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Περίληψη 

 
Αναµφισβήτητα διανύουµε την εποχή µιας νέας οικουµενικής ψηφιακής πολιτείας, 

στην οποία τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προσµετρούν δισεκατοµµύρια χρήστες 

παγκοσµίως. Ζώντας σ’ αυτήν την εποχή κατά την οποία η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

θεωρείται σηµαντική και ταυτόχρονα δεδοµένη, αλλά και συλλογιζόµενοι την σηµασία 

που διαδραµατίζει η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στις µέρες µας, η 

δηµιουργική εµπλοκή των Οργανισµών και των Μουσείων στο πεδίο της Κοινωνικής 

Δικτύωσης κρίνεται υψίστης σηµασίας. 

Ειδικότερα για τα Μουσεία της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί κύριο θέµα της 

παρούσης µελέτης, κύριος στόχος της ενασχόλησης και εκτενούς χρήσης των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης από αυτά, αποτελεί η αυτοπροβολή τους αλλά και επικοινωνία 

µε τα Κοινά τους, µε σκοπό την µελλοντική αύξηση των µελών- χρηστών, φίλων των 

Μουσείων. Μόλις τα τελευταία χρόνια τα Μουσεία έχουν καταλάβει την 

σηµαντικότητα της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, και πόσο χρηστικό 

εργαλείο αποτελούν έτσι ώστε να επικοινωνούν µε τα Κοινά τους, τόσο µε τα ήδη 

υπάρχοντα αλλά και µε δυνητικά καινούρια. 

Η εν λόγω έρευνα αφορά στην µελέτη 7 µεγάλων Μουσείων της πόλης της 

Θεσσαλονίκης, και πιο συγκεκριµένα του Αρχαιολογικού Μουσείου, του Μουσείου 

Κινηµατογράφου, των τεσσάρων Μουσείων που ανήκουν στον Μητροπολιτικό 

Οργανισµό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης ή αλλιώς MOMus και πιο 

συγκεκριµένα του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης - Συλλογή Κωστάκη, του Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης - Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του 

Πειραµατικού Κέντρου Τεχνών και του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, και 

τέλος της Biennale Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριµένα η συγγραφή βασίζεται στη 

µεθοδολογία της πρωτογενούς αλλά και δευτερογενούς έρευνας, καθώς όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία προέρχονται κυρίως από συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν 

σε υπαλλήλους των Μουσείων Θεσσαλονίκης αλλά και από γνωστές και διαθέσιµες 

πηγές από εσωτερικά εταιρικά έντυπα που δόθηκαν από τα Μουσεία µε σκοπό την 

ορθή πληροφόρηση, επιστηµονικά άρθρα αλλά και πηγές από το διαδίκτυο. 

Η έρευνα κατέδειξε πως τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης µπορούν να 

αποτελέσουν το τέλειο όχηµα στην εξέλιξη των Μουσείων της Θεσσαλονίκης που 



  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8 

 

επιθυµούν να εµπλέξουν το πολυπράγµον και πολυδιάστατο Κοινό τους. Κάτι όµως 

που εξαρτάται από τον βαθµό που αυτά είναι διατεθειµένα να εφαρµόσουν τις 

απαραίτητες αλλαγές που χρειάζονται στην επικοινωνιακή τους πολιτική, µε στόχο τη 

δηµιουργία ενός διαδραστικού και ανοιχτού διαλόγου µε τα Κοινά τους   

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Μουσεία, Κοινό, Μουσειακή 

Εµπειρία, Μουσειακή Προβολή. 
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Abstract 
 

We are, undoubtedly, going through the era of a new universal digital state, in 

which Social Media count billions of users worldwide. Living in this age of 

technological development, and also pondering the importance of the role of the use of 

Social Media, the creative involvement of Organizations and Museums in the field of 

Social Networking is of the utmost importance. 

Especially for the Museums of Thessaloniki, on which this study focuses, the main 

goal of this engagement and extensive use of the Social Media Networking is to succeed 

self-promotion and communication with their publics, in order to increase the future 

museum audience. Museums have recently understood the usefulness of Social Media 

and so vital a tool they constitute in order to communicate with their networking friends 

and public.  

This research constitutes a study of seven major Museums of Thessaloniki City, 

and more specifically of the Archaeological Museum of Thessaloniki, the Cinema 

Museum, the four Museums that belongs to the Metropolitan Organization of Museums 

of Visual Arts of Thessaloniki, also known as MOMus, and last but not least the 

Biennale of Thessaloniki. To be more exact, the writing of this research is based on the 

method of primary and secondary research, as all the necessary data come mainly from 

interviews conducted to employees of the above-mentioned Museums and also from 

known and available sources from internal corporate publications provided by the 

Museums, scientific articles and sources from the Internet.  

Social Media can be the perfect vehicle on the Museum of Thessaloniki’s 

evolution, that want to involve their multifaceted and multidimensional Public. But it 

depends on which extent they are willing to implement the necessary changes they need 

in their communication policy, in order to create an interactive and open dialogue with 

their Commons.  

 

 

Key Words: Social Media Networking, Museums, Audience, Museum Experience, 

Museum Self-promotion. 
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Εισαγωγή 
 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί πάντα έναν καθοριστικό παράγοντα που 

σηµατοδοτεί σηµαντικές αλλαγές στην πορεία της ανθρωπότητας µε πολλαπλές 

επιδράσεις. Η εµφάνιση και χρήση του Διαδικτύου, µέρος των σηµαντικών αυτών 

αλλαγών, αναµφισβήτητα αποτελεί ένα µεγάλο επιταχυντή καινοτοµίας. Πλέον, κάθε 

µέρα στέλνονται δισεκατοµµύρια ηλεκτρονικά µηνύµατα, γίνονται αµέτρητες 

δηµοσιεύσεις ενώ περισσότερες από 20 δισεκατοµµύρια ιστοσελίδες εµφανίζονται 

µόνο στην κύρια µηχανή αναζήτησης (Roser. Ritchie & Ortiz-Ospina, 2015).  

Από όλο αυτόν τον Κυκεώνα τεχνολογικών αλλαγών δεν θα µπορούσαν να 

λείπουν τα Μουσεία. Η επικοινωνία ενός Μουσείου κρίνεται ως µια εκ των βασικών 

και ζωτικών λειτουργειών του ούτως ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στο 

πολυσύνθετο ρόλο του και στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας µέσα από την 

δηµιουργία διαλόγου µε τα Κοινά του. Χρήσιµο εργαλείο για να επιτευχθεί η 

επικοινωνία αυτή, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, µέσω των οποίων κάθε Μουσείο 

καθορίζει την δηµόσια εικόνα του και ταυτόχρονα δίνει µια ώθηση ανανέωσης και στις 

λοιπές λειτουργίες του όπως η έκθεση αλλά και η διαχείριση των συλλογών. Η 

εµφάνισή τους ήρθε για να δώσει νέα ώθηση σε ότι ίσχυε µέχρι πρότινος, µιας και 

προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες σε ότι αφορά τον σχεδιασµό της επικοινωνιακής 

στρατηγικής ενός Μουσείου, ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας µε ένα περισσότερο 

διευρυµένο Κοινό το οποίο αναζητά µια περισσότερο προσωπική επαφή µε 

Μουσειακούς Οργανισµούς (Vorvoreanu, 2009).   

Σκοπός της παρούσης διπλωµατικής είναι  να µελετήσει και να καταγράψει κατά 

πόσο τα Ελληνικά Μουσεία, δη τα Μουσεία της Θεσσαλονίκης κάνουν χρήση και σε 

τι βαθµό των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους 

τους, είτε αυτοί αφορούν την προβολή τους είτε την επικοινωνία µε το του κοινό τους 

και την κατ’ επέκταση αύξησή του. Για να επιτευχθεί αυτό στον βέλτιστο βαθµό, θα 

χρειάστεί  να απαντηθούν ορισµένες ερευνητικές ερωτήσεις όπως: 

• Από πότε τα Μουσεία της Θεσσαλονίκης χρησιµοποιούν Social Media. 

• Πόσο δύσκολο εγχείρηµα είναι. 

• Ποιο είναι το Κοινό - Στόχος. 

• Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν σαν Επικοινωνιακή Στρατηγική τα Μουσεία 

αυτά. 
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• Ποιος είναι ο τρόπος που γίνεται η χρήση των Νέων Μέσων και υπό ποια 

κριτήρια. 

 

Σε ότι αφορά την δοµή της παρούσης διπλωµατικής εργασίας, αυτή χωρίζεται 

σε θεωρητικό και ερευνητικό - πρακτικό µέρος. Πιο συγκεκριµένα, στο θεωρητικό 

µέρος (Α’ Μέρος), το οποίο χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, γίνεται µία εκτεταµένη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του θεωρητικού υποβάθρου όσον αφορά την χρήση των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς και της Έννοιας του Μουσείου, της 

Μουσειακής Εµπειρίας και του Κοινού. Στο θεωρητικό µέρος, αναφέρεται επίσης ο 

τρόπος µε τον οποίο τα Νέα Μέσα χρησιµοποιούνται τα τελευταία χρόνια από τα 

Μουσεία του Κόσµου µε σκοπό να καταγραφεί σε τί βαθµό εκπληρώνονται οι στόχοι 

τους.  

Στο ερευνητικό - πρακτικό µέρος αυτής, γίνεται µια µελέτη της παρουσίας των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στα µουσεία της Ελλάδας και κατ’ επέκταση διεξοδική 

καταγραφή της χρήσης τους από τα Μουσεία της πόλης της Θεσσαλονίκης όπως 

προκύπτει από την ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών που 

χρησιµοποιήθηκαν για άντληση πληροφοριών. 

Τέλος γίνεται παρουσίαση των αποτελεσµάτων της χρήσης των Social Media 

από τα εν λόγω Μουσεία. Ακολουθεί παράρτηµα µε τις βασικές ερωτήσεις των 

συνεντεύξεων που χρησιµοποιήθηκαν ως βασική πηγή για την παρούσα έρευνα και 

τέλος η βιβλιογραφία. 
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Κεφάλαιο Πρώτο 

Βασικές Έννοιες και Ορισµοί  των Social Media 
1.1 Εισαγωγή 

 
Ζούµε σε µια εποχή που όλα εξελίσσονται. Τεχνολογίες, διαδικασίες, νοοτροπίες, 

ακόµη και αντιλήψεις. Μέσα σ ’αυτόν τον Κυκεώνα αλλαγών που συντελείται τις 

τελευταίες δεκαετίες, η εξέλιξη του διαδικτύου έπαιξε, παίζει και θα συνεχίσει να 

παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο µε τον οποίο επιχειρήσεις, οργανισµοί αλλά και ο 

ίδιος ο άνθρωπος δρουν, επικοινωνούν και προωθούν την εικόνα τους. Τα τελευταία 

χρόνια µάλιστα, το θέµα που έχει απασχολήσει πληθώρα ερευνητών αλλά και µεγάλης 

µερίδας του επιστηµονικού γίγνεσθαι έχει να κάνει µε την εκτεταµένη χρήση των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης µέσω του Διαδικτύου (Jackson 2005, Kaplan 

&Haenlein 2009, Zhang 2010). Στην παλαιότερη γενιά ίσως ηχεί πρωτόγνωρος ο όρος 

Social Media, µιας και αυτό που όλοι γνώριζαν ήταν τα παραδοσιακά µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης και επικοινωνίας, ένα µονοπάτι που µε τα χρόνια έχει πλέον µετατραπεί 

σε µια λεωφόρο µε πολλά παρακλάδια χάριν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τα 

οποία αποτελούν απότοκο του Web 2.0. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει µια προσπάθεια να δοθεί µια έγκυρη και 

επιστηµονικά ορθή εννοιολογική προσέγγιση του όρου Social Media, ενός όρου που 

θα µας απασχολήσει σε όλη την διάρκεια της παρούσης έρευνας. Η εννοιολογική αυτή 

προσέγγισή  θα γίνει µε την βοήθεια της διεθνούς επιστηµονικής έρευνας που 

υφίσταται µέχρι και σήµερα. Με σκοπό να γίνει πιο κατανοητό και εύκολο για τον 

αναγνώστη, κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια ιστορική αναδροµή στον όρο Web 2.0 και 

στην έννοια της Κοινωνικής Δικτύωσης. Στη συνέχεια γίνεται µια προσπάθεια να 

αποσαφηνιστεί ο όρος των Social Media γενικά, δίνοντας τον επιστηµονικό τους 

ορισµό µε την βοήθεια της διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά και όλων των βασικών 

χαρακτηριστικών τους, ενώ θα συζητηθούν και νευραλγικά ζητήµατα που σχετίζονται 

µε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως για παράδειγµα οι επιδράσεις τους στην 

καθηµερινή µας ζωή, τα οφέλη αλλά και οι κίνδυνοι τους. 
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1.2 Από το Web 1.0 στον διάλογο του Web 2.0 
 

Ο όρος marketing ως ακαδηµαϊκή επιστήµη αλλά και ως εργαλείο διοίκησης σε 

οργανισµούς και επιχειρήσεις έχει δεχτεί θεµελιώδεις αλλαγές τα τελευταία είκοσι 

χρόνια. Επιστήµονες και ερευνητές, ύστερα από εκτεταµένες µελέτες αναφέρουν ότι 

εργαλεία που χρησιµοποιούνταν τις προηγούµενες δεκαετίες και είχαν σαν σκοπό 

εκτός των άλλων την προβολή, αλλά και την προώθηση της εικόνας των οργανισµών, 

έχουν αρχίσει να είναι αναποτελεσµατικές και να χάνουν έδαφος, ενώ ταυτόχρονα νέα 

δόγµατα και εργαλεία marketing κάνουν την εµφάνιση τους. Το πιο σηµαντικό ίσως 

από αυτά τα νέα εργαλεία, η χρήση του Διαδικτύου, το οποίο άλλαξε τα δεδοµένα του 

παραδοσιακού marketing (Scott, 2010). 

Όντας από τις σηµαντικότερες εφευρέσεις των τελευταίων δεκαετιών, το 

Διαδίκτυο, το οποίο είναι γνωστό σε όλους µας και ως Internet, αποτελεί µέρος της 

ζωής µας, µιας και µετρά περί τα 4.3 εκατοµµύρια χρήστες (Royal Pingdom, 2019). 

Ένα «εργαλείο» το οποίο αναµφίβολά επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 

ύπαρξης. Τα τελευταία µάλιστα χρόνια, έχει παρατηρηθεί µία εκ βαθέως ριζική αλλαγή 

στις δοµές  και στην ανάπτυξη πολλών εφαρµογών του διαδικτύου, µε σηµαντικότερη 

αυτή του παγκόσµιου ιστού ή αλλιώς Web, µια αλλαγή που έγινε εξαιτίας της 

εµφάνισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Constantinides, 2014). 

Ιστορικά, η χρήση του λεγόµενου Web 1.0, προάγγελου του Παγκόσµιου Ιστού 

που γνωρίζουµε έως και σήµερα, γνώρισε µεγάλη επιτυχία τα πρώτα χρόνια της 

λειτουργίας του µιας και ήταν το πρώτο εργαλείο που άνοιγε νέους διαύλους 

διαµοιρασµού πληροφοριών µεταξύ των χρηστών της, γεγονός που από µόνο του το 

έκανε εξαιρετικά πρωτοπόρο. Όντας σε εµβρυακό ακόµα στάδιο, η χρήση του 

Παγκόσµιου Ιστού ναι µεν έδινε την δυνατότητα στον χρήστη να περιηγηθεί σε 

πληθώρα νέων πληροφοριών, επέτρεπε όµως από την άλλη  µια µονόδροµη 

επικοινωνία του χρήστη αφού δεν υπήρχαν τα στοιχεία της διαδραστικότητας και της 

επικοινωνίας µεταξύ των µελών της (Thackeray et al, 2008).   

Όπως ήταν λογικό µια τέτοια µονόδροµη εφαρµογή, µόνο προσωρινό χαρακτήρα 

θα µπορούσε να έχει. Και πράγµατι, πολύ γρήγορα κρίθηκε αναγκαία η αλλαγή από 

τον στατικό χαρακτήρα του παγκόσµιου ιστού, σε ένα περιβάλλον περισσότερο 
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«εξωστρεφές», µια εφαρµογή η οποία θα επέτρεπε την διάδραση µεταξύ των µελών 

και θα την χαρακτήριζε η επικοινωνία (DiNucci, 1999).  

Η αλλαγή επήλθε µε την µετονοµασία του Παγκόσµιου Ιστού σε Web 2.0. Πιο 

συγκεκριµένα, πρόκειται για έναν όρο ο οποίος δόθηκε πρώτη φορά από τον O’ Reilly 

το 2004, σαν το νέο Internet µέσα από µία µεγάλη συλλογή εφαρµογών µε κοινά 

χαρακτηριστικά (O’Reilly, 2005). Με λίγα λόγια, µια πλατφόρµα περιεχοµένου και 

εφαρµογών, η οποία σε αντίθεση µε την προηγούµενη µορφή της, διαµορφώνεται και 

µεταβάλλεται από όλους τους χρήστες οι οποίοι συµµετέχουν ενεργά στην διαδικασία. 

Ως εκ τούτου, οι παλιότερες εφαρµογές και οι προσωπικοί ιστότοποι, 

αντικαταστάθηκαν στο Web 2.0 από τα blogs, τα social networks και τα content 

communities (Kaplan & Haenlein, 2009). 

Αν θα δίναµε, λοιπόν, έναν ορισµό για το τι ακριβώς ορίζεται ως Νέος Παγκόσµιος 

Ιστός, θα λέγαµε πως πρόκειται για µια ολοκαίνουρια πλατφόρµα περιεχοµένου, που 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει την νέα γενιά του Παγκόσµιου Ιστού βασιζόµενη 

στην ολοένα και περισσότερο ενεργό συµµετοχή των χρηστών µέσω της online 

ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας, συµµετοχή η οποία δεν προϋποθέτει 

εξειδικευµένες γνώσεις πάνω σε θέµατα υπολογιστών και δικτύων. Συµπερασµατικά, 

γίνεται από πολλούς κατανοητό πως όλη αυτή η αλλαγή που διαδραµατίστηκε, 

αποτέλεσε µια κοινωνική και όχι τόσο τεχνολογική µεταρρύθµιση, αφού αυτό που 

άλλαξε ήταν ο τρόπος που αλληλοεπιδρούσαν έως τότε οι χρήστες (Davis, 2005) 

(Waters & Feneley, 2013). 

Αυτό που προκύπτει, είναι ότι µε τον όρο  Web 2.0, τα δεδοµένα άλλαξαν και ο 

Παγκόσµιος Ιστός απέκτησε νέα χαρακτηριστικά όπως την ενεργό συµµετοχή των 

χρηστών, την ελευθερία δεδοµένων, την επικοινωνία και την ανάµειξη και τέλος το 

χτίσιµο εµπιστοσύνης (Miller, 2005). Έτσι το νέο περιεχόµενο µπορεί να δηµιουργηθεί 

και να δηµοσιευτεί συλλογικά από τους χρήστες, κάτι που ενθαρρύνει και την 

δηµοκρατική του χρήση (Kamel Boulos & Wheeler, 2007). 

Ο Peter Joshua ήταν αυτός που αναφέρθηκε πρώτος στο σύνολο όλων εκείνων των 

σχέσεων που συνδέει τους χρήστες µέσω του Παγκόσµιου Ιστού, γνωστό και ως Social 

Web, ένας όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο οι 

άνθρωποι χρησιµοποιούν τον Ιστό για να κοινωνικοποιηθούν και να 

αλληλοεπιδράσουν µεταξύ τους (Peter Joshua, 2008). Έτσι ο όρος Social Web 

αναφέρεται στην ικανότητα των χρηστών του Διαδικτύου να επικοινωνούν και να 
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διαµοιράσουν πληροφορίες µεταξύ τους µε σκοπό την δηµιουργία ενός µεγαλύτερου 

επιτεύγµατος από αυτό που θα µπορούσε να κάνει κάποιος µόνος του. Τρανό 

παράδειγµα µιας τέτοιας συλλογικής προσπάθειας αποτελεί ο ιστότοπος Wikipedia 

(https://www.wikipedia.org).  

 

 
Εικόνα 1: Η ιστορική εξέλιξη του Παγκόσµιου Ιστού,  

Πηγή: http://www.slideshare.net/shakilalam/understanding-social-media-shakil-alam#btnNext 

 

Συµπερασµατικά προκύπτει πως ζούµε σε µια περίοδο Κοινωνικών ή 

Συµµετοχικών αλλαγών σε ότι έχει να κάνει µε το Διαδίκτυο, αφού παρατηρείται όχι 

µονάχα µια ολοένα αυξηµένη συµµετοχή και διάδραση µεταξύ των χρηστών µέσα στον 

Ιστότοπο, αλλά επίσης η δυνατότητα έκφρασης και επικοινωνίας, καθώς και 

δυνατότητα δηµιουργίας και αξιολόγησης περιεχοµένου, κάτι που µετατρέπει τους 

χρήστες από απλούς content consumers σε content producers (Constantinides 2014, 

O’Reilly 2005). 

Το λεγόµενο User Generated Content λοιπόν, όντας βασικό χαρακτηριστικό του 

Web 2.0, µπορεί να θεωρηθεί ως το σύνολο των τρόπων µε τους οποίους οι άνθρωποι 
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κάνουν χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα µελετήσουµε εκτενώς στις 

επόµενες σελίδες (Kaplan & Haenlein, 2009). 

 

1.3 Η Εµφάνιση της Κοινωνικής Δικτύωσης 
 

Ο Αριστοτέλης διακήρυττέ πως οι άνθρωποι σαν οντότητες είµαστε από την φύση 

µας κοινωνικά όντα, δηλαδή µε λίγα λόγια η αίσθηση ότι ανήκουµε όλοι σε µια ενιαία 

οµάδα, µια κοινότητα. Μια οµάδα στη οποία τα µέλη της, οι άνθρωποι, είναι ενωµένα, 

µαθαίνουν να πράττουν µαζί, να αλληλεπιδρούν µαζί χτίζοντας σχέσεις, και να 

δηµιουργούν την αίσθηση της αµοιβαίας δέσµευσης (Wenger, 1998).  Αυτό που τόσο 

πολύ υποστήριζε ο Αριστοτέλης, την αλληλεπίδραση δηλαδή µεταξύ των µελών, βρήκε 

διέξοδο στην σηµερινή εποχή µέσω της δηµιουργίας της Κοινωνικής Δικτύωσης 

(Waters &Feneley, 2013). 

Αν θα προσπαθούσαµε να δώσουµε έναν ορισµό για το τι είναι η Κοινωνική 

Δικτύωση, θα λέγαµε πως είναι η δηµιουργία αλλά και η διεύρυνση της γνώσης των 

χρηστών- µελών µέσα από την σύνδεση µε άλλα µέλη τα οποία έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα (Guanawardena, Hermans Sanchez et al. 2009). Γίνεται ευκόλως 

κατανοητό λοιπόν, πως µέσω της Κοινωνικής Δικτύωσης, τα µέλη που συµµετέχουν 

έχουν την δυνατότητα να καλύψουν µια µεγάλη τους ανάγκη, αυτή του δούναι και 

λαβείν, την ανάγκη της συνεργασίας µε σκοπό να ψυχαγωγηθούν, να ανταλλάξουν 

ιδέες και αντιλήψεις, αλλά και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τα πιστεύω τους. 

Ερχόµενοι στην σηµερινή, τεχνολογικά ανεπτυγµένη εποχή, την εποχή του 

Διαδικτύου και του εξελιγµένου Παγκόσµιου Ιστού Web 2.0, η πρακτική της 

κοινωνικής δικτύωσης και της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων µεταφράζεται σαν µια 

οn-line δραστηριότητα, µια δραστηριότητα που επιτρέπει στους χρήστες να 

επικοινωνούν µε τους «όµοιους» τους όποτε το θελήσουν από οπουδήποτε 

(Guanawardena, Hermans Sanchez et al. 2009). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω λοιπόν, η παραδοσιακή κοινωνική δικτύωση των 

προηγούµενων χρόνων παίρνει νέα µορφή και διάσταση, µιας και όταν αναφερόµαστε 

στον όρο, εννοούµε την οn-line κοινωνική δικτύωση, δηλαδή την αλληλεπίδραση των 

ατόµων όχι σε φυσικά αλλά σε τεχνικά πλαίσια, µέσω της χρήσης µια διαδικτυακής 

πλατφόρµας. Με αυτό τον τρόπο, τα άτοµα έρχονται σε επικοινωνία, αναπτύσσουν 
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σχέσεις ανταλλαγής πληροφοριών και εµπιστοσύνης, και ενώνουν κατά κάποιο τρόπο 

τις ζωές τους, και στα καλά αλλά και στα άσχηµα (Christakis et al, 2009). 

 

 

1.3.1. Τα Κοινωνικά Δίκτυα 
 
Την τελευταία δεκαετία, από την στιγµή της εξέλιξης του Παγκόσµιου Ιστού και 

της εµφάνισης εφαρµογών επικοινωνίας και διάδρασης µε άλλους χρήστες όπως το 

Facebook, το Instagram και το Twitter, πολλοί µπερδεύουν τον όρο κοινωνικά δίκτυα 

και τον συνδέουν µε τις προαναφερθείσες εφαρµογές. Κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητα 

µια λανθασµένη σκέψη βέβαια, αλλά αν γίνει µια περαιτέρω έρευνα θα ανακαλύψει 

κανείς πως τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι ένας όρος πρόσφατος. Πιο συγκεκριµένα, ο 

όρος προϋπήρχε σαν ανθρώπινα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία αποτέλεσαν τον πρόδροµο 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης µε την τεχνολογική µορφή που όλοι γνωρίζουµε 

σήµερα, ένα πεδίο µελέτης που απασχόλησε ιδιαίτερα τους κοινωνιολόγους (Burt 

1980, Marsden 2000). 

Αν γινόταν προσπάθεια να εξεταστεί από ιστορική σκοπιά το θέµα των 

κοινωνικών δικτύων, θα ανακαλύπταµε πως σαν «πρακτική» τα δίκτυα υπήρχαν ακόµα 

από την εποχή της Χριστιανοσύνης και ήταν διαφόρων ειδών όπως τα εθνικά και 

απελευθερωτικά, παραδείγµατος χάριν η Φιλική Εταιρεία (Barabasi, 2002). Πλέον, 

ακόµη και οι µεγάλοι όµιλοι και επιχειρήσεις αποτελούν ένα είδος εµπορικών και 

παγκόσµιων δικτύων.  

Βέβαια, προσπαθώντας να δώσουµε ένα ορισµό για το τι είναι τα κοινωνικά 

δίκτυα, θα παρατηρήσουµε ότι υπάρχει µια πληθώρα εννοιών από κοινωνιολόγους και 

ερευνητές του παρελθόντος, όπως για παράδειγµα αυτή των Walker, MacBride 

&Vachon (1997), οι οποίοι ορίζουν σαν κοινωνικό δίκτυο όλο εκείνο το άθροισµα των 

προσωπικών επαφών µε τις οποίες ο άνθρωπος διατηρεί την κοινωνική του ταυτότητα, 

ενισχύεται υλικά αλλά και συναισθηµατικά, δηµιουργεί κοινωνικές σχέσεις και επαφές 

και πληροφορείται για τα πάντα. 

Με λίγα λόγια, πρόκειται για µια κολεκτίβα ανθρώπων που γνωρίζουν και ασκούν 

αλληλοεπίδραση µε άλλα συγκεκριµένα άτοµα (Millardo, 1988), ένα σύνολο 

παραγόντων και δεσµών που αντιπροσωπεύουν µια σχέση (Brass, Butterfield & 

Skaggs, 1998). 
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Συµπερασµατικά, γίνεται ευκόλως κατανοητό πως και µια εταιρία, ή ακόµη και η 

έννοια της οικογένειας δεν είναι κάτι διαφορετικό από ένα δίκτυο, ένα κοινωνικό 

δίκτυο το οποίο απαρτίζεται από µέλη µε έναν κοινό σκοπό. Με την έλευση όµως της 

τεχνολογικής εξέλιξης τα τελευταία χρόνια, είναι χαρακτηριστική η αλλαγή στην δοµή 

των κοινωνικών δικτύων. 

Με την ψηφιακή εξέλιξη που συντελείται λοιπόν, τα κοινωνικά δίκτυα 

αναλαµβάνουν καινούριο ρόλο στην καθηµερινότητα του ανθρώπου και πλέον µέσω 

των on-line κοινωνικών δικτύων ή αλλιώς γνωστών και ως σελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης, τα µέλη αλληλοεπιδρούν µεταξύ τους. Προσπαθώντας να κατανοήσει 

κανείς το περιεχόµενο της εξελιγµένης µορφής των κοινωνικών δικτύων θα 

παρατηρούσε πως πρόκειται για µια υπηρεσία η οποία στηρίζει την λειτουργία της στο 

Διαδίκτυο, µέσω της οποίας τα άτοµα-µέλη έχουν την δυνατότητα να δηµιουργήσουν 

ένα δηµόσιο στον Ιστότοπο προφίλ καθώς και µια λίστα µε άλλα µέλη την οποία 

µπορούν και να προβάλλουν (Boyd & Ellison, 2008). 

Με λίγα λόγια, πρόκειται για διαδικτυακούς τόπους µέσα στους οποίους τα άτοµα-

χρήστες δηµιουργούν σχέσεις µέσω της απευθείας σύνδεσης, και ανταλλάσσουν 

πληροφορίες, ενώ παράλληλα αλληλοεπιδρούν µε άλλους χρήστες οι οποίοι 

παρουσιάζουν κοινά ενδιαφέροντα (Kwon & Wen, 2010).  

Η θεωρία των έξι βαθµών, γνωστή στον επιστηµονικό κόσµο και ως six degrees of 

separation, αποτελεί ένα πείραµα αρκετά βοηθητικό στο να καταλάβει κανείς την 

λειτουργία των κοινωνικών δικτύων. Πιο συγκεκριµένα, το 1967, ο Miligram, 

διάσηµος ψυχολόγος της εποχής, αποφάσισε να στείλει γραπτές επιστολές σε 60 

ανθρώπους στο Κάνσας των Ηνωµένων Πολιτειών µε τις οποίες τους ζητούσε να 

στείλουν οι ίδιοι µε την σειρά τους αυτές τις επιστολές σε έναν φίλο τους στην 

Μασαχουσέτη, µέσω κοινών φίλων, και φίλων των φίλων τους. Το αποτέλεσµα ήταν 

οι επιστολές αυτές να µοιραστούν στους τελικούς δέκτες µέσω µια αλυσίδας ανθρώπων 

από πέντε έως επτά, ενδιάµεσων ανθρώπων οι οποίοι µπορεί και να µην είχαν καµία 

σχέση είτε µε τον αρχικό ποµπό είτε µε τον τελικό δέκτη. Αυτό αποτέλεσε µια 

εµπειρική απόδειξη πως διαφορετικοί άνθρωποι µπορεί να συνδέονται µεταξύ τους 

µόνο και µόνο µέσω φίλων αλλά και γνωστούς αυτών (Rohanic & Hock, 2010). 

Η παραπάνω εµπεριστατωµένη απόδειξη του Miligram βοήθησε να καταλάβουµε 

σε µεταγενέστερο χρόνο οι νεότεροι την ανάλυση των κοινωνικών δικτύων, κάτι που 

φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιµο για να γίνει µια διερεύνηση στους τρόπους που τα µέλη των 
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δικτύων αλληλοεπιδρούν αλλά και πως συνδέονται µεταξύ τους (Maranto & Barton, 

2010). 

 

 

1.4 Social media 
 

1.4.1 Εισαγωγή 
 

Αν τύχει και βρεθεί κάποιος σε µια παρέα φίλων, θα ακούσει πολλές φορές όρους 

όπως Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, όρους οι οποίοι έχουν κατακλύσει την 

ζωή των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια, και αποτελούν κύριο θέµα συζήτησης. Ο 

λόγος για τα Social Media, µια «µόδα» που εξελίχτηκε σε ένα παγκόσµιο φαινόµενο 

το οποίο αποτελεί θέµα αµέτρητων ερευνών. Μια «µόδα» που εξελίχτηκε τόσο πολύ, 

µιας και σύµφωνα µε τα τελευταία δεδοµένα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 

οι ενεργοί χρήστες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέρχονται σε 3,4 

δισεκατοµµύρια το 2018 (We are Social, 2019), ενώ µόνο για την Ελλάδα ο αριθµός 

των ενεργών χρηστών ανέρχεται στα 6 εκατοµµύρια (We are Social, 2019). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη θέση µεταξύ αυτών ανήκει το Facebook, το οποίο 

αριθµεί περί τα 2,3 δισεκατοµµύρια χρήστες. 
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1.4.2 Η διαδροµή µέσα στον χρόνο 
 

Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούµενες σελίδες, ο όρος Social Media σε µια 

µικρή µερίδα ανθρώπων, κυρίως αυτών της µεγαλύτερης γενιάς, µπορεί να ακούγεται 

ξένος και διαφορετικός. Η άποψη αυτή δεν είναι απαραίτητα καθολική, αν αναλογιστεί 

κανείς πως ακόµη και αυτοί ήταν γνώριµοι µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και 

Επικοινωνίας, τον προάγγελο των σύγχρονων Μέσων Ηλεκτρονικής Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 

Θέλοντας να κατανοήσουµε πλήρως τον όρο των Social Media, προτιµότερο θα 

ήταν να δοθεί ένας ορισµός του προάγγελού του, των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

και Επικοινωνίας. Πιο συγκεκριµένα ως Μέσα Επικοινωνίας ορίζονται όλα εκείνα τα 

τεχνικά µέσα µε τα οποία το κοινό πληροφορείται (Wirtz, 2011), και λέγοντας µέσα 

εννοούµε τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης όπως την τηλεόραση, το ραδιόφωνο αλλά 

και την έντυπη εφηµερίδα. Στην αρχαιότητα µάλιστα είναι που συναντάται και το 

πρώτο είδος µέσου επικοινωνίας το οποίο αφορούσε τις ταχυδροµικές υπηρεσίες 

(Burke, 2009). 

Επιστηµονικές έρευνες του παρελθόντος έχουν δείξει πως τα παραδοσιακά, αν θα 

µπορούσαµε να πούµε, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας αποτελούν ποµπούς οι οποίοι 

παράγουν και διανέµουν τις πληροφορίες στα κανάλια επικοινωνίας που δηµιουργούν, 

κανάλια τα οποία είναι µονής κατεύθυνσης χωρίς την δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ 

των κοινών για αλληλεπίδραση. Με την πάροδο των χρόνων, και την τεχνολογική 

εξέλιξη του Παγκόσµιου Ιστού, ο µονόδροµος της πληροφόρησης άλλαξε µορφή, και 

βασικά χαρακτηριστικά πλέον αποτελούν ο διαµοιρασµός των πληροφοριών µεταξύ 

των χρηστών αλλά και η αλληλοεπίδραση. Όπως γίνεται κατανοητό η διαφορά µε τις 

συµβατικές τεχνολογίες των µέσων ενηµέρωσης είναι πλέον ότι προστίθεται και ένα 

νέο χαρακτηριστικό στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό του κοινωνικού στοιχείου 

(Zhang, 2010). 

Τα πρώτα λοιπόν δείγµατα Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, λίγο πολύ µε την 

µορφή που έχουν σήµερα, έκαναν το ντεµπούτο τους περίπου 20 χρόνια πριν µε την 

δηµιουργία της πρώτης σελίδας µε το όνοµα Open Diary, δηµιουργοί της οποίας ήταν 

οι Bryce και Susan Abelson. Στόχος της συγκεκριµένης σελίδας κοινωνικής δικτύωσης 

ήταν να συγκεντρώσει σε µία κοινότητα όλους τους συγγραφείς ηµερολογίων. Περίπου 

την ίδια χρονική περίοδο κάνει και την εµφάνισή του και ο όρος weblog, γνωστό 
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σήµερα από όλους µας ως blog. Λίγο αργότερα, αναλαµβάνουν την σκυτάλη της 

δηµοτικότητας η σελίδα My Space και το Facebook, σελίδες που έµελλαν να 

καθορίσουν την ραγδαία ανάπτυξη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και να 

αποκτήσουν την φήµη που έχουν µέχρι και σήµερα (Kaplan & Haenlein, 2010). 

