ΕΟΤ στη πόλη με περιορισμένη αρμοδιότητα 

και πρωτοβουλίες πάνω στη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αφού περιορίζεται 

πλέον περισσότερα σε γραφειοκρατικά θέματα αδειοδοτήσεων κλπ. Τέλος και το 

επαγγελματικό επιμελητήριο έχει μεγάλο μερίδιο στην ενασχόληση με τις τουριστικές 

δράσεις, αφού ο πρόεδρος του είναι ιδιοκτήτης μεγάλης αλυσίδας  ταξιδιωτικών 

γραφείων, αλλά κυρίως γιατί η οικονομική διατήρηση της ζωής στην αγορά της πόλης 

εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τους τουρίστες που έρχονται. Πάντως σε 

σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης το 2016 εκφράστηκε η άποψη ότι όλοι οι φορείς 

πρέπει να ενταχθούν υπό την σκέπη του ΟΤΠΘ, ο οποίος θα έχει συντονιστικό ρόλο. 

 

4.3.2 Προφίλ τουριστών στο Νομό Θεσσαλονίκης 

 

Η τουριστική προσέλκυση στην πόλη παρουσιάζει σταθερή ζήτηση 365 μέρες τον 

χρόνο, με αιχμή τις περιόδους που πραγματοποιείται  κάποιο μεγάλο γεγονός όπως η 

ΔΕΘ ή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ μικρή κάμψη παρατηρείται 

τους θερινούς μήνες. Η θέση της πόλης δίνει τη δυνατότητα στους τουρίστες να την 

χρησιμοποιήσουν σαν ενδιάμεση στάση από ή προς την χώρα προέλευσης τους και με 

κατεύθυνση τα 4 σημεία του ορίζοντα79. Οι συμπεριφορές, οι ιδιαιτερότητες και 

προτιμήσεις των τουριστών εξαρτώνται κυρίως από την εθνικότητα τους. Σύμφωνα με 

έρευνα, οι τουρίστες που προτιμούν την πόλη είναι ηλικίας 30-50 ετών, ενώ το 40% 

των ερωτηθέντων ταξίδεψε με τον σύντροφο του, και το 27% με φίλους. Οι ξένοι 

προέρχονται κυρίως από την Ευρώπη (62-63%), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 

επισκεπτών είναι Έλληνες, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη αναγνωρισιμότητας 

της πόλης80. Σε γενικές γραμμές οι ξένες τουριστικές ροές προέρχονται κυρίως από την 

Ρωσία και την Τουρκία, και οι δύο για προσκυνηματικούς και θρησκευτικούς λόγους, 

οι μεν Ρώσοι για τα χριστιανικά μνημεία και εκκλησίες, οι δε Τούρκοι με σκοπό την 

επίσκεψη στα μέρη που έζησε ο Κεμάλ. Οι Βαλκάνιοι προτιμούν την πόλη λόγω της 

εύκολης προσβασιμότητας σε αυτή, ενώ οι κεντροευρωπαίοι υπάρχουν στον χάρτη 

                                                 
79 Ka-business.gr. (2015). Τουρισμός στη Θεσσαλονίκη 365 μέρες το χρόνο!. [online] Available at: 

http://www.ka-business.gr/pages/tourism-innovation/10479/toyrismos-sth-thessalonikh-365-meres-to-

xrono [Accessed 22 November 2017]. 

80 Kathimerini.gr. (2016). Τουρισμός στη Θεσσαλονίκη, Του Σταυρου Τζιμα | Kathimerini. [online] 

Available at: http://www.kathimerini.gr/735242/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/toyrismos-

sth-8essalonikh [Accessed 25 November 2017]. 
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τουριστών της πόλης άλλα με μικρά ποσοστά. Τέλος αξιόλογη είναι η αύξηση του 

ποσοστού των Αμερικάνων και Ισραηλινών, ομάδες-στόχοι που έχουν περιθώριο 

βελτίωσης του ποσοστού και στις οποίες στοχεύει και η πόλη. Την επόμενη δεκαετία 

υπάρχει η πεποίθηση από πολλούς επαγγελματίες του κλάδου ότι η πόλη θα αρχίσει να 

τραβάει και το βλέμμα τουριστών από την Ασία και την Μέση Ανατολή. Προς το παρόν 

το μερίδιο αγοράς από Κινέζους, Ινδούς και Άραβες είναι πολύ μικρό σε σχέση με 

άλλες περιοχές της χώρας (για παράδειγμα Αθήνα, Μύκονος). 

 

Πριν από πέντε χρόνια το αεροδρόμιο «Μακεδονία» δέχτηκε μόλις 3.500.000 επιβάτες, 

ο αριθμός το 2015 έφτασε τα 5.700.000, ενώ το 2016 ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια. 

Υπάρχει δηλαδή μια συνεχώς αυξημένη τουριστική προσέλκυση. Το 2012 υπήρξε 

μεγάλη πτώση στην επισκεψιμότητα από Έλληνες επισκέπτες και τουρίστες. Το 

ποσοστό αναλογίας ανάμεσα στους ημεδαπούς και αλλοδαπούς τουρίστες της πόλης το 

2012 ήταν 51,28% έναντι 48,72%, ενώ το 2011 ήταν 59,04% για τους Έλληνες και 

40,96% για τους ξένους, σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ). 

Συνολικά τα μεγέθη κρατιούνται σε θετικά πρόσημα, αλλά γενικά παρουσιάζουν μικρή 

αύξηση σε σχέση με το επιθυμητό. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι η πόλη κατάφερε να 

αντέξει στις ισχυρές, κυρίως οικονομικές, πιέσεις που δέχτηκε και να διατηρήσει τελικά 

τις αριθμητικές δυνάμεις της, την δυσκολότερη χρονιά από την αρχή της κρίσης, 

γεγονός που κρίνεται θετικά από τους εμπλεκόμενους φορείς81.  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, 

επικαλούμενη έρευνα της GBR Consulting, επισημαίνεται ότι παρά την αύξηση κατά 

7,1% του μέσου εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο, αυτό συνεχίζει να διατηρείται σε 

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (44,91 ευρώ). Επίσης συμπληρώνει ότι η πόλη, σε σχέση με 

άλλες δέκα αντίστοιχου μεγέθους ευρωπαϊκές πόλεις (Κολωνία, Ντίσελντορφ, 

Γλασκώβη, Μάντσεστερ κλπ.) εξακολουθεί να καταλαμβάνει την τελευταία θέση σε 

όλα τα βασικά ξενοδοχειακά μεγέθη, όπως πληρότητα, έσοδα ανά δωμάτιο και μέση 

τιμή. 

 

                                                 
81 Newsbomb.gr. (2016). Οι «φυλές» των ξένων τουριστών της Θεσσαλονίκης. [online] Available at: 

http://www.newsbomb.gr/bombplus/travel/toyrismos/story/522123/oi-fyles-ton-xenon-toyriston-tis-

thessalonikis [Accessed 29 November 2017]. 
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4.3.3 Ο πολιτιστικός τουρισμός στην Θεσσαλονίκη 

 

Ως πολιτιστικός τουρισμός νοείται εκείνο το υποσύνολο του τουρισμού που σχετίζεται 

με την ιστορία, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, και άλλα στοιχεία που συνέβαλλαν στη 

διαμόρφωση του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Αυτή η μορφή τουρισμού γίνεται ολοένα 

και πιο δημοφιλής παγκοσμίως, ενώ πρόσφατα η αναφορά του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επισήμανε το πόσο ο πολιτιστικός τουρισμός 

μπορεί να συνδράμει στη περιφερειακή ανάπτυξη σε ποικίλες περιοχές ανά τον κόσμο. 

 

Μεγάλο τμήμα του πολιτιστικού τουρισμού αποτελεί ο αρχαιολογικός τουρισμός, στον 

οποίο τουρίστες επισκέπτονται μια χώρα ή πόλη για να θαυμάσουν από κοντά τα 

ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία της. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί σημαντικό πόλο 

έλξης στα άτομα που κάνουν πολιτιστικό – αρχαιολογικό τουρισμό. Η πλούσια ιστορία 

της πόλης είναι έκδηλη σε κάθε στενό της.   

 

Ο Λευκός Πύργος, σύμβολο της πόλης έχοντας 6 ορόφους, 30 μέτρα ύψος και 70 μέτρα 

περίμετρο αποτελεί έναν οχυρωματικό πύργο του 15ου αιώνα, ο οποίος 

χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια ως κατάλυμα φρουράς Γενίτσαρων και ως φυλακή 

θανατοποινιτών. 

 

Οι τουρίστες που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη, μπορούν να θαυμάσουν και το 

άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος γεννήθηκε στην Πέλλα της Μακεδονίας το 

έτος 356 π.Χ. με γονείς του να ήταν ο βασιλιάς Φίλιππος Β' της Μακεδονίας και η 

πριγκίπισσα Ολυμπιάδα της Ηπείρου. Πέθανε στην Βαβυλώνα, στο παλάτι του 

Ναβουχοδωνώσορα Β' στις 13 Ιουνίου του 323 π.Χ., σε ηλικία ακριβώς 32 ετών και 8 

μηνών. 

 

Επιπλέον, μια βόλτα στο κέντρο της πόλης είναι αρκετή για να απολαύσει ο τουρίστας, 

εκτός των άλλων, και την αρχαία αγορά της πόλης αλλά και να σταματήσει στον πύργο 

του ΟΤΕ, ο οποίος κατασκευασμένος το 1970 με δαπάνη του ΟΤΕ προσφέρει 

μαγευτική θέα της πόλης, αφού το ύψος του μαζί με την κεραία ξεπερνά τα 70 μέτρα. 

 

Λίγο έξω από το κέντρο της πόλης, η μονή Λαζαριστών χαρακτηρίστηκε πολιτιστικό 

κέντρο της δυτικής Θεσσαλονίκης. Χτίστηκε το 1886 από τους μοναχούς του τάγματος 

του Αγίου Βικεντίου του Παύλου. Το 1941 το κτίριο επιτάχθηκε από τους Γερμανούς 
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ενώ το 1980 κηρύχθηκε διατηρητέο. Τρία χρόνια αργότερα, το 1983 αγοράστηκε από 

το Ελληνικό Δημόσιο.  

 

Η Θεσσαλονίκη με σημαντικά και πολλά αρχαιολογικά ευρήματα αποτελεί σημείο 

προσέλκυσης τουριστών. Διαθέτοντας παραπάνω από 15 μουσεία διαφορετικής 

θεματολογίας και 15 ιστορικά μνημεία – εκκλησίες (Αψίδα του Γαλερίου, Ροτόντα, 

εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, εκκλησία της Αγίας Σοφίας, Μονή Λατόμου κτλ.), οι 

τουρίστες μένουν συνεχώς απασχολημένοι. Το πιο γνωστό είναι το αρχαιολογικό 

μουσείο, στο οποίο εκτίθενται ευρήματα κυρίως από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και 

των γειτονικών νομών και παρουσιάζεται συνολικά ο πολιτισμός της Μακεδονίας από 

τα προϊστορικά χρόνια μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Το μουσείο βυζαντινού 

πολιτισμού, το πολεμικό μουσείο και το κέντρο ιστορίας της Θεσσαλονίκης είναι τα 

δεύτερα πιο διαδεδομένα μουσεία από τη πλευρά των τουριστών.  

 

Τέλος, το μουσείο Ατατούρκ είναι ένα από τα πιο γνωστά μουσεία της Θεσσαλονίκης, 

όπου εκεί στεγάζεται το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ ο επονομαζόμενος Ατατούρκ, 

δηλαδή «πατέρας των Τούρκων». Το μουσείο αυτό, το επισκέπτονται ολοένα και 

περισσότερο Τούρκοι τουρίστες.  

 

Η Θεσσαλονίκη με την τόση ιστορία και τα αρχαία μνημεία της, τα οποία βρίσκονται 

σε κάθε γωνιά της πόλης, θα μπορούσε να είχε προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό 

τουριστών. Γενικότερα, ο πολιτιστικός τουρισμός ενισχύει την οικονομία της χώρας, 

εφόσον προσφέρει κυκλική ζήτηση και δεν είναι εποχιακός.  

 

4.3.4 SWOT Analysis του τουρισμού της Θεσσαλονίκης 

 

Η S.W.O.T ανάλυση του τουρισμού κάθε πόλης δείχνει τα δυνατά και τα αδύνατα 

σημεία της που προέρχονται από το εσωτερικό της περιβάλλον, τις ευκαιρίες και τις 

απειλές που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον, σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Καραμανίδης, 2008; Shin, 2004; Winchester και Rofe, 2005; Beedie, 

2005; Wall και Mathieson, 2006; Ismail και Baum, 2006; Mbaiwaetal., 2007;Yardimci, 

2007; Xiao και Wall, 2009; Ben-Daliaetal., 2013; Milleretal., 2014; Maxim, 2014; 

Joksimović et al., 2014).  
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Παρακάτω θα γίνει μια S.W.O.T ανάλυση για τον τουρισμό στην Θεσσαλονίκη: 

 

Δυνάμεις: Σύμφωνα με τους τουρίστες δυνατά σημεία της πόλης θεωρούνται η 

κουλτούρα, η συμπεριφορά των κατοίκων της, τα εμπορικά της καταστήματα και 

φυσικά η νυχτερινή διασκέδαση και το καταπληκτικό φαγητό της. Επίσης σήμερα η 

ασφάλεια του προορισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους επισκέπτες, και αυτό 

είναι ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της πόλης, που δεν διατρέχει κινδύνους 

για διάφορα τρομοκρατικά χτυπήματα ή κάποια μεγάλη και ξαφνική φυσική 

καταστροφή. Σημαντικό πλεονέκτημα της πόλης είναι ότι αποτελεί την κύρια πύλη της 

Βορείου Ελλάδος από αέρα, από θάλασσα είναι το πρώτο μεγάλο λιμάνι που συναντά 

κανείς ερχόμενος από τα Βαλκάνια, ενώ και οδικώς η πρόσβαση είναι εύκολη αφού η 

Εγνατία Οδός περνάει από εδώ. Διαθέτει πλούσιους πολιτισμικούς και 

περιβαλλοντικούς πόρους (βυζαντινά μνημεία, φεστιβάλ, Δέλτα ποταμιών κλπ.). 

Επίσης διαθέτει εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, ενώ έχει και υψηλή συγκέντρωση 

υπηρεσιών και αξιόλογη πανεπιστημιακή και καλλιτεχνική κοινότητα. Τέλος ένα ακόμα 

δυνατό σημείο είναι ότι τα τουριστικά προϊόντα που διαθέτει δεν έχουν εποχικότητα, 

ενώ επίσης δεν υπάρχει ανταγωνισμός από κάποια πόλη σε κοντινή απόσταση. 