 

 

1.4.3 Social Media: Ο ορισµός 
 

Αν και καινούρια, σχετικά, τεχνολογική εξέλιξη, ο όρος των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, ή αλλιώς Social Media, αποτελεί ένα φαινόµενο, το οποίο αποτελεί πεδίο 

έρευνας και εκπαίδευσης από ολόκληρη την διεθνή επιστηµονική κοινότητα, εξαιτίας 

των εργαλείων που προσφέρει αλλά και λόγω της εξαιρετικά µεγάλης δηµοτικότητας 

που έχει. Εποµένως, γίνεται κατανοητό, πως ένα τέτοιο πεδίο κατέχει στο 

χαρτοφυλάκιό του πληθώρα ορισµών. Στην ελληνική απόδοσή του όρου, γίνεται λόγος 

για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ πολύ συχνά χρησιµοποιείται και ο πιο 

γενικός όρος, Κοινωνικά Δίκτυα. 

Ένας από τους πιο γνωστούς όρους που δόθηκαν για να κατανοήσουµε τι ακριβώς 

είναι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή αλλιώς Social Media, είναι αυτός που τα ορίζει 

σαν ένα σύνολο από διαδικτυακές εφαρµογές, των οποίων τα θεµέλια στηρίζονται στη 

χρήση του Παγκόσµιου Ιστού Web 2.0, εφαρµογές οι οποίες επιτρέπουν την 

δηµιουργία και τον διαµοιρασµό περιεχοµένου, την αλληλοεπίδραση µε λίγα λόγια 

(Kaplan & Haenlein, 2010). 

Για τους περισσότερους λοιπόν, τα Social Media είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε 

το user-generated content και την peer–to-peer επικοινωνία µιας και επιτρέπουν τον 

εκδηµοκρατισµό της γνώσης και της πληροφορίας, µετατρέποντας τους χρήστες που 

τα χρησιµοποιούν από content consumers σε content producers, δηλαδή σε εκδότες 

ενός περιεχοµένου και όχι σε απλούς αναγνώστες (Constantinides, 2014).  

Η χρήση τους  τα τελευταία χρόνια από το κοινό έχει γνωρίσει ραγδαία 

δηµοτικότητα αφού στηρίζονται στην ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία και 

διάδραση. Έχοντας αυτό κατά νου, οι Halonen & al. (2008) αναφέρουν πως τα Social 

Media είναι όλα αυτά τα µέσα που χρησιµοποιούνται για να επιτευχθεί η διάδραση 

µεταξύ των χρηστών σε εικονικές κοινότητες και δίκτυα. 
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Έτσι, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν µια κατηγορία επιγραµµικών 

µέσων ενηµέρωσης, στα οποία οι χρήστες µπορούν να συµµετέχουν, να µιλούν και να 

εκφράζονται, να µοιράζουν τις πληροφορίες µεταξύ τους, ενώ σύµφωνα µε έρευνες η 

χρήση τους ενθαρρύνει την συζήτηση, τα σχόλια και το feedback από όλους (Jones, 

2009).  

Αν το ερευνήσει κάποιος λίγο πιο απλοϊκά θα καταλάβει πως η χρήση τους 

αποτελεί µια αντανάκλαση των καθηµερινών συνοµιλιών µεταξύ την ανθρώπων που 

συµβαίνουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους από µια φιλική συνάντηση, έως µια 

επίσηµη συνέντευξη για θέση εργασίας, µε την διαφορά όµως πως ότι οι συνοµιλίες 

µέσω των Social Media φθάνουν σε ένα µεγαλύτερο κοινό. 

Έχει εξελιχτεί τόσο πολύ µάλιστα το φαινόµενο της από κοινού δούναι και λαβείν 

πληροφόρησης και διαλόγου, που πλέον αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τις 

επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, η σηµαντικότητά της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης είναι τόσο µεγάλη αφού οι επιχειρήσεις τα χρησιµοποιούν για να 

αξιοποιήσουν τις συζητήσεις των χρηστών για θέµατα που έχουν να κάνουν είτε µε τα 

προϊόντα τους είτε µε τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης παρουσιάζουν ορισµένα 

χαρακτηριστικά τα οποία λίγο ή πολύ προκύπτουν και από τους ίδιους τους ορισµούς 

που κατά καιρούς έχουν δοθεί από την επιστηµονική κοινότητα. Πιο συγκεκριµένα, 

ενθαρρύνουν την συµµετοχή των χρηστών στην επικοινωνία και στον διαµοιρασµό των 

πληροφοριών ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από διαφάνεια µιας και οι 

περισσότερες εφαρµογές τους είναι ανοιχτές στην συµµετοχή και πολύ σπάνια θα 

υπάρχουν εµπόδια στο περιεχόµενο. Επιπροσθέτως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

συγκριτικά µε τα παραδοσιακά Μέσα Ενηµέρωσής που χαρακτηρίζονταν από µια 

µονόδροµη επικοινωνία µε τον χρήστη, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν 

µια αµφίδροµή επικοινωνία, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 

κοινότητες οι οποίες µοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και δίνουν την αίσθηση της 

συνοχής (Mayfield, 2008). 
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1.4.4 Social Media και Χρήστες 
 

Με την πάροδο των χρόνων και την συνεχόµενα ραγδαία ανάπτυξή τους, τα  Social 

Media έχουν κατακλύσει την ζωή µας και απαριθµούνται σε κάποιες εκατοντάδες, ενώ 

η ταχύτητα µε την οποία δηµιουργούνται νέα µέσα σε οποιαδήποτε µορφή (σελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης, blogging κτλ.) χαρακτηρίζεται ως θαύµα (Bard, 2010).  

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις αλλά και τους οργανισµούς όπως τα 

µουσεία, έχουν προσφέρει ένα άνευ προηγούµενου οπλοστάσιο πόρων για την διάδοση 

των µηνυµάτων που θέλουν να επικοινωνήσουν στο κοινό τους, και για την απευθείας 

επικοινωνία µε τα περισσότερο ενδιαφερόµενα µέρη (Waters & Feneley, 2013).    

Όπως γίνεται κατανοητό, ένας τόσο µεγάλος αριθµός θα έπρεπε να οµαδοποιηθεί 

έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη µελέτη τους αλλά και να γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή 

η χρήση τους. Έτσι λοιπόν, προκύπτουν 6 κατηγορίες οι οποίες, σύµφωνα µε τους 

Kaplan & Heinlein (2010) βασίζονται σε δύο κύρια χαρακτηριστικά, την κοινωνική 

διεργασία και την θεωρία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. 

Πιο συγκεκριµένα, την πρώτη κατηγορία αποτελούν τα Collaborative Projects 

γνωστά και ως συνεργατικά έργα. Εδώ ανήκουν κυρίως σελίδες στις οποίες οι χρήστες 

µπορούν να «επέµβουν» συνεργατικά και να επεξεργαστούν το περιεχόµενό τους µε 

σκοπό να πληροφορήσουν για κάτι (Allen, 2011). Όπως προκύπτει λοιπόν, τα 

συνεργατικά έργα αποτελούν την πιο δηµοκρατική εκδήλωση του user-generated 

content.  

Σύµφωνα µε τους Kaplan & Heinlein (2010), η ιδέα στην οποία στηρίζονται τα 

συνεργατικά έργα είναι πως ενωµένοι όλοι οι χρήστες µπορούν να επιτύχουν ένα 

καλύτερο αποτέλεσµα από ότι µεµονωµένα κάποιος. Αν εξετάσουµε ειδικότερα, θα 

διακρίνουµε δύο είδη, τα wikis και το social bookmarking. Τα wikis είναι σελίδες στις 

οποίες ο χρήστης µπορεί να επέµβει προσθέτοντας ή αφαιρώντας πληροφορίες, όπως 

για παράδειγµα στην on-line εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. Από την άλλη, µε το social 

bookmarking, παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να σχολιάσει, να διαµοιραστεί και 

να κατατάξει τις ιστοσελίδες που ενδιαφέρουν τον ίδιο, όπως παραδείγµατος χάριν η 

σελίδα Reddit (Noll & Meinel, 2007). Συµπερασµατικά, η συγκεκριµένη κατηγορία 

θεωρείται από τις πιο σηµαντικές των Social Media µιας και τείνει να γίνει πηγή 

ενηµέρωσης για όλους τους χρήστες του διαδικτύου. 
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Στην δεύτερη κατηγορία, συναντούµε τα Ιστολόγια, γνωστά και µε τον όρο Blogs. 

Έννοια πολύ διαδεδοµένη, τα blogs αποτελούν σελίδες οι οποίες ενηµερώνονται από 

καταχωρήσεις κειµένου, όπως απόψεις, πληροφορίες, αλλά και ιδέες που συντάσσουν 

οι χρήστες. Αποτελεί την φωνή του εκάστοτε χρήστη που προσπαθεί να φτάσει στα 

αυτιά των υπόλοιπων χρηστών (Allen, 2011). Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 

αποτελεί το γνωστό σε όλους µας Twitter. Είναι τόσο διαδεδοµένα µάλιστα, που 

χρησιµοποιείται και από πολλές εταιρίες µε σκοπό και να ενηµερώνουν τους 

εργαζοµένους τους σχετικά για σηµαντικά θέµατα αλλά πολύ περισσότερο για να 

πληροφορούνται για την εικόνα της επιχείρησης µιας και τα blogs αποτελούν και µια 

βάση παραπόνων για δυσαρεστηµένους πελάτες (Ward & Ostrom, 2006). 

Επιπροσθέτως έχει αποδειχθεί πως η χρήση τους δίνει την δυνατότητα και στους ίδιους 

τους εργαζόµενους να εκφράζονται µε ελευθερία σχετικά µε θέµα της ίδιας της εταιρίας 

(Kaplan & Heinlein, 2010). 

Οι κοινότητες περιεχοµένου, αποτελούν την τρίτη κατηγορία,  και δεν είναι τίποτα 

άλλο από σελίδες οι οποίες έχουν σαν στόχο την δηµιουργία περιεχοµένου µε εικόνα 

και ήχο τα οποία είναι δυνατό και να σχολιαστούν από τους χρήστες. Τα 

χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα αποτελούν το YouTube, το Flickr το Instagram και 

το Pinterest. Μιας και οι συγκεκριµένες πλατφόρµες έχουν γνωρίσει τεράστια 

απήχηση, αποτελούν αποτελεσµατικό κανάλι επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις µε τα 

κοινά τους (Kaplan & Heinlein, 2010). 

Από τις σηµαντικότερες κατηγοριοποιήσεις, αποτελεί αυτή των ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης ή αλλιώς social networking sites. Πλατφόρµες όπως το 

Facebook παρέχουν την δυνατότητα στους χρήστες να δηµιουργήσουν on-line 

κοινότητες και µέσα σε αυτές να δηµιουργήσουν και να µοιράσουν περιεχόµενο (user-

generated content) (Won Kim et al. 2010). Μέσα σε αυτές τις κοινότητες οι χρήστες 

έχουν την δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν µε άλλους χρήστες, αλλά και να 

συµµετέχουν σε οµάδες κοινών ενδιαφερόντων µέσα από την δηµιουργία ενός 

προσωπικού προφίλ στο οποίο παρέχουν  προσωπικές πληροφορίες (Murray & Waller, 

2007). 

Στην πέµπτη κατηγορία συναντάµε τις πλατφόρµες εικονικής πραγµατικότητας. 

Πρόκειται για πλατφόρµες όπου οι χρήστες µπορούν να εµφανιστούν σαν είδωλα και 

όχι µε τα πραγµατικά τους στοιχεία και µε αυτόν τον τρόπο να επικοινωνούν µεταξύ 

τους. Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, αποτελούν ένα µανιφέστο των Μέσων 
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Κοινωνικής Δικτύωσης αφού παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής παρουσίας 

(Kaplan & Heinlein, 2010). 

Τέλος, στην τελευταία κατηγοριοποίηση ανήκει η άποψη του Federic Cavazza 

(2011), σύµφωνα µε τον οποίο τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν ένα 

οικοσύστηµα µε αέναη εξέλιξη.   

Ανάλογη κατηγοριοποίηση παρατηρείται και στους χρήστες που είναι ενεργοί 

στην χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, η οποία στηρίζεται στον τρόπο που 

δρουν οι ίδιοι σε αυτά. Πιο συγκεκριµένα, ο δηµιουργός ή αλλιώς creator είναι αυτός 

ο χρήστης που συµµετέχει ενεργά στην χρήση των Social Media και δηµοσιεύει 

περιεχόµενο σε αυτά. Από την άλλη ο κριτής, είναι ο χρήστης που αλληλοεπιδρά µε 

τους υπόλοιπους µε το να ανταποκρίνεται και να σχολιάζει το περιεχόµενο που έχουν 

δηµιουργήσει άλλοι χρήστες. Στην τρίτη κατηγορία εντοπίζεται ο χρήστης συλλέκτης 

ο οποίος έχει την ιδιότητα να συλλέγει πληροφορίες από διάφορες σελίδες που τον 

ενδιαφέρουν, την στιγµή που δηµοσιεύονται χωρίς να χρειάζεται να τις επισκεφτεί.  

Επίσης υπάρχει ο χρήστης που χαρακτηρίζεται ως joiner, και είναι αυτός ο τύπος 

χρήστη ο οποίος εγγράφεται και συνδέεται σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως 

είναι το Facebook. Στην αµέσως επόµενη κατηγορία συναντάται ο πιο κοινός χρήστης, 

κάτι που λίγο ή πολύ όλοι είµαστε, αυτή του θεατή. Είναι αυτός ο χρήστης ο οποίος 

διαβάζει και ενηµερώνεται από τα blogs και τις συζητήσεις σε διάφορες σελίδες και 

forums ενώ παρακολουθεί και αρχεία βίντεο, όπως παραδείγµατος χάριν στο YouTube. 

Στην τελευταία κατηγορία συναντάται ο χρήστης που χαρακτηρίζεται ως ανενεργός, 

και είναι αυτός που δεν ανήκει σε καµιά κατηγορία των Social Media και κάνει απλή 

χρήση του Διαδικτύου. Βέβαια, ο τελευταίος αυτός τύπος χρήστη τείνει να εξαφανιστεί 

µε την πάροδο των χρόνων και µε την όλο και µεγαλύτερη εξοικείωση των ανθρώπων 

µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.   
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1.4.5 Δηµοφιλή Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
 

Το πιο γνωστό Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, αυτό που έφερε την επανάσταση σε 

ότι γνωρίζαµε µέχρι το 2004, αποτελεί το Facebook, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε 

το 2004 από έναν απόφοιτο φοιτητή του Harvard, τον Mark Zuckerberg. Πρωταρχικός 

στόχος του Facebook ήταν να ενώσει όλους του φοιτητές σε µία κοινότητα, µε σκοπό 

την επικοινωνία. Τα τρία πρώτα χρόνια, όντας µια εφαρµογή που τηρούσε τον λόγο 

ύπαρξής της, έµεινε εντός του πανεπιστηµιακού πλαισίου. Μόνο το 2007 γίνεται 

προσβάσιµο σε όλους τους χρήστες ανά τον κόσµο προσφέροντας έτσι την δυνατότητα 

σε αυτούς που το χρησιµοποιούν να δηµιουργούν προφίλ, να το ενηµερώνουν µε 

προσωπικά τους στοιχεία, να έρχονται σε επικοινωνία µε φίλους και να συγκροτούν 

οµάδες µε κοινά ενδιαφέροντα. Μεταξύ άλλων, το Facebook προσφέρει την 

δυνατότητα στους χρήστες που το χρησιµοποιούν να ενηµερώνονται για τις κινήσεις 

των φίλων τους, να «ανεβάζουν» φωτογραφίες, να σχολιάζουν πάνω σε αυτές αλλά και 

να γράφουν µηνύµατα στον «τοίχο» των προφίλ τους. Είναι µάλιστα τόσο µεγάλης 

σηµασίας οι δυνατότητες που προσφέρονται στους χρήστες, που η βιβλιογραφία 

αναφέρει πως η διαδικασία της κοινοποίησης και του σχολιασµού ανάρτησης στην 

συγκεκριµένη πλατφόρµα αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες µορφές διαδικτυακής 

αλληλεπίδρασης (Picone et al., 2019). 

Πλέον, το Facebook αποτελεί µια από τις δηµοφιλέστερες σελίδες µετά την 

µηχανή αναζήτησης Google και προσµετρά περίπου 2 δισεκατοµµύρια χρήστες 

παγκοσµίως. 

Επιπροσθέτως, το YouTube αν και διαφορετικό στον τρόπο χρήσης του από το 

Facebook, προσφέρει τρόπους δηµιουργίας και διαµοιρασµού βίντεο και µουσικής, 

παρέχοντας την δυνατότητα στους χρήστες που το χρησιµοποιούν να σχολιάζουν και 

να δείχνουν την αρέσκειά τους στα βίντεο που παρακολουθούν. Τόσο το YouTube, όσο 

και το Facebook, εκµεταλλεύονται στο έπακρο την δηµοτικότητά τους µιας και έχουν 

αναπτύξει δράσεις µάρκετινγκ, παρέχοντας την δυνατότητα στις διάφορες επιχειρήσεις 

να εκµεταλλεύονται τα εργαλεία τους και να δηµιουργούν τα δικά τους κανάλια, µέσα 

από τα οποία διαφηµίζονται. 

Τα τελευταία χρόνια ραγδαία ανάπτυξη έχει γνωρίσει το Instagram. Πρόκειται για 

µια φωτογραφική πλατφόρµα επεξεργασίας, δηµοσίευσης και διαµοίρασης 

φωτογραφιών στην οποία όλα γίνονται αντιληπτά ως µια ευκαιρία φωτογραφίας, και η 
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οποία έκανε την εµφάνιση της το 2010 ενώ το 2012 εξαγοράστηκε από την Facebook. 

Από τότε µετρά περί τα 20 δισεκατοµµύρια φωτογραφίες από όλο τον κόσµο και 1 

δισεκατοµµύριο ενεργούς χρήστες. Πράγµατι, η ραγδαία ανάπτυξη που έχουν γνωρίσει 

τα τελευταία χρόνια τα έξυπνα κινητά και διάφορες άλλες συσκευές µε τις κάµερες 

τους, τα οποία χρησιµοποιούνται από το Instagram, έχουν αλλάξει τον τρόπο µε τον 

οποίο οι χρήστες τραβούν φωτογραφίες και τις µοιράζονται (Serafinelli, 2018).  

Γίνεται λοιπόν κατανοητό, πως αποτελεί άλλη µια εφαρµογή, η οποία στα πλαίσια 

του Μάρκετινγκ χρησιµοποιείται από τις περισσότερες επιχειρήσεις για 

διαφηµιστικούς λόγους αλλά και λόγους προβολής (Kinzey, 2009). Και αυτό γιατί τα 

Social Media, όντας συνεργατικές πλατφόρµες στις οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση 

µεταξύ των χρηστών, θεωρούνται ισχυρά όπλα τα οποία επιδρούν στην ψυχολογία και 

την συµπεριφορά των χρηστών, από ότι το παραδοσιακό Μάρκετινγκ (Thackeray, 

Neiger, Hanson & McKenzie, 2008).  

Τέλος, η µεγαλύτερη online εγκυκλοπαίδεια, η Wikipedia, αποτελεί ένα από τα πιο 

αξιόπιστα και συνάµα χρήσιµα εργαλεία του Internet. Ανήκει στην κατηγορία των 

συνεργατικών έργων και από την πρώτη στιγµή της εµφάνισής της προσέλκυσε 

εκατοµµύρια χρήστες παγκοσµίως.     

 

 

1.4.6 Λόγοι χρήσης 
 

Είναι πλέον γεγονός πως κάθε µέρα εκατοµµύρια χρήστες κατακλύζουν τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες νέοι χρήστες δηµιουργούν προφίλ 

έστω και µε µικρή διάρκεια ζωής (Obrist et al, 2008). Από την αρχή όµως της 

εµφάνισής τους  έχουν γίνει πολλές έρευνες από την επιστηµονική κοινότητα µε σκοπό 

να κατανοηθεί η επιλογή, η χρήση, η διάδοση και η αποδοχή από τους χρήστες.  

Θα µπορούσε να πει κανείς πως η ευκολία χρήσης τους αλλά και η 

αναλαµβανόµενη χρησιµότητά τους  είναι οι δύο βασικοί λόγοι που είναι τόσο 

διαδεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα, µετά από έρευνα που έγινε το 2009 από τους 

Brandtzaeg & Heim (2009) προέκυψε πως οι σηµαντικότεροι λόγοι που οι χρήστες 

χρησιµοποιούσαν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ήταν για να γνωρίσουν νέους 

ανθρώπους και ο δεύτερος για να επικοινωνήσουν µε φίλους. 
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Μια παρόµοια έρευνα που έγινε από τους Dogruer et al. (2011), µε σκοπό να 

αναλυθούν οι λόγοι χρήσης του Facebook, έδειξε πως ο σηµαντικότερος λόγος χρήσης 

του είναι η συνάντηση και επικοινωνία µε άτοµα που ήδη γνωρίζουν οι χρήστες αλλά 

και η αποκατάσταση των σχέσεων µε άτοµα που είχαν ξεχάσει. Εκτός όµως από τους 

προαναφερθέντες λόγους, δευτερεύουσας σηµασίας λόγοι αναδείχθηκαν η ενηµέρωση, 

η συλλογή πληροφοριών αλλά και η ενίσχυση – διαφήµιση. 

Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό, ο κυριότερος λόγος χρήσης των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών. Υπάρχουν όµως 

και αυτοί που έχουν διαφορετική άποψη και δεν τρέφουν θετική στάση απέναντι στην 

χρήση τους και αυτό γιατί τίθενται ζητήµατα ασφαλείας και προστασίας των 

προσωπικών δεδοµένων.  

 

  

  

1.4.7 Οφέλη και Κίνδυνοι  
 

Όπως είναι φυσικό, µε την τεράστια χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης τα 

τελευταία χρόνια και την ραγδαία δηµοτικότητα που έχουν γνωρίσει, είναι πολλά αυτά 

που κερδίζει ο χρήστης τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο. Μήπως 

όµως δεν είναι όλα όπως φαίνονται; Μήπως εγκυµονούν κινδύνους από την 

υπερβολική  χρήση τους;   

Όπως προκύπτει και από τους ορισµούς που δόθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο, 

η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης επιτρέπει την άµεση αλληλεπίδραση 

µεταξύ των χρηστών καθώς και την αστραπιαία µετάδοση των γεγονότων. Με λίγα 

λόγια αποτελούν το εργαλείο εκείνο που συµβάλλει στην διάχυση της γνώσης, ενώ 

ταυτόχρονα καλύπτουν την βασική ανάγκη των χρηστών να µοιραστούν σκέψεις και 

απόψεις (Hamza Khan, 2012). 

Ορισµένα από αυτά, όπως το Facebook, παρέχουν την δυνατότητα δηµιουργίας 

δεσµών µε ένα τεράστιο δίκτυο χρηστών παγκοσµίως, οι οποίοι προέρχονται από 

διαφορετικές χώρες, κοινωνίες, πολιτισµούς και οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετικές 

συνήθειες και χαρακτηριστικά.  

Άλλα πάλι, παρέχουν την δυνατότητα ανεύρεσης περιεχοµένου, όπως για 

παράδειγµα βίντεο ή και φωτογραφίες, κάτι που παραδοσιακά δεν θα είχαν πρόσβαση 
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στο παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να ενηµερώνονται 

για οτιδήποτε συµβαίνει ανά τον κόσµο σε πραγµατικό χρόνο. 

Εκτός από το ενηµερωτικό τους περιεχόµενο, πολλά µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρέχουν την δυνατότητα 

εύκολης πρόσβασης σε ψυχαγωγικό περιεχόµενο από όπου και αν βρίσκεται ο χρήστης, 

ενώ διευκολύνουν την ανοικτή επικοινωνία. 

Όντας εξαιρετικά χρήσιµα εργαλεία για αυτόν που τα χρησιµοποιεί, η χρήση τους 

έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια και από τις διάφορες επιχειρήσεις, αλλά και από 

τους ίδιους τους εργαζόµενους τους αφού τους επιτρέπουν να συζητούν τις ιδέες τους 

και τις απόψεις τους. Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα να διευρυνθούν οι 

επιχειρηµατικές επαφές, στοχεύοντας σε ένα ευρύ κοινό, καθιστώντας το  ένα χρήσιµο 

και αποτελεσµατικό εργαλείο για τις προσλήψεις.  

Το βασικότερο όµως πλεονέκτηµα που έχει προσφέρει η χρήση των µέσω 

κοινωνικής δικτύωσης στον κλάδο των επιχειρήσεων είναι το γεγονός ότι βελτιώνουν 

στο µέγιστο την εικόνα και την φήµη της εκάστοτε επιχείρησης, µεγαλώνοντας την 

πελατεία µε ελάχιστη χρήση της διαφήµισης. Οι διάφορες επιχειρήσεις µπορούν να 

καταρτίσουν µια αποτελεσµατικότερη στρατηγική για την προώθηση των προϊόντων 

τους σε σχέση µε τη χρήση παραδοσιακών καναλιών επικοινωνίας (ενδεικτικά έντυπος 

ηµερήσιος και περιοδικός τύπος, ραδιόφωνο, εφηµερίδα κλπ) µε τους καταναλωτές. 

(Peter S.H. Leeflang, 2014). Παράλληλα είναι πιο εύκολο να µετρηθεί ο αντίκτυπος 

στο καταναλωτικό κοινό σε σχέση µε το παρελθόν. Αν γίνει µια σύγκριση των 

παραδοσιακών καναλιών προώθησης και επικοινωνίας µε τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης από άποψη κόστους τότε τα νέα µέσα έχουν χαµηλότερο κόστος καθώς 

µπορούν να δηµιουργήσουν ακόµα και δωρεάν δικτυακούς τόπους και µε τη χρήση 

κατάλληλων ενεργειών τη σχετική επισκεψιµότητα των χρηστών (Todor, 2016). 

Συγχρόνως µια διαφηµιστική εκστρατεία µε τη χρήση των Κοινωνικών Μέσων 

µπορεί να βοηθήσει στην άντληση περισσότερων πληροφοριών που αποτελούν 

χρήσιµη πηγή για το Μάρκετινγκ όπως η εµπειρία του πελάτη, αντίληψη, 

ευαισθητοποίηση, γνώση για το προϊόν και την υπηρεσία, προτιµήσεις, πρόθεση για 

αγορά και τελική αγορά κλπ. (Duffett, 2015) ενώ παράλληλα µπορεί να διαφοροποιηθεί 

ακόµα και µε βάση τις τοπικές ανάγκες, τα σχόλια των χρηστών κλπ (Todor, 2016). 

Από την άλλη µεριά, υπάρχει πληθώρα ερευνητών που υποστηρίζει πως ναι µεν 

είναι πολλά τα θετικά που προκείπτουν από την χρήση των Μέσων Κοινωνικής 
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Δικτύωσης, αλλά προκείπτουν και αρνητικά αποτελέσµατα από την χρήση τους. Η 

µερίδα των ερευνητών που υποστηρίζουν την παραπάνω άποψη θεωρούν την χρήση 

των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης σαν ένα παλιό κρασί σε καινούρια µπουκάλια, µιας 

και τα µειονεκτήµατα και οι κίνδυνοι που υπήρχαν στα παραδοσιακά µέσα και στις 

προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων εξακολουθούν να υπάρχουν (Weir et al., 2011). 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η υπερβολική και συνεχόµενη χρήση αλλά και η 

σπατάλη χρόνου µπορεί να οδηγήσει τον χρήστη σε εθισµό και σαν επακόλουθο στην 

επιβλαβή έκθεση της προσωπικής του ζωής, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που τα 

προσωπικά δεδοµένα γίνονται αντικείµενο κλοπής από χάκερς οι οποίοι καταπατούν 

την ιδιωτικότητα. Ταυτόχρονα, τους δίνεται η δυνατότητα να διαπράξουν απάτες και 

να ξεκινήσουν επιθέσεις ιών, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσµα την εξαπάτηση του 

χρήστη και την επακόλουθη κλοπή των δεδοµένων τους. 

Επιπροσθέτως, η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης µπορεί να 

γεννήσει την συναισθηµατική κακοποίηση που επιτυγχάνεται για παράδειγµα µε 

δυσµενή σχόλια για να προκληθεί θυµός ή και λύπη. Πολύ κοντά σε αυτό, βρίσκεται 

και το Cyber Bullying, ο διαδικτυακός εκφοβισµός δηλαδή, που µπορεί να οδηγήσει σε 

συναισθηµατικό τραυµατισµό.  

Όντας τόσο διαδεµένα και δηµοφιλή, αποτελούν την νούµερο ένα πλατφόρµα 

για βοµβαρδισµό πληροφοριών διαφηµιστικών µηνυµάτων µε σκοπό την 

µεταγενέστερη χειραγώγηση των χρηστών και κατ’ επεκταση της κοινής γνώµης 

(Marcon et al., 2011). 

 Σε ότι αφορά το επιχειρησιακό επίπεδο, το γεγονός ότι η χρήση των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο του Μάρκετινγκ είναι µέθοδος των τελευταίων 

ετών σε συνδυασµό µε την έλλειψη κατάλληλα σταθµισµένων µέτρων αποτελουν το 

κύριο εµπόδιο για την ερµηνεία της αντίληψης του πελάτη αλλά και των ίδιων των 

µέσων (Feng, 2016). Παράλληλα αν και αποτελούν εργαλεία ταχείας διάδοσης νέων, 

διαφηµίσεων κλπ εν τούτοις µπορούν να δηµιουργήσουν µηνύµατα στα οποία οι 

υπεύθυνοι Μάρκετινγκ δεν διαθέτουν κανένα έλεγχο ως προς το περιεχόµενο ή ακόµα 

και το ύφος αυτού (Shareef, 2017), ενώ το µήνυµα µπορεί να µεταδοθει σε άγνωστο 

αριθµό εν δυνάµει καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται ως σηµαντικό το γεγονός 

ότι µια διαφηµιστική εκστρατεία µπορεί εύκολα να γίνει αντικείµενο αντιγραφής είτε 

από ανταγωνιστές είτε ακόµα και από επιτήδειους µε απάτες, εικονικές προσφορές, 

αντιγραφή λογοτύπων ή ακόµα και δικτυακών τόπων κλπ µε αποτέλεσµα να διαρραγεί 
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η σχέση της αυθεντικής εταιρείας µε τους πελάτες της. Για τους λόγους αυτούς αλλά 

και σε συνδυασµό µε την πιθανότητα υποκλοπής χρηµατικών ποσών στο στάδιο της 

πληρωµής καθώς και µε το γεγονός ότι πρόκειται για άυλες ενέργειες που δεν 

επιτρέπουν στον καταναλωτή τη φυσική επαφή µε το προϊόν κρίνεται ως 

δικαιολογηµένη η έλλειψη εµπιστοσύνης των χρηστών – ιδιαίτερα των µεγαλύτερων 

ηλικιών -  στο νέο περιβάλλον που δηµιουργείται (Todor, 2016). 

Επίσης από µόνη της η ύπαρξη ενός προφίλ ή µιας σελίδας σε Μέσο 

Κοινωνικής Δικτύωσης δεν προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µιας εταιρείας. 

Απαιτούνται προωθητικές ενέργειες που θα διατηρούν τον χρήστη σε ενεργή σύνδεση 

µε τη σελίδα ώστε να ενηµερώνεται τακτικά για τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της 

εταιρείας και θα αποκτήσει διαλεκτική σχέση µε αυτήν. Παράλληλα οι υπεύθυνοι 

Μάρκετινγκ θα πρέπει να τηρούν συγκεκριµένα όρια που να µην παραβιάζουν την 

ιδιωτικότητα των χρηστών και συγχρόνως να διατηρούν κάποια τακτικότητα που δεν 

θα ωθήσει τους χρήστες να θεωρήσουν την προωθητική ενέργεια ως µια ακόµα 

διαφήµιση και συνεπώς ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται περισσότερο για τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες παρά για τους καταναλωτές (Deshpande, 2014). 

Ο τεχνολογικός εξοπλισµός του χρήστη αλλά και η γενικότερη τεχνολογική 

υποδοµή του παρόχου σύνδεσης µε το διαδίκτυο σε συνδυασµό µε ιστοσελίδες 

µεγάλου όγκου δεδοµένων µπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις και εν τέλει την 

απόρριψη της προσπάθειας από πλευράς του καταναλωτή (Todor, 2016). 
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Κεφάλαιο Δεύτερο 

Τα Σύγχρονα Μουσεία στην Ελλάδα 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

 Κάθε κράτος, κάθε πολιτισµός έχει την δικιά του κουλτούρα, ήθη και έθιµα, τα 

οποία αποτελούν την κληρονοµιά και την ταυτότητά του. Πιο συγκεκριµένα, η Ελλάδα 

όντας µια χώρα µε πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν, έχει κληροδοτήσει πληθώρα 

γραπτών και αρχιτεκτονικών τεκµηρίων που αποτελούν αντικείµενο έρευνας και 

µελέτης εξαιτίας της τεράστιας σηµασίας τους για τις ανθρώπινες κοινωνίες ανά τον 

κόσµο. Μέσο προβολής και ανάδειξης αυτής της κληρονοµιάς αποτελούν τα µουσεία. 

Τα µουσεία διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το θέµα των εκθεµάτων που 

παρουσιάζουν, το προσωπικό, το φυσικό και το τεχνητό περιβάλλον, τις περιεχόµενες 

υπηρεσίες αλλά και τους σκοπούς. 

Συγκεκριµένα, η έννοια µουσείο, προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη 

«Μουσείον», το οποίο αποτελούσε ένα χώρο λατρείας και διαµονής, ένα τέµενος 

δηλαδή των Μουσών, των εννέα θεοτήτων που εκπροσωπούσαν την επική ποίηση, την 

ιστορία, την λυρική ποίηση, την τραγωδία, το χορό και τους ύµνους. Με την πάροδο 

των χρόνων, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, ο όρος 

Μουσείο χρησιµοποιούνταν για να δηλωθεί ο χώρος όπου διεξάγονταν φιλοσοφικές 

συζητήσεις. Το ταξίδι του όρου υπήρξε µεγάλο µέσα στις δεκαετίες, µέχρι που προς τα 

τέλη του 17ου προς τις αρχές του 18ου αιώνα, πήρε την µορφή περίπου που γνωρίζουµε 

όλοι σήµερα, δηλαδή του κτιρίου που στεγάζει µνηµειακές συλλογές του παρελθόντος. 

Είναι όµως τόσο απλό όσο ακούγεται; Είναι µονάχα ένα κτίριο που στεγάζει το 

εκάστοτε παρελθόν ενός τόπου; Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις έννοιες που 

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

αναλύεται η χρήση του Internet σε ότι αφορά τους διαδικτυακούς τόπους του καθώς 

και η έννοια του Κοινού του µουσείου και η επικοινωνία µαζί του.  
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2.2 Βασικές Έννοιες του Μουσείου 
 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο όρος µουσείο έχει µακρά ιστορία. Λίγο πολύ, 

µε την σηµερινή έννοια του όρου υπάρχουν καταγραφές  ήδη από τον 2ο αιώνα µ.Χ., 

όταν ο περιηγητής Παυσανίας κάνει λόγο για µια Πινακοθήκη που επισκέφτηκε στην 

βόρεια πτέρυγα των Προπυλαίων της αθηναϊκής Ακρόπολης όπου φυλάσσονταν έργα 

πινάκων τα οποία και κατέγραψε (Άλκηστις, 1995).  

Επίσης, τον επόµενο αιώνα ο Πτολεµαίος Σωτήρας φαίνεται να ιδρύει το µουσείο 

της Αλεξάνδρειας, ένα µουσείο υψίστης σηµασίας µιας και εκεί τοποθέτησε συλλογές 

αγαλµάτων, αλλά και ιατρικά και αστρονοµικά εργαλεία, καθώς και ένα βοτανικό και 

ζωολογικό πάρκο. 

Εν συνεχεία, κατά τα Ρωµαϊκά χρόνια είναι γνωστό πως λάφυρα πολέµου καθώς 

και στολές και περικεφαλαίες στόλιζαν τις επαύλεις πλουσίων πατρικίων και 

στρατηγών τα οποία αποτελούσαν ένα είδος µουσειακών εκθεµάτων. Στον Μεσαίωνα, 

εικόνες και θρησκευτικά αντικείµενα φυλάσσονταν σε µοναστήρια, εκκλησίες και 

θρησκευτικά ιδρύµατα (Τζώνος, 2014). 

Η αλήθεια, όµως, είναι πως από τον 18ο αιώνα και έπειτα το µουσείο αποκτά 

περισσότερο την τωρινή του µορφή. Είναι η περίοδος που δηµιουργήθηκαν και τα 

πρώτα εθνικά µουσεία στην Ευρώπη. Με το πέρασµα των χρόνων το µουσείο άρχισε 

να γίνεται πιο προσιτό στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο οφειλόταν αφενός στην ανάπτυξη 

της τεχνολογίας και της πολιτιστικής βιοµηχανίας, αφετέρου και στην αύξηση του 

ελεύθερου χρόνου των ανθρώπων, προσφέροντας υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

ικανοποιώντας ταυτόχρονα και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Μόνο από το 1980 και έπειτα 

το µουσείο αρχίζει να έχει ως αντικείµενο ενδιαφέροντος τον ίδιο τον επισκέπτη, 

καταβάλλοντας προσπάθειες προσέλκυσής του µέσω της βελτίωσης του τρόπου 

λειτουργίας του καθώς και των παροχών του (Γλύτση, 2002). 

Με την σηµερινή του µορφή, το µουσείο ως έννοια συνδέεται µε την συλλογή και 

την έκθεση αντικειµένων, ενώ κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τις συλλογές τους οι 

οποίες διαχωρίζονται κατά βάση χρονολογικά. 

Σαν όρος, η λέξη µουσείο παρουσιάζει µια δυσκολία καθώς ερµηνεύεται πολύ 

διαφορετικά από κάθε άνθρωπο µε κριτήρια τις γνώσεις του, τις εµπειρίες του, τους 

τρόπους αλλά και τα µέσα που επιλέγει να εκπαιδεύεται και να ψυχαγωγείται. Γίνεται, 
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λοιπόν, κατανοητό πως χρειάστηκε αρκετός καιρός για να δοθεί µια ερµηνεία διεθνώς 

αποδεκτή, γεγονός που αποτέλεσε αντικείµενο συζητήσεων στην διεθνή ακαδηµαϊκή 

κοινότητα.   

Η διαδικασία εύρεσης ενός ορισµού για το τι τελικά είναι το µουσείο, ορισµός ο 

οποίος θα κάλυπτε τα µεγάλα παραδοσιακά µουσεία του κόσµου, τα µικρά λαογραφικά 

στις κατά τόπους περιοχές µε Ιστορία, αλλά και τα σύγχρονα µουσεία Τεχνολογίας και 

Ανάπτυξης, αποτέλεσε το αντίθετο από ένα εύκολο επίτευγµα, και χρειάστηκε χρόνια 

έρευνας µέχρι να φτάσουµε στην σηµερινή έννοιά του. 

Στο ερώτηµα τι προσφέρουν τα Μουσεία στον επισκέπτη τους, εύλογα θα 

απαντούσε κάποιος πως τα Μουσεία προσφέρουν εµπειρίες, ιδέες και ικανοποίηση που 

δεν συναντά κανείς σε άλλο µέρος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως τα Μουσεία 

παρουσιάζουν µια µοναδικότητα στα εκθέµατα της φύσης, της ιστορίας αλλά και της 

επιστήµης και της τέχνης που όµοια δεν θα συναντούσε κάποιος αλλού. Όλες αυτές οι 

µουσειακές εκθέσεις προσφέρουν στους επισκέπτες µοναδικά εξαιρετικές εµπειρίες οι 

οποίες έχουν την δυνατότητα να τους µεταφέρουν σε ένα άλλο κοµµάτι του κόσµου 

ανά περίσταση. Τα Μουσεία είναι αυτά που εξυψώνουν το πνεύµα, διευρύνουν την 

πνευµατική σκέψη και τα συναισθήµατα, επεκτείνουν την φαντασία και πάνω από όλα 

προσφέρουν µαγευτικές εµπειρίες ανωτέρου επιπέδου (Kotler & Kotler, 1998). 

Ειδικότερα, έναν ολοκληρωµένο ορισµό για τα Μουσεία έχει δώσει το Διεθνές 

Συµβούλιο Μουσείων γνωστό και ως ICOM το οποίο συστάθηκε το 1946 από την 

UNESCO και διαθέτει εθνικές επιτροπές σε πάνω από εκατό κράτη και ορίζεται ως 

αυτό το όργανο του οποίου κύρια ασχολία είναι οι λειτουργίες των µουσείων, η µελέτη 

τους παγκοσµίως και η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Πιο συγκεκριµένα, 

το Διεθνές Συµβούλιο Μουσείων ορίζει την έννοια του µουσείου ως ένα δηµόσιο ή 

ιδιωτικό µη κερδοσκοπικό ίδρυµα που λειτουργεί σε µόνιµη βάση για λόγους 

εκπαιδευτικούς αλλά και αισθητικούς, και έχει στην κατοχή του αντικείµενα άψυχα ή 

έµψυχα τα οποία εκθέτει σε τακτική ή µόνιµη βάση (Τζώνος, 2014). 

 Είναι µε λίγα λόγια ένας οργανισµός, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που είναι 

υποταγµένος στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ένας οργανισµός 

ανοικτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, συντηρεί, µελετά κοινοποιεί και εκθέτει υλικές 

µαρτυρίες της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος της µε σκοπό τη µελέτη, την 

εκπαίδευση και την ψυχαγωγία του κοινού του (Desvallees & Mairesse, 2009). 
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Πρόκειται για έναν ορισµό ο οποίος υπογραµµίζει το στόχο του µουσείου, ο οποίος 

δεν είναι άλλος από το να προσφέρει στην κοινωνία και να συµβάλει στην ανάπτυξή 

της, κάτι το οποίο δεν φαινόταν στους ορισµούς των προηγούµενων εποχών, τότε που 

τα µουσεία αποτελούσαν απλά έναν χώρο φύλαξης συλλογών. Με την σηµερινή του 

µορφή έχει αποκτήσει µια πελατοκεντρική θέση, η οποία έχει σαν στόχο την προσφορά 

µιας συνολικής εµπειρίας προς τον επισκέπτη. Μάλιστα, όντας έναν οργανισµός µη 

κερδοσκοπικού ενδιαφέροντος, γίνεται κατανοητό πως το µουσείο δεν αποσκοπεί στο 

κέρδος, αλλά στην συνεισφορά της ανάπτυξης ενός καλύτερου επιπέδου ζωής, ενός 

δηλαδή περισσότερο ποιοτικού περιβάλλοντος το οποίο θα αφοµοιώσει τη γνώση και 

την παιδεία.  

Ωστόσο, αν και ο παραπάνω ορισµός έχει γίνει αποδεκτός από πολλά κράτη 

παγκοσµίως, υπάρχουν ορισµένες χώρες στις οποίες οι δικοί τους εθνικοί οργανισµοί 

έχουν προτείνει δικούς τους όρους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Μ. 

Βρετανίας, η οποία το 1984 στο συνέδριο της Ένωσης Μουσείων ενέκρινε έναν 

παραπλήσιο ορισµό όπου το µουσείο είναι ένας οργανισµός που συλλέγει, 

τεκµηριώνει, διαφυλάσσει, εκθέτει και ερµηνεύει υλικές και σχετικές πληροφορίες για 

το δηµόσιο όφελος. Μετά το πέρας όµως 14 χρόνων, ο ορισµός αναδιαµορφώθηκε µιας 

και το µουσείο επιτρέπει στους ανθρώπου να εξερευνούν συλλογές για έµπνευση 

µάθηση και ψυχαγωγία, και κάνουν προσιτά αντικείµενα και δείγµατα του φυσικού 

κόσµου τα οποία διαφυλάσσουν για την κοινωνία. 

Αν θα µπορούσε να γίνει µια σύγκριση µεταξύ των δύο ορισµών, αυτού του 

Διεθνούς Συµβουλίου των Μουσείων και αυτού της Ένωσης Μουσείων της Μεγάλης 

Βρετανίας, θα γινόταν αµέσως αντιληπτό πως και οι δύο ορισµοί παρουσιάζουν 

αρκετές οµοιότητες µιας και γίνεται αναφορά πως το µουσείο αποσκοπεί στο δηµόσιο 

όφελος. Αυτό, όµως, που κάνει τον δεύτερο να διαφοροποιηθεί είναι πως εδώ γίνεται 

ιδιαίτερα αντιληπτή η σηµασία του ενεργητικού ρόλου του ανθρώπου, αλλά και η 

ανάγκη πρόσβασης στα µουσεία από το ευρύ κοινό. 

Η σηµασία, λοιπόν, του µουσείου είναι αρκετά σηµαντική µιας και αποτελεί τον 

µόνιµο χώρο που παρέχεται η δυνατότητα προβολής των εκθεµάτων του βάσει 

κανονισµών και οδηγιών που γνωρίζουν όλοι αυτοί που εργάζονται σε αυτό. Είναι ένας 

χώρος ανοιχτός και προσβάσιµος σε όλους ανεξαιρέτως, µε µηνύµατα που µπορούν 

εύκολα να επικοινωνηθούν ευρύτερα. Παρόλα αυτά,  το γεγονός πως το µουσείο, 

αποκτά, συντηρεί, ερευνά, επικοινωνεί και εκθέτει την υλική και άυλη κληρονοµιά 
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µιας περιοχής δεν αποτελεί και βασικό ρόλο του, δηλαδή να υπηρετεί την κοινωνία, 

αλλά ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις συλλογές του φροντίζοντας για την 

άριστη κατάστασή τους µέσα στον χρόνο, µιας και η κάθε συλλογή έχει την δική της 

ξεχωριστή ιστορία, η οποία πρέπει να ερευνηθεί, να τεκµηριωθεί, να προστατευτεί και 

να συντηρηθεί έτσι ώστε να επικοινωνηθεί στο κοινό.  

Αντίστοιχα, η Αµερικανική Ένωση Μουσείων ορίζει το µουσείο ως ένα οργανισµό 

ο οποίος είναι µη κερδοσκοπικός, µε στόχο κατά βάση εκπαιδευτικό ή αισθητικό, που 

έχει στην διάθεσή του απτά αντικείµενα, τα οποία επιµελείται και εκθέτει στο κοινό. 

Με λίγα λόγια, ο συγκεκριµένος ορισµός αναφέρει πως η κύρια λειτουργία του 

µουσείου είναι εκείνη της επικοινωνίας µε την έννοια της µεταλαµπάδευσης γνώσεων, 

πληροφοριών και εµπειριών µε τρόπο ξεκάθαρο, αποδοτικό και ευχάριστο προς κάθε 

κοινωνική οµάδα (Μούλιου & Μπούνια, 1999). 

Το κοινό χαρακτηριστικό που παρουσιάζει µε τον ορισµό του Διεθνούς 

Συµβουλίου των Μουσείων είναι η έµφαση που δίνουν και οι δύο όροι στον µη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ο αµερικανικός ορισµός, ωστόσο αντιτάσσεται στην άποψη 

µερίδας εργαζοµένων σε µουσεία πως η λειτουργία τους έχει καθαρά χαρακτήρα 

αισθητικής απόλαυσης και είναι ένα µέσο ανάπτυξης της φαντασίας, και προβάλλει 

τον αισθητικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα κατά την επίσκεψη. 

Σε οποιαδήποτε όµως περίπτωση ορισµού, αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι πως 

η επικοινωνία είναι αυτή που µε την χρήση της το µουσείο έρχεται κοντά µε το κοινό 

του και καθορίζει τους στόχους του. Μάλιστα, σ’ αυτό το σηµείο προκύπτει αµφίδροµη 

σχέση µιας και οι ίδιοι οι στόχοι του µουσείου καθορίζουν τον τρόπο επικοινωνίας του 

µε το κοινό του. Έτσι εύκολα γίνεται κατανοητό πως τα Μέσα Επικοινωνίας 

σχετίζονται άµεσα µε την ταυτότητα του οργανισµού (Λαπούρτας & Δηµητρακάκη, 

1993). 

Όποιον ορισµό και να ενστερνιστεί κανείς, γεγονός αποτελεί η µεγάλη αύξηση του 

αριθµού των µουσείων σε παγκόσµια κλίµακα αλλά ταυτόχρονα και η µείωση του 

µεγέθους τους, λόγω της εξειδίκευσης τους σε συγκεκριµένες θεµατολογίες, χωρίς να 

υπάρχουν κουραστικές λεπτοµέρειες για τους επισκέπτες τους (Hooper & Greenhill, 

1999). 
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2.3 Τα Μουσεία και το Κοινό τους 
    

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται µια τάση των µουσείων για αναζήτηση 

νέων τρόπων αύξησης του κοινού τους, διατήρηση του ήδη υπάρχοντος αλλά και 

δυνατών δεσµών που θα τους δώσει την δυνατότητα να ανταγωνιστούν πιο 

αποτελεσµατικά τα υπόλοιπα είδη ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Είναι άλλωστε 

γνωστό πως στις πιο πρώιµες µορφές τους, τα µουσεία είχαν περιορισµένο αριθµό 

επισκεπτών µιας και απευθύνονταν σε συγκεκριµένο κοινό. Μάλιστα, εκείνη την εποχή 

τα µουσεία ήταν αυτά που καθόριζαν τον τρόπο λειτουργίας τους αλλά και τις εκθέσεις 

τους µιας και ο επισκέπτης ερχόταν σε δεύτερη µοίρα, αντιµετωπίζονταν σαν ένας 

παθητικός δέκτης µε δευτερεύοντα ρόλο. Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια για να 

συνειδητοποιήσουν τα µουσεία πως έπρεπε να αλλάξουν, και από την αυστηρή και 

αποστειρωµένη µορφή τους, να αρχίσουν να εστιάζουν περισσότερο στην προσέλκυση 

νέου κοινού και να δώσουν νέα σηµασία στον δευτερεύοντα, µέχρι τότε, ρόλο του 

(Gilmore & Rentschler, 2002). 

Ο λόγος αυτής της µεταστροφής έγκειται στο γεγονός πως το κοινό, ή καλύτερα 

οι επισκέπτες, δεν αποτελούν και δεν αντιµετωπίζονται πλέον ως µια παθητική και 

οµοιογενή µάζα ανθρώπων, αλλά ως ένα σύνολο ανθρώπων που σκέφτεται, ενεργεί, 

µαθαίνει, αλλά και πολύ περισσότερο (και πιο σηµαντικό) διασκεδάζει µέσω όλων 

αυτών αναπτύσσοντας έτσι ποικίλα ενδιαφέροντα µιας και αυτό που χαρακτηρίζει 

πλέον όλους τους επισκέπτες είναι πως βλέπουν και αντιλαµβάνονται  τα ερεθίσµατα 

που λαµβάνουν από τα µουσεία µε τον δικό τους τρόπο ο καθένας (Hooper & Greenhill, 

1999). 

Σήµερα λοιπόν, τα µουσεία είναι ανοιχτά σε όλον τον κόσµο χωρίς κανέναν 

απολύτως διαχωρισµό. Και µάλιστα, εκτός του ότι έχουν ως στόχο να προσελκύσουν 

νέο κοινό και περισσότερους επισκέπτες, προσπαθούν να συµβαδίσουν µε τα νέα 

δεδοµένα και για αυτό τον λόγο αναπτύσσουν νέες στρατηγικές και υπηρεσίες µε 

σκοπό οι επισκέπτες να µείνουν ικανοποιηµένοι και να τους δηµιουργηθεί η επιθυµία 

να θέλουν να επιστρέψουν σε αυτά (Kelly & Russo, 2008). 

Για να επιτευχθεί όµως ο νέος, επαναπροσδιορισµένος σκοπός των µουσείων που 

αναφέρθηκε παραπάνω, τα µουσεία λειτουργούν όπως ακριβώς και οι επιχειρήσεις ανά 

τον κόσµο. Πιο συγκεκριµένα, θέτουν στόχους ύστερα από µελέτη του ανταγωνισµού 

που έχουν να αντιµετωπίσουν, και προσδιορίζουν την θέση τους στην αγορά, µιας και 
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αυτό που πρέπει πρωτίστως να γίνει είναι να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κοινού 

στο οποίο στοχεύουν.    

Όπως πολύ σωστά έχει γραφεί στο παρελθόν, η σχέση ανάµεσα στα µουσεία και 

τους επισκέπτες τους είναι µια σχέση που µπορεί να χαρακτηριστεί αµφίδροµη, µια 

σχέση ανταλλαγής (Kawashima, 1998). Αυτό συµβαίνει γιατί αφενός οι επισκέπτες 

ερχόµενοι στα µουσεία αντλούν όλα τα οφέλη τους µέσω των εκθεµάτων αλλά και των 

υπηρεσιών τους µε την επιβάρυνση ορισµένων δαπανών όπως την πληρωµή του 

αντιτίµου εισόδου ή την σπατάλη του ελεύθερου τους χρόνου, αφετέρου τα µουσεία µε 

την σειρά τους αντλούν οφέλη από τους επισκέπτες τους όπως τα έσοδα από τα 

αντίτιµα των εισιτηρίων και τις δωρεές. Συµπερασµατικά λοιπόν, τα µουσεία 

καλούνται όχι απλά να θέσουν στόχους, αλλά αυτή η στοχοθεσία να είναι 

συγκεκριµένη, µετρήσιµη και εφικτή (Kotler & Philip Kotler, 1998). 

Όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν από τον Kotler, η βελτίωση της µουσειακής 

εµπειρίας, των κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και η επανατοποθέτηση στην αγορά µέσω 

της ψυχαγωγίας, αποτελούν τις τρείς βασικές στρατηγικές που πρέπει να ακολουθούν 

τα µουσεία προκειµένου να δηµιουργήσουν το κοινό τους (Kotler, 1998). 

Πιο συγκεκριµένα, σε ότι αφορά την βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, 

τονίζεται η ανάγκη επικοινωνίας και άρρηκτης σύνδεσης µε τις εκάστοτε τοπικές 

κοινότητες, και παράλληλα σε ότι έχει να κάνει µε την επανατοποθέτηση στην αγορά 

τονίζεται η αναγκαιότητα εξεύρεσης νέων τρόπων προσέλκυσης του κοινού που θα 

στηρίζεται στην ψυχαγωγία, µε σκοπό το µουσείο να γίνει περισσότερο ενδιαφέρον και 

εποµένως πιο ελκυστικό. Προγράµµατα που έχουν σαν βάση την διάδραση, µουσικές 

εκδηλώσεις, θεατρικές αλλά και µουσειακές παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα, 

διοργανώσεις στα πλαίσια φεστιβάλ, δωρεά είσοδος αλλά και ξεναγήσεις, αποτελούν 

ορισµένους από τους τρόπους προσέλκυσης του κοινού που κάνουν χρήση τα 

σύγχρονα µουσεία. 

 Σήµερα λοιπόν, τα µουσεία αντιµετωπίζουν το κοινό τους ως επισκέπτες κάτι που 

έχει σαν αποτέλεσµα να δηµιουργείται η ανάγκη αναγνώρισης των χαρακτηριστικών 

τους ώστε να τους προσελκύσουν. Πιο συγκεκριµένα, ύστερα από έρευνες έχει 

παρατηρηθεί πως είναι αναγκαίο οι αρµόδιοι επαγγελµατίες των µουσείων να 

επικεντρωθούν στον προσδιορισµό των ψυχογραφικών χαρακτηριστικών, όπως είναι 

οι αξίες, οι στάσεις, οι αντιλήψεις αλλά και τα ενδιαφέροντα, τόσο των ήδη 
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υπάρχοντών επισκεπτών αλλά και των δυνητικών τους (Chien-Wen Sheng & Ming-

Chia, 2012). 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί πως τα είδη του κοινού που συναντά κανείς 

στα µουσεία είναι τριών ειδών. Αρχικά, στην πρώτη κατηγορία συναντώνται οι 

επισκέπτες οι οποίοι αντιµετωπίζονται ως ξένοι οι οποίοι επισκέπτονται τα µουσεία 

καθαρά για τις συλλογές και τα αντικείµενα. Στην δεύτερη κατηγορία συναντώνται οι 

επισκέπτες που αντιµετωπίζονται ως καλεσµένοι και τα µουσεία έχουν ως στόχο την 

εκπαίδευση και επιµόρφωσή τους εκπληρώνοντας έτσι εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Τέλος, υπάρχουν και οι επισκέπτες που χαρακτηρίζονται πελάτες και σε αυτούς τα 

µουσεία καλούνται να αναγνωρίσουν τα θέλω τους και τις ανάγκες τους µε σκοπό να 

τις ικανοποιήσουν (Doering, 1999). 

Εκτός όµως από αυτές τις τρείς βασικές κατηγορίες, παρατηρούνται και κάποιες 

άλλες που έχουν να κάνουν µε τον τρόπο που το κοινό επισκέπτεται τα µουσεία. 

Εποµένως προκύπτουν οι πραγµατικοί επισκέπτες οι οποίοι έχουν επισκεφτεί το 

εκάστοτε µουσείο τουλάχιστον µια φορά, οι εν δυνάµει επισκέπτες που πρόκειται 

κάποια στιγµή στο άµεσο µέλλον να επισκεφτούν το µουσείο και τέλος οι εικονικοί 

επισκέπτες οι οποίοι επισκέπτονται το µουσείο µέσω του διαδικτύου (Λιάκου, 2009). 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό από τα παραπάνω πως τα µουσεία ολοένα και 

περισσότερο καλούνται να έχουν γνώση των αναγκών του κοινού τους, µε σκοπό να 

είναι σε θέση να τις καλύψουν. Εκτός όµως από αυτό, θα πρέπει ταυτόχρονα να 

βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση νέου, χωρίς όµως να παραµελείται το ήδη υπάρχον 

κοινό, µε την δηµιουργία νέων τρόπων για µεγαλύτερες εµπειρίες και πλεονεκτήµατα. 

Με την πάροδο των χρόνων, ο αριθµός των ανθρώπων που συρρέουν στα µουσεία 

αυξάνεται σταδιακά, κάτι το οποίο προκύπτει από πολλούς παράγοντες, όπως η 

πραγµατοποίηση περισσότερων ταξιδιών, η µείωση του αναλφαβητισµού, η ανάπτυξη 

της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης καθώς και πολλοί άλλοι παράγοντες που τονίζουν 

το µέγεθος της σηµασίας που πρέπει να δώσουν τα µουσεία σε όλες τις τακτικές και 

πρακτικές για την προσέλκυση του κοινού.       
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2.4 Η Αναγκαιότητα της Μουσειακής Εµπειρίας 
 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, το µουσείο είναι ένας 

ιδιαίτερος πολιτιστικός χώρος που µπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη που το 

επισκέπτεται, είτε για πρώτη φορά είτε όχι, εµπειρία, καινούριες ιδέες αλλά και 

ικανοποίηση, στοιχεία που δεν µπορεί να βρει σε κανένα άλλο µέρος. Είναι στοιχεία 

τα οποία αποτελούν προϊόντα ενός µουσείου τα οποία ο κάθε επισκέπτης τα ορίζει 

διαφορετικά σύµφωνα µε την προσωπικότητά του (Kotler, 1998). 

Όλη αυτή η διαδικασία της µουσειακής εµπειρίας που αποκτά ο επισκέπτης µέσα 

στο µουσείο αποτελεί µια πολυσύνθετη και δυναµική διαδικασία η οποία συνεχώς 

µεταβάλλεται µιας και ο επισκέπτης αλληλοεπιδρά ενεργά τόσο µε το 

κοινωνικοπολιτικό όσο και µε το φυσικό περιβάλλον µέσα στο χρόνο (Falk & Dierking, 

2000).  

Με λίγα λόγια είναι µια εµπειρία η οποία µπορεί να βγάλει τον επισκέπτη από την 

καθηµερινή του ρουτίνα, και µέσω των εκθεµάτων του να τον ταξιδέψει σε άλλα µέρη 

του κόσµου, σε διαφορετικές εποχές, αλλά και σε τελείως διαφορετικές καταστάσεις. 

Πιο συγκεκριµένα, αναλύοντας την παραπάνω άποψη των Falk & Dierking σε ότι 

έχει να κάνει µε την µουσειακή εµπειρία του επισκέπτη, οι παράγοντες που επιδρούν 

σε αυτή είναι παράγοντες φυσικοί, προσωπικοί, αλλά και κοινωνικοί. Αναλυτικότερα, 

οι φυσικοί παράγοντες έχουν να κάνουν µε την αρχιτεκτονική του χώρου, µε τον τρόπο 

που είναι εκτεθειµένα στο κοινό τα εκθέµατα µέσα στον χώρο, τα χρώµατα, ακόµη και 

µε την σωµατική κούραση του επισκέπτη µετά από µια επίσκεψη σ’ αυτό. Επίσης, 

αναφορικά µε τους προσωπικούς παράγοντες, ο κάθε επισκέπτης που εισέρχεται σε ένα 

µουσείο, φέρει µαζί του εµπειρίες και γνώσεις του από το παρελθόν, στοιχεία τα οποία 

διαµορφώνουν τις µελλοντικές του επιλογές, ενώ οι αλληλοεπιδράσεις που έχει ο 

επισκέπτης µε το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο αποτελούν τους κοινωνικούς 

παράγοντές (Falk & Dierking, 2000).  

Αναλύοντας την µουσειακή εµπειρία, έχουν εντοπιστεί δύο κύρια στοιχεία της. Το 

πρώτο από αυτά είναι το γνωστικό στοιχείο δηλαδή οι εικόνες που λαµβάνει ο 

επισκέπτης κατά την είσοδό του στο µουσείο τόσο από τον χώρο όσο και από τα 

εκθέµατα. Το δεύτερο είναι το συναισθηµατικό στοιχείο το οποίο έχει να κάνει µε την 

αντίδραση του επισκέπτη πάνω στις εικόνες που λαµβάνει (Prince, 1985). 
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Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, τα µουσεία προκειµένου να αποκτούν όλο και 

περισσότερους επισκέπτες, διαµορφώνουν τους χώρους τους, βελτιώνουν όλο και 

περισσότερο τις υπηρεσίες τους και εννοείται πως στοχεύουν στο να συµβαδίζουν αλλά 

και να ικανοποιούν τις επιθυµίες των επισκεπτών τους µε σκοπό να δηµιουργήσουν µια 

µοναδική µουσειακή εµπειρία στον επισκέπτη τους και µ’ αυτόν τον τρόπο να 

κερδίσουν µια θέση στις προτιµήσεις του αλλά και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να 

µπορούν να συναγωνιστούν τα άλλα µουσεία. Από την στιγµή όµως που οι επισκέπτες 

είναι απολύτως φυσικό να έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, τα µουσεία προσπαθούν 

να καλύψουν όσο γίνεται περισσότερους τύπους µουσειακής εµπειρίας, µε σκοπό να 

ικανοποιήσουν πληθώρα διαφορετικών ενδιαφερόντων. Όπως γίνεται κατανοητό, τα 

µουσεία χρησιµοποιώντας την µουσειακή εµπειρία προσπαθούν να ανατρέψουν την 

παλιά αντίληψη που είχαν οι περισσότεροι γι’ αυτά, δηλαδή πως αποτελούν χώρους 

απόµακρους αλλά και βαρετούς, και να αναδείξουν την νέα τους ταυτότητα. Βέβαια 

για να υπάρξει µουσειακή εµπειρία είναι απαραίτητο τα µουσεία να ακολουθήσουν µια 

ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική (Λαπούρτας & Δηµητρακάκη, 1993). 

Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί πως σε ότι έχει να κάνει µε τους επισκέπτες 

των µουσείων, η ανθρώπινη συµπεριφορά είναι ένα θέµα αρκετά πολύπλοκο γι’ αυτό 

και τα δηµογραφικά στοιχεία δεν επαρκούν στο να προσφέρουν γνώσεις για την 

κατανόηση των χαρακτηριστικών των επισκεπτών τους (Chien- Wen Sheng & Ming- 

Chia Chen, 2012). 

Γι’ αυτό, και τα µουσεία τα τελευταία χρόνια για να είναι σε θέση να προσφέρουν 

την µουσειακή εµπειρία στο κοινό τους και να διεξάγουν εκθέσεις κατάλληλες, έχουν 

επενδύσει αρκετό χρόνο σε µελέτες και έρευνες για να αποκτούν σταδιακά γνώση για 

τους επισκέπτες τους, και να την εφαρµόζουν στον προγραµµατισµό για την λήψη 

αποφάσεων. Μελέτες οι οποίες χωρίζονται σε αυτές που αξιολογούν τον επισκέπτη, 

υπογραµµίζοντας τον σκοπό της αξιολόγησης των µουσείων, σε µελέτες αγοράς 

επισκεπτών όπου γίνεται ένα είδος συλλογής και διερεύνησης των αντιδράσεων και 

των συναισθηµάτων των επισκεπτών, και τέλος σε διερευνητικές µελέτες θεωρητικής 

επικύρωσης σε διάφορα θέµατα, όπως η κοινωνιολογία (Liu, 2008). 
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2.4.1 Η διαδικασία της έρευνας κοινού, της µελέτης και 
αξιολόγησής του. 

  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, βασικός σκοπός κάθε 

σύγχρονου µουσείου είναι να προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες, ένας 

σκοπός ο οποίος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της µουσειακής εµπειρίας. Γίνεται λοιπόν 

κατανοητό πως τα µουσεία δίνουν µεγάλη έµφαση στην δηµιουργία µιας ελκυστικής 

και µοναδικής µουσειακής εµπειρίας για τον κάθε επισκέπτη (Liu, 2008). 

Η διαδικασία της δηµιουργίας µιας ελκυστικής µουσειακής εµπειρίας όµως 

προϋποθέτει, σε πρώτο επίπεδο να πραγµατοποιηθεί µια έρευνα η οποία θα αποσκοπεί 

στο να προσδιορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά, τις προσδοκίες, τα ενδιαφέροντα αλλά 

και τις ανάγκες του εν δυνάµει κοινού του µουσείου. Αυτή η έρευνα, ή όπως 

αναφέρεται και στην βιβλιογραφία ως έρευνα κοινού, βασίζεται κατά κύριο λόγο στην 

συµπεριφορική ψυχολογία και έχει σαν σηµείο µελέτης την συµπεριφορά των 

επισκεπτών έχοντας µετρήσιµους στόχους (Liu, 2008). 

Αυτό που προσφέρει η έρευνα κοινού στα µουσεία είναι η δυνατότητα να 

σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά του κάθε επισκέπτη, να εντοπίζουν τα ενδιαφέροντά 

τους τα οποία σχετίζονται µε το µουσειακό αντικείµενο και την ανάγκη τους για 

ψυχαγωγία και διασκέδαση, ακόµη και να δικαιολογήσουν την αρνητική στάση 

ορισµένων οι οποίοι δεν θα επέλεγαν ποτέ να επισκεφτούν ένα µουσείο. Όλη αυτή η 

διαδικασία συλλογής χαρακτηριστικών που συνθέτουν τα προφίλ των επισκεπτών δίνει 

την δυνατότητα στα µουσεία να δηµιουργήσουν έναν κατάλληλο στρατηγικό 

προγραµµατισµό, και να επαναπροσδιορίσουν την εικόνα αλλά και τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν.  

Η χρησιµότητα της έρευνας είναι πολύ σηµαντική µιας και είναι αυτή που 

περιγράφει, εξηγεί και προβλέπει. Κατά την περιγραφή, η έρευνα δείχνει πότε κρίνεται 

απαραίτητο να αλλάξει µια στρατηγική αν δεν είναι αποτελεσµατική και περιγράφει τα 

τµήµατα του κοινού. Κατά την εξήγηση, η έρευνα αναλύει «τι έχει σχέση µε τί» ενώ 

κατά την πρόβλεψη γίνονται προτάσεις για το µέλλον. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό 

πόσο σηµαντική διαδικασία αποτελεί η έρευνα για όλα τα µουσεία, και πόσο ζωτικής 

σηµασίας είναι µιας και δίνει την δυνατότητα για αλλαγές και διορθωτικές κινήσεις 

στο µέλλον (Kotler & Kotler, 1998). 



  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 44 

 

Εκτός όµως από την έρευνα, εξίσου σηµαντική είναι και η διαδικασία της 

αξιολόγησης προκειµένου τα µουσεία να προσφέρουν µια ελκυστική µουσειακή 

εµπειρία στο κοινό τους. Με την αξιολόγηση, εξετάζονται όλες οι εκθέσεις αλλά και 

οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα µουσεία προς ψυχαγωγία στο κοινό τους, αλλά 

ταυτόχρονα εξετάζονται και οι ίδιοι οι επισκέπτες, οι αντιδράσεις τους στα ερεθίσµατα 

που λαµβάνουν µέσα στον µουσειακό χώρο αλλά και οι γενικότερες προτιµήσεις τους. 

Όπως προκύπτει λοιπόν, προκειµένου να βελτιωθεί η επικοινωνία των µουσείων µε τα 

κοινά τους αλλά και να επιτευχθεί η γεφύρωση του χάσµατος που συνήθως υπάρχει 

αναµεσά στους στόχους των πρώτων και τις ανάγκες των δεύτερων, η διαδικασία της 

αξιολόγησης κρίνεται υψίστης σηµασίας (Δηµητρόπουλος, 2010). 

Πιο συγκεκριµένα, µέσω της αξιολόγησης συλλέγονται όλες εκείνες οι χρήσιµες 

πληροφορίες που χρειάζονται τα µουσεία µε σκοπό να αναπτύξουν όλα εκείνα τα 

σχέδια που έχουν στον προγραµµατισµό τους. Ταυτόχρονα, δηµιουργείται ένα είδος 

αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ αυτών και των κοινών τους, το οποίο έχει σαν 

αποτέλεσµα να κατανοούνται σε βάθος οι ανάγκες τους προς ψυχαγωγική 

ικανοποίηση, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στα µουσεία να απευθύνονται σε 

όλα τα κοινωνικά στρώµατα ανεξαρτήτου, φύλου και οικονοµικής κατάστασης. 

Εξάλλου, όλοι αυτοί οι οργανισµοί, οι οποίοι χρηµατοδοτούν τα µουσεία, ζητούν ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα αναφορές και στοιχεία σχετικά µε την λειτουργία τους, 

στοιχεία τα οποία αντλούνται µόνο από την αξιολόγηση (Οικονόµου, 2003). 

Συµπερασµατικά, όπως και η έρευνα έτσι και η αξιολόγηση κρίνεται απαραίτητη 

τόσο για την επίτευξη των µελλοντικών στόχων των µουσείων, όσο και για την 

πρόληψη δύσκολων καταστάσεων. Βέβαια, ακόµη και σήµερα, πληθώρα µουσείων ανά 

τον κόσµο δεν κάνουν χρήση της ολοκληρωµένης έρευνας µιας και το κόστος αυτής 

είναι εξαιρετικά υψηλό για τα περισσότερα, ενώ πολλά από αυτά δεν είναι ακόµη 

εξοικειωµένα µε την τεχνολογία. Τέλος, πολλά µουσεία έχουν την αντίληψη πως οι 

συγκεκριµένες τακτικές έρευνας µάρκετινγκ δεν ταιριάζουν στην σοφιστική και 

κλασική νοοτροπία τους και µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την 

αποστολή τους καθώς η µεθοδολογία είναι ακόµα περιορισµένη και θέλει περαιτέρω 

γνώσεις.  
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2.5 Πολιτιστική Διαχείριση στη Λειτουργία των 
Μουσείων 

 
2.5.1 Πολιτισµός: µερικοί ορισµοί 
 

Σε βάθος χρόνου, όπως συµβαίνει σχεδόν µε όλους τους ορισµούς, έχουν δοθεί 

πολλές έννοιες σχετικά µε το τι µπορεί να καθοριστεί ως πολιτισµός. Αυτό που είναι 

σίγουρο είναι πως σαν έννοια, ο πολιτισµός είναι µια λέξη µε πολλές διαστάσεις 

προσαρµοσµένη µέσα στην ιστορία του ανθρώπου. 