 

Αδυναμίες: Η έλλειψη συχνής και σχολαστικής δημόσιας καθαριότητας, η ηχορύπανση 

και το κυκλοφοριακό, όπως και τα ελλιπή μέσα μαζικής μεταφοράς είναι κάποιοι από 

τους παράγοντες που θεωρούνται αδύνατα σημεία. Σε γενικές γραμμές δεν γίνεται 

σωστή αξιοποίηση των μνημείων και των πολιτιστικών πόρων, δεν υπάρχει η 

κατάλληλη σήμανση, ούτε τουριστικοί περίπατοι και ενοποίηση των αρχαιολογικών 

χώρων με χαραγμένες διαδρομές. Επιπλέον δεν είναι επαρκής ούτε η αξιοποίηση των 

υποδομών για συνεδριακό και πολιτιστικό τουρισμό, ενώ η ρύπανση του Θερμαϊκού 

Κόλπου δίνει την εντύπωση μιας βρώμικης πόλης. Η απαξίωση του λιμανιού και η μη 

αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του αεροδρομίου είναι επίσης από τις μεγάλες 

αδυναμίες της πόλης. 

 

Ευκαιρίες: Με τη προβολή της πόλης ως τουριστικό προορισμό θα πρέπει να 

δημιουργηθεί εκ νέου πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να αξιοποιηθούν όλα τα 

φυσικά και τεχνητά μνημεία του τόπου. Με την έλευση τουριστών θα βελτιωθούν τα 

υπάρχοντα οδικά δίκτυα και πιθανό να δημιουργηθούν νέα. Επίσης, η πόλη θα πρέπει 

να αναπτύξει και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, να βρει το διαφορετικό που 

έχει να προσφέρει στους τουρίστες, μέσω της προβολής και προώθησης με σωστές 
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στρατηγικές marketing. Επιπλέον μέσω του τουρισμού που αναπτύσσεται στη πόλη 

δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, γεγονός που συμβάλλει τόσο στην οικονομική 

ανάπτυξη της, όσο και στην ανάπτυξη της κρατικής οικονομίας, ενώ παράλληλα 

βοηθάει στη καταπολέμηση της ανεργίας και στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των 

κατοίκων της. 

 

Απειλές: Ο μαζικός τουρισμός μπορεί να οδηγήσει στη παρακμή της πόλης, αν δεν 

γίνει σωστά μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός και απλά αποφασισθεί μια 

βραχυπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης, με στόχο το άμεσο κέρδος και την κάλυψη 

μόνο υπαρχόντων αναγκών. Σε διάφορες περιπτώσεις, η λάθος εκμετάλλευση των 

αξιοθέατων είναι πιθανό να οδηγήσει σε μερική ή ολική καταστροφή τους, γεγονός που 

θα προκαλέσει αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και πιθανές συγκρούσεις 

συμφερόντων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Η εμπορευματοποίηση των 

δραστηριοτήτων και των προϊόντων είναι πιθανό να δημιουργήσουν προβλήματα, όπως 

αύξηση των τιμών των προϊόντων για τους ντόπιους που είναι ακόμα ένα πρόβλημα που 

διαταράσσει την ισορροπία της κοινωνίας. 

 

4.4 Κατάλογος μουσείων στη Θεσσαλονίκη 

 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν τα κυριότερα και πιο σημαντικά μουσεία της 

Θεσσαλονίκης. Όπως έχει αναφερθεί, η πόλη αποτελείται από πολλά μνημεία, 

αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία ενώ δεν λείπουν και οι βυζαντινές εκκλησίες. 

 

4.4.1 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

 

Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1994 εγκαινιάστηκε επίσημα το Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού από τον τότε Πρωθυπουργό της χώρας. Το 2014 πραγματοποιείται η 

περιοδική έκθεση «Βυζαντινοί Θησαυροί της Θεσσαλονίκης», με σκοπό την αναδρομή 

στην επιστροφή των βυζαντινών αρχαιοτήτων στις 14 Ιουνίου 199482.  

 

Τα κύρια και μόνιμα εκθέματα του μουσείου χωρίζονται σε 11 κατηγορίες – αίθουσες. 

Πιο αναλυτικά, η έκθεση αφορά: 

                                                 
82 http://www.mbp.gr/  

http://www.mbp.gr/


Αγάθη Φαράντζου, Διπλωματική εργασία – ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση» (2018)  

82 

 

1. Τον Παλαιοχριστιανικό Ναό 

2. Την Παλαιοχριστιανική Πόλη και Κατοικία 

3. Την εποχή των Ηλυσίων Πεδίων έως το Χριστιανικό Παράδεισο 

4. Την εποχή από την Εικονομαχία στη Λάμψη των Μακεδόνων και των 

Κομνηνών 

5. Τις Δυναστείες των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων 

6. Το Βυζαντινό Κάστρο 

7. Το Λυκόφως του Βυζαντίου (1204-1453) 

8. Τη συλλογή Ντόρης Παπαστράτου 

9. Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο 

10. Τη συλλογή Δημητρίου Οικονομόπουλου 

 

Εκτός από τη μόνιμη έκθεση που υπάρχει στο μουσείο, πραγματοποιούνται κατά 

διαστήματα περιοδικές και περιοδεύουσες εκθέσεις. Επίσης το μουσείο διαθέτει 

εργαστήρια με σκοπό τη συντήρηση και τη φροντίδα των εκθεμάτων. 

 

Ακόμα, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού μπορεί να το επισκεφθεί κάποιος από τις 

8:00 έως τις 20:00 τους θερινούς μήνες και από τις 9:00 έως τις 16:00 τους χειμερινούς 

μήνες, με τιμή εισιτηρίου 8€ ή μειωμένο 4€. 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού βραβεύτηκε για πρώτη 

φορά το 2005 ως το «Ευρωπαϊκό Μουσείο της χρονιάς» για την αντιμετώπιση των 

εκθεμάτων και την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Τέλος, το Μουσείο 

παρουσιάστηκε ως «φιλικό προς τον επισκέπτη» ενώ βραβεύτηκε με το πρώτο χρυσό 

βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Μέσων για τα Μουσεία και την 

Πολιτιστική Κληρονομιά της AVICOM (2016).  

 

4.4.2 Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

 

Το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης83 άνοιξε τις πύλες του προς το κοινό το 2000 και 

αποτελεί παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Η ιστορία του κτιρίου άρχισε 

το 1900 όταν σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Vitalliano Posseli. Μετά την 

απελευθέρωση της πόλης, το 1912, ο ελληνικός στρατός εγκαταστάθηκε στο 
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συγκεκριμένο κτίριο. Ύστερα από μία μακρά περίοδο, οι πολιτικοί και στρατιωτικοί 

ηγέτες αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν το κτίριο, στεγάζοντας το σημερινό Πολεμικό 

Μουσείο.  

 

Σήμερα φιλοξενεί στις συλλογές του περισσότερα από 10.000 κειμήλια ανασυνθέτοντας 

τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος. Τα εκθέματα ξεκινούν από την 

προεπαναστατική περίοδο και φτάνουν έως την εμπλοκή στην Κύπρο το 1974. Επίσης, 

ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να βιώσει την Ελληνική Επανάσταση, τους 

Βαλκανικούς Πολέμους και τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους.  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι μόνιμες συλλογές του Μουσείου αφορούν: 

 

1. Μνήμες από τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία 

2. Την Ιστορία του 1940-1941 

3. Την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 

4. Οχήματα, άρματα, όπλα και μετάλλια των Ένοπλων Δυνάμεων 

5. Οικογενειακά κειμήλια (Οικογένεια Φίκα) 

 

Τέλος, το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μπορεί να το επισκεφθεί κάποιος από τις 

9:00 έως τις 19:00 τους θερινούς μήνες και από τις 9:00 έως τις 17:00 τους χειμερινούς 

μήνες, με μια προσαρμογή στο ωράριο την Δευτέρα, την Κυριακή και τις αργίες και με 

τιμή εισιτηρίου 4€ ή μειωμένο 2€. 

 

4.4.3 Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης84 αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο 

δημοφιλή μουσεία της χώρας. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1962 από τον Πάτροκλο 

Καραντινό και είναι κηρυγμένο ως διατηρητέο μνημείο της νεότερης κληρονομιάς. Την 

ίδια περίοδο έγιναν και τα εγκαίνια με εκθέσεις ευρημάτων των τάφων του Δερβενίου, 

ενώ λίγο αργότερα οργανώθηκαν εκθέσεις γλυπτικής από τους αρχαϊκούς έως τους 

ρωμαϊκούς χρόνους. Ευρήματα από την ανασκαφή των βασιλικών τάφων των Αιγών 

στη Βεργίνα και από άλλες ανασκαφές μεταφέρθηκαν στο μουσείο με σκοπό την 

φύλαξη και τη συντήρηση τους. Το 1985, με έναυσμα τα 2.300 χρόνια ίδρυσης της 
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Θεσσαλονίκης από τον Κάσσανδρο, διοργανώθηκε η πρώτη μεγάλη έκθεση, η οποία 

ήταν αφιερωμένη στην ιστορία και την αρχαιολογία της πόλης. Έντεκα (11) χρόνια 

μετά, το 1996 πραγματοποιήθηκε και η πρώτη εκτεταμένη έκθεση για την προϊστορική 

Μακεδονία.  

 

Σχετικά πρόσφατα, το 2002, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης γίνεται 

ανεξάρτητη περιφερειακή μονάδα του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με σχετικό 

Προεδρικό Διάταγμα (164/2002). Το 2006, μετά από μια παύση λειτουργίας τεσσάρων 

χρόνων, το Αρχαιολογικό Μουσείο ανοίγει φιλοξενώντας νέες θεματικές εκθέσεις. Το 

2009 ολοκληρώνεται η ανατολική ζώνη με την υλοποίηση της υπαίθριας έκθεσης 

«Αγρός – Οικία – Κήπος – Τόπος» ενώ 5 χρόνια μετά, το 2014 ανοίγει τις πύλες της και 

η δυτική ζώνη με την υπαίθρια αρχαιολογική έκθεση «Μνήμη και Λίθοι». 

 

Σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελεί έναν χώρο πολιτισμού και μάθησης. Τα 

εκθέματα του αφορούν συλλογές κεραμικής, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, 

μεταλλοτεχνίας, λίθινων αντικειμένων και μικροτεχνίας. Τα αντικείμενα των συλλογών 

κεραμικής, τοιχογραφιών και ψηφιδωτών ξεπερνούν τις 10.000 και παρουσιάζουν μια 

αρκετά μεγάλη ποικιλία όλων των εκφάνσεων της ζωής των Ελλήνων.  

 

Η συλλογή της κεραμικής περιλαμβάνει πληθώρα αρχαίων αντικειμένων που είναι 

κατασκευασμένα από πηλό, όπως για παράδειγμα είναι τα αγγεία και τα ειδώλια. 

Επίσης, η συγκεκριμένη συλλογή έχει εκθέματα προϊστορικής εποχής (Νεολιθική, 

Εποχή Χαλκού, Πρώιμη Εποχή Σιδήρου) αλλά και ιστορικών χρόνων (Γεωμετρική, 

Αρχαϊκή, Κλασική, Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή). Στη συλλογή τοιχογραφιών 

περιλαμβάνονται τοιχογραφίες από χτιστούς τάφους (κιβωτιόσχημους και 

μακεδονικούς) που ανασκάφηκαν στην περιοχή του Δερβενίου (αρχαία Λητή)  και της 

Νέας Μηχανιώνας  (αρχαία Αίνεια ) και χρονολογούνται στον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. 

Από την άλλη πλευρά, η συλλογή των ψηφιδωτών απαρτίζεται ως επί το πλείστον από 

ανασκαφές σε οικόπεδα του κέντρου της πόλης της Θεσσαλονίκης, όπου 

αποκαλύφθηκαν αστικές κατοικίες και δημόσια κτίρια. Χρονολογικά τα ψηφιδωτά της 

συλλογής του Μουσείου εκτείνονται από τον 2ο ως τον 4ο αι. μ.Χ. Όσον αφορά τη 

συλλογή υαλικών, σε αυτήν ανήκουν αγγεία κατασκευασμένα από γυαλί, τα οποία 

προέρχονται  από ανασκαφές νεκροταφείων και οικισμών, που χρονολογούνται από την 

Αρχαϊκή Εποχή μέχρι και τους Ρωμαϊκούς Χρόνους.  
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Η συλλογή της μεταλλοτεχνίας διαθέτει τουλάχιστον 4.000 μεταλλικά αντικείμενα από 

την αρχαία Μακεδονία. Επιπλέον, το Αρχαιολογικό Μουσείο διαθέτει συλλογή λίθινων, 

αποτελούμενη με 4.500 αντικείμενα που χρονολογούνται ύστερα από τον 6ο αιώνα π.Χ. 

Βασικός πυρήνας της συλλογής της μικροτεχνίας είναι τα γυάλινα αγγεία και 

επιτραπέζια παιχνίδια, τα οποία προέρχονται από ανασκαφές νεκροταφείων, δημόσιων 

κτιρίων και ιδιωτικών κατοικιών από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και μετέπειτα.  

 

Επιπροσθέτως, το Αρχαιολογικό Μουσείο διαθέτει ένα εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό που απασχολείται τόσο στη ξενάγηση των εκθεμάτων όσο και στη συντήρηση 

και την κάθε λογής υποστήριξη αυτών. Τέλος, μπορεί κάποιος να απολαύσει τα 

εκθέματα του μουσείου από τις 8:00 έως τις 20:00 τους θερινούς μήνες και από τις 9:00 

έως τις 16:00 τους χειμερινούς μήνες, με τιμή εισιτηρίου 8€ ή μειωμένο 4€. 

 

4.4.4 Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

 

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Μουσείο, ανεγέρθηκε το 1904 από την 

εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, ενώ είναι από τα ελάχιστα κτίρια που επιβίωσαν 

από την μεγάλη πυρκαγιά του 1917. Για τη μετατροπή του κτιρίου σε μουσείο 

απαιτήθηκαν αρκετές εργασίες, τις οποίες χρηματοδότησε ο Οργανισμός Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας «Θεσσαλονίκη 1997» και υποστήριξε το Υπουργείο Πολιτισμού. Με την 

ολοκλήρωση των εργασιών, ιδρύθηκε το 2001 το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης85, 

με σκοπό τη διατήρηση της μνήμης των θυμάτων και την συγκέντρωση τεκμηρίων και 

κειμηλίων που δεν καταστράφηκαν από το Ολοκαύτωμα. 

 

Στα χρόνια λειτουργίας του έχει αναπτύξει συλλογές με επιτύμβιες πλάκες από το 

κατεστραμμένο Ισραηλιτικό Νεκροταφείο, θρησκευτικά αντικείμενα, σπάνια βιβλία 

στην εβραϊκή γλώσσα, οικογενειακά κειμήλια, επιστολές, ενδυμασίες κ.α. Μεγάλο 

μέρος της συλλογής αναφέρεται στην ιστορία της εβραϊκής παρουσίας στη 

Θεσσαλονίκη από την ίδρυση της μέχρι και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπλέον, έχει 

διαμορφωθεί ένας ειδικός χώρος που σχετίζεται και αναφέρεται σε γεγονότα του 

Ολοκαυτώματος.  
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Το Μουσείο περιλαμβάνει περιοδικές εκθέσεις, μια εκ των οποίων ήταν την Κυριακή 

29 Ιανουαρίου του 2017, «Την Επαύριον του Ολοκαυτώματος», που αφορούσε την 

αναβίωση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης στην περίοδο 1944 – 1946. 

Πέραν των εκθέσεων, το Μουσείο παρέχει τη δυνατότητα σεμιναρίων σε 

εκπαιδευτικούς και επιμορφώσεις σε σχολεία. 

 

Τέλος, οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν από κοντά την εμπειρία και την ιστορία των 

Εβραίων όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο ωράριο λειτουργίας του μουσείου.  

 

4.4.5 Λευκός Πύργος 

 

Τον 15ο αιώνα, με την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, το 1430, 

χτίστηκε ο Λευκός Πύργος86, που σήμερα στεγάζεται στο κέντρο της πόλης, δίπλα στη 

θάλασσα ύστερα από την κατεδάφιση του θαλάσσιου και του ανατολικού τείχους και 

του περιβόλου του το 1911.  

 

Στη θέση του υπήρχε πύργος της βυζαντινής οχύρωσης της Θεσσαλονίκης. Με το 

πέρασμα του χρόνου, η αναφορά στον Λευκό Πύργο έγινε μέσα από πολλές ονομασίες, 

όπως Πύργος του Λέοντος (16ος αιώνας) ή Πύργος του αίματος (Κανλή Κουλές), όταν 

συνιστούσε φυλακή και τόπο εκτέλεσης καταδίκων. Ο ιστορικός Μιχαήλ Χατζή 

Ιωάννου σε ένα σχετικό του βιβλίο, αποκαλούσε τον Πύργο ως Βαστίλη της 

Θεσσαλονίκης, γιατί σε αυτόν έσφαζαν τους θανατοποινίτες στον εξώστη, με το αίμα 

να βάφει τους τοίχους του, ενώ βολή τηλεβόλου από τα δυτικά της πόλης σήμαινε την 

εκτέλεση της θανατικής ποινής. Το 1883, με διαταγή του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β’, 

ο Πύργος ασπρίζεται από τον κατάδικο Νάθαν Γκουελεντί με αντάλλαγμα την 

ελευθερία του και του δίνεται η ονομασία Λευκός (Μπεγιάζ Κουλέ).  

 

Με την απελευθέρωση της πόλης το 1912 και την ενσωμάτωση της στο ελληνικό 

κράτος, ο Πύργος χρησιμοποιήθηκε για τη φύλαξη των αρχαιοτήτων  από τις 

ανασκαφές που έκανε η αρχαιολογική υπηρεσία της Στρατιάς της Ανατολής ενώ στους 

χώρους του φιλοξενήθηκαν επίσης και η αεράμυνα της πόλης, το εργαστήριο 

μετεωρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και συστήματα ναυτοπροσκόπων. 

Το 1983, ο Πύργος παραχωρείται στο Υπουργείο Πολιτισμού. 
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Με 33.9 μέτρα ύψος, 21,70 μέτρα διάμετρο και έξι ορόφους, ο Λευκός Πύργος 

αποτελεί έως σήμερα το σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ήδη από το 2008, στον Λευκό 

Πύργο στεγάζεται μόνιμη έκθεση που αφορά την εποχή ίδρυσης της Θεσσαλονίκης 

(316 π.Χ.) και μετέπειτα. Η έκθεση σχεδιάστηκε με γνώμονα το σεβασμό της 

αρχιτεκτονικής ταυτότητας του μνημείου και την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης μέσα 

από τον αστικό και πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα.  

 

Οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν από κοντά την επιβλητικότητα του κτιρίου με 

εισιτήριο 4€ ή 2€ ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στις ώρες λειτουργίας του Λευκού 

Πύργου.  

 

4.4.6 Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα 

 

Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα87 είναι ένα ιστορικό μουσείο που μελετά και 

αναδεικνύει την ιστορικότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Μακεδονίας, 

κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των αγώνων του Ελληνισμού. Το κοινωφελές Ίδρυμα 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, συστάθηκε το 1999 από το σωματείο «Οι Φίλοι του 

Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα» ενώ εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού 

και Τουρισμού (Π.Δ. 14.1.1999, ΦΕΚ Β'36/26.1.1999) και Υπουργείο Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  

 

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το μουσείο σχεδιάστηκε από τον διάσημο αρχιτέκτονα 

Έρνστ Τσίλερ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά και ολοκληρώθηκε το 1893. Σήμερα βρίσκεται 

κοντά στο μητροπολιτικό ναό του Γρηγορίου Παλαμά, στην οδό Προξένου Κορομηλά 

23.  

 

Το μουσείο περιλαμβάνει τόσο περιοδικές όσο και μία μόνιμη έκθεση. Στην μόνιμη του 

έκθεση προβάλλονται τόσο οι πιο σημαντικές φάσεις της ιστορίας της Μακεδονίας του 

19ου και 20ου αιώνα όσο και οι κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές 

εξελίξεις. Πιο αναλυτικά, στο χώρο θα βρει κάποιος εκθέματα από: 

 

1. Αγώνες για την Ελευθερία 

2. Την Μακεδονική κοινωνία 
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3. Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη 

4. Χαρακτηριστικά του Αγώνα στις πόλεις και τα χωριά 

5. Το τέλος του ένοπλου Μακεδονικού Αγώνα και ύστερα από αυτόν 

 

Επιπλέον, το μουσείο διαθέτει μια πλούσια συλλογή κειμηλίων και τεκμηρίων από την 

εποχή του Μακεδονικού Αγώνα και πιο συγκεκριμένα αυτά αφορούν τα εξής: 

 

1. Κυάλια Ταχσίν Πασά 

2. Περίστροφο Κενάν Μεσαρέ 

3. Εθνολογικός χάρτης Stanford ευρωπαϊκών εδαφών Τουρκίας 

4. Cartes des Ecoles Chretiennes de la Macedoine 

5. Πρες παπιέ Πηνελόπης Δέλτα 

6. Κυνηγετικό Εγχειρίδιο Παύλου Μελά 

7. Προσκλητήριο γάμου Παύλου Μελά 

8. Οικογενειακές φωτογραφίες Παύλου Μελά 

9. Ποιμαντορική ράβδος Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη 

10. Καλυμαύχι και επιμανίκια Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού Καραβαγγέλη 

11. Χτένα από ελεφαντοστούν Πατριάρχου Ιωακείμ Γ' 

12. Αρχιερατική στολή αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Χατζησταύρου 

13. Γυναικεία ενδυμασία περιοχής Μοριχόβου 

14. Στρατιωτική στολή Σουλιώτη-Νικολαϊδη 

15. Γραφείο προξένου Λάμπρου Κορομηλά 

16. Λιθογραφία με θέμα το νεοτουρκικό κίνημα (1908) 

17. Κώδικας ιεράρχη Ειρηναίου Κασσανδρείας (βρίσκεται στο ΚΕΜΙΤ) κ.α.  

 

Το Μουσείο μπορεί να το επισκεφθεί το κοινό κάθε Δευτέρα–Παρασκευή στις 9:00-

14:00 και κάθε Σάββατο στις 10:00-14:00, με εισιτήριο 2€ ή 1€ ανάλογα με την 

ηλικιακή ομάδα.  

 

4.4.7 Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας (Ρωμαϊκής) Αγοράς Θεσσαλονίκης 

 

Στο σύγχρονο υπόγειο κτίριο βρίσκεται το μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς 

Θεσσαλονίκης88, το οποίο οργανώνεται σε τρεις βασικές αρχιτεκτονικές ενότητες: τον 
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προθάλαμο - χώρο εισόδου, την κεντρική αίθουσα με τους δύο πλευρικούς διαδρόμους 

και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.  

 

Το κοινό μπορεί να εισέλθει από την Κρυπτή Στοά και να εξέλθει από το 

κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας του αρχαιολογικού 

χώρου.  

 

Σημαντικό να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων με τη βοήθεια και συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. κατασκεύασε και 

οργάνωσε την έκθεση, που σήμερα μπορεί να θαυμάσει κάποιος απλά περπατώντας 

δίπλα από τον χώρο.  

 

Εν κατακλείδι, ο αρχαιολογικός χώρος παρουσιάζεται μέσα από τα ευρήματα της 

ανασκαφικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το 1962 έως το 1999. Η ιστορία του 

συγκροτήματος της Αγοράς και της πόλης από τον 3ο αιώνα έως σήμερα είναι βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της έκθεσης.   

 

4.4.8 Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

 

Το Μουσείο Κινηματογράφου89 ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την συγκέντρωση, τη 

διάσωση και τη μουσειολογική προβολή των στοιχείων της κινηματογραφικής ζωής της 

χώρας. Μέχρι σήμερα, το μουσείο μελετά και τεκμηριώνει υλικό που σχετίζεται με την 

κινηματογραφική τέχνη ενώ παράλληλα οργανώνει εκπαιδευτικά και ερευνητικά 

προγράμματα.  

 

Η συλλογή του αποτελείται από τις πρώτες προσπάθειες των αρχών του 20ού αιώνα με 

τους αδελφούς Μανάκια, το βουκολικό δράμα, το κωμειδύλλιο του πρώτου μισού του 

20ου αιώνα, τον νεοελληνικό ρεαλισμό, τις κωμωδίες και τα μιούζικαλ ηγετικών 

Ελλήνων παραγωγών που σημάδεψαν τη δεκαετία του 1960 καταλήγοντας στις ταινίες 

που παίζονται σήμερα στις αίθουσες του.   
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Το Μουσείο Κινηματογράφου προσκαλεί τον επισκέπτη να περιηγηθεί σε μια 

«συλλογή στιγμών θέασης», καθώς ξετυλίγονται μπροστά του το φιλμ μιας ταινίας, που 

συγκροτείται από μικρές στάσεις της ιστορίας του ελληνικού σινεμά.  

 

Επίσης, το Μουσείο στεγάζεται στην Αποθήκη Α΄, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης και 

έφτασε στη σημερινή μορφή του με την αρωγή του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

της Ε.Ε. Είναι ανοιχτό για το κοινό τις καθημερινές με εισιτήριο 2€ ή 1€ ανάλογα με 

την ηλικιακή ομάδα.  

 

4.4.9 Κρύπτη Αγίου Δημητρίου 

 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου90, Πολιούχου της Θεσσαλονίκης χτίσθηκε στα 

μέσα του 5ου αιώνα από τον έπαρχο του Ιλλυρικού Λεόντιο πάνω στον τάφο του 

Αγίου. 

 

Μια μεγάλη πυρκαγιά μεταξύ των ετών 629 και 639 κατέστρεψε μεγάλο μέρος του 

Ναού ενώ το 904 ο Ναός λεηλατήθηκε από τους Σαρακηνούς και αρπάχτηκε σε 

κομμάτια το ιερό «Κιβώτιο». Το 1493 ο Ναός μετατράπηκε σε τζαμί από τους 

Τούρκους ενώ η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 είχε σαν αποτέλεσμα την 

επαναλειτουργία του Ναού.  

 

Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου αποτελεί ένα μνημείο τέχνης με την ιδιαίτερη 

αρχιτεκτονική του σύμφωνα με τον τύπο της ελληνιστικής βασιλικής ή των δρομικών 

Ναών με ξύλινη αμφικλινή στέγη.   

 

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι η κρύπτη του ναού του Αγίου 

Δημητρίου, μετά την ανακάλυψή της το 1918 παρέμεινε αρχαιολογικός χώρος. Μετά το 

1950, κάποια από τα γλυπτά που διασώθηκαν από την πυρκαγιά τοποθετήθηκαν από 

τον Στ. Πελεκανίδη στους χώρους που περιβάλλουν την Κρύπτη. Σήμερα το Μουσείο 

περιλαμβάνει μερικά Παλαιοχριστιανικά γλυπτά του 5ου αιώνα και του 6ου - 7ου 

αιώνα από τον ναό, Βυζαντινά γλυπτά από το ναό 11ου - 14ου αιώνα και ανασκαφικά 

ευρήματα (νομίσματα, κεραμικά) του 5ου - 14ου αιώνα.  
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4.4.10 Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης 

 

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης91 είναι ένα μη 

κερδοσκοπικό μόνιμο ίδρυμα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σκοπός 

του μουσείου είναι η γνωριμία, η εξοικείωση, η ευαισθητοποίηση, η διατήρηση της 

μνήμης, του πολιτισμού και της ιστορίας.  

 

Μόνιμες αλλά και περιοδικές εκθέσεις αναπτύσσονται στο μουσείο με την συνεργασία 

φορέων εκτός και εντός Ελλάδος. Οι μόνιμες εκθέσεις του αναφέρονται στις  βασικές 

βιοτικές ανάγκες της διατροφής, της στέγασης και της ένδυσης, έχοντας τρείς 

θεματικές.  

 

Τέλος, το ΛΕΜΜ-Θ περιλαμβάνει ακόμα εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την 

επιμόρφωση του κοινού, το οποίο μπορεί να το επισκεφτεί κάποιος με κόστος 2€ κάθε 

μέρα εκτός της Πέμπτης.   

 

4.4.11 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, της Ειδικής Γραμματείας Αθλητισμού 

Μακεδονίας – Θράκης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και της 

Τοπικής Ένωσης Δήμων Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1998 το Μουσείο Αθλητισμού 

Θεσσαλονίκης92. Σκοπός της ίδρυσης του Μουσείου ήταν η αποτύπωση της αθλητικής 

ιστορίας της χώρας και η δημιουργία ενός ζωντανού χώρου όπου η μουσειακή 

πληροφορία θα κινητοποιεί το κοινό και θα προάγει υγιή αθλητικά πρότυπα.  

 

Αξιοσημείωτο στην ιστορία του είναι ότι το 2008, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 

αναγνώρισε το μουσείο ως το πρώτο Ολυμπιακό Μουσείο της χώρας. Σήμερα το 

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης προβάλλει μόνιμες εκθέσεις των Ολυμπιακών και 

Παραολυμπιακών Αγώνων καθώς και της επιστήμης των αθλημάτων, στοχεύοντας στη 

σωστή πληροφόρηση του αθλητισμού και την ευαισθητοποίηση του κοινού.  