«Το σύνολο των συνόλων και όλα όσα δεν µπορεί πια να λησµονήσει ο άνθρωπος» 

αναφέρει ο ιστορικός Braudel (2003) στην προσπάθειά του να δηµιουργήσει έναν 

εµπεριστατωµένο ορισµό. Όπως αναφέρει ο ίδιος, ο πολιτισµός είναι µια έννοια η 

οποία υπάρχει από πολύ παλιά και επιβιώνει στην εκάστοτε οικονοµία και κοινωνία µε 

ανεπαίσθητες αλλαγές στο πέρασµα των χρόνων (Braudel, 2003). 

Σαν όρος, ο πολιτισµός θεωρείται µια έκφανση της ζωής µε πολυδιάστατο 

χαρακτήρα που αναφέρεται στην υψηλή τέχνη, την φιλοσοφία και τις επιστήµες, τα 

προϊόντα δηλαδή του τρόπου ζωής µια κοινότητας, χωρίς να λείπει ο ανθρωπολογικός 

χαρακτήρας του, υποστηρίζοντας πως τα ήθη, οι παραδόσεις και οι αξίες «αποτελούν 

τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο στηρίζεται ολόκληρος ο κόσµος» (Bodirsky, 

2012).    

Σήµερα µε τον όρο πολιτισµός, ο κόσµος έχει την τάση να συµπεριλαµβάνει τις 

διάφορες κουλτούρες, γι’ αυτό και ο σπουδαίος Levi Strauss είχε µιλήσει για έναν 

ενιαίο πολιτισµό ο οποίος απαρτίζεται από διάφορες κουλτούρες. Πρόκειται για έναν 

όρο υπερεθνικό, ο οποίος αντιπροσωπεύει την ενότητα, και η διδασκαλία του οποίου 

ξεκινάει από µικρή ηλικία όπως ακριβώς συµβαίνει µε τους κανόνες, τις 

προτεραιότητες και τις προσδοκίες. Με λίγα λόγια είναι ένας κύκλος που αποτελείται 

από κοινωνικά, καλλιτεχνικά, επιστηµονικά, θρησκευτικά, πολιτικά, οικονοµικά 

πολιτιστικά και εκπαιδευτικά κοµµάτια τα οποία συνδέονται άρρηκτα µεταξύ τους 

(Gordon, 2006). 

Πρόκειται για µια έννοια που έχει σαν στόχο την πνευµατική και ψυχική ανύψωση 

του ανθρώπου µέσω της παιδείας και της ψυχαγωγίας, ενώ συνδέεται και άλλες 
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εκφάνσεις της ζωής όπως το περιβάλλον, τον τουρισµό, την αρχιτεκτονική και τις 

διεθνείς σχέσεις (Αθανασοπούλου, 2002). 

 

 

2.5.2 Πολιτιστική Διαχείριση και Πολιτιστική Ανάπτυξη 
 

Σαν όρος, η πολιτιστική διαχείριση έκανε την εµφάνισή της στην Αµερική πριν 

από περίπου 50 χρόνια µε σκοπό οι πολιτιστικοί οργανισµοί να είναι σε θέση να 

κάνουν χρήση των τεχνικών της για να επιτύχουν τους στόχους τους, είτε αυτοί ήταν 

κοινωνικοί, είτε οικονοµικοί είτε καλλιτεχνικοί στόχοι.  

Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε τους κοινωνικούς στόχους που θέτει ένας 

πολιτιστικός οργανισµός, αυτοί σχετίζονται άµεσα µε την ικανοποίηση των 

πολιτιστικών αναγκών των πολιτών αλλά και µε την καλλιέργεια της πολιτιστικής 

παιδείας, ενώ σε ότι αφορά τους οικονοµικούς στόχους, αυτοί σχετίζονται µε την 

οικονοµική ευηµερία του πολιτιστικού οργανισµού, µια ευηµερία η οποία 

επιτυγχάνεται µε την συνεχή προσέλκυση νέου κοινού και κατ’ επέκταση µε την 

αύξηση των εσόδων του. Σε ότι έχει να κάνει µε τους καλλιτεχνικούς στόχους, είναι 

απαραίτητο να διασφαλιστεί ένα ποιοτικό επίπεδο για τις δράσεις και τα έργα που 

παρουσιάζονται στον οργανισµό. 

Η Ελλάδα, όντας µια χώρα µε πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, η οποία οφείλει 

να την αξιοποιεί σωστά, πρέπει να λάβει υπόψη της θεµελιώδες αρχές προκειµένου να 

σχεδιαστεί σωστά η διαδικασία της πολιτιστικής της ανάπτυξης (Μπιτσανη, 2006). 

Είναι πολύ σηµαντικό το κράτος να σχεδιάσει αυτή την στρατηγική ανάπτυξης µε 

σύγχρονο τρόπο, µειωµένα κόστη, πληρέστερο προγραµµατισµό και διαδικασία 

παραγωγής για τα πολιτιστικά προϊόντα µιας και έτσι θα επικοινωνηθούν οι στόχοι των 

οργανισµών και των µουσείων στα µέλη της κοινωνίας και θα ενισχυθούν τοµείς που 

δραστηριοποιείται ο πολιτισµός (Γκαντζιας, 2000).   

Μόλις τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατανοητό πόσο µεγάλη οικονοµική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση ασκούν τα µουσεία στην εκάστοτε τοπική 

κοινωνία (Scott, 2011).  

Συµπερασµατικά, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, εκτός της διάδοσης της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, βασική αποστολή του µουσείου αποτελεί και η βελτίωση 

του επιπέδου ζωής των µελών της κοινωνίας, η επικοινωνία, και η πνευµατική 
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καλλιέργεια σχετικά µε την ιστορία και τα ήθη του τόπου. Όµως, ένα επιπλέον στοιχείο 

των στόχων ενός µουσείου, είναι και αυτό της προσπάθειας προσέλκυσης κοινού µιας 

και από την φύση του το µουσείο αποτελεί σηµείο έλξης και τουριστικού 

ενδιαφέροντος (Κόνσολα, 2006).  

Γίνεται λοιπόν κατανοητό, πως τα µουσεία παίζουν έναν από τους 

σηµαντικότερους ρόλους τόσο στην οικονοµική ανάπτυξη, όσο και στην βελτίωση του 

βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου των µελών της κάθε κοινωνίας, αφού παρέχουν 

στον επισκέπτη τους την δυνατότητα να συµµετέχουν σε εκδηλώσεις ψυχαγωγικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα (Scott, 2011). 

Τελικά, τα µουσεία έχουν χρέος σύνδεσης τους µε την κοινωνία, και αυτό γιατί 

εκτός των άλλων, το σηµαντικότερο τους µέληµα είναι να λειτουργούν σαν µοχλοί 

ανάπτυξης σε προσωπικό και µαθησιακό επίπεδο, µέσα σε ένα πλαίσιο που προωθείται 

η ελεύθερη επιλογή και η σύνδεση µε την ιστορία (Κόνσολα, 2006). 
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Κεφάλαιο Τρίτο 
Μουσεία και Social Media: µια καινούρια σχέση 

3.1 Εισαγωγή 
 

Μέχρι τώρα, η συλλογή, η συντήρηση, η έρευνα αλλά και η εκπαίδευση, ήταν οι 

παραδοσιακές αποστολές ενός µουσείου. Ζούµε όµως σε µια εποχή στην οποία όλα 

βρίσκονται σε µια διαρκή αλλαγή και εξέλιξη. Η επικοινωνία, από την άλλη µεριά, 

θεωρείται αναγκαία. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα, ο πολιτιστικός θεσµός των 

µουσείων να έρχεται αντιµέτωπος µε νέες προκλήσεις. 

Σήµερα, τα µουσεία ανά τον κόσµο καλούνται να προσαρµοστούν στα νέα 

δεδοµένα και  να εγκλιµατιστούν µε την ψηφιακή εποχή και πιο συγκεκριµένα µε τις 

δηµογραφικές αλλαγές και τον διαφορετικό τρόπο θέασης. Ο κοινωνικός τους ρόλος 

έχει αλλάξει πλέον, µιας και η εξέλιξη της τεχνολογίας και της επικοινωνίας 

αποτέλεσαν δύο από τους βασικότερους παράγοντες αναθεώρησης της µουσειακής 

πρακτικής και προσέγγισης ενός ευρύτερου κοινού. Έτσι λοιπόν, προσπαθούν, µε την 

χρήση των νέων τεχνολογιών και µέσων να µεταλαµπαδεύσουν την γνώση τους στο 

ευρύτερο κοινό, αποτελώντας τον κοινωνό αυτής της διαδικασίας. 

Το ερώτηµα όµως που προκύπτει είναι κατά πόσο η ορατότητα των µουσείων 

παίζει σηµαντικό ρόλο µέσα σε όλο αυτόν τον καταιγισµό νέων πληροφοριών και κατ’ 

επέκταση πόση διάρκεια έχει η εντύπωση που αφήνει στο Διαδίκτυο;   
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3.2 Ο Ρόλος των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
στην Λειτουργία των Μουσείων 

 
Σε µια εποχή στην οποία καταιγιστικές εξελίξεις λαµβάνουν χώρα καθηµερινά και 

η κυριαρχία των νέων τεχνολογιών γίνεται ολοένα εντονότερη, τα µουσεία καλούνται 

να ανταποκριθούν στον πολυδιάστατο ρόλο τους επιβιώνοντας σε ένα ανταγωνιστικό 

και παγκόσµιο περιβάλλον. Τα ψηφιακά µέσα, έχοντας ενσωµατωθεί προ πολλού στην 

καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, έχουν αρχίσει να εισχωρούν και σε όλα τα επίπεδα 

λειτουργίας των πολιτιστικών µονάδων και µουσείων µιας και αυτή η ενσωµάτωση 

κρίνεται ζωτικής σηµασίας για την βιωσιµότητα και την αύξηση της αποδοτικότητας 

τους, δηλαδή για την βασική τους λειτουργία. 

Όπως συµβαίνει και µε τα υπόλοιπα επίπεδα δράσης των µουσείων, έτσι και στο 

κοµµάτι της επικοινωνίας των µουσείων µε τα κοινά τους η ψηφιακή τεχνολογία 

κρίνεται απαραίτητη µιας και δηµιουργεί ένα νέο πεδίο προοπτικών, αλλά και 

προκλήσεων αφού η έλευση του Διαδικτύου ανέτρεψε τα παραδοσιακά κανάλια 

επικοινωνίας των µουσείων και των πολιτιστικών οργανισµών µε τα κοινά τους και 

οδήγησε στην αναθεώρηση των σχέσεων µαζί τους, αφού µέσω των Social Media 

µπορούν πλέον οι χρήστες να αλληλοεπιδρούν µε τα αγαπηµένα τους µουσεία 

(Vorvoreanu, 2009). 

Έτσι γίνεται ολοένα περισσότερο αντιληπτό από τους πολιτιστικούς φορείς και τα 

µουσεία , πως η χρησιµότητα της ψηφιακής τεχνολογίας είναι απαραίτητη, γι’ αυτό και 

εντάσσουν συστηµατικά πλέον το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην 

επικοινωνιακή τους στρατηγική (Waters, Burnett, Lamm, Lucas, 2008).  

Σήµερα, γίνεται περισσότερο επιτακτική, αν θα µπορούσε να πει κανείς, η ανάγκη 

να µπορεί ο οποιοσδήποτε να έρχεται σε επαφή µε το αγαπηµένο του µουσείο σε 

οποιοδήποτε µέρος του κόσµου µε την χρήση και µόνο του Διαδικτύου. Πλέον, µε µια 

απλή αναζήτηση στο Διαδίκτυο µπορεί ο οποιοσδήποτε να αντλήσει πληροφορίες για 

το µουσείο που τον ενδιαφέρει µιας και η πλειοψηφία αυτών προσφέρουν ευκαιρίες 

απεριόριστης πρόσβασης. Με λίγα λόγια, παρατηρείται ένα είδος απεριόριστης, κατά 

βάση, εξατοµικευµένης πρόσβασης στα εκθέµατα και στα έργα τέχνης για τον 

επισκέπτη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας (Waters & 

Feneley, 2013). 
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Αυτός άλλωστε, είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους διστακτικά, αλλά 

όλο και συχνότερα, δηµιουργούνται σε όλους του πολιτιστικούς οργανισµούς και 

µουσεία του κόσµου θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν σαν αποκλειστικό αντικείµενο 

εργασίας την διαχείριση της ψηφιακής παρουσίας τους τόσο στις επίσηµες σελίδες τους 

όσο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ειδικότερα, ο ρόλος που παίζουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στα µουσεία 

διαφέρει σηµαντικά από ότι παραδοσιακά πιθανώς θα γνώριζε κάποιος ότι ισχύει για 

παράδειγµα σε µια εµπορική εταιρία, όπου σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος τους 

αποσκοπεί στην προώθηση της αναγνωρισιµότητας και στην αύξηση του κέρδους 

(Kinzey, 2009). 

Στα µουσεία, ο σκοπός χρήσης των Social Media είναι να διατηρηθεί αλλά 

ταυτόχρονα και να αναπτυχθεί το κύρος τους, καθώς και να εξυπηρετηθεί το κοινό που 

δεν έχει πρόσβαση µε την φυσική του παρουσία σε αυτά, στόχοι δηλαδή που γίνονται 

για πρώτη φορά εφικτοί µε την χρήση της τεχνολογίας. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται 

σε τεράστιο βαθµό, κάνοντας την επαφή του µουσείου µε τους αποµακρυσµένους 

επισκέπτες πιο εύκολη από ποτέ, ενώ ταυτόχρονα µε αυτή την επαφή αναπτύσσονται 

σχέσεις µεταξύ αυτών και των επισκεπτών και αυξάνεται και το ποσοστό 

επισκεψιµότητας τους (Waters, 2009). 

Με την χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης , ο στόχος των µουσείων είναι 

η δηµιουργία ενός εποικοδοµητικού περιβάλλοντος το οποίο θα ενθαρρύνει το κοινό 

να αναζητά πληροφορίες της αρεσκείας του και να δίνει νόηµα στο περιεχόµενο τους, 

µιας και µέσω αυτών το κοινό έχει την ελευθερία της επιλογής, της συµµετοχής και της 

συνεργασίας. Ταυτόχρονα όµως, χρησιµοποιώντας τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 

τα µουσεία έχουν καταφέρει να συλλέξουν δεδοµένα για την συµπεριφορά, τις 

ανάγκες, τις επιθυµίες αλλά και τις προσδοκίες του κοινού, τα οποία θα τους 

βοηθήσουν τόσο στον σχεδιασµό της επικοινωνιακής πολιτικής τους όσο και στον 

σχεδιασµό και την οργάνωση των εκθέσεων και δράσεων τους. Η χρηστικότητα τους 

λοιπόν είναι τόσο µεγάλη αφού αποδείχτηκε πως είναι ο πιο εύκολος, αποτελεσµατικός 

και ανέξοδος τρόπος επικοινωνίας και διαλόγου ανάµεσα στα µουσεία και το κοινό 

τους (Kelly, 2009). 

Αναλύοντας σε βάθος τον σηµαντικό ρόλο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ή 

αλλιώς Social Media, αυτά λειτουργούν ως µια πλατφόρµα επικοινωνίας, 

πληροφόρησης και µάθησης της µουσειακή εµπειρίας η οποία αποσκοπεί αφενός στην 
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δηµιουργία διαλόγου και σχέσεων µεταξύ του κοινού και των µουσείων, αφετέρου 

στην γνωριµία και συµφιλίωση οµάδων µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, καθώς και την 

δηµιουργία ενός νέου περιεχοµένου ερµηνείας των αντικειµένων υπό το πρίσµα του 

κοινού (Russo et al., 2007). 

Επιπροσθέτως, η χρήση των Social Media, επιτρέπει την πρόσβαση στην 

µουσειακή εµπειρία αλλά σύµφωνα µε τους όρους και τις επιλογές των χρηστών, χωρίς 

γεωγραφικούς περιορισµούς (Russo et al., 2008). 

 

 

3.3 Σχεδιασµός των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης στα Μουσεία 

 
Με την έλευση του Διαδικτύου στην καθηµερινή ζωή των χρηστών και την 

µετέπειτα εξάπλωση του στις περισσότερες εκφάνσεις της ζωής, τα µουσεία έχουν 

µετατραπεί σε πολιτιστικούς θεµατοφύλακες που λειτουργούν ως ποµποί πληροφοριών 

και γνώσεων στο κοινό και ταυτόχρονα και ως δέκτες µηνυµάτων, σχολίων, απόψεων 

και ιδεών από το κοινό, µέσω της ανατροφοδότησης που λαµβάνουν. Η χρήση τους 

έχει σαν αποτέλεσµα την εξέλιξη του παραδοσιακού γραµµικού µοντέλου επικοινωνίας 

των µουσείων, του λεγόµενου one-to-many, σε ένα περισσότερο διαδραστικό µοντέλο, 

στο οποίο τα µουσεία χρησιµοποιούν όλα τα διαθέσιµα εργαλεία επικοινωνίας που τους 

προσφέρονται, µε στόχο να ενθαρρύνουν το κοινό να συµµετέχει ενεργά σε όλες τις 

εκφάνσεις και τις λειτουργείες των µουσείων από απόσταση (Dugan, 2007).  

Ο σχεδιασµός τους λοιπόν, αποτελεί µια δύσκολη και σύνθετη διαδικασία για τα 

ίδια τα µουσεία, αφού τα δεύτερα θα πρέπει να τα εντάξουν στο γενικότερο στρατηγικό 

τους σχεδιασµό, και στην επικοινωνιακή τους πολιτική, θέτοντας συγκεκριµένους και 

πραγµατοποιήσιµους στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούν κοινή πορεία µε την 

αποστολή και το όραµα τους (Russo et al., 2008). Με λίγα λόγια, για τον σχεδιασµό 

των Social Media, θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριµένα βήµατα τα οποία θα 

ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, στις ανάγκες και στις προσδοκίες ενός 

ετερογενούς κοινού (Kelly, 2009). 

Σε αυτό το σηµείο όµως, θα πρέπει να αναφερθεί πως ο σχεδιασµός των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης αντιµετωπίζει και ανασταλτικούς παράγοντες, ένας εκ των 
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οποίων είναι οι προκαταλήψεις των µουσείων αλλά και των πολιτιστικών οργανισµών 

γενικά, ως προς την φύση των Social Media, τα οποία προωθούν και αναπτύσσουν µια 

περισσότερο ανθρωποκεντρική προσέγγιση (MacArthur, 2008). 

Για να γίνει πιο εύκολη η καταπολέµηση αυτών των προκαταλήψεων, θα πρέπει 

τα µουσεία, και κατ’ επέκταση οι υπεύθυνοί τους να αποκτήσουν µια µεγαλύτερη 

οικειότητα µε το κοινό και να αναπτύξουν στο µέλλον µια σχέση που θα εµπνέεται από 

εµπιστοσύνη και ισότητα (MacArthur, 2008). 

Επιπροσθέτως, εκτός από τις προκαταλήψεις, ανασταλτικό παράγοντα στον 

σχεδιασµό των Social Media, αποτελεί τόσο η αδυναµία πρόβλεψης σε ότι έχει να κάνει 

µε την συµµετοχή του κόσµου, όσο και η αδυναµία πρόβλεψης των ενεργειών και των 

τρόπων χρήσης τους (Russo et al., 2006). 

Όσο δύσκολα και αν φαίνονται θεωρητικά τα παραπάνω προαναφερθέντα 

ζητήµατα, η αντιµετώπισή τους πρακτικά,  γίνεται πιο εύκολη υπόθεση µε την 

συνεργασία ή την πρόσληψη ενός εξειδικευµένου προσωπικού, όπως σχεδιαστές 

ιστοσελίδων και επικοινωνιολόγους, οι οποίοι θα έχουν σαν αποκλειστικό αντικείµενο 

εργασίας την διαχείριση της ψηφιακής παρουσίας των µουσείων τόσο στις επίσηµες 

σελίδες τους όσο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Το προσωπικό αυτό θα µπορεί να 

συλλέξει πληροφορίες και να αναλύσει δεδοµένα που προκύπτουν από τις έρευνες που 

θα διεξάγουν, µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα ψηφιακό περιβάλλον το οποίο θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού (Russo et al., 2007). 

Βέβαια, εκτός από την προσπέραση των προαναφερθέντων σκοπέλων, στο 

σχεδιασµό των Social Media θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κι άλλες παράµετροι έτσι 

ώστε αυτά να φέρουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να 

σχεδιαστούν µε βάση κάποιες αρχές που περιέχουν µια σειρά από στοιχεία όπως για 

παράδειγµα η υποβολή σε διάφορες δοκιµασίες, οι οποίες θα ενθαρρύνουν τη 

διαδραστικότητα και την εξερεύνηση, καθώς και η αλληλεπίδραση µε την οποία θα 

µπορούν να συµµετέχουν µε τις ιδέες και τις προτάσεις τους στο στήσιµο µια έκθεσης. 

Προσεκτική έρευνα και αναζήτησε είναι τα κλειδιά επιτυχίας των οργανισµών και των 

µουσείων στην διαδικασία ανάπτυξης διαδικτυακών σχέσεων µε τα κοινά τους 

(Waters, Burnett, Lamm, Lucas, 2008). 

Ταυτόχρονα, το παζλ συµπληρώνει και το περιεχόµενο της επικοινωνιακής αυτής 

πολιτικής, το οποίο θα πρέπει να είναι έγκυρο, οργανωµένο, εύκολα προσβάσιµο και 

θα κεντρίζει το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το προσωπικό από την άλλη, θα πρέπει 
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να είναι σε θέση να µπορεί να σχετίζεται, να σέβεται τις απόψεις αλλά και να 

επικοινωνεί µε το πιο σηµαντικό ποσοστό χρηστών, που δεν είναι άλλοι από τους 

νέους, ενώ θα πρέπει να δίνεται και η δυνατότητα για κοινωνικοποίηση (Kelly, 2009). 

Τον σχεδιασµό και την αποτελεσµατικότητα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

θα ενισχύσει και η συνεργασία των µουσείων µε εµπορικούς και Μη Κερδοσποπικούς 

οργανισµούς, αφού µε αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα οι επισκέπτες να 

συµµετέχουν σε διαφορετικές πολιτιστικές δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο, τα 

Social Media µπορούν να αποτελέσουν το εισιτήριο για την δηµιουργία ενός 

κατάλληλου διαδικτυακού περιβάλλοντος που θα έχει σαν στόχο την προσέγγιση νέου 

ηλικιακά κοινού στους οποίους θα µεταλαµπαδεύονται όλες αυτές οι γνώσεις και η 

πληροφορίες της πολιτιστικής κληρονοµιάς που µπορεί να προσφέρει το µουσείο, αλλά 

µε έναν περισσότερο διαδραστικό τρόπο (Jo & Kim, 2003). 

     Βέβαια, όπως και τα µουσεία, έτσι και το κοινό απολαµβάνει πληθώρα 

πλεονεκτηµάτων, που προκύπτουν από την χρήση των δεύτερων µε τα Social Media. 

Πιο συγκεκριµένα, τους παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύξουν διάλογο µε άλλους 

επισκέπτες, να συµµετέχουν στην διαδικασία αποκωδικοποίησης των εκθεµάτων, και 

ταυτόχρονα απολαµβάνουν µεγάλη ελευθερία στην αναζήτηση πληροφοριών και 

µουσειακού υλικού. Γεγονός βέβαια είναι, και ταυτόχρονα ένα από τα σηµαντικότερα 

πλεονεκτήµατα χρήσης των Social Media για το κοινό, πως αποτελεί µια διαδικασία 

αλληλεπίδρασης µε τα µουσεία εντελώς ανέξοδη, αλλά αποτελεσµατικότατη.  

 

3.4 Τρόποι Λειτουργίας των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης στα Μουσεία 

 
Το ερώτηµα που προκύπτει από τα παραπάνω προαναφερθέντα είναι σε ποιο από 

όλα τα µέσα που υπάρχουν σήµερα προς χρήση να εµπλακεί κανείς; Είναι ένα ερώτηµα 

που µάλλον δεν µπορεί να απαντηθεί εύκολα, αφού κάθε πλατφόρµα επικοινωνίας, 

κάθε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης δηλαδή, έχει τους δικούς του κανόνες, ενώ από την 

άλλη δεν υπάρχει συγκεκριµένη συνταγή επιτυχίας για µια επιτυχή προσέγγιση του 

κοινού-στόχου του εκάστοτε µουσείου. 

Όπως προαναφέρθηκε και σε προηγούµενα κεφάλαια, τα µουσεία αξιοποιούν τα 

Social Media για επικοινωνία µε τα κοινά τους και για την δηµιουργία κοινωνικών 
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σχέσεων. Από την άλλη, τα Social Media χρησιµοποιούνται από τους χρήστες αλλά 

και από τα µουσεία και τους πολιτιστικούς φορείς σε όλον τον κόσµο για επικοινωνία 

η οποία διαπερνά διαχωρισµούς όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η κοινωνική τάξη και οι 

ιδεολογικές αντιλήψεις. Θεωρητικά, έχουν χαρακτηριστεί ως ένα δείγµα της νίκης των 

χρηστών επί των οργανωµένων µορφών επικοινωνίας και των Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας, µε το πλεονέκτηµα της ελεύθερης βούλησης και της πρωτοβουλίας των 

χρηστών και την δυνατότητα συλλογικής δράσης. Στην αντίθετη όψη του νοµίσµατος, 

υπάρχουν και αυτοί οι υποστηρικτές που θεωρούν τα Social Media δείγµα 

εγωκεντρικής αντίληψης που εκφράζεται µέσω συγκεκριµένων επιτελέσεων, όπως για 

παράδειγµα µε την ανάρτηση προσωπικού υλικού, καθώς και παράγοντες δηµιουργίας 

µιας «µπανάλ» επικοινωνίας για πράγµατα ασήµαντα (Drotner & Schroder, 2013). 

Όπως γίνεται κατανοητό, µε την έλευση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης τα 

µουσεία από την µεριά τους επαναπροσδιορίζονται, µέσω των δυνατοτήτων που τους 

προσφέρονται, και αλλάζουν τα µοντέλα επικοινωνίας τους µε το κοινό τους, αφού 

πλέον παύει να έχει ισχύ το µοντέλο της µετάδοσης πληροφορίας από το µουσείο στον 

επισκέπτη, και αποκτά ισχυρή υπόσταση το µοντέλο στο οποίο ο επισκέπτης-χρήστης  

είναι αυτός που κατέχει την πρωτοβουλία αναζήτησης επικοινωνίας (Μπατιµαρούδης, 

2011). 

Με λίγα λόγια, η έλευση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στις ήδη δοµηµένες 

µορφές επικοινωνίας των µουσείων υπήρξε τόσο σηµαντική που πλέον αυτά 

εντάσσονται περισσότερο οργανικά σε θέµατα επικοινωνίας, διάδρασης και 

ανταλλαγής (Black, 2012). 

Συµπερασµατικά, όλα αυτά που προσφέρουν τα Social Media σε επίπεδο 

επικοινωνίας, καλούν τα µουσεία να βρουν νέες απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε 

το τι είναι αυτό που επικοινωνούν, µε ποιον τρόπο και από ποιους, που 

πραγµατοποιείται αυτή η επικοινωνία και σε τί αποσκοπεί. Για να γίνει σωστά όµως 

αυτή η διαδικασία της εύρεσης απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήµατα, πρέπει και τα 

µουσεία να αλλάξουν την αντίληψη τους σχετικά µε τα κοινά τους. Αντί δηλαδή να 

θεωρούνται άτοµα και οντότητες που κατανοούν τις πληροφορίες που λαµβάνουν και 

απολαµβάνουν την ψυχαγωγία συλλέγοντας οι ίδιοι πληροφορίες, να οριστούν πλέον 

ως συνδηµιουργοί επικοινωνιακών διαδικασιών (Drotner & Schroder, 2013). 

Αυτό που είναι σηµαντικό, είναι πως η παρουσία των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης ενισχύει την παρουσία των µουσείων εκεί που επισκέπτες, είτε πραγµατικοί 
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είτε εν δυνάµει, έχουν δηµιουργήσει δίκτυα επικοινωνίας και συµµετέχουν ενεργά στις 

επικοινωνιακές δράσεις, και δεν συγκεντρώνουν όλες τους τις προσπάθειες σε έναν 

µόνο χώρο ή σε µία µόνο διαδικτυακή παρουσία. 

Δεδοµένης την σηµαντικότητας των Social Media, αλλά και του Facebook, το 

οποίο θεωρείται το πιο διαδεδοµένο από όλα και αυτό µε τον µεγαλύτερη ισχύ, η 

ενασχόληση τους µε αυτά κρίνεται αναγκαία και ο βαθµός ενασχόλησης είναι πλέον 

καθοριστικός παράγοντας στο ποσοστό αποτελεσµατικότητας της σχέσης τους µε το 

κοινό, ενώ επηρεάζει και τα ποσοστά επισκεψιµότητας του ιδρύµατος. 

 

3.5 Τα Social Media ως Εργαλείο Επικοινωνίας 
των Μουσείων 

 
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µια σηµαντική πολιτισµική µεταστροφή στα 

µουσεία. Πιο συγκεκριµένα, ενώ µέχρι τώρα ακολουθούσαν µια στρατηγική 

προσέγγιση που έδινε τη µεγαλύτερη βαρύτητα στα µουσειακά εκθέµατα, πλέον ο 

κεντρικός άξονα των µουσείων είναι οι ίδιοι οι επισκέπτες και η σχέση τους µ’ αυτά. 

Αυτή η αλλαγή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σχετίζεται µε µια πιο ανοιχτή, 

αν θα µπορούσε κανείς να πει, προσέγγιση η οποία δίνει πολύ σηµασία στον ενεργό 

ρόλο του κάθε επισκέπτη, και έχει σαν στόχο να ξεφύγει από την έως τώρα ένας-προς-

ένας ή ένας-προς-πολλούς επικοινωνία, και να ακολουθήσει την επικοινωνία των 

πολλών-προς-πολλούς, δηµιουργώντας έτσι έναν πολιτισµικό διάλογο ο οποίος 

ενθαρρύνει την διαδραστικότητα µεταξύ των επισκεπτών, τους οποίους τοποθετεί στο 

επίκεντρο.  

Σήµερα, η συντριπτική πλειοψηφία των µουσείων ανά τον κόσµο, κάνει 

εκτεταµένη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, και η παρουσία τους είναι 

έκδηλη στα πιο γνωστά µέσα όπως το Facebook (κατά βάση), το Twitter, το YouTube 

καθώς και το Instagram, στα οποία διαθέτουν ενεργούς λογαριασµούς µε εκατοντάδες 

χιλιάδες ακολούθους. 

Αν µπει κανείς στην διαδικασία να κάνει µια έρευνα στην δραστηριότητα των 

µουσείων στο Facebook, θα διαπιστώσει πως εκτός από τις αναγγελίες διαφόρων 

εκδηλώσεων, αρκετά δηµοφιλείς είναι και οι αναρτήσεις που προσκαλούν τους 

επισκέπτες- χρήστες σε αλληλεπίδραση όταν αναφέρονται σε κάποιο επίκαιρο θέµα, 
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ενώ πολλά είναι και τα µουσεία που πειραµατίζονται µε την λειτουργία της απευθείας 

σύνδεσης µέσω βίντεο. Με λίγα λόγια, θα µπορούσε κανείς να πει πως το Facebook 

αλλά και γενικότερα όλα τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης λειτουργούν σαν το στήσιµο 

των εµπορευµάτων στις βιτρίνες ενός δρόµου. 

Την σηµαντικότητα της χρήσης σε ότι αφορά την αποτελεσµατικότητα τους την 

αποδεικνύουν και οι πολυάριθµες έρευνες που έχουν λάβει χώρα κατά καιρούς από την 

επιστηµονική κοινότητα, όπως για παράδειγµα αυτή που έγινε στο Βρετανικό Μουσείο 

του Λονδίνου, που θεωρείται από τα µεγαλύτερα του κόσµου. Πιο συγκεκριµένα, το 

Μουσείο στην προσπάθειά του να προωθήσει τις εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα 

χρησιµοποιεί µια «πυραµίδα πληροφορίας». Πιο συγκεκριµένα, βάσει της πυραµίδας 

αυτής, οι ακόλουθοι διαδικτυακοί επισκέπτες του µουσείου µοιράζονται µέσω των 

φίλων τους στα Social Media τις πληροφορίες και τις εικόνες που λαµβάνουν, και έτσι 

δηµιουργείται µια ισχυρή αλυσίδα η οποία απαρτίζεται από τους φίλους του µουσείου 

και επεκτείνεται σε ένα µεγαλύτερο φάσµα επισκεπτών- χρηστών. Στην πράξη µάλιστα 

είναι ακόµη πιο εύκολο αφού οτιδήποτε αναρτάται στην σελίδα του µουσείου στο 

Facebook, µέσω της χρήσης της κοινοποίησης, κατά κόσµον share, εξαπλώνεται πολύ 

γρήγορα και αποτελεσµατικά σε πληθώρα χρηστών χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από 

την µεριά του µουσείου (Spiliopoulou et al., 2014). 

Η µετάδοση της πληροφορίας από τους µόνιµους διαδικτυακούς επισκέπτες του 

µουσείου, σε ένα ευρύτερο φάσµα αποδεικνύεται και στα παρακάτω γραφήµατα, τα 

οποία αναφέρον στο ποσοστό των χρηστών που µιλούσαν για το µουσείο (γράφηµα 

Νο. 1), καθώς επίσης και ποιες αναρτήσεις του µουσείου είχαν την µεγαλύτερη ζήτηση 

και διάδραση (γράφηµα Νο. 2). 

 

 
Γράφηµα Νο. 1: Ποσοστό χρηστών που µιλούσαν για τον µουσείο  
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Πηγή: Spiliopoulou et al., 2014 

 

 

 
Γράφηµα Νο. 2: Ποσοστά των κλικ που έγιναν σε συνδέσµους του µουσείου  

Πηγή: Spiliopoulou et al., 2014 

 

Βάσει αυτών των αναλύσεων που προσφέρει τόσο το Facebook αλλά και τα 

υπόλοιπα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης , όπως συνέβη άλλωστε και στην περίπτωση 

του Βρετανικού Μουσείου παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως τα πλεονεκτήµατα που 

προσφέρουν αυτές οι πρακτικές είναι πάρα πολλά. Πιο συγκεκριµένα, τα µουσεία είναι 

σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τους ίδιους τους επισκέπτες- χρήστες, να 

καταλαβαίνουν τι έχει περισσότερη απήχηση σ’ αυτούς, και βάσει αυτού να γνωρίζουν 

τι πρέπει να κάνουν για να παραµείνουν επίκαιρα. Τέτοιες πρακτικές, ωφελούν σε 

τεράστιο βαθµό την διαδικτυακή εικόνα των µουσείων, καθώς οδηγούν στην αύξηση 

του αριθµού των επισκεπτών- χρηστών, ενώ οι συνεχόµενες ανανεώσεις και 

αναρτήσεις στις Social Media σελίδες τους προσδίδουν έναν φιλικότερο χαρακτήρα 

που κάνουν τους επισκέπτες να νιώθουν πως ανήκουν σε ένα περιβάλλον περισσότερο 

οικείο και φιλόξενο, και πως είναι µέλη µιας οµάδας µε κοινά ενδιαφέροντα 

(Spiliopoulou et al., 2014). 