                                                 
91 http://www.lemmth.gr/  
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4.4.12 Μουσείο Κεμάλ Ατατούρκ 

 

Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ («πατέρας των Τούρκων», όπως αλλιώς ονομάζεται) 

γεννήθηκε το 1881 στην Χρυσαυγή, μια περιοχή κοντά στον Λαγκαδά όπου έζησε εκεί 

περίπου οχτώ χρόνια. Η ιστορία παρουσιάζει την γέννηση του στη Θεσσαλονίκη λόγω 

του κύρους και της θέσης του. Ως Τούρκος στρατιωτικός και πολιτικός, ίδρυσε την 

Τουρκική Δημοκρατία και ανέλαβε πραξικοπηματικά μια σχεδόν διαμελισμένη 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, εφαρμόζοντας την πολιτική του, η οποία δεν ήταν άλλη από 

την γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων.  

 

Το 1935, το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης αποφάσισε την παραχώρηση του 

σπιτιού όπου διέμεινε ο Κεμάλ Ατατούρκ στο Τουρκικό κράτος, το οποίο μετατράπηκε 

σε μουσείο93 αφιερωμένο στο πρόσωπο του.  

 

Ως κτίριο κατασκευάστηκε πριν το 1870 και αποτελείται από τρείς ορόφους και μια 

αυλή. Το μεγαλύτερο μέρος της επίπλωσης είναι αυθεντικό ενώ οι ελλείψεις 

συμπληρώθηκαν με έπιπλα από το Μαυσωλείο του Κεμάλ και το Τοπ Καπί. Το 1981, 

το κτίριο ξαναβάφτηκε στο αρχικό του χρώμα, το ροζ.  

 

Ως μουσείο παρουσιάζει τη ζωή του Κεμάλ Ατατούρκ μέσα από τις φωτογραφίες, τα 

δωμάτια και γενικότερα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε ή που διέθετε το σπίτι. Στο 

ισόγειο του μουσείου – σπιτιού υπάρχουν τέσσερα δωμάτια χωρίς να παρουσιάζουν 

ιδιαίτερη σημασία. Ο πρώτος όροφος αποτελείται από ένα σαλόνι με ευρωπαϊκούς 

καναπέδες, μια μεγάλη κονσόλα, ένα δωμάτιο με μιντέρια, το δωμάτιο της μητέρας του 

Κεμάλ και μια κουζίνα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ο δεύτερος όροφος όπου 

ξεχωρίζει το δωμάτιο που έζησε ο Κεμάλ με το γραφείο και τα προσωπικά του 

αντικείμενα. Επίσης, στους τοίχους είναι καρφιτσωμένα όλα τα έγραφα από τη σχολική 

του ζωή.  

 

Οι επισκέπτες, ιδίως Τούρκοι τουρίστες μπορούν να επισκεφτούν το συγκεκριμένο 

μουσείο καθημερινά και δωρεάν ύστερα από συνεννόηση με το Τούρκικο Προξενείο. 

 

                                                 
93 http://www.imma.edu.gr/macher/museums/show.html?museum_id=10  
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4.4.13 Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

 

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης94 αποτελεί το μοναδικό μουσείο της χώρας 

που είναι αφιερωμένο στη τέχνη της φωτογραφίας. Το μουσείο ξεκίνησε το 1998 ενώ 

το 2001 στεγάστηκε στην Αποθήκη A’ του λιμένα της Θεσσαλονίκης. 

 

Κάθε χρόνο το μουσείο διοργανώνει ένα διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας με αποτέλεσμα 

την διεθνή παρουσίαση της ελληνικής φωτογραφίας. Επιπλέον, το μουσείο 

δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η συγκρότηση και η ανάδειξη μιας μόνιμης συλλογής 

ιστορικής και σύγχρονης φωτογραφίας, η οργάνωση και η επιμέλεια εκθέσεων και 

εκδόσεων και η εκπαίδευση του κοινού όλων των ηλικιών.  

 

4.4.14 Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης 

 

Το 1890 ξεκίνησε η κατασκευή του κτιρίου όπου στεγάζεται το σημερινό Μουσείο 

Ύδρευσης της Θεσσαλονίκης95, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1894. Ως μουσείο 

λειτούργησε το 1984 έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του τότε 

Οργανισμού Ύδρευσης της Θεσσαλονίκης. Τρία χρόνια αργότερα, το 1987, 

χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο μετά από πρόταση του Υπουργείου 

Πολιτισμού. Σκοπός του μουσείου είναι η ενημέρωση των επισκεπτών τόσο σε θέματα 

που αφορούν την ιστορία της ύδρευσης όσο και στη σωστή διαχείριση του νερού. 

 

Σήμερα το μουσείο αποτελείται από δύο αίθουσες, εκ των οποίων στη πρώτη ήταν η 

θέση του λεβητοστάσιου, που έχει δύο ατμοκίνητες μονάδες για την άντληση νερού που 

γινόταν από το 1892–1929 και στη δεύτερη μπορεί κάποιος να δει τις αντλίες, τις 

πετρελαιομηχανές και τις ηλεκτρογεννήτριες που χρησιμοποιούνταν για την 

υδροδότηση της συμπρωτεύουσας ως το 1978. 

 

Το Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης μπορεί να το επισκεφτεί κάποιος στην οδό 26ης 

Οκτωβρίου στην περιοχή Λαχανόκηπων-Σφαγείων της Θεσσαλονίκης από τις 8:30 έως 

τις 15:00.  

                                                 
94 http://www.thmphoto.gr/?cat=14  

95 http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3515  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://www.thmphoto.gr/?cat=14
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3515
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4.4.15 Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

 

Το 2001, εγκαινιάστηκε το Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης96, το οποίο είναι 

στεγασμένο σε αναπαλαιωμένο κτίριο του 1894 στην περιοχή Ελευθέριου Κορδελιού, 

την ιστορική αλλιώς «Στρατιωτική Στάση». Στον περίβολο του γραφικού αυτού κτιρίου 

σταθμεύει ένα από τα διασημότερα βαγόνια του «Orient Express», ενός βαγονιού – 

ρεστοράν, αγγλικής κατασκευής που χρονολογείται από το 1900. Το βαγόνι αυτό 

αποτελεί κομμάτι του αυθεντικού «Orient Express», το οποίο αποτέλεσε πηγή 

έμπνευσης για την Αγκάθα Κρίστι.  

 

Στόχος του μουσείου είναι η αναβίωση του παρελθόντος μέσα από χάρτες, σάλπιγγες 

μετάδοσης ακουστικών σημάτων, εισιτήρια, μαγνητικά τηλέφωνα, φανάρια, ρολόγια 

και μέσα από ένα έπιπλο-νιπτήρα, αντικείμενο του «βασιλικού τρένου» που διασώθηκε.

  

Το μουσείο δέχεται τους επισκέπτες κάθε πρωί κατόπιν συνεννοήσεως, μπορώντας να 

φιλοξενήσει μέχρι 40 άτομα. Επίσης, τα σχολεία και οι μαθητές είναι οι πιο συχνοί 

επισκέπτες του, οι οποίοι μπορούν να ταξιδέψουν στο παρελθόν.    

 

4.4.16 Μουσείο Ραδιοφωνίας Θεσσαλονίκης 

 

Το Μουσείο Ραδιοφωνίας Θεσσαλονίκης97 αποτελεί το πρώτο μουσείο ραδιοφωνίας 

στην Ελλάδα. Σήμερα στεγάζεται στη Νότια Πύλη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης 

και φιλοξενεί μια σειρά από εκθέματα της ραδιοφωνικής ιστορίας της πόλης. Η 

διαχείριση του γίνεται από τη μη κερδοσκοπική εταιρία Μακεδονική Φωνοθήκη 

Φωνομουσείο, που ιδρύθηκε από τον Παναγιώτη Κίσκιλα.  

 

Ως εκθέματα περιλαμβάνει μερικά από τα μηχανήματα του ιδρυτή του Πρώτου 

ραδιοφώνου στα Βαλκάνια, Χρίστου Τσιγγιρίδη, παλαιό ραδιοφωνικό υλικό του 

Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ (ΕΙΡ-ΥΕΝΕΔ), μηχανήματα του 

Στρατού, καθώς και μηχανήματα του ερασιτεχνικού σταθμού Ράδιο Νέστωρ. 

Επιπρόσθετα, το μουσείο προβαίνει σε επεξεργασία πλούσιου φωνητικού υλικού με 

δείγματα φωνών ανθρώπων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα. 

                                                 
96 http://www.ose.gr/en/culture/rail-museums/104-railway-museum-of-thessaloniki  

97 http://radiomuseum.gr/  

http://www.ose.gr/en/culture/rail-museums/104-railway-museum-of-thessaloniki
http://radiomuseum.gr/
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Τέλος, οι πολίτες μπορούν να γνωρίσουν την ιστορία της ραδιοφωνίας με την επίσκεψη 

τους στο μουσείο, το οποίο έχει ελεύθερη είσοδο. 

 

4.4.17 Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

 

Το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης98 αποτελεί το δεύτερο πολυθεματικό Μουσείο και 

πολιτιστικό φορέα που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1997 από μία ομάδα 

εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών, μουσειολόγων και ανθρώπων του πολιτισμού που 

πίστευαν στον εθελοντισμό.   

 

Στην ουσία το μουσείο είναι πολυθεματικό και σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των παιδιών ηλικίας 4-12 ετών και των οικογενειών τους. Από το 2004 έως το 

2009 στεγάστηκε σε ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Οργανισμού Προβολής 

Ελληνικού Πολιτισμού στην Άνω Πόλη ενώ τον Μάρτιο του 2010 και για ένα χρόνο το 

Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης 

με δημιουργικά προγράμματα νερού, αξιοποιώντας τα εκθέματα του Μουσείου. 

 

Από τότε σχεδιάζονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, οργανώνονται 

επετειακές και θεματικές εκδηλώσεις, με σκοπό την προσφορά μιας εναλλακτικής 

πρότασης στο χώρο της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, την 

αύξηση των γνώσεων και την ευαισθητοποίηση απέναντι στη διαφορετικότητα.  

 

Κεντρικό σημείο της φιλοσοφίας του Παιδικού Μουσείου είναι η αντίληψη ότι τα 

πραγματικά αντικείμενα, οι άμεσες εμπειρίες και η ψυχαγωγία ενισχύουν τη διαδικασία 

της μάθησης. Γι’ αυτό τον λόγο λειτουργεί ως εργαστήρι που ενεργοποιεί, εμπνέει και 

διευρύνει τη γνώση και τη φαντασία των παιδιών. 

 

Το 2012 το Μουσείο πραγματοποίησε ακόμη ένα όραμά του, την απόκτηση δηλαδή 

Μόνιμων Συλλογών, οι οποίες αφορούν εκθέσεις με τίτλους:  

 

1. «Μαγική Παιχνιδοχώρα»  

2. «παίζοντας με ξεχασμένα κουρδιστά τσίγκινα παιχνίδια» 

3. «Θεσσαλονικείς παιχνιδοκατασκευαστές» 

                                                 
98 http://www.paidikomouseio.gr/  

http://www.paidikomouseio.gr/
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4. «μια τάξη απ’ τα χρόνια τα παλιά» 

5. «Μάθε παιδί μου γράμματα του Θεού τα πράματα…» 

 

4.4.18 Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 

 

Τα εγκαίνια του εκκλησιαστικού μουσείου της Ι.Μ.Θ. πραγματοποιήθηκαν στις 27 

Οκτωβρίου του 2006 από τον μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης. Η τοποθεσία του 

μουσείο είναι ο ισόγειος χώρος του μητροπολιτικού μεγάρου, το οποίο βρίσκεται δίπλα 

στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η έμπνευση και η στήριξη 

του μουσείου ανήκει στον μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έθεσε ως 

προτεραιότητα τη δημιουργία ενός μουσείου ανάλογο με το εκκλησιαστικό μουσείο 

που κατασκεύασε στην  Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. 

 

Στο χώρο του, τα εκθέματα αποτυπώνουν εικόνες του μυστηρίου της Θείας 

Ενανθρωπήσεως ενώ παράλληλα μέσα από αυτά παρουσιάζεται και η νεότερη ιστορία 

της μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τέλος, τα εκθέματα του μουσείου μπορούν να 

απολαύσουν τόσο οι τουρίστες όσο και οι πολίτες κατά το επίσημο ωράριο λειτουργίας 

του μουσείου, το οποίο είναι καθημερινά από τις 10.00 έως τις 14.00. 

 

4.4.19 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) - Πολιτιστικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης 

 

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)99 συστάθηκε με Διάταγμα 311 το 

1966, στο πλαίσιο του εορτασμού των 125 χρόνων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 

με σκοπό τη συμβολή του στην ανάπτυξη της μόρφωσης, των επιστημών και των 

καλών τεχνών.  

 

Η αρχική του στέγαση ήταν σε διάφορα κτίρια της ΕΤΕ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, 

το κτίριο ανεγέρθηκε επί Τουρκοκρατίας σε θεμέλια προγενέστερου κτίσματος. Στις 

αρχές του 20ου αιώνα το κτίριο στέγαζε το Κακουργιοδικείο των Αθηνών ενώ λίγο 

αργότερα το 1922 φιλοξένησε πολλές οικογένειες προσφύγων της Μικράς Ασίας. Το 

                                                 
99 https://www.miet.gr/ 
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1958 κατασχέθηκε από το ΙΚΑ, ωστόσο έναν χρόνο αργότερα περιήλθε με 

πλειστηριασμό στην ΕΤΕ.  

 

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης άρχισε τη δράση του το 1974, όταν ο 

Γεώργιος Μαύρος με νομοθετική ρύθμιση επανέφερε την τάξη στο Ίδρυμα. Λίγα 

χρόνια μετά, το 1995, η Ακαδημία Αθηνών απένειμε στο Ίδρυμα Αργυρό Μετάλλιο για 

τη προσφορά του στη πνευματική ζωή του τόπου.  

 

Το Ίδρυμα παρέχει μια μεγάλη συλλογή έργων τέχνης , η οποία εμπλουτίζεται με 

διάφορες δωρεές. Σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 2.000 έργα νεοελληνικής τέχνης. 

Επίσης, υπάρχει μια αυτοτελή ενότητα με πάνω από 1.000 έργα γνωστών χαρακτών, 

όπως των Δημήτρη Γαλάνη, Λυκούργο Κογεβίνα, Μάρκο Ζαβιτζιάνο, Άγγελο 

Θεοδωρόπουλου, Δημήτρη Γιαννουκάκη και Γιάννη Κεφαλληνού. Το ΜΙΕΤ διαθέτει 

ακόμα μια συλλογή αποτελούμενη από: 

 

1. Αρχείο χαρτογραφίας Φωκίωνα Ρωκ 

2. Φωτογραφικό αρχείο Γιώργου Σεφέρη 

3. Φωτογραφικό υλικό Mario Vitti 

4. Αρχείο Γιάννη Μοράλη 

5. Φωτογραφικό Αρχείο ΕΛΙΑ κ.α. 