Με την πάροδο των χρόνων, και την όλο και µεγαλύτερη διείσδυση των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης στην ζωή των ανθρώπων, δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει 

εικονική πρόσβαση σε συλλογές από τα µουσεία όλου του κόσµου, και πολύ 

περισσότερο οι επισκέπτες- χρήστες να συζητούν, να µαθαίνουν και να εξαπλώνουν 

αυτή την γνώση µε τρόπο διασκεδαστικό. Με λίγα λόγια υπάρχει µια διασύνδεση της 

online µε την πραγµατική ζωή των ανθρώπων, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα τα µουσεία 
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να αποκτούν πιστούς οπαδούς, οι οποίοι θα έχουν τον ρόλο του πρέσβη των µουσείων 

τόσο στο Διαδίκτυο όσο και στον πραγµατικό, µη ψηφιακό κόσµο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν και τα πολυάριθµα Tweetups των 

χρηστών ενός άλλου Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης, του Twitter. Για να καταλάβει 

κανείς την σηµαντική επίδραση που επιφέρει η χρήση των συγκεκριµένων µέσων, 

αρκεί να πληροφορηθεί πως το µουσείο Städel της Γερµανίας, µε αφορµή τον 

εορτασµό των 200 χρόνων από την ίδρυσή του το 2015, διοργάνωσε µια βραδιά «Social 

Media» και κατάφερε να προσελκύσει 120 άτοµα που συµµετείχαν µε φυσική 

παρουσία στην εκδήλωση, στην πραγµατικότητα όµως έναν πολλαπλάσιο αριθµό 

ατόµων στο διαδίκτυο (Zach, 2015). 

 
Εικόνα Νο.1: Στιγµιότυπο από την βραδιά «Social Media» στο µουσείο Städel της Φρανκφούρτης. 

Φωτογραφία από  https://www.staedelmuseum.de/en 

 

Τα τελευταία µάλιστα χρόνια παρατηρείται µια ραγδαία ανάπτυξη ενός ακόµη 

Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης, µε τεράστια επιρροή παγκοσµίως ανεξαρτήτου ηλικίας 

και φύλου, το οποίο δεν είναι άλλο από το Instagram. Εκεί χρήστες µε τεράστια 

επιρροή στους υπόλοιπους χρήστες, οι λεγόµενοι influencers, έχουν τόση «διαδικτυακή 

δύναµη» που µπορούν να επηρεάζουν το  κοινό τους µε τα ενδιαφέροντά τους, τις 

απόψεις τους και τις επιλογές τους. Είναι άνθρωποι µε τόσο µεγάλο κοινό να τους 

ακολουθεί στα Social Media, ώστε πολύ από αυτούς το διαχειρίζονται σαν µια 

κανονική δουλειά µιας και πολυάριθµες εταιρίες αλλά και οργανισµοί τους 
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χρησιµοποιούν έναντι µεγάλης χρηµατικής αµοιβής µε σκοπό την προβολή και την 

διαφήµιση τους µέσω των διάσηµων κοινωνικών προφίλ. Τα µουσεία από την φύση 

τους διαχειρίζονται πολύτιµες εµβληµατικές εικόνες, µιας και αποτελούν 

θεµατοφύλακες έργων τέχνης µε ξεχωριστή αύρα. Παρέχοντας πρόσβαση στους 

influencers στις εµβληµατικές αυτές εικόνες, για παράδειγµα µέσω µιας φωτογραφικής 

περιήγησης, των λεγόµενων Photo Walk, τα µουσεία κερδίζουν µεγαλύτερο έδαφος και 

αποκτούν ακόµη µεγαλύτερη κοινότητα στην φωτογραφική πλατφόρµα του Instagram. 

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε πως αν ένας χρήστης αναζητήσει στο Instagram τις 

λέξεις-κλειδιά #artwatchers ή #emptymuseum θα του δηµιουργηθεί σχεδόν αµέσως η 

επιθυµία να επισκεφτεί ένα µουσείο. 

 
Εικόνα Νο.2: Influencers εν δράσει. Στιγµιότυπο από την βραδιά «Social Media» στο µουσείο Städel της Φρανκφούρτης. 

Φωτογραφία από  https://www.staedelmuseum.de/en 
 

Όπως είναι φυσικό, µε τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια και την 

τεχνολογική εξέλιξη, όχι µόνο τα µουσεία δουλεύουν πάνω στις νέες παραµέτρους για 

την προβολή τους, αλλά και οι επισκέπτες- χρήστες έχουν διαφορετικές προσδοκίες 

από αυτά. Αυτό συµβαίνει γιατί ο καθένας από τον υπολογιστή του ή το κινητό του 

είναι σε θέση να παράγει περιεχόµενο, και θέλει να αξιοποιήσει όσο περισσότερο 

µπορεί αυτήν του την δυνατότητα και αυτό είναι πολύ περισσότερο από το να πατήσει 

κανείς το κουµπί του like. Με λίγα λόγια, η παραπάνω πρόταση συνοψίζει τον όρο του 

Web 2.0 που αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο. 
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Για να γίνει περισσότερο κατανοητό, αρκεί πολύ απλά να ρίξει κανείς µια µατιά 

στις δράσεις που γίνονται στα Social Media, δράσεις οι οποίες στηρίζονται στο 

περιεχόµενο που ανεβάζουν οι συµµετέχοντες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί 

η δράση #myRembrandt που εγκαινίασαν η Πινακοθήκη του Μονάχου (Εικ. Νο.3). Πιο 

συγκεκριµένα, για τις ανάγκες της συγκεκριµένης δράσης, φιλοτεχνήθηκε ένα πιστό 

αντίγραφο µια µικρής αυτοπροσωπογραφίας του Ρεµπράντ, µε το οποίο οι χρήστες των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είχαν την δυνατότητα να αφηγηθούν δικές τους 

ιστορίες. Με αυτόν τον τρόπο, έγιναν και αυτοί κατά κάποιο τρόπο επιµελητές νέου 

περιεχοµένου. Με λίγα λόγια, δηµιουργήθηκαν συναισθηµατικοί συσχετισµοί µε την 

τέχνη του Ρεµπράντ, αλλά πολύ περισσότερο ένας δεσµός ανάµεσα στη Πινακοθήκη 

και τους επισκέπτες-χρήστες, σε τέτοιο βαθµό που σε ανάλογες δράσεις που θα 

ακολουθήσουν στο µέλλον η Πινακοθήκη θα µπορεί πλέον να υπολογίζει σους 

υποστηρικτές της που κέρδισε µέσω της δράσης #myRembrandt  

(https://www.pinakothek.de/). 

 

 
Εικόνα Νο.3: Στιγµιότυπο από την δράση #myRembrandt της Πινακοθήκης του Μονάχου 

Φωτογραφία από Instagram https://www.instagram.com/p/r3-CvzQYGf/ 
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Πάραυτα, οι συγκεκριµένες δράσεις δεν είναι απαραίτητο πως πρέπει να είναι 

µεγάλες. Όπως τα µεγάλα, έτσι και τα µικρά ερεθίσµατα έχουν την δύναµη να 

πυροδοτήσουν αυτό που σε προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκε ως User Generated 

Content, το περιεχόµενο δηλαδή που δηµιουργείται από την ίδιο τον χρήστη. 

Χαρακτηριστικότατο παράδειγµα αποτελεί η δράση #beuysheute που ξεκίνησε από το 

µουσείο Schloss Moyland (Εικ. Νο.4). Με την δράση αυτή το µουσείο παρακίνησε 

πολλούς οπαδούς του καλλιτέχνη να καταθέσουν τις δικές τους σκέψεις για την επέτειο 

θανάτου του, και µε αυτό τον τρόπο έκανε ορατή την µνήµη του στο Διαδίκτυο 

(https://www.moyland.de/).  

 

 
Εικόνα Νο.4: Στιγµιότυπο από την δράση #beuysheute του Schloss Moyland Museum 
Φωτογραφία από Instagram https://www.instagram.com/p/B7p41mHIO6K/ 

 
 
 

Οι δράσεις δεν έχουν µόνο «εικονικό» χαρακτήρα, αλλά παροτρύνουν πολλές 

φορές τους ίδιους τους επισκέπτες- χρήστες να συµµετάσχουν σε µια πραγµατική 

επίσκεψη στον χώρο του µουσείου. Μια ιδιαίτερα δηµοφιλής τέτοια δράση που 

λαµβάνει χώρα στα Social Media, είναι η #MuseumSelfie η οποία παροτρύνει τους 

χρήστες να φωτογραφηθούν σε ένα µουσείο οπουδήποτε στον κόσµο και µε αυτόν τον 
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τρόπο να λάβουν µέρος σε ένα παγκόσµιο πρότζεκτ (Εικ. Νο. 5). Έτσι λοιπόν, το 

µουσείο ή ακόµη και ένα συγκεκριµένο έργο τέχνης συγκεντρώνει πολυάριθµες 

διαδικτυακές εκδηλώσεις συµπάθειας και κερδίζει έδαφος στην αναγνωσιµότητά του. 

 
Εικόνα Νο.5: Στιγµιότυπο από την βραδιά «Social Media» στο µουσείο Städel της Φρανκφούρτης. 

Φωτογραφία από  https://www.staedelmuseum.de/en 
 
 

Επιπροσθέτως, µετά από χρόνια ερευνών και επεξεργασίας των τρόπων χρήσης 

των Social Media, η χρήση τους αποτελεί ασφαλές µέσο και δεν καταπατά, 

τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, κανένα προσωπικό δεδοµένο και ιδιοκτησία 

κάποιου. Το µουσείο Osthaus για παράδειγµα, µε την δράση του #participate και 

#machdichkunst, έστησε µια ολόκληρη έκθεση που παρουσίαζε φωτογραφίες των 

επισκεπτών του µπροστά σε διάσηµα έργα τέχνης, µια κίνηση η οποία παρακάµπτει το 

πρόβληµα των δικαιωµάτων των εικόνων (Εικ. Νο. 6) 

(http://www.osthausmuseum.de/web/de/keom/aktuell/ausstellungen/participate.html). 
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Εικόνα Νο.6: Στιγµιότυπο από την δράση #participate του µουσείου Osthaus της Χάγκεν. 

Φωτογραφία από  http://www.osthausmuseum.de/web/de/keom/index.html 
 

Τα σύγχρονα µουσεία, θα πρέπει να καταλάβουν πως αποτελούν έναν 

πολυδιάστατο και διαδραστικό χώρο για τους επισκέπτες- χρήστες και όχι µονάχα ένα 

οικοδόµηµα που προσφέρει στείρα µονόπλευρη γνώση µε την απλή επίδειξη των 

εκθεµάτων είτε µε την φυσική παρουσία των δεύτερων εκεί, είτε διαδικτυακά. Κάθε 

χρήστης που χρησιµοποιεί τα Social Media αυτόµατα αποκτά δύναµη στα χέρια του 

την οποία µπορεί να αξιοποιήσει µε τον οποιονδήποτε τρόπο.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται πως κινούνται και τα µουσεία τους 

τελευταίους µήνες µετά την εµφάνιση της παγκόσµιας πανδηµίας του Κορωνοϊού, η 

οποία έχει πλήξει ολόκληρη την ανθρωπότητα δίχως προηγούµενο. Αναλογιζόµενοι 

την σηµαντικότητα της προσφοράς γνώσης, συµπαράστασης αλλά και της 

διασκέδασης και της χαράς για τους ανθρώπους που βάσει νόµου παραµένουν 

έγκλειστοι στα σπίτια τους για περισσότερο από 40 ηµέρες, φορείς από διάφορα 

µουσεία του κόσµου ξεκίνησαν µια δράση µε σκοπό να διαδώσουν τη χαρά, την αγάπη 

και την οµορφιά. Πολλά µουσεία σε όλο τον κόσµο, αναλογιζόµενα την ανάγκη 

ψυχολογικής στήριξης και συµπάθειας, έχοντας κλειστές τις πόρτες τους για το κοινό 

και µη µπορώντας να υποδεχτούν επισκέπτες ξεκίνησαν να αξιοποιούν τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης (κυρίως το Instagram και το Twitter) και να κοινοποιούν σ’ 

αυτά εικόνες έργων ενθαρρύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τους λάτρεις της τέχνης να 

συµµετάσχουν σε Photo Walks των µουσείων, ηχητικές ξεναγήσεις, προβολές 

ντοκιµαντέρ και παραστάσεων, και άλλες ψηφιακές προσφορές (Εικ. 7). 
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Εικόνα Νο.7: Στιγµιότυπο από τις ενέργειες των µουσείων εν όψει της Παγκόσµιας Πανδηµίας. 

Φωτογραφία από Instagram https://www.instagram.com/p/B99-MWGnpYQ/ 
  

Στα πλαίσια αυτά, από τις πρώτες κιόλας µέρες της πανδηµίας, τέθηκε σε 

εφαρµογή µια συλλογική δράση σε παγκόσµιο επίπεδο µε το όνοµα #MuseumBouquet 

και τα µουσεία, µέσω των Social Media, άρχισαν να δείχνουν αγάπη το ένα προς το 

άλλο µε την αποστολή φωτογραφιών µε έργα τέχνης που έχουν σαν βασικό του θέµα 

τα λουλούδια (Εικ. Νο.8). 

Την αρχή έκαναν η Ιστορική Εταιρία της Νέας Υόρκης και το Hirshhorn Museum 

and Sculpture Garden της Ουάσιγκτον, όταν η πρώτη έστειλε το πρώτο ψηφιακό 

µπουκέτο στο δεύτερο, ένα έργο από άνθη µηλιάς, µια δηµιουργία του Αµερικανού 

καλλιτέχνη Martin Johnson, και το οποίο µε την σειρά του έστειλε στην Πινακοθήκη 

Tate Modern του Λονδίνου «λίγη χαρά» εκφρασµένη από το έργο του Andy Warhol.  
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Εικόνα Νο.8: Στιγµιότυπο από την δράση #MuseumBouquet εν όψει της Παγκόσµιας Πανδηµίας. 

“we hope this #MuseumBouquet brightens your day!” 
“Amaryllis” by Piet Mondrian, 1910. 

Φωτογραφία από Instagram https://www.instagram.com/p/B-XRpHbpuL3/ 
 

 
Η δράση µε το που ξεκίνησε γνώρισε επιτυχία σε παγκόσµια εµβέλεια, και έτσι 

πάνω από 300 µουσεία και γκαλερί πήραν µέρος σε αυτή την ανταλλαγή πολύχρωµων 

εικόνων µε λουλούδια µέσω του Twitter και του Instagram. Όλο αυτό το διάστηµα, 

έργα µε βασικό θέµα τα λουλούδια των πιο διάσηµων καλλιτεχνών, όπως του Jeff 

Koons και του Takashi Murakami, έχουν κοινοποιηθεί µε σκοπό να εµψυχώσουν και 

δώσουν χαρά. Είναι χαρακτηριστικό µάλιστα, πως η Ιστορική Εταιρία της Νέας 

Υόρκης ανακοίνωσε πως 3.500 χρήστες του Twitter  κοινοποίησαν κάτι παραπάνω από 

7.000 αναρτήσεις µε το όνοµα της δράσης #MuseumBouquet 

(https://www.nyhistory.org/).  

 Στην εκστρατεία στα Social Media συµµετείχαν πολλά µουσεία της Αµερικής, 

όπως το Guggenheim Museum της Νέας Υόρκης, το MassArt της Βοστώνης, αλλά και 

ολόκληρου του κόσµου όπως µουσεία της Χιλής, της Νέας Ζηλανδίας, της Λετονίας 

και της Κύπρου. Την συγκεκριµένη δράση δεν εκτίµησαν µόνο τα µουσεία, αλλά και 

οι χρήστες του Διαδικτύου, οι οποίοι το αντιµετώπισαν ως ένα ευχάριστο διάλειµµα 

από τις στενάχωρες και δυσβάσταχτες ειδήσεις σχετικά µε την παγκόσµια πανδηµία 

του Κορωνοϊού (Εικ. 9). 
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Εικόνα Νο.9: Στιγµιότυπο από την ανταλλαγή έργων τέχνης µεταξύ των µουσείων. 

Φωτογραφία από Twitter https://twitter.com/newmuseum 
 

 

Ερχόµενοι στα ελληνικά δεδοµένα, και την διαδικτυακή µουσειακή σκηνή της 

χώρας, αυτό που παρατηρείται, τουλάχιστον στην αρχή της ενασχόλησης των 

ελληνικών µουσείων µε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, είναι πως υπάρχει ελάχιστος 

ακόµα δρόµος που πρέπει να διασχίσουν µε σκοπό να φτάσουν τα ξένα πρότυπα. Μόλις 

τα τελευταία χρόνια τα περισσότερα από αυτά άρχισαν να εντάσσουν πιο εντατικά  

στην επικοινωνιακή τους πολιτική τις διαθέσιµες σύγχρονες µορφές επικοινωνίας όπως 

για παράδειγµα το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης ή το µουσείο σύγχρονης 

τέχνης MOMus. 

Ύστερα από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς από την ελληνική 

επιστηµονική κοινότητα, το Facebook είναι αυτό το Μέσο µε το οποίο φαίνεται να 

ασχολούνται τα περισσότερα ελληνικά µουσεία, ενώ τα τελευταία χρόνια έδαφος 

κερδίζει µε την δηµοφιλία του και η φωτογραφική πλατφόρµα του Instagram. 

Εποµένως, τα δύο αυτά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης συνιστούν τις δηµοφιλέστερες 

εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης για τα ελληνικά µουσεία, εφαρµογές που τους 

επέτρεψαν να ανοίξουν τους ορίζοντές τους στις νέες µορφές επικοινωνίας. 
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Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν το Μουσείο της Ακρόπολης, το 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το νεοσύστατο Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, τα οποία 

µε την συστηµατική φροντίδα των σελίδων τους προσφέρουν ένα είδος διαδραστικής 

επικοινωνίας µε τους επισκέπτες- χρήστες. 

Συµπερασµατικά, κοιτάζοντας το τοπίο των µουσείων τόσο στην Ελλάδα αλλά και 

σε παγκόσµιο επίπεδο, γίνεται κατανοητό πως υπάρχει ακόµα πολύς χώρος για 

κατάκτηση του ψηφιακού κόσµου. Για να χαρακτηριστούν ως βιώσιµες οι προοπτικές 

ενός µουσείο για το µέλλον, είναι καίριας σηµασίας η απασχόληση εξειδικευµένου 

προσωπικού. Και προς αυτό άλλωστε πρέπει να κινηθούν και οι αρµόδιοι φορείς, όπως 

τα πανεπιστήµια για παράδειγµα µέσω της σαφής διάδοσης του πολιτισµού στο 

Διαδίκτυο, µε σκοπό να βελτιωθεί η κατάσταση επισκεψιµότητας των µουσείων στο 

µέλλον. 
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Κεφάλαιο Τέταρτο 

Τα Social Media στα Μουσεία της Θεσσαλονίκης 
4.1 Εισαγωγή 

Ζώντας σε µια εποχή στην οποία η ανάπτυξη της τεχνολογίας θεωρείται σηµαντική 

και ταυτόχρονα δεδοµένη, αλλά και συλλογιζόµενοι την σηµασία που διαδραµατίζει η 

χρήση των Social Media στις µέρες µας, η δηµιουργική εµπλοκή των Οργανισµών και 

των Μουσείων στο πεδίο της Κοινωνικής Δικτύωσης κρίνεται υψίστης σηµασίας. Μια 

δηµιουργική εµπλοκή η οποία για να αποδώσει θεωρείται απαραίτητο να έχει 

αναπτύξει ένα σαφές πλάνο σχετικό µε την δραστηριοποίηση στο ψηφιακό σύµπαν. 

Καθεµία από τις πλατφόρµες Κοινωνικής Δικτύωσης, αναλόγως µε τα χαρακτηριστικά 

που την διακρίνουν, προσφέρει µια πληθώρα ανεξάντλητων δυνατοτήτων, παράλληλα 

όµως η χρήση τους κρύβει άγνωστους και σοβαρούς κινδύνους, γι’ αυτό κρίνεται 

αναγκαία η συστηµατική και µεθοδική σχεδίαση ενός πλάνου δράσης στα Social 

Media, η οποία θα ανταποκρίνεται λειτουργικά στην φυσιογνωµία του κάθε Μουσείου, 

µεγιστοποιώντας τα οφέλη από την χρήση τους και αποτρέποντας ενδεχόµενες ζηµιές 

(Moyes, 2011). 

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι  να καταγράψει κατά πόσο τα Ελληνικά 

Μουσεία, δη τα Μουσεία της Θεσσαλονίκης κάνουν χρήση των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους τους, είτε αυτοί αφορούν την 

προβολή τους είτε την επικοινωνία µε το του κοινό τους και την κατ’ επέκταση αύξησή 

του. Για να επιτευχθεί αυτό στον βέλτιστο βαθµό, χρειάζεται να απαντηθούν ορισµένες 

ερευνητικές ερωτήσεις όπως: 

• Από πότε τα Μουσεία της Θεσσαλονίκης χρησιµοποιούν Social Media. 

• Πόσο δύσκολο εγχείρηµα είναι. 

• Ποιο είναι το Κοινό Στόχος. 

• Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν σαν Επικοινωνιακή Στρατηγική. 

• Ποιος είναι ο τρόπος που γίνεται η χρήση των Νέων Μέσων και υπό ποια 

κριτήρια. 

Πιο συγκεκριµένα η συγγραφή βασίζεται στη µεθοδολογία της πρωτογενούς αλλά 

και δευτερογενούς έρευνας, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία προέρχονται κυρίως 

από συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν σε υπαλλήλους των Μουσείων 
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Θεσσαλονίκης αλλά και από γνωστές και διαθέσιµες πηγές από εσωτερικά εταιρικά 

έντυπα που δόθηκαν από τα Μουσεία µε σκοπό την ορθή πληροφόρηση, επιστηµονικά 

άρθρα αλλά και πηγές από το διαδίκτυο. 

 

4.1.1 Διαδικασία Συλλογής Δεδοµένων 
 

Αναλυτικότερα, κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή έρευνας σε 7 από τα µεγαλύτερα 

Μουσεία της Θεσσαλονίκης µε την µορφή συνεντεύξεων των Υπευθύνων Προβολής 

και Επικοινωνίας τους, µε σκοπό να παρουσιαστεί σε τί βαθµό χρησιµοποιούν τα 

Social Media  για να δηµιουργήσουν σχέσεις µε τα κοινά τους και κατ’ επέκταση να 

επιτύχουν τους στόχους τους.   

Σε ένα πρώτο στάδιο, πραγµατοποιήθηκε πιλοτικά µία συνέντευξη µε ένα φιλικό 

πρόσωπο το οποίο τυγχάνει να είναι Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Προβολής σελίδων 

Κοινωνικής Δικτύωσης σε άλλους κλάδους, όπως σε µεγάλες επιχειρήσεις. Σκοπός της 

πιλοτικής αυτής συνέντευξης µε ένα πρόσωπο που εργάζεται πάνω στα Social Media και 

είναι χρόνια έµπειρος ήταν ο εντοπισµός πιθανών προβληµάτων, ώστε να διορθώνονταν 

προτού οι συνεντεύξεις λάβουν χώρα µε το αυτό κάθε αυτό δείγµα της µελέτης. 

Συγκεκριµένα, βάσει και της πιλοτικής συνέντευξης, στις συνεντεύξεις µε το δείγµα της 

µελέτης καταβλήθηκε προσπάθεια διατύπωσης ερωτήσεων που θα ωθούσαν τον/την 

ερωτώµενο/η να αναφέρει το εύρος των απόψεων του/της για το κάθε θέµα συζήτησης, και 

όχι απλά στεγνές και σύντοµες απαντήσεις. 

Κρίνεται απαραίτητο να σηµειωθεί πως για την πιλοτική συνέντευξη, αλλά και τις 

µετέπειτα συνεντεύξεις για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε καταγραφέας 

φωνής από εφαρµογή κινητού τηλεφώνου (Μαγνητόφωνο Pro), και πραγµατοποιήθηκαν 7 

συνεντεύξεις. Εν συνεχεία, επί λέξει ακολούθησε η αποµαγνητοφώνηση, ώστε τα 

δεδοµένα που συλλέχτηκαν και αφορούν στις απόψεις και αντιλήψεις των Υπευθύνων 

Επικοινωνίας και Προβολής των Μουσείων, αλλά και στους λόγους των απόψεων και 

αντιλήψεων αυτών, να εκφραστούν µε µορφή κειµένου στο παρόν Β’ Μέρος της 

συγκεκριµένης µεταπτυχιακής διατριβής. 

Η συγκεκριµένη µεθοδολογία έρευνας χρησιµοποιήθηκε µε σκοπό να 

αναπτυχθεί σε βάθος, να εξετάσει, να αναλύσει και να παρουσιάσει την 

αποτελεσµατικότητα της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στα Μουσεία της 

Θεσσαλονίκης. Βασιζόµενος στη µεθοδολογία της πρωτογενούς αλλά και 

δευτερογενούς έρευνας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία προέρχονται κυρίως από τις 
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συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν στους Υπευθύνους Επικοινωνίας των εκάστοτε 

Μουσείων κατόπιν συνεννόησης, συναντήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα µέσα στον 

επαγγελµατικό χώρο των υπαλλήλων.  

 

 

4.1.2 Μουσεία Μελέτης & Ανάλυση Δεδοµένων 
 

Ο πληθυσµός που µελετάται, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αποτελείται από 

ανθρώπους που δουλεύουν σε 7 Μουσεία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Να σηµειωθεί 

ότι στην έρευνα έλαβαν µέρος Μουσεία της πόλης τα οποία έχουν ενεργές σελίδες στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και παρουσιάζουν σε µεγάλο βαθµό το έργο τους και τις 

δράσεις τους µέσω αυτών. Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία, στην δειγµατοληψία 

σκοπιµότητας, αυτός που κάνει την έρευνα επιλέγει δείγµα και στοιχεία µε βάση την 

χρησιµότητα. Στην περίπτωση της παρούσης έρευνας, ο πληθυσµός επιλέχθηκε βάσει 

αυτής της µεθόδου δειγµατοληψίας. 

Είναι χρήσιµο να ειπωθεί πως, άλλοι παράγοντες, όπως το φύλο ή ηλικία των 

συνεντευξιαζόµενων δεν λήφθηκαν υπόψη, µιας και παράγοντες σαν και αυτούς στην 

συγκεκριµένη µελέτη δεν θα είχαν επίδραση στα αποτελέσµατα. 

Αφού πραγµατοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις, ακολούθησε η διαδικασία της 

αποµαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων. Έπειτα ακολούθησε η διαδικασία της 

κωδικοποίησης αυτών, ώστε να δηµιουργηθούν κατηγορίες απόψεων των Υπευθύνων 

Επικοινωνίας µε βάση τις κατηγορίες των ερωτήσεων (βλ. παράρτηµα ερωτήσεων) και 

τέλος η παρουσίαση και ανάλυση της κάθε άποψης ξεχωριστά.   

Τέλος, θα ήταν χρήσιµο να ειπωθεί πως οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε 

κατηγορίες σύµφωνα µε τις οποίες τα αποτελέσµατα θα ακολουθούν µια ροή. Πιο 

συγκεκριµένα, οι πρώτες ερωτήσεις αφορούν το παρελθόν και ειδικότερα ζητούνται 

πληροφορίες σχετικά µε το πώς ανέλαβε ο καθένας την θέση του Υπευθύνου 

Επικοινωνίας, και σε τι κατάσταση βρήκε την επίσηµη σελίδα και ποιες δυσκολίες 

αντιµετώπισε. Εν συνεχεία, ακολουθούν ερωτήσεις που αφορούν το παρόν, και πιο 

συγκεκριµένα, για τον τρόπο χρήσης των σελίδων, τον τρόπο διαχείρισης και κάποιες 

προσωπικές απόψεις σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί γενικά στα Social Media 

στα Μουσεία.  
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4.1.3 Δεοντολογία 
 

Μια σειρά από ηθικά ζητήµατα λήφθηκαν υπόψη κατά την διεξαγωγή της 

παρούσης έρευνας. Αρχικά οι Υπεύθυνοι Επικοινωνίας ενηµερώθηκαν πως οι 

πληροφορίες που έδωσαν θα χρησιµοποιηθούν αυστηρά και µόνο για τον σκοπό της 

συγκεκριµένης έρευνας και πριν από κάθε συνέντευξη λαµβάνονταν γραπτή 

συγκατάθεση ύστερα από σχετική υποβολή αίτησης του συντάκτη της συγκεκριµένης 

διπλωµατικής έρευνας στον εκάστοτε Φορέα. Κατέστη δε σαφές στους 

συνεντευξιαζόµενους πως ως προς την µέθοδο ανάλυσης και διατήρησης των 

δεδοµένων από τις συνεντεύξεις, η αποθήκευση και αρχειοθέτηση των δεδοµένων δεν 

θα ήταν αόριστη, ενώ µε το πέρας της σύνταξης και ανάλυσης της έρευνα, θα σταλεί 

σε κάθε φορέα ένα αντίγραφο µε σκοπό να αποθηκευτεί στα αρχεία τους για 

µελλοντική χρήση. 

 

4.1.4 Περιορισµοί της Έρευνας 
 

Η έρευνα αυτή παρέχει µια εικόνα απόψεων, αντιλήψεων και εµπειριών της 

χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στα Μουσεία της Θεσσαλονίκης, κατά την 

διάρκεια µια συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, σε συγκεκριµένα πλαίσια, τα οποία 

µπορεί να τροποποιηθούν σε περίπτωση δεύτερης πραγµατοποίησης της ίδιας έρευνας 

µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα. Αν αυτή η έρευνα πραγµατοποιηθεί σε 

µεταγενέστερο στάδιο, η ίδια µεθοδολογία της έρευνας δεν είναι ξεκάθαρο αν θα 

αποφέρει παρόµοια αποτελέσµατα, ειδικά σε µια συνεχώς τεχνολογικά εξελισσόµενη 

κοινωνία. 

Επιπροσθέτως, αν και από την µια τόσο η πόλη της Θεσσαλονίκης όσο και 

ολόκληρη η Ελλάδα έχουν πληθώρα Μουσείων και Οργανισµών, από την άλλη η 

χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που γίνεται από τα ίδια τα Μουσεία και 

τους Φορείς είναι τόσο περιορισµένη ακόµα, πράγµα το οποίο αποτέλεσε σκόπελο 

στην επιλογή και συλλογή πληροφορίων. 

Να σηµειωθεί τέλος πως, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, παράγοντες όπως το 

φύλο των συνεντευξιαζόµενων και η ηλικία τους δεν λήφθηκαν υπόψη, παρά µονάχα 

η ιδιότητά τους. Άλλωστε, τέτοιοι παράγοντες στην συγκεκριµένη έρευνα δεν θα είχαν 

επίδραση στα αποτελέσµατα. 
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4.1.5 Δοµή 
 

 Σε ότι αφορά την δοµή του παρόντος Β’ Μέρους, αυτή χωρίζεται σε τρία 

κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται µία προσπάθεια να παρουσιαστεί η χρήση των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης γενικότερα στα Μουσεία της Ελλάδας, µια έρευνα που έγινε 

προσωπικά από τον ίδιο τον συντάκτη της παρούσης διπλωµατικής διατριβής, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε µε αναζήτηση στις πλατφόρµες Κοινωνικής Δικτύωσης διαφόρων 

τυχαίων Μουσείων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση των Μουσείων της 

Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριµένα των περιπτώσεων που ερευνήθηκαν, και στη 

συνέχεια διεξοδική ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών που 

χρησιµοποιήθηκαν για άντληση πληροφοριών σε ότι αφορά την χρήση των Social 

Media στα εν λόγω Μουσεία. 

Τέλος, γίνεται ανάλυση των ευρηµάτων µε βάση την θεωρία και  παρουσίαση 

των αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων που προκύπτουν από την χρήση των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης στα συγκεκριµένα Μουσεία. 
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4.2 Τα Social Media στην Ελληνική Σκήνη 
 

Όπως έχει ειπωθεί και σε προηγούµενα κεφάλαια, τα Μουσεία πλέον έχουν 

καταλάβει την σηµαντικότητα της χρήσης των Social Media, και πόσο χρηστικό 

εργαλείο αποτελούν έτσι ώστε να επικοινωνούν µε τα Κοινά τους, τόσο µε τα ήδη 

υπάρχοντα αλλά και µε δυνητικά καινούρια. Οι πλατφόρµες Κοινωνικής Δικτύωσης, 

συµπεριλαµβανοµένων του Facebook, Instagram, Twitter και Tumblr προσφέρουν στα 

Μουσεία και στους διάφορους Οργανισµούς µια πληθώρα διαφορετικών ευκαιριών 

έτσι ώστε να δείξουν σε όλο τον κόσµο τον πλούσιο διάκοσµό τους. Με λίγα λόγια η 

χρήση των Social Media επιτρέπει στα Μουσεία να προβληθούν µε όποιον τρόπο 

θέλουν αυτά αλλά και στο Κοινό να δει τι υπάρχει πίσω από τις κλειστές πόρτες αυτών.  

Η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης έχει αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο 

µε τον οποίο τα Μουσεία και οι Οργανισµοί στην Ελλάδα εκπαιδεύουν τα Κοινά τους 

και τους γεµίζουν µε πληροφορίες αλλά ταυτόχρονα έχει αλλάξει και τον τρόπο µε τον 

οποίο τα Κοινά δέχονται και αφοµοιώνουν αυτές τις πληροφορίες. Έπρεπε να 

περάσουν αρκετά χρόνια για να συνειδητοποιήσουν τα µουσεία πως έπρεπε να 

αλλάξουν, και από την αυστηρή και αποστειρωµένη µορφή τους, να αρχίσουν να 

εστιάζουν περισσότερο στην προσέλκυση νέου κοινού και να δώσουν νέα σηµασία 

στον δευτερεύοντα, µέχρι τότε, ρόλο του. Σηµαντικό είναι και το γεγονός πως σαν 

αποτέλεσµα της χρήσης τους, αποτελεί και η εξάλειψη της παραδοσιακής κόντρας, αν 

θα µπορούσαµε να πούµε που υπήρχε πάντα σε κλασικά τµήµατα όπως αυτά της 

συντήρησης, της επιµέλειας των Μουσείων και των σχεδιαστών µε αυτά του Marketing 

αλλά και τον τµηµάτων Δηµοσίων Σχέσεων. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι των Δηµοσίων 

Σχέσεων ήταν αυτοί που αντιπροσώπευαν και ήταν υπεύθυνοι για την εικόνα των 

Ελληνικών Μουσείων, κάτι το οποίο έχει αλλάξει άρδην µιας και πλέον τα Social 

Media είναι αυτά που δίνουν την δυνατότητα στους επισκέπτες- χρήστες να γνωρίσουν 

από µόνοι τους τις διαφορετικές ταυτότητες ενός Μουσείου (Gilmore & Rentschler, 

2002).  

Αντί οι επισκέπτες να είναι θεατές ενός έργου το οποίο παρουσιάζεται στο Κοινό 

προς επίσκεψη, πλέον έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά 

ολόκληρη την διαδικασία της συντήρησης αυτού ή ακόµη να παρακολουθήσουν, σε 

µορφή βίντεο για παράδειγµα, τον τρόπο µε τον οποίο οι επιµελητές των Μουσείων 
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σχεδιάζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα παρουσιάσουν µια καινούρια έκθεση ή ακόµα 

µια ολόκληρη αρχαιολογική ανασκαφή σε ένα από τα πολυάριθµα αρχαιολογικά 

Μουσεία της χώρας. Άλλωστε πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως µε το να 

παρουσιάζονται εκ των έσω τα Μουσεία και να προσφέρονται πληροφορίες στο Κοινό 

που παραδοσιακά δεν θα µπορούσαν να είναι διαθέσιµες, αποτελεί την κινητήριο 

δύναµη τους που επιτρέπει στα Μουσεία να αποκτούν απήχηση και διαδικτυακά, αυτό 

που µε λίγα λόγια επιστηµονικά ονοµάζεται online engagement. Αντί δηλαδή να 

ελπίζουν για Κοινό, είναι ικανά να χτίσουν ένα ολοκαίνουριο Κοινό. 