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί και το Πολιτιστικό Κέντρο του ΜΙΕΤ στη 

Θεσσαλονίκη100, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο 1989, με την επωνυμία 

Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος της ΕΤΕ. Μέχρι το 1997, όπου λειτούργησε με 

την ίδια μορφή, έδωσε το δικό του στίγμα στη πνευματική και καλλιτεχνική ζωή της 

πόλης μέσα από εκθέσεις τέχνης και αρχιτεκτονικής. Σήμερα έχει το προνόμιο να 

στεγάζεται σε ένα μοναδικό κτίριο των αρχών του 20ού αιώνα, τη Βίλα Καπαντζή. 

 

Σκοπός του Κέντρου ήταν η διευκόλυνση των πολιτιστικών φορέων Θεσσαλονίκης που 

δεν διέθεταν τον αναγκαίο χώρο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Προς την 

επίτευξη του στόχου, το Κέντρο διοργάνωνε συχνά εκθέσεις όπως ήταν η μεγάλη 

διεθνή φωτογραφική διοργάνωση Φωτοσυγκυρία το 1994 και άλλες εκθέσεις 

διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών φωτογράφων. 

                                                 
100 https://www.miet.gr/foundation/cultural-centres/thessaloniki/ 
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Παράλληλα, το Κέντρο συνεργάστηκε αρμονικά με άλλους πολιτιστικούς φορείς, όπως 

είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης, το 

Βρετανικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Φωτογραφίας Καλαμαριάς Χρήστος 

Καλεμκερής, το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Μπενάκη και 

το Μουσείο Αλμπέρ-Καν (Παρίσι), με κίνητρο να παρουσιάσει εκθέσεις φιλολογικού, 

ιστορικού και εικαστικού περιεχομένου. Μια από τις σημαντικότερες συνεργασίες ήταν 

με την Αγιορείτικη Φωτοθήκη, που κατέληξε στη παρουσίαση τεσσάρων εκθέσεων με 

ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας φωτογραφικό υλικό. Στο πρόγραμμα του Κέντρου, 

εκτός από τις εκδηλώσεις, είναι και οι προβολές και οι εκδηλώσεις λόγου.  

 

Η προσέλκυση νεανικού κοινού και η εκπαίδευση είναι βασικά χαρακτηριστικά 

στοιχεία του Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ, τα οποία προσπαθεί να 

πετύχει μέσα από τη συνεργασία με τμήματα των Πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης 

(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).  

 

4.4.20 Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας 

 

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας101 ιδρύθηκε το 2001, 

αποτελώντας έναν πολιτιστικό και επιμορφωτικό φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

και προσφέροντας στο κοινό ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη γνωριμία με θέματα 

επιστήμης και τεχνολογίας.  

 

Το Κέντρο αποτελεί μετεξέλιξη του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (1978), καθώς 

το 1998 εκπονήθηκε σχέδιο για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του με απώτερο σκοπό 

τη δημιουργία ενός σύγχρονου και μοναδικού στο είδος του μουσείου στην Ελλάδα και 

τα Βαλκάνια. 

 

Όπως είναι φυσικό, δημιουργήθηκαν νέες εγκαταστάσεις εμβαδού 14.000 τ.μ. στην 

περιοχή της Θέρμης με το συνολικό προϋπολογισμό να φτάνει τα 29.000.000 Ευρώ. Το 

έργο ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2004. 

 

Το υπερσύγχρονο αυτό κέντρο περιλαμβάνει και παρουσιάζει:  

                                                 
101 http://www.noesis.edu.gr/ 
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1. Εκθέσεις Τεχνολογίας Μεταφορών που δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες 

να θυμηθούν αυτοκίνητα που υπήρξαν «σταθμοί» στην ιστορία της αυτοκίνησης 

και να συγκρίνουν ξεχωριστά μοντέλα του παρελθόντος με αυτά  του παρόντος 

και ενδεχομένως του μέλλοντος. Οχήματα ιστορικού, συλλεκτικού και 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα από τη δεκαετία του ’20 μέχρι και το πρόσφατο 

παρελθόν, μεταφέρουν τους επισκέπτες σε άλλες εποχές. Στόχος του 

Εκθετηρίου είναι η γνωριμία των επισκεπτών με την ιστορία και την εξέλιξη 

των οχημάτων. Η έκθεση αποτελείται από 5 κύριες θεματικές ενότητες, με βάση 

τα 5 κορυφαία αυτοκίνητα του 20ου αιώνα, όπως αναδείχθηκαν από ψηφοφορία 

το 1999 (α) Μαζική Παραγωγή FORD «T», β) Πόλη και Περιβάλλον MINI, γ) 

Τεχνολογικές Εξελίξεις CITROEN DS, δ) Σχεδιασμός και Κοινωνία 

VOLKSWAGEN BEETLE, ε) Ταχύτητα PORSCHE 911). 

2. Το Τεχνοπάρκο, ένα δηλαδή χώρο διάδρασης, όπου ο επισκέπτης συμμετέχει 

ενεργά και μαθαίνει διασκεδάζοντας. Στο πάρκο αυτό περιλαμβάνονται περίπου 

40 εκθέματα από ποικιλία επιστημονικών θεμάτων, όπως ο ηλεκτρισμός, ο 

μαγνητισμός, η μηχανική κ.α. Η ιστορία του Τεχνοπάρκου και των 

διαδραστικών εκθεμάτων δημιουργήθηκε το 1991 από το Τεχνικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης. Έκτοτε η έκθεση αποτελεί μόνιμο τμήμα των δραστηριοτήτων 

του Μουσείου. 

3. Εκθέσεις Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Σε αυτές παρουσιάζονται δείγματα 

τεχνολογικών στοιχείων και επιτευγμάτων της Αρχαίας Ελλάδας που 

αφορούσαν την καθημερινή ζωή των κατοίκων, όπως είναι για παράδειγμα οι 

κατασκευές. Η έκθεση για την αρχαία ελληνική τεχνολογία έχει σκοπό να 

αναδείξει μία πλευρά του αρχαιοελληνικού πολιτισμού που ερευνήθηκε πολύ 

λιγότερο από την φιλοσοφία, την τέχνη, την πολιτική, τη στρατιωτική ιστορία, 

τη θρησκεία και τις άλλες πτυχές του. 

4. Κοσμοθέατρο, έναν δηλαδή κινηματογράφο γιγαντοοθόνης, το οποίο 

αποτελείται από ειδική αίθουσα 300 θέσεων με δυνατότητα προβολής 

επιστημονικών και περιβαλλοντικών ταινιών στη μεγαλύτερη επίπεδη οθόνη της 

Ελλάδας. 

5. Ψηφιακό Πλανητάριο στο οποίο γίνεται αναπαράσταση αστρονομικών και 

φυσικών φαινομένων, με χρήση εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού ψηφιακών 

προβολών (all-dome video). 
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6. Προσομοιωτή Εικονικής Πραγματικότητας συνόλου 18 θέσεων, στο οποίο 

πραγματοποιείται μια προσομοίωση διαφόρων καταστάσεων, όπως ένα ταξίδι  

στο Διάστημα ή στον βυθό του Ωκεανού. 

7. Περιοδικές εκθέσεις. 

8. Βιβλιοθήκη, αποτελούμενη από εκατοντάδες ψηφιακούς και έντυπους τίτλους. 

9. Εστία Δημιουργικότητας και Καινοτομίας, χώρος για άτυπες καινοτομικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

10. Show Point, ένα δηλαδή κινητό Αμφιθέατρο Επιδείξεων και Πειραμάτων. 

11. Τεχνικά Εργαστήρια για την τεχνική υποστήριξη και την επισκευή και 

συντήρηση των εκθεμάτων.  

 

Τέλος, το Μουσείο μπορεί να το επισκεφθεί ο καθένας καθημερινά από τις 08:30 έως 

τη 13:30 με τα εισιτήρια να κυμαίνονται από 8€ έως 35€. 

 

4.4.21 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

 

Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης102 είναι το πρώτο μουσείο σύγχρονης 

τέχνης που ιδρύθηκε το 1979 στην Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αρχικά είχε 

ιδρυθεί ως σωματείο με την ίδια ονομασία που διατηρεί σήμερα. Μετά από δωρεά 47 

έργων τέχνης του Αλέξανδρου Ιόλα το 1984 και πολλές άλλες δωρεές (από τους 

Δημήτρη Μεϊμάρογλου κ.α.), πλέον το μουσείο στεγάζει περίπου 2.000 έργα τέχνης. 

Από το 1992, το Μουσείο βρίσκεται εντός του χώρου της Διεθνής Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης.  

 

Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε η δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Οργανισμού 

Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης , υπό τον οποίο ενώθηκαν το 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.  

Όπως αναφέρθηκε, η μόνιμη συλλογή του Μουσείου αποτελείται με περισσότερα από 

2.000 έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, με τα πιο γνωστά να είναι το Adam της 

Niki de Saint Phalle και το Explosions του Dennis Oppenheim. 

 

Επιπλέον, το Μουσείο δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να γνωρίσουν από 

κοντά 2,500 βιβλία σχετικά με τη ζωγραφική, τη γλυπτική την χαρακτική, την 

                                                 
102 http://www.mmca.org.gr/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
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αρχιτεκτονική και τη φωτογραφία. Ακόμα, μπορεί κάποιος να βρει στη βιβλιοθήκη του 

μουσείου οπτικοακουστικό υλικό από τα αρχεία του. Τέλος, το Μουσείο διοργανώνει 

εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο για τη μόνιμη έκθεση του όσο και για τις περιοδικές 

με σκοπό την απόλαυση της εκμάθησης για την τέχνη.  

 

5 Στρατηγικές Αξιοποίησης των Πολιτιστικών Πόρων και των Μουσείων στη 

Θεσσαλονίκη 

 

Με την πάροδο των χρόνων, η ανάγκη των τουριστών για την επίσκεψη τόπων με 

αρχαιολογικό πλούτο έγινε εντονότερη. Η Θεσσαλονίκη με την πολιτιστική της 

κληρονομιά και τα εκατοντάδες μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους δεν 

μπορεί να λείπει από τη λίστα των πολιτιστικών τουριστών. Ωστόσο, στην Ελλάδα 

υπάρχει έντονο το πρόβλημα της μη σωστής προβολής και της μη αξιοποίησης των 

πολιτιστικών πόρων της. Τα τελευταία χρόνια, στη συμπρωτεύουσα έχουν 

δημιουργηθεί τουριστικοί φορείς που στοχεύουν στην ανάδειξη της πόλης μέσα από τις 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού και φυσικά τον πολιτισμό της. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

μελετηθούν πιθανοί τρόποι αξιοποίησης τόσο των μουσείων όσο και των λοιπών 

πολιτιστικών πόρων της πόλης. 

 

5.1 Ο πολιτισμός στη σύγχρονη εποχή και η συμβολή του στην ανάπτυξη της 

Θεσσαλονίκης 

 

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελείται από τα μνημεία, τα φυσικά τοπία, τους 

γεωλογικούς και τους φυσιογραφικούς σχηματισμούς103 104. Ως πολιτιστικοί πόροι 

μπορούν να οριστούν οι φυσικοί πόροι, το περιβάλλον, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τα 

πολιτιστικά αγαθά όλων των κατηγοριών και των υπηρεσιών που προσφέρονται105.  

 

Κάθε χώρα έχει τον πολιτισμό της. Είναι αυτός που την διαχωρίζει και την διακρίνει 

από τις υπόλοιπες χώρες. Είναι η ιστορία, η κουλτούρα και ο τρόπος ζωής αιώνων. Η 

                                                 
103  Λαββάς, Γ. Π. & Καραβασίλη Μ.Ν (2003) Πολιτιστική κληρονομιά. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 

Ε.Μ.Μ.Ε. Αθήνα, σελ. 7-20. 

104  Σύμβαση Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (1972), Παρίσι. 

105 Μπιτσάνη Π.Ε., (2004) Πολιτισμική διαχείριση και περιφερειακή ανάπτυξη. Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 

120,121,206 
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ιστορία της Ελλάδας και η συνεισφορά της στην παγκόσμια μόρφωση των λαών μέσα 

από τους αρχαίους φιλοσόφους αποτελεί από μόνη της γεγονός. Δεν πρέπει ωστόσο η 

χώρα να στηρίζεται μόνο στην ύπαρξη της ιστορία της αλλά αξίζει να την προβάλει, να 

την αναπτύσσει και να την γνωστοποιεί σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, η πολιτιστική άνθηση φαίνεται να 

είναι ένας από τους πρωτεύοντες στόχους της χώρας αλλά και των τουριστικών φορέων 

της. Η πολιτιστική κληρονομιά κάθε κράτους είναι δημόσιο αγαθό και η κυβέρνηση 

οφείλει να την υπηρετήσει και να αναγνωρίσει τη συμβολή της.  

 

Η τοπική κοινωνία ακόμα και σε περίοδο ύφεσης έχει τη δυνατότητα να δώσει μια 

ώθηση αναπτύσσοντας τον πολιτιστικό τουρισμό της. Οι Δήμοι ως πρωτοβάθμιοι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους 

πολίτες και οι δημοτικές αρχές μπορούν να διευθύνουν και να ρυθμίζουν σημαντικά 

τοπικά προβλήματα, όλοι με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη, τη δημιουργία 

εσόδων, την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και γενικότερα τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων106.  

 

Η Θεσσαλονίκη με τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς της χώρους μπορεί να 

αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ραγδαία ανάπτυξη της πόλης μέσα από τη 

καλύτερη διαχείριση των πολιτιστικών της πόρων. Μάλιστα με την ανάπτυξη του 

πολιτιστικού τουρισμού και την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των μουσείων, η 

πόλη μπορεί να αποκομίσει εκτός από σημαντικά οικονομικά έσοδα και κοινωνική 

πρόοδο. Πιο αναλυτικά, μέσω της ανάπτυξης των μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων 

και γενικότερα του πολιτιστικού τουρισμού: 

 

 Βελτιώνεται η εικόνα της περιοχής και το brand της χώρας 

 Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας με ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου 

του εργατικού δυναμικού τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά 

 Αυξάνονται τα καλλιτεχνικά δρώμενα, ο αριθμός των τουριστών και η 

κατανάλωση 

 Αφυπνίζονται οι πολίτες και δημιουργείται ένα αίσθημα συμμετοχής στα 

πολιτιστικά δρώμενα 

                                                 
106 Εξαδακτύλου, Ν. (1995) Δημόσιες Σχέσεις. Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ.  
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 Η ιστορία του τόπου δεν ξεχνιέται 

 Αυξάνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων 

 Δημιουργείται εκ νέου μια τοπική πολιτιστική ταυτότητα. 

 

5.2 Προτάσεις αξιοποίησης 

 

Η στροφή της χώρας για ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού αλλά και η εξέλιξη της 

τεχνολογίας και η πρόοδος των άλλων κρατών, κάνει επιτακτική την ανάγκη για 

καλύτερη διαφήμιση, προβολή και διαχείριση των μουσείων της Ελλάδος και συνολικά 

των πολιτιστικών της πόρων. Οι παρακάτω υποενότητες αποτελούν ενδεικτικές 

προτάσεις για την αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Θεσσαλονίκης.  

 

5.2.1 Επικοινωνία της πληροφορίας 

 

Το κλειδί της επιτυχημένης προσέλκυσης του κοινού και της ανάδειξης των μουσείων 

και των μνημείων ενός τόπου είναι η επικοινωνία 107. Ως επικοινωνία ορίζεται η 

διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. Αποτελεί 

στην ουσία μια αλυσίδα σκέψεων και ενεργειών των ανθρώπων που συντελούν για να 

πραγματοποιηθεί η μετάδοση των μηνυμάτων. Οι αγωγοί ή αλλιώς τα κανάλια 

επικοινωνίας μέσα από τα οποία μεταδίδεται ένα μήνυμα ποικίλουν και εξαρτώνται από 

τη δυνατότητα του λήπτη να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα.  

 

Τα μουσεία, τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι της Θεσσαλονίκης υστερούν στο 

κομμάτι της μετάδοσης της πληροφορίας 108. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός της 

χαμηλής επισκεψιμότητας και της μη προβολής διαφόρων εκδηλώσεων που 

πραγματοποιούν τα μουσεία. Μάλιστα το θέμα παίρνει μεγαλύτερη διάσταση αν ληφθεί 

υπόψη ότι τουλάχιστον το 40% των Θεσσαλονικιών δεν έχει επισκεφθεί ή δεν γνωρίζει 

πολλά από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης.  

 

                                                 
107 Καστόρας, Σ. (2002) Πολιτιστική επικοινωνία – αρχές και μέθοδοι επικοινωνίας. Εκδόσεις Ε.Α.Π., 

Πάτρα. 

108 Dielbold, J. Το μάνατζμεντ των πληροφοριών. 
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Στον τομέα της επικοινωνίας, τα μουσεία πρέπει να αναπτύξουν συγκεκριμένες 

επικοινωνιακές δράσεις που να προβληθούν μέσω του τουριστικού οδηγού της 

Θεσσαλονίκης, στοχεύοντας στην οικονομική ενίσχυση και αύξηση της 

επισκεψιμότητας τόσο των μουσείων ως μονάδων όσο και της ευρύτερης περιοχής.  

 

Πιο συγκεκριμένα, πολλά από τα μουσεία της πόλης σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

φορείς και τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορούν να δημιουργήσουν ντοκιμαντέρ ή άλλα 

ενημερωτικά βίντεο που να προβάλλονται τόσο σε τοπικά κανάλια όσο και σε κανάλια 

του εξωτερικού109. Επειδή η συγκεκριμένη προβολή ενέχει μεγάλο κόστος και λόγω της 

οικονομικής κρίσης της χώρας, άλλη εναλλακτική λύση είναι η προβολή αυτών των 

βίντεο μέσω του διαδικτύου. Το ίντερνετ στις μέρες μας αποτελεί το πιο σύγχρονο, 

εύχρηστο, γρήγορο και με μικρότερο κόστος εργαλείο πληροφόρησης του κοινού. Η 

εκμετάλλευση του για την ανάδειξη των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων της 

Θεσσαλονίκης είναι απολύτως αναγκαία. Μικρά σποτ, ταινίες μικρού μήκους, βίντεο 

και ντοκιμαντέρ έχουν την ευκαιρία να προβληθούν παγκοσμίως στο YouTube και σε 

άλλες σελίδες του διαδικτύου. Όντας ο πιο άμεσος τρόπος πληροφόρησης, το ίντερνετ 

μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα και να αυξήσει την επισκεψιμότητα των πολιτών 

και των τουριστών στη πόλη110.  

 

Επιπλέον, η δημιουργία σύγχρονης και ενημερωμένης ιστοσελίδας από την πλευρά των 

μουσείων είναι μια ιδανική λύση για τη μετάδοση διάφορων μηνυμάτων και 

πληροφοριών προς το ευρύ κοινό. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι ξεκάθαρες 

και οι εύκολα προσβάσιμες διαδικτυακές πληροφορίες δίνουν ώθηση στην τοπική 

οικονομία και συνεισφέρουν στην αύξηση του ΑΕΠ και στη δημιουργία 

απασχόλησης111. Σύμφωνα με μια μελέτη του Oxford Economics, η αύξηση του 

ψηφιακού περιεχομένου και η σωστή προβολή συνεπάγεται με 170.000 θέσεις 

εργασίας112.  

                                                 
109 Αθανασοπούλου, Α., Δάλλας, Κ., Μακρή, Α. & Χαμπούρη, Ι. (2003) Πολιτιστική Επικοινωνία – Μέσα 

Επικοινωνίας. Εκδόσεις Ε.Α.Π., Πάτρα 

110 Μαγνησαλή, Γ.Κ. (1988) Δημόσιες Σχέσεις - Μια λειτουργία επικοινωνίας για τον καθένα. Εκδόσεις 

INTERBOOKS, Αθήνα. 

111 Αθανασοπούλου, Α., Δάλλας, Κ., Μακρή, Α. & Χαμπούρη, Ι. (2002) Τεχνολογίες της πληροφορίας, 

διαδίκτυο και πολιτιστική επικοινωνία. Εκδόσεις Ε.Α.Π., Πάτρα 

112 Wang S., Fu Y. Y., Cecil A. K., and S. Hji-Avgoustis (2008). Impacts of cultural tourism upon quality 

of life: the resident’s perspective. International CHRIE Conference - Atlanta, Georgia, U.S.A. 
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Επίσης, σημαντική ενίσχυση προσφέρει και η τύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων και η 

ένταξη των μουσείων και των λοιπών πολιτιστικών πόρων στον τουριστικό οδηγό. Η 

συχνότητα και η ποικιλία των πληροφοριών στα φυλλάδια είναι απαραίτητη για την 

υπενθύμιση της ιστορίας και του πλούτου της πόλης αλλά και για την ενίσχυση της 

τουριστικής ζήτησης. Τέλος, μείζονος σημασίας για τη μετάδοση της πληροφορίας 

είναι η δημιουργία γραφείων πληροφοριών σε κομβικά σημεία της Θεσσαλονίκης.  

 

5.2.2 Προβολή πολιτιστικών πόρων με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η 

ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών τόσο στο εμπόριο όσο και στον 

τουρισμό δημιουργούν την ανάγκη για νέες μεθόδους προσέλκυσης του κοινού.  

 

Στη ψηφιακή εποχή που διανύουμε, τα προγράμματα ανάπτυξης της πληροφορίας και 

οι ενέργειες ψηφιοποίησης της Παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν κάνει 

αναγκαία την εφαρμογή νέων και συνεχώς εξελισσόμενων τεχνολογιών στο χώρο των 

μουσείων.  

 

Η Θεσσαλονίκη, ως η συμπρωτεύουσα της χώρας πρέπει να χρησιμοποιήσει νέες 

τεχνολογίες στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους προκειμένου να καταφέρει 

να ανταγωνιστεί άλλες χώρες, να δημιουργήσει ενδιαφέρον και να αυξήσει την 

επισκεψιμότητα113. 

 

Η χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και ειδικών πλατφορμών 

διευκολύνει το κοινό να ενημερωθεί αποτελεσματικότερα για το μουσείο ενώ συνάμα 

προσφέρει μια πιο άμεση επικοινωνία με αυτό. Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη ειδικών 

εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα δίνουν τη δυνατότητα ευκολότερης προσβασιμότητας 

και πληροφόρησης της τοποθεσίας του μουσείου, των εκδηλώσεων που πιθανόν 

πραγματοποιούνται σε αυτό και των εκθεμάτων του114. 

                                                 
113 Shamsuddoha M., Alamgir M., and T. Nasir (2011) Cultural tourism: Bangladesh tribal areas 

perspective.  Journal o f Tourism, Vol. 12, No. 12, pp.28-32. 

114 Μπούνια Αλ., Νικονάνου Ν. και Οικονομου Μ.  (2008) Η Τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής 

κληρονομιάς. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο 
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Ακόμα, η καινοτομία στα μουσεία κρύβεται πίσω από την υιοθέτηση πρακτικών 

εικονικής αναπαράστασης. Πιο αναλυτικά, κάποια από τα πιο δημοφιλή μουσεία του 

κόσμου έχουν συμπεριλάβει εκθέματα εικονικής πραγματικότητας αυξάνοντας ακόμα 

περισσότερο το ενδιαφέρον και συνεπώς την επισκεψιμότητα του κόσμου115.  

 

Στη Θεσσαλονίκη η υλοποίηση αυτής της ιδέας είναι μείζονος σημασίας για να 

μπορέσει η πόλη να βαδίσει στους ρυθμούς της Ευρώπης. Η δημιουργία αιθουσών 

εικονικής πραγματικότητας, η ανάπτυξη τρισδιάστατων προβολών των εκθεμάτων, οι 

ψηφιακές αφηγήσεις και οι θεματικές παρουσιάσεις πρέπει να ενσωματωθούν στα 

μουσεία της πόλης. 

 

Στενή σύνδεση με τα νέα τεχνολογικά μέσα έχουν τα Κέντρα Πληροφόρησης 

Επισκεπτών που υπάρχουν σήμερα στις περισσότερες περιοχές. Σ΄ αυτά εκτός από τα 

καθιερωμένα μέσα (χάρτες, φυλλάδια, κ.λπ.), ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του 

εξειδικευμένες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγμα οι 

προβολές βίντεο, οι οθόνες αφής, οι διαδραστικές πλατφόρμες εικονικής περιήγησης 

κ.α. που τον βοηθούν και του παρέχουν πληρέστερη πληροφόρησή σχετικά με τους 

πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους. 

 

5.2.3 Δημιουργία πολιτιστικών δικτύων 

 

Ένα χαρακτηριστικό μέσο ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων μιας περιοχής είναι η 

δικτύωση πολιτιστικών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων με κοινά χαρακτηριστικά και 

σκοπούς116. Η δικτύωση μπορεί να σχετίζεται είτε με τα μνημεία και τους χώρους ανά 

γεωγραφικό τμήμα μιας χώρας (με τη μορφή πολιτιστικών διαδρομών), είτε με τα 

παντός είδους μουσεία μιας περιοχής (δίκτυα μουσείων) είτε ακόμα με τα φεστιβάλ που 

διοργανώνονται κατά καιρούς (δίκτυα φεστιβάλ).  

 

Οι πολιτιστικές διαδρομές είναι ένα από τα πιο βασικά εργαλεία προβολής και 

ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για δομημένες γύρω από ένα 

                                                 
115 Παυλογεωργάτος, Γ., Κίσσα, Α., Μπάλλα, Α., Μαμωλή, Μ., Παναγάκος, Π. (2006) Χρήση των 

σύγχρονων τεχνολογιών στα μουσεία. (Η περίπτωση 105 Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών). Museology 

- International Scientific Electronic Journal, 3, σελ. 21-29  

116 Κόνσολα  Ντ. (2006) Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική. Αθήνα: Παπαζήσης 
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κεντρικό θέμα περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά μνημεία και μουσεία. 

Χαρακτηριστικής σημασίας είναι το γεγονός ότι οι διεθνείς οργανισμοί όπως το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO έχουν πάρει τη πρωτοβουλία για το σχεδιασμό 

και τη προώθηση πολιτιστικών διαδρομών, όπως είναι για παράδειγμα το πρόγραμμα 

πολιτιστικών διαδρομών (Cultural Routes of the Council of Europe) που στοχεύει στην 

προβολή κοινών πολιτιστικών στοιχείων της Ευρώπης (Moulin and Boniface 2001).  

 

Επιπλέον και όπως αναφέρθηκε, η δικτύωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των 

μουσείων. Η σύναψη σχέσεων λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ των μουσείων σε μια 

πόλη (Consolla, 2011), παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών και 

διευκολύνει τους επισκέπτες να χαράξουν μια συγκεκριμένη πορεία (Museum route) 

γνωριμίας με τα βασικότερα μουσεία της. Με διαφορετικά λόγια, πρόκειται για μια 

θεματική πολιτιστική διαδρομή που συνδέει νοερά τα μουσεία με βάση προτεινόμενες 

διαδρομές που τα ενοποιούν κατά κάποιο τρόπο σε ένα δίκτυο. Αξίζει να σημειωθεί 

πως δύο από τα πιο γνωστά δίκτυα μουσείων είναι εκείνα της Βιέννης και του 

Άμστερνταμ που αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς πόλους 117.  

 

Το δίκτυο φεστιβάλ χρησιμοποιείται στη σημερινή εποχή διότι προσφέρει σημαντική 

διεθνή απήχηση (Mega events ή Special events). Βασικό πλεονέκτημα από τη 

δημιουργία τέτοιων γεγονότων είναι η προβολή και η διεθνή αναγνωσιμότητα. 

 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητή η σημαντικότητα της δημιουργίας 

πολιτιστικών δικτύων και διαδρομών για τη καλύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη των 

πολιτιστικών πόρων της Θεσσαλονίκης.  

 

Όπως είναι γνωστό, στη πόλη δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί το έργο του μετρό για τη 

ευκολότερη μετακίνηση των κατοίκων και των τουριστών. Ωστόσο, το μεγάλο 

τουριστικό πρόβλημα της έλλειψης οδικών, μεταφορικών κ.α. υποδομών φαίνεται να 

επιλύεται με την πάροδο του χρόνου, μιας που από το 2009 ο Ο.Α.Σ.Θ. με σεβασμό 

στον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της Θεσσαλονίκης, δημιούργησε και λειτουργεί 

την «Πολιτιστική Γραμμή», η οποία ξεκινά απ’ τον Λευκό Πύργο και μέσω μιας 

περιήγησης 50 λεπτών παρέχει στους επιβάτες δια της τηλεματικής, του 

                                                 
117 Κόνσολα Ντ. (2011) ∆ίκτυα Μουσείων στην σύγχρονη πόλη. Ανακοίνωση στο 10ο Επιστημονικό 

Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, Αθήνα. 
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οπτικοακουστικού υλικού (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) αλλά και των 

πληροφοριακών εντύπων, υπηρεσίες γνωριμίας με τα μνημεία της πόλης118. 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ύπαρξη της «Πολιτιστικής Γραμμής» στη χώρα μας διαφέρει 

από το πολιτιστικό δίκτυο στην Ευρώπη, ωστόσο είναι απολύτως απαραίτητη στους 

τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη ατομικά εκτός τουριστικού γραφείου. Αν και οι 

ανάγκες διαφέρουν, ο τουρισμός της συμπρωτεύουσας επιβάλλει τη δημιουργία 

περισσοτέρων και συχνότερων πολιτιστικών διαδρομών, με σκοπό την καλύτερη 

εξυπηρέτηση και την αφιέρωση χρόνου από πλευράς ανθρώπων στα μουσεία και τους 

αρχαιολογικούς χώρους.  