Τα µουσεία εκτός του ότι έχουν ως στόχο να προσελκύσουν νέο κοινό και 

περισσότερους επισκέπτες, προσπαθούν να συµβαδίσουν µε τα νέα δεδοµένα και για 

αυτό τον λόγο αναπτύσσουν νέες στρατηγικές και υπηρεσίες µε σκοπό οι επισκέπτες 

να µείνουν ικανοποιηµένοι και να τους δηµιουργηθεί η επιθυµία να θέλουν να 

επιστρέψουν σε αυτά (Kelly & Russo, 2008). 

Κάνοντας µια αναζήτηση στα µεγαλύτερα µουσεία της Ελλάδας, θα παρατηρήσει 

κανείς πως τα τελευταία χρόνια διατηρούν όλα ενεργούς λογαριασµούς στις διαφορές 

πλατφόρµες Κοινωνικής Δικτύωσης όπως για παράδειγµα στο Facebook, Instagram 

και Twitter. Μάλιστα, η απήχηση που έχουν στο Κοινό είναι µεγάλη, αν σκεφτεί κανείς 

πως οι επίσηµες σελίδες του Μουσείου Ακροπόλεως, του Μουσείου Κυκλαδικής 

Τέχνης, αλλά και η επίσηµη σελίδα του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος αριθµούν σχεδόν 

από µισό εκατοµµύριο online επισκεπτών (followers) το καθένα. 

Όπως συµβαίνει και µε τα υπόλοιπα επίπεδα δράσης των µουσείων, έτσι και στο 

κοµµάτι της επικοινωνίας των µουσείων µε τα κοινά τους η ψηφιακή τεχνολογία 

κρίνεται απαραίτητη µιας και δηµιουργεί ένα νέο πεδίο προοπτικών, αλλά και 

προκλήσεων αφού η έλευση του Διαδικτύου ανέτρεψε τα παραδοσιακά κανάλια 

επικοινωνίας των µουσείων και των πολιτιστικών οργανισµών µε τα κοινά τους και 

οδήγησε στην αναθεώρηση των σχέσεων µαζί τους, αφού µέσω των Social Media 

µπορούν πλέον οι χρήστες να αλληλοεπιδρούν µε τα αγαπηµένα τους µουσεία 

(Vorvoreanu, 2009). 

Αν και λίγο καθυστερηµένα συγκριτικά µε τις επίσηµες σελίδες µεγάλων ξένων 

Μουσείων και οργανισµών, τα Μουσεία στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία 

αναγνώρισαν την σηµαντικότητα της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

αρπάζοντας την ευκαιρία να τα χρησιµοποιήσουν µε σκοπό να είναι πιο 

αποτελεσµατικά στους τρόπους µε τους οποίους επικοινωνούν και προβάλλονται. Πιο 
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συγκεκριµένα, τα περισσότερα Μουσεία στην Ελλάδα στρέφονται σε πλατφόρµες που 

βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στα οπτικοακουστικά, όπως ένα σύντοµο βίντεο ή µια 

εικόνα, υλικό που µπορεί πολύ εύκολα να επικοινωνηθεί τόσο αποτελεσµατικά όσο µια 

καταχώρηση σε ένα blog. 

Το Facebook, για παράδειγµά, αποτελεί την πιο χρήσιµη πλατφόρµα σε ότι αφορά 

την µακροπρόθεσµη επικοινωνία που επιδιώκουν να έχουν τα ελληνικά Μουσεία µε τα 

Κοινά τους. Η συγκεκριµένη πλατφόρµα µπορεί να θεωρηθεί ένα εξαιρετικό εργαλείο 

για όλους τους Οργανισµούς που θέλουν να αποκτήσουν νέο Κοινό αλλά και να 

επικοινωνούν µε τους φίλους χρήστες- επισκέπτες και να τους ενηµερώνουν σχετικά 

µε δράσεις τους. Τα Μουσεία πολύ απλά, µπορούν να αναρτούν στην επίσηµη σελίδα 

τους στο Facebook µια πληροφορία ή µια εικόνα, η οποία µπορεί και εµφανίζεται στις 

προσωπικές ενηµερώσεις των φίλων- χρηστών που «ακολουθούν» τον εκάστοτε 

Οργανισµό, να δηµιουργήσουν ένα άλµπουµ φωτογραφιών µε τις συλλογές τους, 

ακόµη και να κοινοποιήσουν περιεχόµενο όπως ένα κείµενο κάτω από το οποίο οι 

φίλοι- χρήστες του Μουσείου θα µπορούν να σχολιάσουν και να εκφράσουν την γνώµη 

τους (Εικ. 10). 

Η διαδικασία της κοινοποίησης και του σχολιασµού ανάρτησης στην 

συγκεκριµένη πλατφόρµα αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες µορφές διαδικτυακής 

αλληλεπίδρασης (Picone et al., 2019). 
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Εικόνα Νο.10: Στιγµιότυπο από την επίσηµη σελίδα του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. 

Φωτογραφία από Facebook. 
 
 
 

Ακόµη και αν θεωρητικά αυτός ο τρόπος δεν αποτελεί επιστηµονική προσέγγιση 

για το πώς µπορεί ένα Μουσείο να πληροφορήσει το Κοινό του ή να αποκτήσει 

καινούριο, αποτελεί ανεπίσηµα το πιο αποτελεσµατικό µέσο για να ερεθίσει το 

ενδιαφέρον του Κοινού. Και αυτό ταυτόχρονα αποτελεί και ένα µέσο καταγραφής και 

ανάλυσης του βαθµού επιτυχίας και απήχησης που έχει η εκάστοτε επίσηµη σελίδα, 

µιας και µπορεί να µετρηθεί πολύ εύκολα ο αριθµός των κοινοποιήσεων ή ‘likes’ από 

τους χρήστες- φίλους µιας ανάρτησης του Μουσείου. 

Επιπροσθέτως, η πλατφόρµα του Facebook είναι εξαιρετικά χρήσιµη για τον 

υπεύθυνο που την διαχειρίζεται µιας και µεσώ αυτής µπορεί να εκµαιεύσει 

πληροφορίες σχετικά µε τα δηµογραφικά στοιχεία των χρηστών όπως είναι η ηλικία 

και το φύλο. Ένα χαρακτηριστικό εξαιρετικά χρήσιµο για τα ελληνικά Μουσεία, αφού 

µεσώ αυτών των στοιχείων µπορούν να καταλάβουν ποιοι από αυτούς τους χρήστες θα 

έρθουν στον φυσικό τους χώρο, και ποιοι όχι.   
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Εικόνα Νο.11: Στιγµιότυπο από την επίσηµη σελίδα του Μουσείου Ακροπόλεως. 

Φωτογραφία από Facebook 

Μερικά Μουσεία χρησιµοποιούν τις πλατφόρµες Κοινωνικής Δικτύωσης µε 

σκοπό να δηµιουργήσουν την εικόνα ενός µεγάλου και αναγνωρισµένου Οργανισµού. 

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών για παράδειγµα το οποίο αριθµεί περί τις 

15.000 ακολούθους στην επίσηµη σελίδα του στο Facebook, και 50.000 στην 

αντίστοιχη σελίδα του Instagram. Οι επίσηµες σελίδες του Αρχαιολογικού Μουσείου 

παρουσιάζουν αρκετά συχνά µέρη από συλλογές που διαθέτουν µε ανάλυση των 

εκθεµάτων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, κάτι το οποίο αποτελεί ένα εξαιρετικά 

χρήσιµο εκπαιδευτικό εργαλείο και επιτρέπει τους επισκέπτες- χρήστες να κάνουν ένα 

χρονολογικό ταξίδι στο παρελθόν και να µάθουν την ιστορία (Εικ. 12). 
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Εικόνα Νο.12: Στιγµιότυπο από την επίσηµη σελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. 

Φωτογραφία από Facebook 

 

Όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, έτσι και η πλειοψηφία των 

Ελληνικών Μουσείων βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να προσελκύσουν νέο 

διαδικτυακό Κοινό, το οποίο δεν δύναται να επισκεφτεί φυσικά το εκάστοτε Μουσείο, 

και δίνουν την δυνατότητα σε αυτό το Κοινό να περιηγηθεί στις µοναδικές συλλογές 

που διαθέτει το καθένα. 

Βέβαια σε αυτό το σηµείο προκύπτει και µια παρενέργεια από την χρήση των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, το οποίο αποτελεί και φαινόµενο των καιρών µας. 

Κάνοντας τις συλλογές των Ελληνικών, και όχι µόνο, Μουσείων προσβάσιµες σε τόσο 

µεγάλο πλήθος ανθρώπων, η κατάσταση περισσότερο περιπλέκεται και είναι κάτι που 

γίνεται φυσικά µε θυσίες. Με λίγα λόγια, οι αξίες που πρεσβεύει το Διαδίκτυο και οι 

αξίες που πρεσβεύουν τα παραδοσιακά Μουσεία, είναι αξίες διαφορετικές και πολλές 

φορές περιπλέκονται άσκοπα και χωρίς νόηµα.   
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4.3 Η Χρήση των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης στα Μουσεία της Θεσσαλονίκης. 

Έρευνα & Ανάλυση. 

 
Μια από τις µεγαλύτερες εξελίξεις της τεχνολογίας την περασµένη δεκαετία 

αποτελεί η δηµιουργία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Υπολογίζεται µάλιστα, 

πως µόνο το 2019 οι εγγεγραµµένοι χρήστες παγκοσµίως έφταναν περίπου τους 3.2 

δισεκατοµµύρια ανθρώπους, οι οποίοι έκαναν χρήση κυρίως του Facebook, του 

Instagram και του Twitter. Με έναν απλό υπολογισµό αυτό σηµαίνει πως το 42% του 

συνολικού πληθυσµού παγκοσµίως κάνει εκτεταµένη χρήση των Social Media. 

Η εµφάνιση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα, δεν ακολούθησε 

διαφορετική πορεία συγκριτικά µε ότι γινόταν παγκοσµίως, µιας και τα ποσοστά 

χρήσης τους στον ελληνικό πληθυσµό είναι εξίσου µεγάλα. Όλη αυτή η ξαφνική 

αύξηση στην χρήση τους είχε σαν αποτέλεσµα τα Μουσεία να γίνουν από τους 

µεγαλύτερους οπαδούς τους, αν θα µπορούσαµε να πούµε, και να αδράξουν την 

ευκαιρία µε σκοπό να επωφεληθούν τόσο για την αυτοπροβολή τους, όσο και για την 

απόκτηση Κοινού.  Γίνεται λοιπόν κατανοητό, πως τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

στα πλαίσια του Μάρκετινγκ χρησιµοποιούνται από τους περισσότερους µουσειακούς 

οργανισµούς για διαφηµιστικούς λόγους αλλά και λόγους προβολής (Kinzey, 2009). 

Συζητήσεις και έρευνες σχετικά µε την χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

σε Οργανισµούς και Μουσεία συνήθως αφορούν µεγάλους Μουσειακούς Οργανισµούς 

µε µεγάλες και µόνιµες εκθέσεις. Παρόλα αυτά, µικρότεροι Μουσειακοί Οργανισµοί, 

συµπεριλαµβανοµένων και µικρών τοπικών Μουσείων και συλλογών, µπορεί να 

αποκτήσουν µεγαλύτερη διαδικτυακή παρουσία µε σωστή χρήση των Social Media. 

Μιας και τα τοπικά Μουσεία από την φύση τους είναι µικρότερης εµβέλειας, µπορούν 

πολύ εύκολα να επωφεληθούν από την χρήση του Facebook και του Twitter, 

ενηµερώνοντας τις επίσηµες σελίδες τους εκεί σχετικά µε εκπαιδευτικά προγράµµατα, 

µουσειακές συλλογές, αλλά και εκδηλώσεις, µε σκοπό να προσελκύσουν ένα ευρύτερο 

Κοινό. Πολλές φορές, ακόµα και ο τοπικός πληθυσµός δεν γνωρίζει την ύπαρξη των 

Μουσείων, και των ιστορικών χώρων της περιοχής του, γι’ αυτό και η χρήση των Social 

Media βοηθά στην προβολή των Μουσείων αυτών αλλά και στην ισχυροποίηση της 

ταυτότητάς τους. 
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Με λίγα λόγια αποτελούν το εργαλείο εκείνο που συµβάλλει στην διάχυση της 

γνώσης, ενώ ταυτόχρονα καλύπτουν την βασική ανάγκη των χρηστών να µοιραστούν 

σκέψεις και απόψεις (Hamza Khan, 2012). 

Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται παρουσίαση της έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε από τον συντάκτη της παρούσης διπλωµατικής διατριβής σε κάποια 

από τα µεγαλύτερα Μουσεία της Θεσσαλονίκης µε σκοπό να γίνει κατανοητό πόσο 

σηµαντική είναι η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την προβολή των 

Μουσείων αλλά και για την επικοινωνία µε το Κοινό τους. Στην έρευνα έλαβαν µέρος 

ολόκληρος ο Μητροπολιτικός Οργανισµός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών 

Θεσσαλονίκης (MOMus) µε το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης – Συλλογές Κωστάκη, µε 

το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Συλλογές  Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης & Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, µε το Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης και µε το Πειραµατικό Κέντρο Τεχνών, το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Κινηµατογράφου καθώς και η Βiennale Θεσαλονίκης. 
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4.3.1 Ο Μητροπολιτικός Οργανισµός Μουσείων 
Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης 

 

Ο Οργανισµός. 

 

Ο Μητροπολιτικός Οργανισµός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης ή 

αλλιώς MOMus προέκυψε από τη συνένωση τεσσάρων µεγάλων Μουσείων τέχνης της 

Θεσσαλονίκης, αυτών του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μακεδονικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, του 

Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, και ενός στην Αθήνα, του Μουσείου Άλεξ 

Μυλωνά µια ένωση η οποία έλαβε χώρα το 2018. 

Αρχικά, το  Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης - Συλλογή Κωστάκη (που αποτελεί το 

πρώην Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) κατά κύριο λόγο έχει ως αρµοδιότητά 

του τη συντήρηση, µελέτη, ανάδειξη και προβολή των εικαστικών, επιτευγµάτων της 

µοντέρνας τέχνης, δη της διεθνούς σπουδαιότητας συλλογής Κωστάκη µε έργα της 

ρωσικής πρωτοπορίας (1900-1930) καθώς και έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών 

τα οποία συγκαταλέγονται στην αισθητική περίοδο του µοντερνισµού. 

Εν συνεχεία, το  Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (που αποτελεί το πρώην 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) έχει ως αρµοδιότητά του την προαγωγή της 

σύγχρονης τέχνης και κατά κύριο λόγο τη µελέτη ρευµάτων της στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, µέσα από τη διάσωσή και ανάδειξη των εικαστικών επιτευγµάτων της. Υπό 

την αιγίδα του βρίσκεται η σπουδαία και µοναδική συλλογή Ιόλα, η συλλογή Ξύδη, η 

συλλογή Απέργη και λοιπές συλλογές και έργα σύγχρονης τέχνης του Ιδρύµατος 

«Μακεδονικού Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», οι συλλογές σύγχρονης τέχνης του 

Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η συλλογή γλυπτών του Ιδρύµατος 

«Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άλεξ Μυλωνά».  

Επιπροσθέτως, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης έχει ως αποστολή του τη 

µελέτη και την προαγωγή της τέχνης της φωτογραφίας και την αισθητική καλλιέργεια 

και την εκπαίδευση του Κοινού µε αυτή, καθώς και µε παλαιότερα και σύγχρονα 

ρεύµατά της. Στα αρχεία και στη συλλογή του υπάρχουν 90.000 περίπου φωτογραφικά 

αντικείµενα της περιόδου 1890-2015, µεταξύ των οποίων, τα αρχεία Γιάννη Στυλιανού, 
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Σωκράτη Ιορδανίδη και Δηµήτρη Λέτσιου, ενώ είναι θεµατοφύλακας στο ελληνικό 

τµήµα του αρχείου Fred Boissonnas.  

Τέλος, Πειραµατικό Κέντρο Τεχνών (γνωστό και ως πρώην Κέντρο Σύγχρονης 

Τέχνης Θεσσαλονίκης) έχει ως στόχο του να προωθεί τις σύγχρονες πειραµατικές 

καλλιτεχνικές εκφράσεις, να υποστηρίζει την ώσµωση και τη σύνθεση των τεχνών και 

τις διαθεµατικές σχέσεις, να ακολουθεί τις νέες τάσεις, να ενισχύει την στήριξη νέων 

καλλιτεχνών, και να πράττει µε βασικό άξονα τη σύγχρονη τέχνη στον δηµόσιο χώρο. 

 

 
Εικόνα Νο.1: Στιγµιότυπο από την επίσηµη σελίδα του Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών 

Θεσσαλονίκης. 
Φωτογραφία από https://www.momus.gr/ 

 
Με την ένωσή τους και την δηµιουργία ενός ενιαίου Οργανισµού σαν νέοι στόχοι του 

ορίζονται η δυναµική ανάπτυξη και προβολή των εικαστικών τεχνών, της 

φωτογραφίας, του βιοµηχανικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, η ανάπτυξη της 

αισθητικής καλλιέργειας, η ανάπτυξη της ιστορικής µελέτης και επιστηµονικής 

έρευνας, και η ενίσχυση των πειραµατικών και εναλλακτικών προτάσεων για τις τέχνες 

(https://www.momus.gr/). 

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται, εκτός των άλλων, και µε την χρήση της πλέον 

εξελιγµένης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τοµείς επικοινωνίας, πράγµα για το 

οποίο ρωτήθηκε και απάντησε µε σκοπό να πάρει µέρος της παρούσης έρευνας, η 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του 

Οργανισµού Μαρία Ζαµπέτη, ύστερα από σχετική υποβολή αίτησης του συντάκτη 

στον Μητροπολιτικό Οργανισµό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. 
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Η Σηµασία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 

Όπως και τα περισσότερα Μουσεία όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον 

κόσµο, έτσι και ο Μητροπολιτικός Οργανισµός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών 

Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια κάνει εκτεταµένη χρήση των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης µε σκοπό να αναπτύξει και να προβάλει τις εικαστικές τέχνες. Πόσο εύκολο 

εγχείρηµα είναι όµως αυτό για έναν µεγάλο Μουσειακό Οργανισµό;  

Σύµφωνα µε την Μαρία Ζαµπέτη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Διαχείρισης των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Οργανισµού, ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο 

εγχείρηµα µιας και αν και υπήρχαν από πριν κάποιοι υποτυπώδεις λογαριασµοί στις 

διάφορες πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης των Μουσείων, δεν υπήρχε κάποιος 

αρµόδιος υπάλληλος από τα συνενωµένα γραφεία τύπου για να αναλάβει το µεγάλο 

αυτό εγχείρηµα της διαχείρισης  µετά την συνένωση σε έναν Οργανισµό. Όντας από 

πριν στην διαδικτυακή σκηνή ορισµένες επίσηµες σελίδες των Μουσείων, η ίδια 

παρέλαβε τις ήδη υπάρχουσες, αλλά δηµιούργησε και καινούριες. Στην σηµερινή 

λοιπόν µορφή των επίσηµων λογαριασµών, υπάρχουν και η ίδια διαχειρίζεται, 5 

επίσηµες σελίδες στο Facebook, ένα για κάθε Μουσείο, µία κεντρική σελίδα του 

Οργανισµού στην πλατφόρµα του Instagram, έναn κεντρικό λογαριασµό στο YouTube, 

µια κεντρική σελίδα στο LinkedIn, και ακόµη έναν κεντρικό λογαριασµό στο Twitter.  

Αν και στο παρελθόν το κάθε Μουσείο είχε τον δικό του λογαριασµό στο 

Instagram, ο όγκος διαχείρισης όλων αυτών τον λογαριασµών ήταν τεράστιος και σε 

συνδυασµό µε την µικρή στελέχωση του διαθέσιµου προσωπικού, επιλέχτηκε να 

δηµιουργηθεί µία ενιαία σελίδα στο Instagram, και να κρατήσουν τις ήδη υπάρχουσες 

σελίδες των  Μουσείων στην πλατφόρµα του Facebook όντας πιο χρήσιµο στο ευρύ 

Κοινό. Η δηµιουργία µιας µόνο ενιαίας σελίδας στο Instagram και στις λοιπές 

πλατφόρµες εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί και έναν ακόµη σκοπό. Να δηµιουργηθεί 

στην συνείδηση του Κοινού η ιδέα του ενιαίου Φορέα, να αφοµοιωθεί πιο εύκολα το 

Rebranding που έλαβε χώρα πριν λίγα χρόνια και να υπάρχει η αίσθηση της ενότητας. 

Κανάλια επικοινωνίας µοναδικά για τον Φορέα, µέσα από τα οποία θα προωθούνται 

όλα τα Μουσεία.  

Όπως συµβαίνει και µε τα υπόλοιπα επίπεδα δράσης των µουσείων, έτσι και στο 

κοµµάτι της επικοινωνίας των µουσείων µε τα κοινά τους η ψηφιακή τεχνολογία 

κρίνεται απαραίτητη µιας και δηµιουργεί ένα νέο πεδίο προοπτικών, αλλά και 
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προκλήσεων αφού η έλευση του Διαδικτύου ανέτρεψε τα παραδοσιακά κανάλια 

επικοινωνίας των µουσείων και των πολιτιστικών οργανισµών µε τα κοινά τους και 

οδήγησε στην αναθεώρηση των σχέσεων µαζί τους, αφού µέσω των Social Media 

µπορούν πλέον οι χρήστες να αλληλοεπιδρούν µε τα αγαπηµένα τους µουσεία 

(Vorvoreanu, 2009). 

Η δηµιουργία των καινούριων σελίδων δεν αποτέλεσε δύσκολο εγχείρηµα, 

σύµφωνα µε την ίδια. Το πιο δύσκολο, όπως αναφέρουν και οι Waters & Feneley είναι 

η τροφοδότηση όλων αυτών των σελίδων µιας και πρέπει να κρατείται το Κοινό 

συνέχεια ενήµερο. Βέβαια στην περίπτωση του MOMus, το υλικό που υπάρχει για 

ανατροφοδότηση είναι πολύ µεγάλο µιας και τα Μουσεία είναι πολλά (Waters & 

Feneley, 2013).   

Μια από τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν από την αρχή η σελίδες, του 

Οργανισµού ήταν αυτή της αύξησης του Κοινού. Ειδικά µετά τις αλλαγές στο branding, 

η προσέλκυσή Κοινού ήταν αρκετά δύσκολη µιας και δεν υπήρχε η δυνατότητα χρήσης 

της Χορηγούµενης Ανάρτησης. Το να φέρουν νέο Κοινό χωρίς τα χρήσιµα εργαλεία 

που προσφέρουν οι πλατφόρµες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ήταν µια 

πρόκληση την οποία έφεραν εις πέρας σε µεγάλο βαθµό µε δικά τους µέσα µέσω των 

κοινοποιήσεων. 

Όπως ειπώθηκε και νωρίτερα, το να εγκλιµατιστεί το Κοινό της πόλης µε την 

έννοια της ενότητας των πρώην 4 Μουσείων αποτέλεσε ένα από τα δυσκολότερα 

εγχειρήµατα που είχαν να αντιµετωπίσουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι, κάτι το οποίο τέθηκε 

και σαν πρώτο Στρατηγικό Πλάνο. Σύµφωνα µε την κα. Ζαµπέτη, δεν γινόταν µέσα 

στις αλλαγές που υφίσταντο να σταµατήσει η διάδραση των σελίδων και η ενηµέρωση 

του διαδικτυακού Κοινού. Αυτό που έπρεπε να γίνει σε πρώτο στάδιο ήταν να γίνουν 

αναρτήσεις στους λογαριασµούς που υπήρχαν, οι οποίες θα προωθούσαν την έννοια 

της ενότητας, την ενιαίου ρόλου και την σύνθεση του νέου Οργανισµού η οποία ήταν 

πολύπλοκη. Το key strategy ήταν πως έπρεπε να επαναπροσδιορίσουν στα µάτια του 

Κοινού της πόλης τον ρόλο των Μουσείων, να προωθήσουν την αλλαγή ονοµάτων, 

γιατί ξαφνικά µπροστά από το όνοµα κάθε Μουσείου υπήρχε η λέξη ΜOMus και σε 

συνδυασµό µε την αλλαγή των ονοµάτων δηµιουργούνταν σύγχυση (Εικ.2).  
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Εικόνα Νο.2: Στιγµιότυπο από την επίσηµη σελίδα του Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών 

Θεσσαλονίκης. 
Φωτογραφία από https://www.momus.gr/ 

 

 

Όπως αναφέρει η ίδια χαρακτηριστικά, σαν τρόπος υλοποίησης του δύσκολου 

εγχειρήµατος, αποτέλεσε το 10 Year Challenge, µια ανάρτηση στην οποία σε µια 

φωτογραφία εικονίζονταν τα Μουσεία στην παλιά τους µορφή από την µια µεριά, και 

από την άλλη ο νέος Φορέας. 

Σε αντίθεση µε το τι project είθισται να γίνονται στα Social Media µε σκοπό να 

επιτύχουν τους στόχους τους οι διάφορες επιχειρήσεις, στα Μουσεία η χρήση τους 

διαφέρει. Όπως στα περισσότερα Μουσεία του κόσµου, έτσι και στα τέσσερα Μουσεία 

του Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χρησιµοποιούνται ως δίαυλος επικοινωνίας, ως κανάλια 

επικοινωνίας για project που ήδη τρέχουν στο φυσικό χώρο των Μουσείων. Αυτό έχει 

και ένα ακόµα θετικό αφού κάνει την επαφή του µουσείου µε τους αποµακρυσµένους 

επισκέπτες πιο εύκολη από ποτέ, ενώ ταυτόχρονα µε αυτή την επαφή αναπτύσσονται 

σχέσεις µεταξύ αυτών και των επισκεπτών και αυξάνεται και το ποσοστό 

επισκεψιµότητας τους (Waters, 2009). 

Στο ξεκίνηµα λοιπόν των νέων σελίδων το έργο των υπευθύνων ήταν να 

επικοινωνήσουν εκθέσεις που υπήρχαν εκείνη την περίοδο ή εκθέσεις που επρόκειτο 

να παρουσιαστούν στο άµεσο µέλλον στους χώρους των Μουσείων. Στην πράξη δεν 

άλλαξε κάτι άρδην στην χρήση των social media από τα µουσεία, µιας και 

χρησιµοποιούνταν ξανά για τον ίδιο σκοπό και µε τον ίδιο τρόπο, απλά µε διαφορετικό 

όνοµα. 
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Φτάνοντας στα τωρινά δεδοµένα, και στον τρόπο µε το οποίο γίνεται η διαχείριση 

όλων αυτών των επίσηµων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, στόχος του γραφείου 

Τύπου είναι να γίνεται τουλάχιστον µια κοινοποίηση την ηµέρα αν όχι σε όλες τις 

οµώνυµες σελίδες των Μουσείων, τουλάχιστον σε αυτή του Φορέα σε Facebook, 

Instagram, LinkedIn και τον τελευταίο χρόνο και στο Twitter. Αυτή άλλωστε είναι και 

η συχνότητα σύµφωνα µε την οποία κοινοποιούν και τα περισσότερα Μουσεία σε όλο 

τον κόσµο. Έρευνες άλλωστε έχουν δείξει πως αυτό είναι ένα εύλογο διάστηµα για να 

υπάρχει µια υποτυπώδης και σωστή διάδραση  και αλληλεπίδραση µε το Κοινό 

(Spiliopoulou et al., 2014). 

Το περιεχόµενο αυτών των αναρτήσεων σύµφωνα µε τα λεγόµενα της κας. 

Ζαµπέτη είναι συνήθως ένα έργο από τις επίσηµες συλλογές των Μουσείων µε όλες τις 

πληροφορίες που θα χρειαστεί ο επισκέπτης- χρήστης, φωτογραφίες από εκδηλώσεις 

στους χώρους των Μουσείων αλλά και από εγκαίνια περιοδικών εκθέσεων, ακόµη και 

συνεντεύξεις και άρθρα που σχετίζονται είτε µε κάποιο από τα Μουσεία είτε και µε τον 

ίδιο τον Φορέα.  

Πρακτικά, δεν είναι και τόσο εύκολο όσο ακούγεται, µιας και το κάθε Μουσείο 

έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και είναι δύσκολο να εκµαιεύσει ο υπεύθυνος 

διαχείρισης πληροφορίες για τις κοινοποιήσεις του. Τα πράγµατα, βέβαια, γίνονται 

πολύ πιο ευκολά όταν τα Μουσεία βρίσκονται σε περίοδο προώθησης εκθέσεων που 

βρίσκονται στα σκαριά, εποµένως σε εκείνες τις περιόδους οι αναρτήσεις µπορεί να 

φτάσουν και τις δύο ή και τρείς σε µια µέρα. 

Βέβαια σε αυτό το σηµείο προκύπτει και ένας σκόπελος µιας και πολλοί από τους 

χρήστες ακολουθούν περισσότερες από µια σελίδες του Οργανισµού, κάτι το οποίο 

έχει σαν αποτέλεσµα να εµφανίζονται στις προσωπικές τους σελίδες περισσότερες από 

µία αναρτήσεις µας, και οι αναρτήσεις αυτές να χαρακτηρίζονται συστηµικά ως Spam. 

Είναι κάτι που το αντιµετώπισαν ειδικά στην αρχή της συνένωσης και οι εκδηλώσεις 

ήταν πολυάριθµες, εποµένως και ο όγκος των αναρτήσεων ανάλογος κάτι που δεν 

ευχαριστούσε ιδιαίτερα τον επισκέπτη- χρήστη, και κάτι που µετά από προσπάθεια, 

άλλαξε. 

Το είδος του περιεχοµένου µπορεί να περιέχει πληροφορίες από µια επερχόµενη 

έκθεση ή κάποια οn show έκθεση. Μπορεί να έχει να κάνει µε µια προώθηση 

συγκεκριµένων projects, όπως µάλιστα έγινε και τους τελευταίους µήνες κατά την 

περίοδο της παγκόσµιας Πανδηµίας, είτε βίντεο και φωτογραφίες από κάποια 
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εκδήλωση. Ακόµη, µπορεί να είναι πληροφοριακό, σχετικά µε εγκαίνια, κάποια οµιλία, 

ή ακόµη µπορεί να είναι ανάρτηση αποδελτίωσης, δηλαδή links µε άρθρα από 

συνεντεύξεις, µε αναδηµοσιεύσεις δελτίων Τύπου ή µε θέµατα που έχουν να κάνουν 

µε τις εκθέσεις των Μουσείων. Μπορεί να είναι επετειακό περιεχόµενο, µια «σαν 

σήµερα» ανάρτηση για καλλιτέχνες των συλλογών ή για κοµβικά γεγονότα που 

συνέβησαν το MOMus. Τέλος, και κυρίως στην πλατφόρµα του LinkedIn µπορεί το 

είδος του περιεχοµένου που αναρτάται να είναι πληροφοριακό σχετικά µε τον 

µουσειακό κόσµο η µε κάποια κοινοποίηση από την ICOM. Με λίγα λόγια ένα είδος 

ενηµέρωσης και ταυτόχρονα ψυχαγωγίας. 

Όπως έγινε και πριν ξεκάθαρο, η χρήση της Χορηγούµενης Ανάρτησης δεν υπήρχε 

και ούτε ακόµα υπάρχει στην εργαλειοθήκη των επίσηµων σελίδων των Μουσείων. Ο 

λόγος που συµβαίνει αυτό είναι λογιστικές και µόνο αγκυλώσεις. Σύµφωνα µε την κα. 

Ζαµπέτη, επρεπε να περάσουν κάποια χρόνια για να βρεθεί ο τρόπος για να ‘τρέχουν’ 

καµπάνιες µε χορηγούµενες αναρτήσεις, αλλά και πάλι στόχος του Οργανισµού δεν 

είναι να επενδύει µεγάλα ποσά σε κάτι τέτοιο. 

Είτε χρησιµοποιείται όµως το εργαλείο της Χορηγούµενης Ανάρτησης, είτε όχι, ο 

στόχος είναι ένας. Το Κοινό που ακολουθεί τις επίσηµες σελίδες των τεσσάρων 

Μουσείων και του Φορέα να έρθει και στον φυσικό χώρο µε σκοπό να επισκεφτεί τις 

εγκαταστάσεις και τις εκθέσεις. Με λίγα λόγια, γενικός σκοπός είναι να έρθει ο κόσµος 

µέσα στα Μουσεία. Αυτό βέβαια είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά για τα 

Μουσεία, τα οποία αποτελούν φοβικούς χώρους για τους ανθρώπους, µιας και ο µέσος 

άνθρωπος αντιµετωπίζει το Μουσείο µε δέος και φόβο, που µπορεί να µην ισχύει, αλλά 

αυτό πρέπει να αποδειχθεί στον επισκέπτη. Και αποδεικνύεται µε το να γίνονται 

ενδιαφέρουσες δράσεις µέσα στα Μουσεία οι οποίες επικοινωνούνται µέσω των Social 

Media µε µικρές Χορηγούµενες Αναρτήσεις οι οποίες στοχεύουν στο να εµφανιστούν 

σε όσους περισσότερους χρήστες γίνεται, ενδεχοµένως και σε Κοινό που ίσως να µην 

το έβλεπε. 

Τέτοιες πρακτικές, ωφελούν σε τεράστιο βαθµό την διαδικτυακή εικόνα των 

µουσείων, καθώς οδηγούν στην αύξηση του αριθµού των επισκεπτών- χρηστών, ενώ 

οι συνεχόµενες ανανεώσεις και αναρτήσεις στις Social Media σελίδες τους προσδίδουν 

έναν φιλικότερο χαρακτήρα που κάνουν τους επισκέπτες να νιώθουν πως ανήκουν σε 

ένα περιβάλλον περισσότερο οικείο και φιλόξενο, και πως είναι µέλη µιας οµάδας µε 

κοινά ενδιαφέροντα (Spiliopoulou et al., 2014). 



  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 89 

 

Από την Χορηγούµενη Ανάρτηση δεν µπορεί να αποκλειστεί κανένας. Θα πρέπει 

ανάλογα µε το περιεχόµενο της ανάρτησης, ανάλογα µε το Μουσείο, ανάλογα µε την 

έκθεση να επιλεχτούν τα σωστότερα κριτήρια. Αν πρέπει να προωθηθεί κάτι που θα 

ενδιαφέρει το διεθνές Κοινό στην τουριστική περίοδο, για παράδειγµα µια έκθεση της 

Ρωσικής Πρωτοπορίας, στην οποία ανήκουν και καλλιτέχνες οι οποίοι βρίσκονται και 

στο MOMA της Νέας Υόρκης αλλά και στην δική µας συλλογή Κωστάκη, σε αυτή την 

περίπτωση τα κριτήρια του Οργανισµού είναι δηµογραφικά µιας και θέλουν να 

προσελκύσουν το ξένο ευρύτερο Κοινό. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, βασικός σκοπός κάθε 

σύγχρονου µουσείου είναι να προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες, ένας 

σκοπός ο οποίος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως τα µουσεία δίνουν µεγάλη έµφαση στην 

δηµιουργία µιας ελκυστικής και µοναδικής µουσειακής εµπειρίας µέσω του 

Διαδικτύου για τον κάθε επισκέπτη (Liu, 2008). 

Σηµαντικό κριτήριο από την άλλη παίζει και η επιλογή του Κοινωνικού Δικτύου 

που θα γίνει µια ανάρτηση. Για παράδειγµα ο χαρακτήρας του Instagram δεν επιτρέπει 

αναρτήσεις µε περιεχόµενο πληροφοριακό αλλά αναρτήσεις οι οποίες έχουν 

περισσότερο προωθητικό χαρακτήρα. Με λίγα λόγια, ο ρόλος του Instagram δεν είναι 

να φέρει τον κόσµο µέσα στα Μουσεία αλλά να προωθήσει το brand. Από την άλλη 

µεριά το Facebook έχει την δυνατότητα να προσελκύει στα Μουσεία το Κοινό. 