 

Επίσης αναγκαία είναι η ανάπτυξη δικτύων και η δυνατότητα μετακίνησης μέσω 

πολιτιστικών διαδρομών των τουριστών που επιθυμούν να θαυμάσουν τα μνημεία και 

τους αρχαιολογικούς χώρους λίγο πιο μακριά από την πόλη. Βασικό παράδειγμα είναι η 

ανυπαρξία τοπικού μεταφορικού δικτύου για τη Βεργίνα με το μουσείο «Βασιλικών 

ταφών των Αιγών»119, η οποία απέχει μόλις 69,9 χλμ. από την Θεσσαλονίκη. 

 

Τέλος, τα μουσεία πρέπει να αναπτύξουν ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ τους, 

εφαρμόζοντας από κοινού ενέργειες προώθησης, μισθώνοντας πιθανώς μερικά 

τουριστικά λεωφορεία και δίνοντας τη δυνατότητα πιο εύκολης πρόσβασης και 

αφιέρωσης περισσότερου χρόνου σε αυτά από το κοινό.  

 

5.2.4 Ενίσχυση δράσεων σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας 

 

Οι πολιτιστικοί πόροι της Θεσσαλονίκης μπορούν να αναδειχθούν μέσα από δράσεις 

πολιτιστικής δημιουργίας. Με τον όρο πολιτιστική δημιουργία νοούνται 

δραστηριότητες όπως είναι τα φεστιβάλ, οι εκθέσεις γλυπτικής, μουσικής κτλ.. Η 

καλλιτεχνική και πολιτισμική διαχείριση είναι ένα πεδίο που αφορά όλες τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες γύρω από τις τέχνες και τον πολιτισμό. Τα μουσεία της 

πόλης μπορούν να προβληθούν και να δημιουργήσουν ζήτηση μέσω της ανάπτυξης 

εκδηλώσεων, εκθέσεων και τη δημιουργία φεστιβάλ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.  

                                                 
118 http://oasth.gr/#el/politistikh-diadromh/    

119 https://www.aigai.gr/el/visit/organize  

http://oasth.gr/#el/politistikh-diadromh/
https://www.aigai.gr/el/visit/organize
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Όπως είναι γνωστό, εδώ και χρόνια η συνεργασία των τουριστικών φορέων και σε 

κάποιες περιπτώσεις και των μουσείων δημιουργεί μεγάλα καλλιτεχνικά φεστιβάλ στη 

πόλη, όπως είναι για παράδειγμα το Street Mode Festival, το οποίο πραγματοποιείται 

από το 2009 έως και σήμερα120 και το φεστιβάλ Κινηματογράφου (58ο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου), το οποίο πραγματοποιείται από τις 2 έως και τις 12 Νοεμβρίου 

2017.  

 

Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία περισσοτέρων φεστιβάλ στη πόλη μπορεί μόνο 

θετικά να αποφέρει. Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω και να ενισχυθούν οι 

δράσεις σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας απαιτείται η ύπαρξη συνεργασιών. Όπως 

αναφέρθηκε, ήδη διάφοροι τουριστικοί φορείς της πόλης συνεργάζονται με τα μουσεία 

και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη καλύτερη κάθε φορά διεξαγωγή των γεγονότων121. 

  

Αξίζει να αναφερθεί πως η εκτέλεση και η υλοποίηση φεστιβάλ και άλλων σύγχρονων 

πολιτιστικών δρωμένων απαιτεί ένα χρηματικό κεφάλαιο. Τα μουσεία στοχεύοντας 

στην αύξηση της επισκεψιμότητας και σε συνδυασμό με την πόλη που ενεργεί για την 

ανάδειξή της πρέπει να αντλήσουν κεφάλαια για τη διοργάνωση εκδηλώσεων με 

παγκόσμιο αντίκτυπο, όπως ένα φεστιβάλ. Η εύρεση χορηγιών, η ένταξη σε 

προγράμματα ΕΣΠΑ, η πραγματοποίηση διαγωνισμών για χρηματοδότηση, η 

συνεργασία με δελτία τύπου και τουριστικά γραφεία είναι απαραίτητες ενέργειες για 

ένα μουσείο που στοχεύει στη εύρεση πόρων, στη προσέλκυση τουριστών, στη 

δημιουργία ζήτησης και στη παγκόσμια αναγνώριση του.  

 

Εκτός φυσικά από γεγονότα μεγάλης εμβέλειας, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι 

μπορούν να πραγματοποιήσουν κατά διαστήματα εκδηλώσεις και διάφορες 

παραστάσεις με σκοπό την γνωριμία του κοινού με τα εκθέματα, την κληρονομιά και 

την ιστορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο θα μπορούσαν να μυηθούν και τα 

υπόλοιπα μουσεία, είναι αυτό του Αρχαιολογικού μουσείου, το οποίο πραγματοποιεί 

πολύ συχνά ημερίδες και ποικίλες εκδηλώσεις.  

 

                                                 
120 http://www.streetmode.gr/el/   

121 Jansen-Verbeke M. (1998)  Tourismification of Historical Cities. Annals of Tourism Research, 25(3): 

739-769. 

http://www.streetmode.gr/el/
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5.2.5 Τιμολογιακή πολιτική 

 

Ο καθορισμός μιας συγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής των μουσείων είναι ο πλέον 

αναγκαίος. Η Ελλάδα αποτελούμενη από εκατοντάδες μνημεία, μουσεία και 

πολιτιστικούς χώρους προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες. Οι χαμηλές 

τιμές των εισιτηρίων των πολιτιστικών πόρων της χώρας αυξάνουν κατά μεγάλο 

ποσοστό την επισκεψιμότητα των τουριστών.  

 

Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2015, λαμβάνοντας μέριμνα τις ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες του πληθυσμού της χώρας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

προχώρησε στην αναδιοργάνωση και τον επανακαθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής 

των εισιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων. Πιο αναλυτικά, έγινε μια 

κατηγοριοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, βάσει επιστημονικών 

και οικονομοτεχνικών κριτηρίων. Οι τιμές των εισιτηρίων προσδιορίστηκαν 

ορθολογικά και εναρμονίστηκαν με τα ισχύοντα τιμολόγια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για 

πρώτη φορά οι εκπτώσεις στα εισιτήρια έφτασαν το 50% του αντιτίμου για τους 

χειμερινούς μήνες ενώ υιοθετήθηκε ελεύθερη είσοδος για συγκεκριμένες μόνο ημέρες ή 

κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Στόχος της συγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής 

ήταν η αύξηση των εσόδων μέσω της μεγαλύτερης επισκεψιμότητας. 

 

Παρότι την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής το 2015, η τήρηση πολλών διαφορών 

στις τιμές των εισιτηρίων ανά περιοχή δημιουργεί ακόμα δυσκολίες στους τουρίστες. Η 

πληθώρα των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων στη Θεσσαλονίκη, τα οποία 

διατηρούν διαφορετικά ωράρια και τιμές, επηρεάζει την ¨τσέπη¨ και το πρόγραμμα των 

επισκεπτών. Πλέον λόγω του μειωμένου χρόνου των τουριστών έχει δημιουργηθεί η 

ανάγκη για σύναψη συνεργασιών και διατήρηση ενός ενιαίου ωραρίου και 

τιμολογιακής πολιτικής των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων ανά περιοχή. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από την ομαδοποίηση των εισιτηρίων ανά νομό και την 

έκδοση μιας ενιαίας κάρτας εισόδου στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους 

στην ίδια περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο, οι τουρίστες αλλά και οι κάτοικοι της τοπικής 

κοινωνίας θα μπορούν ευκολότερα και γρηγορότερα, χωρίς δηλαδή αναμονή για την 

έκδοση του εισιτηρίου, να απολαύσουν τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά 

κάθε περιοχής.  
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5.2.6 Δημιουργία κέντρων μεθερμήνευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Η μεθερμήνευση ή η ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια αμφιλεγόμενη 

και σύνθετη διαδικασία που στοχεύει στη μετάδοση κάποιου ισχυρού νοήματος. 

Στηριζόμενη σε επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία, επιδιώκει να τοποθετήσει σε ένα 

σαφές ιστορικό πλαίσιο τα μνημεία και τους πολιτιστικούς χώρους, παρέχοντας στους 

επισκέπτες σαφείς και ενδιαφέρουσες πληροφορίες με τέτοιο τρόπο όμως που να 

ενεργοποιείται η φαντασία τους (Beck and Cable, 1998 και Provincial Council of 

Barcelona, 2006).  

 

Οι εφαρμογές των σύγχρονων τεχνολογιών χρησιμοποιούνται ως μέσα μεθερμήνευσης 

με τη μορφή εφαρμογών εικονικής αναπαράστασης αντικειμένων, εικονικής 

απεικόνισης χώρων ή περιήγησης (virtual tours), εφαρμογών εικονικής 

πραγματικότητας (virtual reality) παρέχοντας στον επισκέπτη την εμπειρία της 

«εμβύθισης» (immersion), των διαδραστικών εγκαταστάσεων, των πολυμεσικών 

παρουσιάσεων, των τρισδιάστατων γραφικών κ.ά. (Blockley and Hems, 2006 και 

Μπούνια, 2008).  

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι τα κέντρα μεθερμήνευσης χωρίζονται σε 

διάφορες κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τα κέντρα πληροφόρησης (visitors 

center), τα οποία λειτουργούν στο εσωτερικό των μουσείων και των αρχαιολογικών 

χώρων. Αυτά είναι κατά βάση οθόνες αφής ή ενημερωτικές προβολές. Μια ακόμα 

μορφή κέντρων μεθερμήνευσης είναι τα κέντρα αναπαράστασης122 με πιο απλές 

εφαρμογές και τα κέντρα εικονικής πραγματικότητας. Πολύ γνωστά παραδείγματα 

αυτών αποτελούν το Mackintosh Centre στη Γλασκώβη και το Jorvik Viking Centre 

στο Γιορκ της Αγγλίας.  

 

Εκτός από τα παραπάνω, η λίστα εμπλουτίζεται με τα μουσεία που χαρακτηρίζονται ως 

«Καινοτομικά». Τα Μουσεία αυτά, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά κλασικά μουσεία, 

στηρίζονται και σε άυλα εκθέματα, όπως οπτικές και ηχητικές πληροφορίες, ψηφιακές 

                                                 
122 Pujol, L., Roussou, M., Poulou, S., Balet, O., Vayanou, M., & Ioannidis, Y. (2012) Personalizing 

interactive digital storytelling in archaeological museums: the CHESS project. In 40th Annual 

Conference of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Southampton, 

UK: Amsterdam University Press. 
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ανακατασκευές αντικειμένων κ.α., για τη μετάδοση της πληροφορίας και την 

ενημέρωση των επισκεπτών123.   

 

Τα μουσεία της Θεσσαλονίκης, της πόλης με τους πολλούς πολιτισμούς και την 

ιστορία, είναι αναγκαίο να εφαρμόσουν κέντρα πληροφόρησης και αναπαράστασης με 

σκοπό την αύξηση της τουριστικής ζήτησης και την ψυχαγωγική ενημέρωση των 

επισκεπτών τους.  

 

5.3 Αναμενόμενα αποτελέσματα από την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων 

και των μουσείων στη Θεσσαλονίκη 

 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τη δημιουργία νέων πιο απαιτητικών αναγκών και τη 

στροφή στον εναλλακτικό τουρισμό, η ανάγκη για υιοθέτηση συγκεκριμένων 

στρατηγικών ενεργειών με σκοπό τη διατήρηση ή την απόκτηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος των χωρών και φυσικά την αύξηση των κερδών από την κατανάλωση 

είναι επιτακτική.  

 

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζοντας τις νέες προσκλήσεις της εποχής, 

επικεντρώνεται στη καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών της. Δίνοντας έμφαση στον 

πολιτιστικό τουρισμό, η χώρα στρέφεται στη δυναμικότερη και καλύτερη αξιοποίηση 

και διαχείριση των ιστορικών μνημείων και των μουσείων της.  

 

Η Θεσσαλονίκη, όντας εκτός από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος και μια 

πόλη γεμάτη ιστορικό και αρχαιολογικό πλούτο, δημιουργεί δίκτυο και συνεργασίες με 

σημαντικούς τουριστικούς φορείς προκειμένου να αποτελέσει έναν σημαντικό πόλο 

έλξης τουριστών. Όπως μάλιστα μελετήθηκε και αναλύθηκε παραπάνω, η αξιοποίηση 

των πολιτιστικών πόρων της πόλης μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους, 

προσφέροντας μια πληθώρα θετικών αποτελεσμάτων.  

 

Πιο αναλυτικά, μερικά από τα αποτελέσματα της αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων 

της Θεσσαλονίκης είναι: 

 

                                                 
123 Μπιτσάνη Π.Ε., (2004) Πολιτισμική διαχείριση και περιφερειακή ανάπτυξη. Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 

120,121,206 
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 Αύξηση εσόδων 

 Αύξηση επισκεψιμότητας στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους 

 Παγκόσμια αναγνώριση και ανάδειξη της πόλης 

 Δραστηριοποίηση και καλύτερη κατανόηση του παρελθόντος  

 Ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης από τους κατοίκους της 

πόλης 

 Ενεργητική και βιωματική μάθηση των επισκεπτών 

 Παροχή ευκαιριών μάθησης 

 Καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στα υλικά κατάλοιπα και το παρελθόν 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η παρατηρητικότητα, η ερμηνεία, η ανακάλυψη, η 

ιστορική φαντασία και η επινοητικότητα 

 Εντοπισμός διαφορών μεταξύ των εποχών και εκτίμηση της ιστορίας 

 

6 Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπάθησε να αναλύσει τον ρόλο του πολιτιστικού 

τουρισμού στη Θεσσαλονίκη.  

 

Ο τουρισμός γενικότερα ως μια ισχυρή βιομηχανία έχει αποφέρει και θα συνεχίσει να 

αποφέρει σημαντικά έσοδα στο ελληνικό κράτος. Η χώρα στηριζόμενη στο 

παραδοσιακό τουριστικό προϊόν, τα 3 S (Sea, Sand, Sun), αποτελεί μέχρι και σήμερα 

ένα ελκυστικό τόπο για κάθε λογής επισκέπτη. Κάτοικοι χωρών, όπως της Γερμανίας, 

της Ρωσίας και των Σκανδιναβικών χωρών, προτιμούν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές 

τους διακοπές. Τα τελευταία χρόνια όμως με τον ανταγωνισμό να εντείνεται και με τις 

ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων να έχουν διαμορφωθεί ανάλογα με την εποχή, 

έχουν δημιουργηθεί νέες τάσεις στον τουρισμό.  