Ένα µεγάλο κοµµάτι που έχει να κάνει µε τα Social Media και την διαχείριση 

αυτών είναι και το community, το είδος δηλαδή των ερωτήσεων που δέχεται µια σελίδα 

και ο τρόπος που απαντάται. Τα µηνύµατα και τα σχόλια των Κοινών των Μουσείων 

της Θεσσαλονίκης, δεν είναι πάρα πολύ συχνά, µιας και στις αναρτήσεις τους και τα 

τέσσερά Μουσεία δίνουν όλες τις πληροφορίες. Αυτά όµως που λαµβάνουν αποτελούν 

κυρίως διευκρινιστικές ερωτήσεις, ερωτήσεις για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, µέχρι 

πότε θα διαρκέσει µια έκθεση, ενώ τα σχόλια ως επί το πλείστων είναι επιδοκιµαστικά. 

Μάλιστα το Κοινό των συγκεκριµένων Μουσείων φαίνεται να ανταποκρίνεται 

καλύτερα σε µια ανάρτηση που έχει να κάνει µε κάποια εκδήλωση, αφού η απήχηση 

που έχουν συγκριτικά µε µια απλή ανάρτηση είναι διπλάσια. Το γεγονός αυτό δείχνει 

πως το Κοινό απέναντι στην τέχνη δεν φαίνεται να θέλει να είναι ένας απλός 

Παρατηρητής. Θέλει να συµµετέχει και να γίνει µέρος αυτού. 
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Αυτό αποδεικνύεται και από διάφορες εκδηλώσεις και προγράµµατα που 

λαµβάνουν χώρα στους διαδικτυακούς και όχι µόνο χώρους των Μουσείων. Από 

πέρυσι λαµβάνει χώρα το πρόγραµµα Slow Art Day στο Μουσείο Φωτογραφίας και 

στο Πειραµατικό Κέντρο Τεχνών (Εικ. 3). Πρόκειται για µια παγκόσµια πρωτοβουλία 

κατά την οποία 10-15 άτοµα επισκέπτονται του χώρους των Μουσείων και παρατηρούν 

5 έργα της επιλογής τους για 10 λεπτά, και στην συνέχεια συγκεντρώνονται όλοι µαζί 

και συζητούν µεταξύ τους τι ακριβώς παρατήρησε ο καθένας στα έργα που είδε µε 

οδηγίες θέασης που δίνονται από τους υπευθύνους των Μουσείων. Φέτος αυτή η δράση 

έγινε online. Από τη συµµετοχή του κόσµου έγινε κατανοητό πόσο σηµαντική είναι η 

δράση µιας και πληθώρα χρηστών αποδείχθηκε ότι ήθελε να µιλήσει για την Τέχνη. 

Καταλαβαίνουµε ότι πλέον οι επισκέπτες- χρήστες δεν είναι απλοί δέκτες και τα 

Μουσεία ποµποί. Μέσα από όλο αυτό δηµιουργήθηκε τους τελευταίου µήνες και µια 

άλλη δράση, το Together We Look, στο οποίο συµµετείχαν όλα τα Μουσεία του 

Φορέα online (Εικ. 4). Σύµφωνα µε αυτό, δίδονταν στους χρήστες από την 

προηγούµενη µέρα κάποια έργα προς µελέτη, και την επόµενη µέρα µέσω µιας 

πλατφόρµας βιντεοεπικοινωνίας γινόταν µια συζήτηση µε τους επιµελητές των 

εκθέσεων. Όλα αυτά µας αποδεικνύουν πόσο θέληση υπάρχει για συµµετοχή στην 

Τέχνη.  

 

 
Εικόνα Νο.3: Στιγµιότυπο από το πρόγραµµα Slow Art Day. 

Φωτογραφία από https://www.momus.gr/ 
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 Αναλογιζόµενοι τους δύσκολους τελευταίους µήνες που αντιµετωπίζει ολόκληρη 

η ανθρωπότητα εξαιτίας της Παγκόσµιας Πανδηµίας, η οδηγία που είχε πάρει ο Φορέας 

για την διεξαγωγή του Slow Art Day ήταν να πραγµατοποιηθεί διαδικτυακά κάτι το 

οποίο στέφθηκε από µεγάλη επιτυχία. Και εδώ, γίνεται ολοένα περισσότερο αντιληπτό 

από τους πολιτιστικούς φορείς και τα µουσεία , πως η χρησιµότητα της ψηφιακής 

τεχνολογίας είναι απαραίτητη, γι’ αυτό και εντάσσουν συστηµατικά πλέον το 

Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην επικοινωνιακή τους στρατηγική 

(Waters, Burnett, Lamm, Lucas, 2008).  

 

 

 

 
Εικόνα Νο.4: Στιγµιότυπο από το πρόγραµµα Together We Look του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης . 

Φωτογραφία από https://www.momus.gr/ 
 

Βέβαια, ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρηµα το οποίο απαιτούσε εξαιρετική 

προσπάθεια. Δουλεύοντας µε τηλεργασία από το σπίτι, ήταν κάτι πολύ δύσκολο γιατί 

ξαφνικά όλοι βρέθηκαν σε ένα πόστο στο οποίο έπρεπε να δουλέψουν  πιο πολύ από 

ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι η περίοδος του εγκλεισµού  έπιασε τους πάντες 

απροετοίµαστους γιατί δεν υπήρχαν τα απαραίτητα µέσα για γίνει κάτι τέτοιο από το 

σπίτι. Και ήταν κάτι το οποίο ταρακούνησε όλο τον Οργανισµό  µιας και όλη αυτή η 

κατάσταση αποδείκνυε την µεγάλη έλλειψη ψηφιοποίησης συλλογών και εκθέσεων. 

Για περίπου 40 µέρες δηµιουργήθηκε το MOMus Resilience Project κατά το οποίο 

ένα έργο από τις διάφορες εκθέσεις τις οποίες δεν µπορούσε να δει ο κόσµος 
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επιλεγόταν για να προβληθεί στις επίσηµες σελίδες του MOMus το οποίο συνοδευόταν 

από ένα µικρό κείµενο στα ελληνικά και αγγλικά σχετικά µε το έργο αλλά και µε ποιο 

τρόπο συνδέεται µε την κατάσταση που διανύαµε σήµερα (Εικ. 5). Ήταν µια δράση 

που έτρεξε σε όλες τις επίσηµες σελίδες του Φορέα και είχε απίστευτη απήχηση και 

ήταν κάτι που δηµιούργησε και την δεύτερη δράση, το So Far, So Close (Εικ. 6). Ήταν 

ένα open-call που δηµιουργήθηκε για  όλο τον κόσµο, από απλούς χρήστες µέχρι 

καλλιτέχνες, οι οποίοι σε µια πλατφόρµα που δηµιουργήθηκε, αποθήκευαν τα 

προσωπικά τους έργα τέχνης. 

 

 

 
Εικόνα Νο.5: Στιγµιότυπο από το πρόγραµµα MOMus Resilience Project. 

Φωτογραφία από επίσηµη σελίδα του MOMus Contemporary στο Facebook.  
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Γίνεται κατανοητό πως µε το πέρασµα των χρόνων, όπως αλλάζει το κάθε 

κοινωνικό δίκτυο, όπως για παράδειγµα το Facebook το οποίο έχει γίνει απαραίτητο 

επαγγελµατικό εργαλείο, έτσι και ο κόσµος αλλά και οι χρήστες εξελίσσονται 

τεχνολογικά. Όσο το Κοινό έρχεται όλο και περισσότερο σε επαφή και ενηµερώνεται 

διαδικτυακά, µπορεί να αλληλεπιδράσει και να αυξηθεί. Όσο αυξάνεται τόσο γίνονται 

αντιληπτές και οι διαφορές µε την πάροδο του χρόνου, και ποσοτικά και ποιοτικά, κάτι 

το οποίο έχουν αντιληφθεί και τα Μουσεία και οι µουσειακοί Φορείς παγκοσµίως.  

   

 

 

 
Εικόνα Νο.6: Στιγµιότυπο από το πρόγραµµα MOMus Resilience Project – So Far So Close, 

Φωτογραφία από επίσηµη σελίδα του MOMus Contemporary στο Facebook.  
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4.3.2 Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
 

Ο Οργανισµός. 

 

Αδιαµφησβήτητα, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, είναι ένα από τα 

µεγαλύτερα και σηµαντικότερα Μουσεία της Ελλάδας, και το κεντρικό Μουσείο της 

Βόρειας Ελλάδας. Ένα Μουσείο µε µοναδικές συλλογές αρχαίων αντικειµένων µε 

πλούσια δραστηριότητα και εξωστρέφεια, που είναι πάντα έτοιµο να καλωσορίσει τους 

επισκέπτες του. 

Χτισµένο στο κέντρο της πόλης, το κτίριο αποτελεί ένα µοντέρνο αρχιτεκτόνηµα 

της δεκαετία του ’60 και θεωρείται ως διατηρητέο µνηµείο της νεότερης κληρονοµιάς. 

Το προσωπικό του, µόνιµο και µη, αποτελείται από επιστηµονικό, τεχνικό και 

διοικητικό προσωπικό που εργάζεται αφοσιωµένα για να προσφέρει υπηρεσίες 

ποιότητας. 

  Η ιστορική του διαδροµή κινείται παράλληλα µε τη διαδροµή της νεότερης 

ιστορίας της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων «παρά τη Γενική 

Διοικήσει Μακεδονίας» ήταν η πρώτη υπηρεσία που ιδρύθηκε, τον Νοέµβριο του 

1912, δεκαπέντε µόλις µέρες µετά την υπογραφή παράδοσης της πόλης στο Ελληνικό 

Κράτος. 

Οι πολυάριθµες συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου περιλαµβάνουν 

πολυάριθµα αντικείµενα που χρονολογούνται από την προϊστορική εποχή µέχρι το 

τέλος της αρχαιότητας, µια περίοδος µε πλούσιο υλικό. Τα αντικείµενα αυτά 

προέρχονται από ανασκαφές που πραγµατοποιήθηκαν σε όλη τη Μακεδονία από το 

1912, καθώς και από περισυλλογές και παραδόσεις. 

Τα τελευταία χρόνια, µε την εκτεταµένη χρήση των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συµβαδίζει µε την τεχνολογική 

πρόοδο και χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό τις διάφορες πλατφόρµες κοινωνικής 

δικτύωσης αποσκοπώντας τόσο στην αυτοπροβολή του όσο και στην επικοινωνία µε 

το Κοινό. Γι’ αυτό το σκοπό, ρωτήθηκε και απάντησε µε σκοπό να πάρει µέρος της 

παρούσης έρευνας, ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Διαχείρισης των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος 

Παπακώστας, ύστερα από σχετική υποβολή αίτησης του συντάκτη στο Μουσείο. 
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Η Σηµασία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 
Όπως και τα περισσότερα Μουσεία όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον 

κόσµο, έτσι και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια κάνει 

εκτεταµένη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης µε σκοπό να αναπτύξει και να 

προβάλει τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβουν οι τοίχοι του. Η έλευση των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στις ήδη δοµηµένες µορφές επικοινωνίας των 

µουσείων υπήρξε τόσο σηµαντική που πλέον τα πρώτα εντάσσονται περισσότερο 

οργανικά σε θέµατα επικοινωνίας, διάδρασης και ανταλλαγής (Black, 2012). 

Πόσο εύκολο εγχείρηµα είναι όµως αυτό για ένα µεγάλο Μουσείο? Σύµφωνα µε 

τον Θεόδωρο Παπακώστα, Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Διαχείρισης των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης του Μουσείου τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, ήταν και είναι ένα 

εγχείρηµα αρκετά δύσκολο (Εικ. 7). Αυτό προκύπτει από το γεγονός, πως µια επίσηµη 

σελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου σε οποιαδήποτε πλατφόρµα, αποτελεί έναν 

δηµόσιο λογαριασµό, κάτι το οποίο δεν δίνει τις ίδιες δυνατότητες που απολαµβάνει 

ένας ιδιωτικός λογαριασµός, ειδικά σε ότι έχει να κάνει µε τις δυνατότητες που 

υπάρχουν για προσέλκυση Κοινού. Σύµφωνα µε τον ίδιο ένα δηµόσιο Μουσείο είναι 

περισσότερο αγκυλωµένο στο πώς λειτουργεί και δρα στο διαδίκτυο.  

 
Εικόνα Νο.7: Στιγµιότυπο από την επίσηµη σελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 

Φωτογραφία από https://www.instagram.com/archmuseumofthessaloniki/?hl=el 
 

 



  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 96 

 

Για να γίνει κατανοητή η παραπάνω άποψη αρκεί να σκεφτεί κανείς πως λειτουργεί για 

παράδειγµα η πλατφόρµα του Instagram. Ένας ιδιωτικός λογαριασµός την πλατφόρµα 

του Instagram έχει την δυνατότητα να κάνει “like” και να ακολουθήσει ή να σβήσει 

άλλους λογαριασµούς µε σκοπό να έχει διάδραση και να αποκτήσει µια θέση στον 

χάρτη της πλατφόρµας. Ένα δηµόσιο Μουσείο από την άλλη, για λόγους προβολής, 

δεν µπορεί να έχει την διάδραση που αναφέρθηκε παραπάνω, έτσι αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα η απόκτηση Κοινού να γίνεται αρκετά δύσκολη υπόθεση. Όπως αναφέρει 

ο κύριος Παπακώστας, σελίδες όπως αυτές του Αρχαιολογικού Μουσείου στα Social 

Media, δεν µπορούν να αποκτήσουν µεγάλη διάδραση τόσο εύκολα µιας και δεν 

υπάρχει και η δυνατότητα της πληρωµής Χορηγούµενης Δηµοσίευσης, ένα χρήσιµο 

εργαλείο που κάνουν εκτεταµένη χρήση οι ιδιωτικοί λογαριασµοί. Όλα αυτά τα χρόνια 

µόνο δύο φορές χρησιµοποιήθηκε η Χορηγούµενη Δηµοσίευση σε δηµοσιεύσεις του 

Μουσείου ύστερα από συνεννόηση µε τους καλλιτέχνες των event. Όµως η ραγδαία 

ανάπτυξη που έχουν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια τα έξυπνα κινητά και διάφορες 

άλλες συσκευές µε τις κάµερες τους, τα οποία χρησιµοποιούνται από το Instagram, 

έχουν αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο οι χρήστες αλλά και οι Δηµόσιες Σελίδες 

τραβούν φωτογραφίες και τις µοιράζονται µε σκοπό να επιτύχουν τον στόχο τους 

(Serafinelli, 2018). 

Στην αρχή, οι επίσηµες σελίδες του Μουσείου στα Social Media ήταν σχεδόν 

ανύπαρκτες µιας και δεν υπήρχε και το κατάλληλο υπαλληλικό προσωπικό για να 

αναλάβει το δύσκολο έργο της διαχείρισης αλλά και της απόκτησης διαδικτυακού 

Κοινού. Όταν ανέλαβε ο ίδιος τις σελίδες του Αρχαιολογικού Μουσείου δυσκολεύτηκε 

πολύ στο να διαχειριστεί έναν δηµόσιο λογαριασµό µε µηδαµινά εργαλεία διαχείρισης. 

Έπρεπε, σύµφωνα µε τον ίδιο, να προωθεί πολλές αναρτήσεις του Μουσείου και στους 

προσωπικούς του λογαριασµούς οι οποίοι τυγχάνουν µιας αναγνωρισιµότητας. 

Γίνεται εύκολα κατανοητό πως αν το περιεχόµενο ή µε ιντερνετικούς όρους, το 

content ενός Μουσείου δεν είναι ανταγωνιστικό από µόνο του δεν θα κρατήσει εύκολα 

το Κοινό του ούτε θα αποκτήσει καινούριο. Σε προηγούµενες σελίδες έχει αναφερθεί 

πως έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια για να συνειδητοποιήσουν τα µουσεία πως 

έπρεπε να αλλάξουν, και από την αυστηρή και αποστειρωµένη µορφή τους, να 

αρχίσουν να εστιάζουν περισσότερο στην προσέλκυση νέου κοινού και να δώσουν νέα 

σηµασία στον δευτερεύοντα, µέχρι τότε, ρόλο του, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και 

στα Ελληνικά Μουσεία (Gilmore & Rentschler, 2002). 
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Οι πρώτοι στόχοι που τέθηκαν από τον ίδιο τον κύριο Παπακώστα ήταν λίγο πιο 

αισιόδοξοι, από όσο δύσκολα έµοιαζαν τα πράγµατα. Σαν πρόγραµµα, είχε οριστεί πως 

θα έπρεπε να γίνεται τουλάχιστον µια δηµοσίευση την βδοµάδα στις επίσηµες σελίδες 

του Αρχαιολογικού Μουσείου, δηµοσιεύσεις οι οποίες έπρεπε να δώσουν στο Κοινό 

µια διαφορετική, µια καινούρια εικόνα του Μουσείου. ¨Προσπάθησα πολύ για να 

καταφέρω τον στόχο που είχα θέσει. Σε µικρό βαθµό, µε µεγάλο κόπο και υποµονή σιγά-

σιγά άρχισα να βλέπω τα πρώτα αποτελέσµατα¨ αναφέρει ο ίδιος.    

 Φτάνοντας στα τωρινά δεδοµένα, και στον τρόπο µε το οποίο γίνεται η σηµερινή 

διαχείριση των επίσηµων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, στόχος του γραφείου Τύπου 

είναι να γίνονται τουλάχιστον πέντε αναρτήσεις τον µήνα στην επίσηµη σελίδα του 

Μουσείου στο Instagram, αλλά πολύ περισσότερες, σχεδόν σε καθηµερινή βάση, στην 

επίσηµη σελίδα του Μουσείου στο Facebook. Το Κοινό του Facebook είναι 

µεγαλύτερο από το Κοινό του Instagram και του Twitter ηλικιακά, εποµένως 

επιλέχθηκε εκεί να υπάρχει περισσότερη διάδραση και το Μουσείο να είναι πιο ενεργό. 

Μη µπορώντας να γίνει χρήση της Χορηγούµενης Ανάρτησης, ο διαχειριστής των 

επίσηµων σελίδων µαζί µε τα διοικητικά µέλη του Μουσείου έχουν στραφεί σε άλλους 

τρόπους προσέλκυσης Κοινού, όπως για παράδειγµα την δηµιουργία διαφόρων 

δράσεων. Εν µέσω του κατ΄ οίκον περιορισµού το προηγούµενο διάστηµα, το 

Αρχαιολογικό Μουσείο µε σκοπό να δείξει συµπαράσταση αλλά και ταυτόχρονα για 

να διασκεδάσει το διαδικτυακό Κοινό δηµιούργησε ένα event εν ονόµατι ‘Η Ποίηση 

στο Σχήµα των Πραγµάτων’, κατά το οποίο καλούσε τον κόσµο να λάβει µέρος από το 

σπίτι µε την κατασκευή διαφόρων εκθεµάτων. Ένα είδος εικονικής έκθεσης αν θα 

µπορούσε να πεί κανείς, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία. Πιο συγκεκριµένα ήταν 

µια δράση που αφορούσε καλλιγραφήµµατα, όπου ο χρήστης γινόταν συντάκτης ενός 

ποιήµατος, οι λέξεις του οποίου σχηµάτιζαν ένα έκθεµα του Μουσείου (Εικ.8) 

(https://www.amth.gr/news/i-poiisi-sto-shima-ton-pragmaton ). 
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Εικόνα Νο.8: Στιγµιότυπο από την δράση ¨Η Ποίηση στο Σχήµα των Πραγµάτων¨ 
Φωτογραφία από https://www.amth.gr/news/i-poiisi-sto-shima-ton-pragmaton 

 
 

Η δηµιουργία δράσεων αποδεδειγµένα έχει χαρακτηριστεί ως εξαιρετικό 

εργαλείο προσέλκυσής Κοινού και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το 

Αρχαιολογικό Μουσείο, µιας και από άποψη κόστους συµφέρει περισσότερο (Todor, 

2016). 

Σύµφωνα µε τον κύριο Παπακώστα, το Αρχαιολογικό Μουσείο διοργανώνει 

αρκετά συχνά διαδικτυακές δράσεις, κάτι το οποίο δείχνει να αρέσει πολύ στους 

Χρήστες. Μια από τις πιο σηµαντικές δράσεις είναι οι Πλαγγόνες. Πλαγγόνες στην 

αρχαιότητα ήταν οι κούκλες, όπου ο κόσµος καλούνταν να σχεδιάσει µε οποιονδήποτε 

τρόπο σύγχρονες Πλαγγόνες µε βάση την φαντασία τους. Μια δράση που στέφθηκε 

από µεγάλη επιτυχία και ο κόσµος ζήτησε επανάληψή της (Εικ. 9) 

(https://www.amth.gr/education/programs/gia-oikogeneies/menoyme-spiti-kai-

kataskeyazoyme-mia-plaggona ). 
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Εικόνα Νο.9: Στιγµιότυπο από την δράση ¨Πλαγγόνες ¨ 

Φωτογραφία από https://www.amth.gr/education/programs/gia-oikogeneies/menoyme-spiti-kai-kataskeyazoyme-mia-plaggona 
 
 

Και σε αυτή την περίπτωση Μουσείου, γίνεται κατανοητό πως το Κοινό φαίνεται 

να ανταποκρίνεται καλύτερα σε µια ανάρτηση που έχει να κάνει µε κάποια εκδήλωση, 

και δράση αφού η απήχηση που έχουν συγκριτικά µε µια απλή ανάρτηση είναι 

διπλάσια. Το γεγονός αυτό δείχνει ξανά πως το Κοινό απέναντι στην τέχνη δεν φαίνεται 

να θέλει να είναι απλά ένας Παρατηρητής. Θέλει να συµµετέχει και να γίνεται τις 

περισσότερες φορές µέρος αυτού (Waters, 2013). 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο αυτό, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης  

προσφέρει στο κοινό ελεύθερη online πρόσβαση σε επιλεγµένες εκδόσεις του και σε 

οπτικοακουστικές παραγωγές του, που αφορούν στις µόνιµες και περιοδικές εκθέσεις 

του, καθώς και στους τοµείς της συντήρησης αρχαιοτήτων και της αρχαιοµετρίας. 

Συγκριτικά µε το πως ξεκίνησαν οι επίσηµες σελίδες του Μουσείου, η κατάσταση 

έχει βελτιωθεί σε τεράστιο βαθµό. Αυτό δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς µιας 

και το ίδιο το Κοινό πλέον είναι πιο οικείο σε ότι έχει να κάνει µε την χρήση του 

διαδικτύου. Κατ’ επέκταση, το Κοινό είναι αυτό που ώθησε τα Μουσεία, τους 

Μουσειακούς Φορείς, αλλά και Οργανισµούς να ασχοληθούν σε µεγαλύτερο βαθµό µε 
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τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί σκόπελοι στην χρήση τους 

όντας ένας δηµόσιος φορέας. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όσους υποστηρικτές 

µπορούν να έχουν άλλους τόσους πολέµιους έχουν να αντιµετωπίσουν. Δυστυχώς είναι 

ένα φαινόµενο το οποίο εντείνεται στους κλάδους της Μουσειολογίας, µιας και η φύση 

του κλάδου είναι πιο κλασσική. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ήταν το 

πρώτο Μουσείο Πανελλαδικά που απέκτησε επίσηµη σελίδα στο Facebook το 2007. 

Έπρεπε να δηµιουργήσουν επίσηµους λογαριασµούς τεράστια Μουσεία του 

εξωτερικού για να ξεκινήσει να αλλάζει ελαφρώς το σκηνικό στην Ελλάδα, και κατ’ 

επέκταση και στα Social Media του Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Όπως έγινε αναφορά και σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένα µεγάλο κοµµάτι που έχει 

να κάνει µε τα Social Media και την διαχείριση αυτών είναι και το community. Τα 

µηνύµατα και τα σχόλια των Χρηστών- Επισκεπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου της 

Θεσσαλονίκης, είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ συχνά. Αυτά που λαµβάνουν 

αποτελούν κυρίως διευκρινιστικές ερωτήσεις, ερωτήσεις για τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα καθώς και µέχρι πότε θα διαρκέσει µια έκθεση, που απαντώνται σχεδόν 

πάντοτε αν και λίγο καθυστερηµένα λόγω του αυξηµένου όγκου. 

Ανακεφαλαιώνοντας, µιας και ζούµε σε µια εποχή στην οποία η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας θεωρείται σηµαντική και ταυτόχρονα δεδοµένη, αλλά και συλλογιζόµενοι 

την σηµασία που διαδραµατίζει η χρήση των Social Media στις µέρες µας, η 

δηµιουργική εµπλοκή των οργανισµών και των Μουσείων στο πεδίο της Κοινωνικής 

Δικτύωσης κρίνεται υψίστης σηµασίας. 
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4.3.3 Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 
 

Ο Οργανισµός. 

 

Μπορεί µια Biennale να γίνει σηµείο στάσης και αφετηρία αναστοχασµού για τα 

καίρια ζητήµατα των σύγχρονων κοινωνιών οι οποίες αναπτύσσονται σε συνθήκες 

επιτάχυνσης και κλιµακούµενης ανισότητας; 

Η Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα πεδίο 

επαναπροσδιορισµού αξιών και προτεραιοτήτων που είναι πιθανότερο να προκύψει 

όταν δει κανείς τα πράγµατα από µια απόσταση. Η ιστορία είναι το σηµαντικότερο 

όχηµα για να γίνει όλο αυτό. Η έννοια του σύγχρονου στην Τέχνη, κάτι το οποίο 

διαµορφώνουν οι Biennale, συσχετίζεται αρκετά µε την έννοια του επείγοντος. Αν 

αυτή η αίσθηση του επείγοντος συνιστά κινητήριο δύναµη, η ιστορία έχει την 

ικανότητα να χαράξει τις διαδροµές ε σκοπό να µην καταλήξουν αδιέξοδες. 

Σκοπός της Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης είναι η δηµιουργία µιας 

ιστορικής επισκόπησης του εαυτού, του κόσµου και της ζωής µέσα από καλλιτεχνικές 

θέσεις και έργα. Ανεξαρτήτου ύφους, οι καλλιτέχνες µε περίσσια ερευνητικότητα και 

επινοητικότητα, αναζητούν εναλλακτικά σηµεία θέασης του παρελθόντος, του 

παρόντος και του µέλλοντος κόσµου, και µε κάποιον τρόπο τον ανασυνθέτουν. 

Στόχος της είναι η παύση για στοχασµό,  η σιωπή µε στόχο όχι τον εφησυχασµό 

αλλά την θέση, την εµπλοκή και την φωνή που θα ενωθεί µε άλλες για να χαράξει 

διαδροµές που απαιτούν σκέψη και συνέπεια.  

Τα τελευταία χρόνια, µε την εκτεταµένη χρήση των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης, όπως η πλειοψηφία των Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων, έτσι και η 

Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης συµβαδίζει µε την τεχνολογική πρόοδο και 

χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό τις διάφορες πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης 

αποσκοπώντας τόσο στην αυτοπροβολή της και την ανάδειξη των καλλιτεχνών και του 

έργου της, όσο και στην επικοινωνία µε το Κοινό. Γι’ αυτό το σκοπό, ρωτήθηκε και 

απάντησε µε σκοπό να πάρει µέρος της παρούσης έρευνας, η Υπεύθυνη Επικοινωνίας 

και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Biennale Σύγχρονης Τέχνης 

Θεσσαλονίκης, Νατάσα Καλούδη, ύστερα από σχετική υποβολή αίτησης του συντάκτη 

στον Φορέα. 
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Η Σηµασία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 

Όπως έχει γίνει αναφερθεί και στις σελίδες προηγούµενων κεφαλαίων, τα 

περισσότερα Μουσεία όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσµο, κάνουν 

εκτεταµένη χρήση των πλατφόρµων Κοινωνικής Δικτύωσης αποσκοπώντας τόσο στην 

προσέλκυση Κοινού όσο και στην προβολή του έργου τους (Kuflik T., Wecker A., 

Lanir J., Stock O., 2014). 

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η  Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 

τα τελευταία χρόνια µιας και χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης µε σκοπό να αναπτύξει και να προβάλει τους καλλιτέχνες και τα έργα τους. 

Πόσο εύκολο εγχείρηµα είναι όµως αυτό για έναν Πολιτιστικό Φορέα. 

Σύµφωνα µε την Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης της Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης Νατάσα Καλούδη, η 

ενασχόληση µε τις επίσηµες σελίδες των Μουσείων γενικότερα στα Social Media δεν 

είναι εύκολη υπόθεση. Όντας µια ιδιαίτερη συνθήκη, το Μουσείο δεν είναι ένα Brand. 

Από την άλλη δεν είναι και ένας οργανισµός. Είναι ένα υβρίδιο οργανισµού που θέλει 

να επικοινωνήσει ως Brand. Ειδικά η Biennale της Σύγχρονης Τέχνης, που θεωρητικά 

είναι λίγο πιο avant garde από ένα ίσως Αρχαιολογικό Μουσείο. Δηλαδή δεν έχει µια 

νόρµα και φόρµα επικοινωνίας µε το Κοινό που χαρακτηρίζεται περισσότερο 

Ακαδηµαϊκή. Από την άλλη ένα σύγχρονο Μουσείο τέχνης είναι πιο δεκτικό και πιο 

θελκτικό από τον κόσµο γιατί εκεί  θα δει σίγουρα πιο ιδιαίτερα πράγµατα. Εδώ 

έγκειται και η ιδιαιτερότητα. Ότι πρέπει µια τέτοια σελίδα να λειτουργήσει µε την δοµή 

ενός Μουσείου που είναι ένας Φορέας επίσηµος, δοµηµένος, µε δικό του τρόπο 

επικοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν ενέργειες και από τον Υπεύθυνο 

Επικοινωνίας σαν να προωθεί ένα Brand, εκτός του ακαδηµαϊκού κύκλου που 

κινούνται τα Μουσεία.. 

Αυτό αποτέλεσε άλλωστε και τον αρχικό στόχο της επικοινωνίας στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης από την ίδια. Έγινε µεγάλη προσπάθεια να γίνει µια επεξήγηση 

όλων των παραπάνω, αν θα µπορούσαµε να πούµε, όρων που σχετίζονται µε το 

marketing σε ανθρώπους των Μουσείων, κυρίως σε Επιµελητές, που δεν είναι 

απαραιτήτως γνώριµοι και φίλοι µε τα Social Media (Εικ. 10). 
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Εικόνα Νο.10: Στιγµιότυπο από την αφίσα της 7ης Biennale Θεσσαλονίκης ¨ 

Φωτογραφία από https://biennale7.thessalonikibiennale.gr/mainpage 
 
 

Το Μουσείο, όπως έχει ξανά ειπωθεί έχει µια δοµή που δεν είναι τόσο ελεύθερη 

στην αγορά, όπως είναι µια εταιρία ή ένα προϊόν, όπου υπάρχει απεριόριστη ελευθερία. 

Με λίγα λόγια δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία και ευελιξία στις πρωτοβουλίες. Το κλειδί 
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της επιτυχίας είναι η ισορροπία που πρέπει να βρει ένας Υπεύθυνος Επικοινωνίας, γιατί 

και το Κοινό δεν θέλει στείρα επικοινωνία, θέλει να νιώθει µέρος αυτής της 

επικοινωνίας αλλά και της Τέχνης αλλιώς η επικοινωνία χαρακτηρίζεται ως 

µονόπλευρη (Black, G. 2012). 

Όπως αναφέρει η ίδια, ο αρχικός της στόχος ήταν να µπορέσει να διαχειριστεί τον 

τεράστιο όγκο του υλικού που έπρεπε να παρουσιάσει στις επίσηµες σελίδες. Κάθε 

φορά υπάρχουν σχεδόν 50 καλλιτέχνες της τέχνης, καλλιτέχνες της Performance 

σκηνής, καλλιτέχνες από παράλληλα projects. Όλοι αυτοί λοιπόν οι καλλιτέχνες, µέσα 

σε διάστηµα 4-5 µηνών πρέπει να παρουσιαστούν στο διαδικτυακό Κοινό. Αυτό από 

µόνο του αποτελεί ένα υλικό διαχείρισης το οποίο πρέπει µε µια συχνότητα να 

παρουσιαστεί. Και εδώ είναι που κάνει την εµφάνισή του το Marketing. Ο Υπεύθυνος 

Επικοινωνίας πρέπει να κινηθεί σωστά στα δύσκολα µονοπάτια του ανταγωνισµού. 

Επίσης εκτός από τον όγκο των καλλιτεχνών η ίδια κάθε φορά πρέπει να διαχειριστεί 

και την προβολή των Χορηγών που στηρίζουν οικονοµικά τις διοργανώσεις, καθώς και 

να αναπαράγει συνεχώς άρθρα που αναφέρονται στο σπουδαίο έργο της Biennale. Όλο 

αυτό όµως θέλει ιδιαίτερη προσοχή µε το Κοινό γιατί από ένα σηµείο και µετά µπορεί 

η σελίδα να χαρακτηριστεί ως portal. Πρέπει πάντα να υπάρχει και µια αντίθετη 

στρατηγική σε αυτά που προβάλλονται για να µην κονταροχτυπιούνται αλγοριθµικά οι 

αναρτήσεις του Οργανισµού και τελικά να χάνουν στην προβολή. 

Φτάνοντας στα τωρινά δεδοµένα, και στον τρόπο µε το οποίο γίνεται η σηµερινή 

διαχείριση των επίσηµων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, στόχος του γραφείου Τύπου 

είναι να γίνονται τουλάχιστον στην περίοδο των διοργανώσεων 2 αναρτήσεις την 

ηµέρα, και µάλιστα η µια ανάρτηση να αφορά την τέχνη και η άλλη να αφορά ένα άλλο 

επικοινωνιακό κοµµάτι, όπως παρουσίαση µιας ηµερίδας ή κάποιων εγκαινίων, ή ένα 

δηµοσιογραφικό κοµµάτι στο οποίο γίνεται αναφορά της Biennale (Εικ. 11). 

Όπως γίνεται και µε την πλειοψηφία των Ελληνικών Μουσείων, έτσι και µε την 

Biennale η χρήση της Χορηγούµενης Ανάρτησης δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν 

εργαλείο διαχείρισης. Αν και υπήρχε ένα πλάνο για να γίνει χρήση της Χορηγούµενης 

Ανάρτησης µιας και οι αρµόδιοι ήθελαν να απευθυνθούν και σε µικρότερες ηλικίες 

ακριβώς λόγω του ότι είναι contemporary, αλλά και σε διαφορετικά target groups, 

δυστυχώς οικονοµικοί εσωτερικοί λόγοι του Φορέα δεν επέτρεψαν να γίνει χρήση 

αυτού του εργαλείου. 
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Μιας και δεν µπορεί να γίνει χρήση της Χορηγούµενης Ανάρτησης, το τµήµα 

επικοινωνίας προσπαθεί µέσω έξυπνων αναρτήσεων που είναι σαν κλεφτές µατιές 

µέσα στις δράσεις να εξάψει το ενδιαφέρον του Κοινού. Για παράδειγµα, 

δηµιουργούνται κάποια videos στα οποία λαµβάνουν µέρος οι επιµελητές των 

εκθέσεων οι οποίοι µιλούν για τις διάφορες εκθέσεις και ξεναγούν διαδικτυακά το 

Κοινό ακριβώς λίγο πριν την προκαθορισµένη ώρα ξενάγησής των επιµελητών για το 

φυσικό κοινό. Οι ίδιοι κάνουν µια στάση µπροστά από ένα έργο τέχνης και εκεί 

δίδονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τον καλλιτέχνη αλλά και το έργο 

του, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στο διαδικτυακό Κοινό να απολαµβάνει µια µικρή 

ξενάγηση στην Biennale από το σπίτι του. Με λίγα λόγια, παρατηρείται ένα είδος 

απεριόριστης, κατά βάση, εξατοµικευµένης πρόσβασης στα εκθέµατα και στα έργα 

τέχνης για τον επισκέπτη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας 

(Waters & Feneley, 2013). 