 

Ο εναλλακτικός τουρισμός, όπως ονομάστηκε, αποτελεί ένα ιδιαίτερο φαινόμενο του 

γενικότερου τουρισμού που ικανοποιεί ειδικά ενδιαφέροντα και ανάγκες των 

σημερινών πολυάσχολων ανθρώπων. Η δημιουργία νέων μορφών τουρισμού στοχεύει 

στη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την 

αξιοποίηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της χώρας και την 

άμβλυνση του έντονου προβλήματος της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.  
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Η Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα του Νομού Θεσσαλονίκης και η συμπρωτεύουσα της 

χώρας, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη με πληθυσμό να φτάνει τους 1.000.511 

κατοίκους. Η πόλη βρίσκεται στη κεντρική Μακεδονία δίπλα στον Θερμαϊκό κόλπο 

από τα δυτικά και τον Στρυμονικό κόλπο από τα ανατολικά. Επίσης στο κεντρικό-

βόρειο τμήμα του νομού υπάρχει η κοιλάδα της Μυγδονίας με τη Λίμνη Κορώνεια (ή 

Λίμνη Αγίου Βασιλείου ή Λίμνη Λαγκαδά) και λίγο ανατολικότερα η Λίμνη Βόλβη. Η 

Θεσσαλονίκη περιβάλλεται και από βουνά στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της, όπως 

είναι ο Χορτιάτης και ο Βερτίσκος.  

 

Κατά διαστήματα έχουν γίνει πολλές αναφορές ότι ο Νομός της Θεσσαλονίκης μπορεί 

να υποστηρίξει αρκετές μορφές τουρισμού, ικανοποιώντας κάθε λογής απαιτήσεις και 

ανάγκες. Η βασικότερη μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται στην πόλη εδώ και πολλά 

χρόνια είναι ο συνεδριακός τουρισμός. Ωστόσο, κάθε χρόνο γίνονται ολοένα και 

περισσότερες προσπάθειες ανάδειξης και άλλων μορφών τουρισμού, όπως είναι για 

παράδειγμα ο γαστρονομικός, ο θρησκευτικός, ο ιατρικός, ο αθλητικός τουρισμός και 

το λεγόμενο city break. Δεν πρέπει ωστόσο να παραλείπεται ο πολιτιστικός τουρισμός, 

ιδίως από την Θεσσαλονίκη η οποία αποτέλεσε σημείο αναφοράς και επιρροής πολλών 

πολιτισμών κατά τους περασμένους αιώνες ενώ σε κάθε στενό της βρίσκεται 

τουλάχιστον ένα μνημείο ανεκτίμητης ιστορικής αξίας.  

 

Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μια ειδική μορφή τουρισμού, η οποία σχετίζεται με τον 

τρόπο ζωής των ανθρώπων, την ιστορία τους, τη τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη 

γαστρονομία και τη θρησκεία ενός τόπου. Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή για τον φυσικό 

και πολιτιστικό της πλούτου, εφόσον διαθέτει μια σειρά από πολλά μνημεία και 

μουσεία που τονίζουν την ιστορικότητα της. Μερικά από τα πιο γνωστά μουσεία της 

είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – 

Θράκης, το Μουσείο Κεμάλ Ατατούρκ, το Πολεμικό Μουσείο, το Εβραϊκό Μουσείο, 

το Μουσείο Ύδρευσης κ.α. Επιπλέον, στην πόλη124 υπάρχουν τουλάχιστον 50 μνημεία 

από κάθε εποχή.  

 

Πιο αναλυτικά, μερικά από τα Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της πόλης 

είναι ο Ναός του Αγίου Αποστόλου και ο Ναός της Παναγίας Χαλκέων. Τα ρωμαϊκά 

μνημεία της Θεσσαλονίκης είναι η Ρωμαϊκή Αγορά, η πλατεία Ναυαρίνου, η Αψίδα του 

Καίσαρα Γαλέριου και το Ανακτορικό Συγκρότημα του Ρωμαίου Καίσαρα Γάιου 

                                                 
124 https://thessaloniki.gr/  

https://thessaloniki.gr/
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Γαλέριου Βαλέριου Μαξιμιανού. Ακόμα, βυζαντινά μνημεία μπορεί να βρει κάποιος αν 

επισκεφτεί την Παναγία Λαγονδιανή (χτίστηκε το 14ο αιώνα), τον Άγιο Αθανάσιο, τον 

Άγιο Μηνά, τον Άγιο Αντώνιο, τον Άγιο Χαράλαμπο, την Παναγία Γοργοεπήκοο ή 

Παναγούδα, τη Νέα Παναγιά που είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και 

την Υπαπαντή (1531), η οποία είναι γνωστή από τις πηγές όταν ως μονύδριο του κυρ 

Ιωήλ δόθηκε από το μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιωάσαφ στη μονή της Αγίας 

Αναστασίας. Επίσης, η πόλη λόγω της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1430-1912) έχει 

πολλά οθωμανικά μνημεία, τα οποία είναι διάχυτα σε κάθε γωνιά της. Παρακάτω 

παρουσιάζονται μερικά από αυτά: 

 

 Πασά Χαμάμ (1520 – 1530) 

 Βίλλα Μεχμέτ Καπαντζή (1900) 

 Βίλλα Αχμέτ Καπαντζή (1898) 

 Βίλλα Μορντώχ (1905) 

 Τσινάρι, το οποίο στα τουρκικά σημαίνει πλάτανος 

 Σχολή Τυφλών (1879) 

 Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης 

 Σπίτι Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ 

 Γ’ Σώμα Στρατού – Στρατηγείο (1900 – 1901) 

 Νοσοκομείο Αγίου Δημητρίου 

 Συντριβάνι (1889) 

 Παλαιά Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ (1887) 

 Κήποι του Πασά (1904) 

 Τελωνείο, Επιβατικός Σταθμός Λιμένος 

 Διοικητήριο (1891) 

 Οθωμανική Τράπεζα (1905) 

 Παλαιό Κεντρικό Αντλιοστάσιο (1890 – 1894)  

 Γενί τζαμί (Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, 1902) 

 Τουρμπές (Μαυσωλείο – Μουσά Μπαμπά, 16ος αιώνας) 

 Χαμζά Μπεή τζαμί (1467 – 1468) 

 Γενί Χαμάμ Αίγλη (τέλη 16ου αιώνα) 

 Μπεζεστένι (Υφασματαγορά, 15ος αιώνας) 

 Γιαχουντί Χαμάμ (Λουτρό των Εβραίων) 

 Αλατζά Ιμαρέτ (Πολύχρωμο Άσυλο, 1484) 
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 Μπεή Χαμάμ (Λουτρά Παραδείσου, 1444, χτισμένα από τον Σουλτάνο Μουράτ 

Β’) 

 

Λόγω της ύπαρξης έντονης εβραϊκής παρουσίας στη πόλη, δεν είναι δυνατόν να 

λείπουν από αυτή εβραϊκά μνημεία. Το Κάζα Μπιάνκα (1912), η Βίλλα Μοδιάνο 

(1906), η Αγορά Μοδιάνο (1922), το Εβραϊκό Μουσείο (1906), η Συναγωγή Γιαντ 

Λεζικαρόν (1984), η Βίλλα Αλλατίνι, οι Μύλοι Αλλατίνι, η Στοά Σαούλ, το Μνημείο 

του Ολοκαυτώματος (1997), το οποίο σχεδιάστηκε από τους αδελφούς Glid και 

παριστάνει την επτάφωτο λυχνία και φλόγες με ένα πλέγμα ανθρώπινων σωμάτων και η 

Συναγωγή Μοναστηριωτών (1927) είναι μερικά από τα στοιχεία του εβραϊκού 

πολιτισμού της πόλης που διασώθηκαν μετά την γενοκτονία και την λεηλάτηση τους 

από τους Τούρκους.   

 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά της 

Θεσσαλονίκης είναι ευρέως γνωστή. Ωστόσο, η προσέλκυση των τουριστών δεν 

ανταποκρίνεται στο μεγαλείο της πόλης, τονίζοντας την ανάγκη για βελτίωση και 

ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού. Οι τουριστικοί φορείς της Θεσσαλονίκης, όπως 

είναι η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης, η Ένωση Ξενοδόχων 

Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής της Θεσσαλονίκης κ.α., είναι 

απαραίτητο να συνεργαστούν προκειμένου να αναδείξουν την πόλη σε παγκόσμιο 

επίπεδο.  

 

Οι Διοικήσεις των μουσείων, των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων θα πρέπει 

να κατανοήσουν την ανάγκη για βελτίωση και να διαμορφώσουν τους χώρους τους όσο 

τον δυνατόν καλύτερα με σκοπό την ικανοποίηση όλων των διαφορετικών αναγκών 

των επισκεπτών. Κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για την αύξηση της τουριστικής 

ζήτησης και τη προσέλκυση τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος είναι: 

 

 Η χρήση από τα μουσεία νέων τεχνολογιών και γενικότερα πληροφοριακών 

συστημάτων που να διευκολύνουν τους χρήστες, να ενημερώνουν πιο 

αποτελεσματικά το κοινό και να κάνουν ενδιαφέρουσα την παραμονή του στα 

μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. 

 Χρήση ειδικών πλατφορμών από τα μουσεία με σκοπό την εύκολη και 

αμεσότερη επικοινωνία με τους πολίτες και το κοινό. 
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 Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα για γρηγορότερη 

πληροφόρηση και προσβασιμότητα στο μουσείο ή μνημείο.  

 Δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 Δημιουργία ειδικών αιθουσών για την προβολή βίντεο που να ενημερώνουν 

τους επισκέπτες για την ιστορία του μουσείου.  

 Δημιουργία αιθουσών εικονικής πραγματικότητας μέσω της οποίας θα 

παρουσιάζονται τα εκθέματα και ο επισκέπτης θα ψυχαγωγείται ενημερώνοντας.  

 Ανάπτυξη τρισδιάστατων προβολών των εκθεμάτων για την αύξηση του 

ενδιαφέροντος του κοινού. 

 Ανάπτυξη θεματικών παρουσιάσεων και ψηφιακών αφηγήσεων. 

 Πραγματοποίηση θεματικών και μη, εκδηλώσεων στο χώρο του μουσείου, με 

σκοπό την προσέλκυση του κόσμου. 

 Μεγιστοποίηση της καθαριότητας και της αξιοποίησης όλων των χώρων του 

μουσείου με σκοπό την μη ύπαρξη συνωστισμού και την αδυναμία 

ανταπόκρισης στις ανάγκες. 

 Χρήση ενός ευέλικτου ωραρίου λειτουργίας. 

 Πρόσληψη και αύξηση του αριθμού εξειδικευμένου και κατάλληλα 

καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. 

 Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ για τη προβολή και τη διαφήμιση 

του μουσείου. 

 Αύξηση του αριθμού και βελτίωση των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών 

προγραμμάτων. 

 Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (όπως ύπαρξη ή 

δημιουργία βιβλιοθήκης, εστιατορίου και υποδομές για άτομα με ειδικές 

ανάγκες). 

 Καλή και τακτική συντήρηση των κτιρίων. 

 Δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου μουσείων, το οποίο θα εντάσσεται στο 

τοπικό σύμπλεγμα του πολιτιστικού τουρισμού (cluster) και θα περιλαμβάνει 

κοινές δράσεις.  

 

Όπως κατανοούμε, τα παραπάνω απαιτούν εκτός από τη συνεργασία όλων των 

σχετικών φορέων και χρηματικούς πόρους. Επομένως, προτείνεται μια μικρή αύξηση 

του κόστους των εισιτηρίων, τα οποία σε σχέση με άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη είναι 

αρκετά χαμηλά, που θα ενισχύσει τα έσοδα ενώ παράλληλα θα διατηρήσει την  
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επισκεψιμότητα σε υψηλά επίπεδα  και η ενίσχυση μέσω χρηματοδοτήσεων και 

επιχορηγήσεων από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο Πολιτισμού και 

την ένταξη σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

Επιπλέον, από την πλευρά του Νομού της Θεσσαλονίκης απαιτείται και προτείνεται ο 

εμπλουτισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη μορφή φεστιβάλ, συναυλιών, 

εκθέσεων, θεατρικών παραστάσεων κ.α., η δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού 

πακέτου που να συνδυάζει την επίσκεψη σε μουσεία με άλλες υπηρεσίες και 

δραστηριότητες, η συνέχιση των ανασκαφών για την ανάδειξη των χώρων και των 

ευρημάτων, η καλύτερη προβολή της πόλης και της πολιτιστικής της κληρονομιάς σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η ενίσχυση των δράσεων των ιδιωτικών και κρατικών τουριστικών 

φορέων και η δημιουργία δικτύων και διαδρομών που να περιλαμβάνουν τα πιο 

σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, μουσεία και αξιοθέατα, με σκοπό την αύξηση της 

τουριστικής ζήτησης, τη μείωση της εποχικότητας και την οικονομική ανάπτυξη της 

πόλης. Ακόμα, ο Νομός θα πρέπει να παρέχει μια συγκροτημένη και συντονισμένη 

προβολή όλων των πόρων της πόλης, να δημιουργήσει γραφεία πληροφοριών σε 

κομβικά σημεία (Info Kiosk), να επιμορφώσει τους εργαζομένους των εμπλεκόμενων 

με τον τουρισμό φορέων και να προσπαθήσει να αλλάξει τον τρόπο σκέψης των 

κατοίκων, προκειμένου να επιτύχει τη δημιουργία ενός τουριστικού τόπου υψηλών 

πολιτιστικών προδιαγραφών.  

 

Συμπερασματικά λοιπόν από όλα τα παραπάνω στοιχεία και από την εν λόγω 

διπλωματική εργασία, γίνεται κατανοητό πως ήδη οι αρμόδιοι φορείς έχουν αντιληφθεί 

τη σοβαρότητα που πρέπει να δείξουν πάνω σε αυτό το θέμα, αφού η πόλη είναι η 

πλέον κατάλληλη για να αναπτύξει περισσότερο τον πολιτιστικό τουρισμό της καθώς 

φυσικά και άλλες μορφές τουρισμού. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά σημεία που 

χρήζουν διόρθωσης ενώ απαιτείται μια πιο καλά σχεδιασμένη στρατηγική ανάπτυξης, 

μια μελέτη κάθε βήματος που να έχει μακροπρόθεσμο πλάνο για να φανεί πραγματικά 

πόσο μπορεί να βοηθήσει ο πολιτιστικός τουρισμός την οικονομία της πόλης. Τέλος, 

γενικότερα υπάρχουν μελέτες των τελευταίων ετών του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που έχουν καταλήξει σε μια σειρά από βήματα για τη 

συνέχιση της ανάπτυξης του τουρισμού.  
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