 

 
Εικόνα Νο.11: Στιγµιότυπο από την επίσηµη σελίδα της 7ης Biennale Θεσσαλονίκης ¨ 
Φωτογραφία από https://www.facebook.com/ThessalonikiBiennale/ 
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Συγκριτικά µε το τι ίσχυε τα προηγούµενα χρόνια και τον τρόπο που 

εξελίσσεται το διαδίκτυο, αλλά και η αλλαγή που συντελείται καθηµερινά στον τρόπο 

χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης έχει αλλάξει άρδην το τρόπο που 

αλληλεπιδρά η Biennale µε το Κοινό της. Αυτό από µόνο του έχει αυξήσει την 

αλληλεπίδραση σε τεράστιο βαθµό. Σύµφωνα µε την κυρία Καλούδη, κάθε φορά που 

διοργανώνεται η Biennale, το Κοινό αλλά και η αλληλεπίδραση αυξάνεται µε 

τεράστιους ρυθµούς. Αυτή η αυξητική πορεία που υπάρχει στις επίσηµες σελίδες της 

Biennale είναι αναπόφευκτη, πρώτον γιατί διοργανώνεται ανά διετία και κάθε φορά 

αποτελεί ένα ενδιαφέρον θέµα. Επιπλέον σηµαντικό ρόλο παίζει και νεανικότερο 

Κοινό που µπορεί να δικαιολογήσει την λέξη contemporary. Η Θεσσαλονίκη, όντας 

µια µεγάλη φοιτητούπολη, έχει πάντα καινούριο Κοινό, και αυτό άλλωστε είναι το 

δελεαστικό. Είναι µια πόλη που ανανεώνει συνεχώς τον νέο της κόσµο, ο οποίος 

ψάχνει, ενδιαφέρεται, και αναζητά συνεχώς νέα ερεθίσµατα, άρα αυτό από µόνο του 

δίνει την δυνατότητα στην σελίδα που διαχειρίζεται κάποιος, να έχει αυξητική πορεία 

(Εικ. 12). 

 
Εικόνα Νο.12: Στιγµιότυπο από την επίσκεψη φοιτητών της Αρχιτεκτονικής στην 4 Biennale ¨ 

Φωτογραφία από https://www.facebook.com/ThessalonikiBiennale/ 
 
 

Όπως και σε κάθε επίσηµη σελίδα στα Social Media, ένα µεγάλο κοµµάτι που έχει 

να κάνει µε την διαχείριση αυτών είναι και το community, το είδος δηλαδή των 
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ερωτήσεων που δέχεται µια σελίδα και ο τρόπος που απαντάται από τους υπεύθυνους 

επικοινωνίας. Τα µηνύµατα και τα σχόλια των Κοινών της Biennale είναι πάρα πολλά 

και πάρα πολύ συχνά. Είναι χαρακτηριστικό πως το 80% των ανθρώπων που 

ακολουθούν τις επίσηµες σελίδες της  Biennale, κοινοποιούν το όνοµα της Biennale 

στο προσωπικό τους ιστολόγιο, και µε την σειρά τους οι επίσηµες σελίδες κοινοποιούν 

την αρχική ανάρτηση του Κοινού. Όπως αναφέρει η ίδια ο κόσµος χαίρεται τόσο πολύ 

όταν ο Οργανισµός τον «ακούει», τον υπολογίζει, όταν είναι εκεί, όταν δεν είναι απλώς 

ένα Μουσείο, αλλά υπάρχει διάδραση. Πιο συγκεκριµένα, επειδή η Biennale είναι 

συγχρηµατοδοτούµενη από το ΕΣΠΑ, δεν υπάρχει η δυνατότητα να πουληθεί τίποτα. 

Αυτό που γίνεται στο τµήµα επικοινωνίας είναι υπό µορφή διαγωνισµών να χαρίζονται 

στο Κοινό οι επίσηµες τσάντες της διοργάνωσής αλλά και άλλα συλλεκτικά 

αντικείµενα. Είναι µια τακτική που στέφεται πάντα από τεράστια επιτυχία και 

προσελκύει όλο και περισσότερο Κοινό. Αυτό µπορεί να φαίνεται κάτι µικρό σαν 

πράξη από έναν διαχειριστή µιας σελίδας αλλά η ικανοποίηση που δίνει στον χρήστη 

είναι απερίγραπτη. Το γεγονός αυτό δείχνει πως το Κοινό δεν θέλει να είναι ένας απλός 

Παρατηρητής. Θέλει να συµµετέχει και να γίνεται πάντα µέρος αυτής της 

αλληλεπίδρασης. 

Τελικά όπως είναι φυσικό, µε τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια 

και την τεχνολογική εξέλιξη, όχι µόνο τα µουσεία δουλεύουν πάνω στις νέες 

παραµέτρους για την προβολή τους αλλά και την αλληλεπίδραση µε το Κοινό τους, 

αλλά και οι χρήστες έχουν διαφορετικές προσδοκίες από αυτά. Αυτό συµβαίνει γιατί ο 

καθένας από τον υπολογιστή του ή το κινητό του είναι σε θέση να παράγει περιεχόµενο, 

και θέλει να αξιοποιήσει όσο περισσότερο µπορεί αυτήν του την δυνατότητα και αυτό 

είναι πολύ περισσότερο από το να πατήσει κανείς το κουµπί του like. 
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4.3.4 Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 
 

Ο Οργανισµός. 

 

Το Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε αρκετά πρόσφατα, µόλις 

το 1997, όταν η Θεσσαλονίκη ήταν η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.  

Σκοπός του συγκεκριµένου µουσείου είναι να συγκεντρώσει, διασώσει και να  

προβάλει τα µουσειολογικά στοιχεία της κινηµατογραφικής ζωής της χώρας. Γι’ αυτό 

τον λόγο, το Μουσείο Κινηµατογράφου είναι υπεύθυνο για τη µελέτη και τεκµηρίωση 

υλικού που αφορά στην κινηµατογραφική τέχνη καθώς και για την οργάνωση 

ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων για το Κοινό σε συνεργασία  πάντα µε 

άλλους συναφείς φορείς.  

Αυτό που προσπαθεί να κάνει το Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης είναι 

να πειραµατίζεται πάνω στους τρόπους µε τους οποίους το Κοινό µπορεί να µυηθεί στη 

µαγεία του ελληνικού σινεµά, ξεκινώντας από τις πρώτες αµήχανες προσπάθειες των 

αρχών του 20ού αιώνα και φτάνοντας µέχρι τις ταινίες που παίζονται σήµερα στις 

αίθουσες. Επιτυγχάνοντας αυτό, το Μουσείο προσκαλεί το Κοινό να περιηγηθεί όχι 

µονάχα σε µια συλλογή αντικειµένων που σχετίζονται µε το σινεµά, αλλά επίσης σε 

µια συλλογή στιγµών θέασης του ελληνικού κινηµατογράφου (Εικ. 13). Εικόνες και 

ήχοι από δεκάδες προβολές, αφίσες, φωτογραφίες και αντικείµενα δεν εκτίθενται µε 

την παραδοσιακή έννοια του όρου, όπως γίνεται στα Μουσεία, αλλά  όλα αυτά µαζί 

συνεργάζονται για να δηµιουργήσουν µια κινηµατογραφική ψευδαίσθηση, στην οποία 

λαµβάνει µέρος το Κοινό.  

Τα τελευταία χρόνια, µιας και έχει αποδεδειγµένα χαρακτηριστεί ως σηµαντική 

και αναπόφευκτη η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, έτσι και το Μουσείο 

Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης συµβαδίζει µε την τεχνολογική πρόοδο και 

χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό τις διάφορες πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης 

αποσκοπώντας τόσο στην αυτοπροβολή της και την ανάδειξη του έργου της και των 

εκθεσεών της, όσο και στην επικοινωνία µε το Κοινό. Αυτό δεν είναι δύσκολο να το 

καταλάβει κανείς µιας και το Μουσείο εκτός του ότι έχει πλέον ψηφιακό αρχείο το 

οποίο αποτελεί µια πύλη παρουσίασης του υλικού του διαδικτυακά, έχει και εξαιρετικά 
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ενηµερωµένες επίσηµες σελίδες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Γι’ αυτό το σκοπό, 

ρωτήθηκε και απάντησε µε σκοπό να πάρει µέρος της παρούσης έρευνας, η Υπεύθυνη 

Επικοινωνίας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Μουσείου 

Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, Ιφιγένεια Κωνσταντινίδου, ύστερα από σχετική 

υποβολή αίτησης του συντάκτη στον Φορέα. 

 
Εικόνα Νο.13: Στιγµιότυπο από το εσωτερικό του Μουσείου Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. 

Φωτογραφία από https://www.filmfestival.gr/el/museum/museum 
 
 

 

 

Η Σηµασία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 

Όπως και τα περισσότερα Μουσεία και Μουσειακοί Φορείς όχι µόνο στην Ελλάδα, 

αλλά και σε όλο τον κόσµο, έτσι και το Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης τα 

τελευταία χρόνια χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης µε 

σκοπό να αναπτύξει και να προβάλει τους θησαυρούς του Κινηµατογράφου (είτε σε 

αντικείµενα, είτε σε συλλογή στιγµών θέασης) που κρύβουν οι τοίχοι του. Μόλις τα 

τελευταία χρόνια έχει γίνει κατανοητό πόσο µεγάλη οικονοµική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική επίδραση ασκούν τα µουσεία στην εκάστοτε τοπική κοινωνία (Scott, 

2011) 

Η χρήση των Social Media έχει σαν αποτέλεσµα την εξέλιξη του παραδοσιακού 

γραµµικού µοντέλου επικοινωνίας των µουσείων, του λεγόµενου one-to-many, σε ένα 
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περισσότερο διαδραστικό µοντέλο, στο οποίο τα µουσεία χρησιµοποιούν όλα τα 

διαθέσιµα εργαλεία επικοινωνίας που τους προσφέρονται, µε στόχο να ενθαρρύνουν 

το κοινό να συµµετέχει ενεργά σε όλες τις εκφάνσεις και τις λειτουργείες των µουσείων 

από απόσταση (Dugan, 2007). 

Πόσο εύκολο εγχείρηµα είναι όµως αυτό για ένα µεγάλο Μουσείο που 

πρωταγωνιστεί στα κοινωνικά δρώµενα της πόλης? 

Σύµφωνα µε την Ιφιγένεια Κωνσταντινίδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και 

Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Μουσείου τα τελευταία 3 χρόνια, 

ήταν και είναι ένα εγχείρηµα αρκετά πολύπλοκο κα δύσκολο. Η ίδια εργάζεται στον 

Φορέα από το 2009 σε διαφορετικούς τοµείς, πράγµα που την κάνει, σε συνδυασµό και 

µε τις σπουδές της πάνω στην επικοινωνία, το πιο κατάλληλο άτοµο για να προωθήσει 

την φιλοσοφία του Μουσείου Κινηµατογράφου στο διαδικτυακό Κοινό.  

Σχετικά µε την πολυπλοκότητα της χρήσης των επίσηµων σελίδων Κοινωνικής 

Δικτύωσης του Μουσείου η ίδια αναφέρει πως το Μουσείο αποτελεί µέρος του 

Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης και πως όλες οι σχετικές πληροφορίες µε 

τη δράση του, διαχέονται και από την κεντρική σελίδα του Φορέα. Ως εκ τούτου, και 

προσπαθώντας να διατηρηθεί µια συνοχή στην επικοινωνιακή πολιτική σε όλες τις 

υπαγόµενες σε αυτόν δράσεις, τα πράγµατα κάπως περιπλέκονται (Εικ. 14). 

Οι πρώτοι στόχοι που τέθηκαν από την ίδια την κυρία Κωνσταντινίδου ήταν σε 

συνδυασµό µε αυτά που όριζε η φιλοσοφία του Φορέα, και λίγο πολύ ίσχυαν τότε και 

σε ανάλογες επίσηµες µουσειακές διαδικτυακές σελίδες. Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι 

της επικοινωνιακής στρατηγικής ορίζονταν και συνεχίζουν και ορίζονται συλλογικά 

από το τµήµα Επικοινωνίας του Φορέα, δηλαδή του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 

Θεσσαλονίκης. Η αναγνωρισιµότητα του Μουσείου και η δηµιουργία ενός πυρήνα 

πιστού Κοινού αποτέλεσαν και αποτελούν τους πρώτους και βασικούς στόχους 

παράλληλα µε την καλύτερη διάδοση των δράσεων του Μουσείου.  
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Εικόνα Νο.14: Στιγµιότυπο από την επίσηµη σελίδα του Μουσείου Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης στο Facebook. 

Φωτογραφία από https://www.facebook.com/ThessalonikiCinemaMuseum 
  

Σχετικά µε την υλοποίηση του αρχικού στόχου αλλά και γενικότερα µε τους 

στόχους που θέτει κάθε φορά σαν Τµήµα, µετά από έρευνα παρατηρήθηκε πως δεν 

αλλάζει πολύ ο τρόπος υλοποίησης από Μουσείο σε Μουσείο, αφού το βασικό βήµα 

στην δηµιουργία µιας σελίδας είναι το Κοινό – στόχος. Πιο συγκεκριµένα  στόχος του 

γραφείου Επικοινωνίας του Μουσείου από την αρχή ήταν να καθοριστεί το κοινό-

στόχος  του  που στην περίπτωση του είναι πολλαπλός και κάπως διαφορετικός από το 

καθιερωµένο που ισχύει για τον Οργανισµό γενικά. Κάθε φορά βασική του επιδίωξη 

είναι αρχικά να προσελκύσει τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα και στη συνέχεια στο Κοινό των επισκεπτών (κυρίως) από το εξωτερικό, 

το οποίο και στοχεύει περισσότερο στην καθαυτό έκθεση του Μουσείου (µε φυσικό 

τρόπο). Βάσει της παραπάνω στόχευσης, το Τµήµα εκπονεί και τις εκάστοτε καµπάνιες 

διαδικτυακά, ανάλογα µε τις δράσεις του Μουσείου (Εικ. 15). 
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Εικόνα Νο.15: Στιγµιότυπο από το εσωτερικό του Μουσείου Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. 

Φωτογραφία από https://www.filmfestival.gr/el/museum/museum 

 

Φτάνοντας στα τωρινά δεδοµένα, και στον τρόπο µε το οποίο γίνεται σήµερα η 

διαχείριση των επίσηµων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του Μουσείου, στόχος του 

γραφείου Τύπου είναι να γίνονται τουλάχιστον στην περίοδο των διοργανώσεων του 

Διεθνούς Φεστιβάλ κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 2 αναρτήσεις την ηµέρα. Εκτός 

από αυτό το διάστηµα, ο προγραµµατισµός των αναρτήσεων όπως ορίζεται από το 

Τµήµα είναι περίπου 3-4 αναρτήσεις το µήνα ανάλογα µε τη πυκνότητα των δράσεων 

του Μουσείου. Ταυτόχρονα, η σελίδα του Μουσείου ενηµερώνεται µε τις περιοδικές 

εκθέσεις, τα workshops και τις δράσεις των εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε τακτά 

διαστήµατα. 

Σε αντίθεση  µε ότι γίνεται µε την πλειοψηφία των Ελληνικών Μουσείων, στο 

Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης η χρήση της Χορηγούµενης Ανάρτησης 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο διαχείρισης. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

χορηγούµενων αναρτήσεων αφορά την κεντρική σελίδα του Οργανισµού και όχι του 

Μουσείου, ωστόσο κατά περιπτώσεις, χρησιµοποιείται και εκεί το χρήσιµο αυτό 

εργαλείο, συνήθως σε αναρτήσεις που αφορούν τα open calls για το Κοινό. Είναι ένα 

εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο για όλους αυτούς που ασχολούνται µε την διαχείριση των 

Social Media, που όµως πολύ δύσκολα χρησιµοποιείται σε δηµόσιους Φορείς και 

Μουσεία γιατί από την χρήση τους προκύπτουν προβλήµατα οικονοµικής Διαχείρισης, 



  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 113 

 

φαινόµενο το οποίο βέβαια δεν παρατηρείται σε αντίστοιχους Οργανισµούς του 

εξωτερικού. Επιπλέον, στις Χορηγούµενες Αναρτήσεις του Μουσείου 

Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης  χρησιµοποιούνται, ανάλογα µε το κοινό στόχευσης 

και το περιεχόµενο της ανάρτησης χωροταξικά, ηλικιακά και διάφορα άλλα κριτήρια. 

Συχνότερα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και γονείς λόγω των ποικίλων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Εικ16). 

 

 
Εικόνα Νο.16: Στιγµιότυπο από χορηγούµενη ανάρτηση Μουσείου Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης στο Instagram. 

Φωτογραφία από https://www.instagram.com/filmfestivalgr/?hl=el 

 

Τα µουσεία άλλωστε, παίζουν έναν από τους σηµαντικότερους ρόλους τόσο στην 

οικονοµική ανάπτυξη, όσο και στην βελτίωση του βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου 

των µελών της κάθε κοινωνίας, αφού µέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

παρέχουν στον επισκέπτη τους την δυνατότητα να συµµετέχουν σε εκδηλώσεις 

ψυχαγωγικού, πολιτιστικού αλλά και εκπαιδευτικού χαρακτήρα (Scott, 2011). 

Εκτός όµως από το έξυπνο εργαλείο της Χορηγούµενης Ανάρτησης, η κυρία 

Κωνσταντινίδου εξηγεί πως µεγάλο µέρος Κοινού κερδίζεται και µε την διάδραση. 

Κατά τη διάρκεια των events που πραγµατοποιούνται στον χώρο του Μουσείου το 

φυσικό Κοινό ενθαρρύνεται να µοιραστεί την εµπειρία του στα social media, µιας και 

οτιδήποτε αναρτάται στην σελίδα του µουσείου στο Facebook, µέσω της χρήσης της 

κοινοποίησης, κατά κόσµον share και tag, εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και 

αποτελεσµατικά σε πληθώρα χρηστών χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από την µεριά του 

µουσείου (Spiliopoulou et al., 2014). 

Αυτό αποτελεί ένα καλό κριτήριο για το διαδικτυακό Κοινό να θέλει να επισκεφτεί 

τον φυσικό χώρο στο µέλλον. Γίνεται εύκολα κατανοητό πως αν το περιεχόµενο ή µε 

ιντερνετικούς όρους, το content ενός Μουσείου δεν είναι ανταγωνιστικό από µόνο του 
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δεν θα κρατήσει εύκολα το Κοινό του ούτε θα αποκτήσει καινούριο, είτε διαδικτυακό 

είτε φυσικό. 

Συγκριτικά µε το τι ίσχυε τα προηγούµενα χρόνια και τον τρόπο που εξελίσσεται 

το διαδίκτυο, αλλά και η αλλαγή που συντελείται καθηµερινά στον τρόπο χρήσης των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης έχει αλλάξει άρδην το τρόπο που αλληλεπιδρά και το 

Μουσείο Κινηµατογράφου µε το Κοινό του. Αυτό από µόνο του έχει αυξήσει την 

αλληλεπίδραση σε τεράστιο βαθµό. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η ίδια ¨Καθώς 

πρόκειται για νεοσύστατες σελίδες µπορούµε να πούµε µε ασφάλεια πως υπάρχει µεγάλη 

αλληλεπίδραση και µάλιστα συνεχώς αυξανόµενη¨. 

Όπως έγινε αναφορά και σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένα µεγάλο κοµµάτι που έχει 

να κάνει µε τα Social Media και την διαχείριση αυτών, όχι µόνο σε Μουσειακές αλλά 

και γενικότερου ενδιαφέροντος σελίδες, είναι και το community. Τα µηνύµατα και τα 

σχόλια των Χρηστών- Επισκεπτών του Μουσείου Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, 

είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ συχνά. Αυτά που λαµβάνουν αποτελούν κυρίως 

διευκρινιστικές ερωτήσεις, ερωτήσεις για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα καθώς και 

µέχρι πότε θα διαρκέσει µια έκθεση, και διευκρινιστικές πληροφορίες σχετικά µε την 

συµµετοχή σε δράσεις, ερωτήµατα που απαντώνται σε καθηµερινή βάση αν και λίγο 

καθυστερηµένα λόγω του αυξηµένου όγκου. 

Ανακεφαλαιώνοντας, µιας και ζούµε σε µια εποχή στην οποία όλα αλλάζουν και 

εξελίσσονται και η ανάπτυξη της τεχνολογίας θεωρείται σηµαντική και ταυτόχρονα 

δεδοµένη, αλλά και συλλογιζόµενοι την σηµασία που διαδραµατίζει η χρήση των 

Social Media στις µέρες µας, όχι µόνο σε ατοµικό επίπεδο αλλά και συλλογικό, η 

δηµιουργική εµπλοκή των οργανισµών και των Μουσείων στο πεδίο της Κοινωνικής 

Δικτύωσης κρίνεται υψίστης σηµασίας. 
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Συµπεράσµατα 
 

Η χρήση του Διαδικτύου αναµφισβήτητα αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα 

επιτεύγµατα των τελευταίων δεκαετιών. Πλέον, άνθρωποι, εταιρίες, Οργανισµοί  και 

Μουσεία κάνουν εκτεταµένη χρήση τους (Roser. Ritchie & Ortiz-Ospina, 2015).  

Δεδοµένων των όσων ιδιαίτερα αναλυτικά παρουσιάστηκαν στα κεφάλαια επί των 

οποίων στηρίχτηκε η ανάπτυξη της παρούσης εργασίας σχετικά µε την χρήση και την 

συµβολή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  στα Μουσεία, γίνεται ευκόλως 

κατανοητό πως η εµφάνισή τους ήρθε για να αλλάξει ότι ίσχυε, µιας και προσφέρει 

απεριόριστες δυνατότητες στον σχεδιασµό της επικοινωνιακής στρατηγικής τους 

ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας µε ένα περισσότερο διευρυµένο Κοινό το οποίο 

αναζητά µια περισσότερο προσωπική επαφή µε αυτούς τους Οργανισµούς 

(Vorvoreanu, 2009).   

Πιο συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από την έρευνα η χρήση των Νέων Μέσων 

στους Μουσειακούς Οργανισµούς της Θεσσαλονίκης δεν περιορίζεται σε ηχητικά 

σχόλια, αλλά πολύ περισσότερο µπορεί να προσφέρει ποικίλους τύπους περιεχοµένου 

όπως εικόνες, βίντεο, υποστηρίζοντας παράλληλα διάδραση ανάµεσα στο εκάστοτε 

Μουσείο της πόλης και το Κοινό- χρήστη- επισκέπτη. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν πόσο 

σηµαντικό είναι για τα Μουσεία της πόλης, ακόµη και καθυστερηµένα,  να 

αγκαλιάζουν τα Νέα Μέσα για να εµπλέκουν το Κοινό τους στις εκθέσεις τους (Waters, 

Burnett, Lamm, Lucas, 2008). 

Το Διαδίκτυο, λοιπόν, αποτελεί, και θα συνεχίσει να αποτελεί τον κινητήριο µοχλό 

του επανασχεδιασµού της επικοινωνιακής στρατηγικής των Μουσείων, στο οποίο τα 

Social Media παίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο στον σχεδιασµό των δράσεων του 

προσφέροντας άµεση και πολύπλευρη επικοινωνία. Όπως ειπώθηκε και σε 

προηγούµενο κεφάλαιο, σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο MacArthur αυτό που είναι 

σηµαντικό, και το οποίο αποδεικνύεται και από την έρευνα που έγινε στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, είναι πως µε την χρήση τους παρουσιάζεται η 

ευκαιρία στα Μουσεία να αποτινάξουν την εικόνα ενός εσωστρεφούς πολιτιστικού 

οργανισµού που απευθύνεται σε ένα περιορισµένο από άποψη µεγέθους και 

ενδιαφερόντων Κοινό, και να παρουσιάσουν ένα περισσότερο σύγχρονο προφίλ σε ότι 

αφορά την επικοινωνία (MacArthur, 2008) (Gilmore & Rentschler, 2002). 



  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 116 

 

Βέβαια καλό θα ήταν να τονιστεί πως η χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών, όσο 

δύσκολη και αν είναι από τα Μουσεία της Θεσσαλονίκης λόγω των οικονοµικών 

αγκυλώσεων, δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως αντικατάσταση των εκθεµάτων και των 

συλλογών ή των πιο παραδοσιακών µέσων διάδοσης πληροφοριών, αλλά ως περεταίρω 

τρόποι σύνδεσης και εµπλοκής του Κοινού µε τα εκθέµατα, τα αντικείµενα και τις 

συλλογές ενός Μουσείου. Το σύγχρονο Κοινό, αυτό που αναζητά συνεχώς νέους 

τρόπους επικοινωνίας, ενδιαφέρεται για τις κοινωνικές και προσωπικές 

αλληλεπιδράσεις που ξεπερνούν τους τοίχους του Μουσείου. Είναι ένα Κοινό που 

ενδιαφέρεται περισσότερο για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και διάδραση µε τα 

ψηφιακά εργαλεία. 

Μιας και ένα Μουσείο προσπαθεί να αναδείξει τις συλλογές του και να τις κάνει 

περισσότερο προσιτές στο ευρύ Κοινό, είναι απαραίτητες όλες εκείνες οι αλλαγές που 

θα επιτρέπουν στον χρήστη να εκφράσει τις απόψεις του, τις ιδέες και τις προσδοκίες 

του για το Μουσείο. Όπως συµπερασµατικά προκύπτει από την έρευνα της 

συγκεκριµένης εργασίας, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης µπορούν να προσφέρουν 

την δυνατότητα στον Έλληνα χρήστη να συµµετέχει µε εποικοδοµητικούς και 

καινοτόµους τρόπους στην κοινή χρήση της πληροφορίας.  

Κρίνεται λοιπόν υψίστης σηµασίας για τα Μουσεία της Θεσσαλονίκης να 

εντάξουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την επικοινωνιακή πολιτική τους, µε 

στόχο να αυξήσουν το επίπεδο ανάµειξης του Κοινού τους και να προσφέρουν µια 

ποικιλία από επιλογές που θα επιτρέπουν την ενεργό συµµετοχή του. Για να 

καταφέρουν να δηµιουργήσουν µια ζωντανή διαδικτυακή κοινότητα, τα Μουσεία 

πρέπει να προσφέρουν καινοτόµες και διαδραστικές επιλογές, αφού όµως πρώτα έχουν 

θέσει τους στόχους που θέλουν να πετύχουν (Russo et al., 2008).  

Ως εκ τούτων αρχικά, θα πρέπει τα Μουσεία να ορίσουν το Κοινό τους. Όπως 

προέκυψε και από την έρευνά της συγκεκριµένης διπλωµατικής διατριβής τόσο σε 

βιβλιογραφικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό από την ανάλυση των πρωτογενών πηγών 

ένα από τα θεµελιώδη ερωτήµατα αποτελεί το ¨Ποιο είναι το Κοινό στόχος?¨ Αυτό το 

ερώτηµα είναι υψίστης σηµασίας µιας και η απάντηση του προκαθορίζει συνήθως την 

εξέλιξη των επόµενων σταδίων. Ερωτήµατα όπως τι δεσµούς επιδιώκουν να 

αναπτύξουν και τι είδους σχέση επιδιώκεται µε τα Κοινά τους, αυτά περιλαµβάνουν 

αναµετάδοση, οπτική και ακουστική σχέση, υποστήριξη δράσεων, συµµετοχή σε 

έρευνα διάχυση περιεχοµένου κ.α. 
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Από την άλλη το Κοινό τόσο του Διαδικτύου όσο και της πόλης, ποικιλόµορφο 

και πιο απαιτητικό από ποτέ, συνεχίζει να αποτελεί για τα Μουσεία τον πρωταγωνιστή, 

µιας και είναι αυτό που αποτελεί τον αποδέκτη των συµβολικών µηνυµάτων που αυτά 

εκπέµπουν. Ο χρήστης- επισκέπτης, ο οποίος εδώ και λίγα χρόνια έχει αρχίσει να 

χρησιµοποιεί σε βάθος τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, λειτουργεί ταυτόχρονα ως 

δέκτης και ποµπός της πληροφορίας αφού µπορεί να επικοινωνεί και να ενηµερώνεται 

µε απίστευτα γρήγορες ταχύτητες σχετικά µε τις δράσεις, τις εκθέσεις και τις 

εκδηλώσεις ενός Μουσείου, ενώ µέσω των αναρτήσεων τους στα δικά τους  Social 

Media έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζουν το ρυθµό εξάπλωσης των µηνυµάτων 

(Spiliopoulou et al., 2014).  

Αυτό που είναι σηµαντικό είναι πως η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

έχει σαν αποτέλεσµα να µετατοπίζεται η δύναµη της δηµιουργίας και διάχυσης της 

πληροφορίας από τα Μουσεία στο Κοινό- χρήστες. Τα Μουσεία, όχι µόνο της 

Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας πρέπει να καταλάβουν πως είναι η 

µεγάλη τους ευκαιρία να δώσουν τη δύναµη και το βήµα στο Κοινό- χρήστη να 

εκφραστεί ελευθέρα και έτσι να εκφραστεί και να ακουστεί η γνώµη του, 

συµµετέχοντας µε αυτόν τον τρόπο την διαµόρφωση της Μουσειακής Εµπειρίας. Αυτό 

θα έχει σαν αποτέλεσµα να µένει πιστό και να προσελκύει νέο Κοινό, τους 

διαδικτυακούς και µη φίλους, οι οποίοι εµπιστεύονται την γνώµη του (Spiliopoulou et 

al., 2014). 

Όπως προκύπτει από την συγκεκριµένη έρευνα λοιπόν, η ενασχόληση των 

Μουσείων µε τα Social Media αποφέρει πάρα πολλά θετικά αποτελέσµατα µιας και οι 

δυνατότητες που προσφέρουν τα δεύτερα µε τα εργαλεία τους εστιάζονται κυρίως στην 

ενίσχυση της παρουσίας των Μουσείων και του αµοιβαίου διαλόγου µε το Κοινό τους, 

στην υιοθέτηση εναλλακτικών, µη παραδοσιακών µεθόδων επικοινωνίας και διαλόγου 

µέσα από τα κανάλια επικοινωνίας, στην ανάπτυξη εργαλείων online συνεργασίας που 

κάνουν περισσότερο παραγωγική την καθηµερινότητα των Μουσείων, και τέλος στην 

δηµιουργία και παροχή ελκυστικού περιεχοµένου που κεντρίζει την προσοχή του 

διαδικτυακού Κοινού, και το κάνει να θέλει να έρθει στον φυσικό χώρο των Μουσείων. 

Τα ψηφιακά εργαλεία που προσφέρονται µέσω των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης και σύµφωνα µε την έρευνα δεν χρησιµοποιούνται κατά κόρον για 

οικονοµικούς κυρίως λόγους από τα Μουσεία της Θεσσαλονίκης, εκσυγχρονίζουν τα 

Μουσεία και η κοινοποίηση περιεχοµένου αλλά και συλλογών βρίσκεται  στο 



  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 118 

 

επίκεντρο των εξελίξεων. Μιας και, όπως έχει αναφερθεί εκτενώς σε προηγούµενες 

σελίδες, ο ρόλος του Κοινού παίζει τον πιο σηµαντικό ρόλο σε ένα Μουσείο, το είδος 

της εµπειρίας που µπορούν να προτείνουν οι Φορείς στους επισκέπτες τους, σε 

απευθείας σύνδεση, αποτελεί τον πυρήνα της πολιτιστικής τους προσφοράς. Η 

παρουσίαση έργων τέχνης και µουσειακής εµπειρίας µέσω οθονών και κουµπιών 

αποτελεί το µέλλον των Μουσείων. 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης µπορούν να αποτελέσουν το τέλειο όχηµα στην 

εξέλιξη των Μουσείων της Θεσσαλονίκης που επιθυµούν να εµπλέξουν το 

πολυπράγµον και πολυδιάστατο Κοινό τους. Κάτι όµως που εξαρτάται από τον βαθµό 

που αυτά είναι διατεθειµένα να εφαρµόσουν τις απαραίτητες αλλαγές που χρειάζονται 

στην επικοινωνιακή τους πολιτική, µε στόχο τη δηµιουργία ενός διαδραστικού και 

ανοιχτού διαλόγου µε τα Κοινά τους. Το Κοινό έχει δείξει πλέον ότι θέλει αυτή την 

αλληλεπίδραση. Τα Μουσεία; 
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Παράρτηµα Ερωτήσεων 
 

1) Πόσο καιρό συνολικά είστε υπεύθυνη για την διαχείριση των social media του 

Μουσείου  Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης? 

 

2) Ήταν δύσκολο εγχείρηµα να αναλάβετε την διαχείριση των επίσηµων σελίδων 

του Μουσείου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης? 

 

3)  Ποιοι ήταν οι πρώτοι Στόχοι που θέσατε σαν Επικοινωνιακή Στρατηγική?  

 

4) Πως υλοποιήθηκε αυτή η Στρατηγική? Θα µπορούσατε να µου περιγράψετε 

συνοπτικά ποιες ιδέες- θεµατικές αναπτύχθηκαν?  

 

5) Ποια projects εµφανίστηκαν στην πορεία της διαχείρισης των σελίδων? 

 

6) Φτάνοντας στα τωρινά δεδοµένα, θα µπορούσατε να µου αναφέρετε µε ποια 

συχνότητα γίνονται οι διάφορες αναρτήσεις στους επίσηµους λογαριασµούς 

του Μουσείου? 

 

7) Χρησιµοποιείτε την διαδικασία της Χορηγούµενης Ανάρτησης? Την 

χρησιµοποιείτε για να αυξήσετε κατά βάση τον αριθµό των επισκεπτών- 

χρηστών, είτε µε την φυσική τους παρουσία στο Μουσείο είτε µε την 

διαδικτυακή επικοινωνία, ή για να αυξήσετε την δηµοτικότητα µιας ανάρτησης 

(like)?  

 

8) Στις χορηγούµενες αναρτήσεις σας, χρησιµοποιείτε χωροταξικά και ηλικιακά 

κριτήρια? 

 

9) Εκτός από τις Χορηγούµενες Αναρτήσεις, µπορείτε να µου αναφέρετε 

ορισµένες παράλληλες δράσεις που αύξησαν την διάδραση και την επικοινωνία 

µε τους επισκέπτες- χρήστες? 
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10) Κατά την κρίση σας, σε τί βαθµό έχει αυξηθεί η αλληλεπίδραση µε το κοινό 

συγκριτικά µε τα προηγούµενα χρόνια? 

 

11) Ένας τρόπος επικοινωνίας µε τους επισκέπτες- χρήστες είναι και η απάντηση 

στα direct messages και στα διάφορα σχόλια που γίνονται από τους ίδιους τους 

χρήστες. Σε τί βαθµό λαµβάνετε τέτοια µηνύµατα και σχόλια? 

 

12) Θα µπορούσατε συνοπτικά να µου αναφέρετε ποιοι είναι οι πιο συχνοί λόγοι 

που επικοινωνούν οι επισκέπτες- χρήστες µε τις επίσηµες σελίδες του 

Μουσείου? (πχ. Πληροφορίες για κάποια έκθεση, ερωτήσεις σχετικά για την 

περίοδο διεξαγωγής διαφόρων εκδηλώσεων του Φορέα κτλ.) 

 

13) Στα πλαίσια της νέας παγκόσµιας Πανδηµίας του COVID -19, τέθηκε σε 

εφαρµογή µια συλλογική δράση σε παγκόσµιο επίπεδο µε το όνοµα 

#MuseumBouquet και τα µουσεία ανά τον κόσµο, µέσω των Social Media, 

άρχισαν να δείχνουν αγάπη το ένα προς το άλλο µε την αποστολή φωτογραφιών 

µε έργα τέχνης που έχουν σαν βασικό του θέµα τα λουλούδια. Άλλα, 

αναλογιζόµενα την ανάγκη ψυχολογικής στήριξης και συµπάθειας, έχοντας 

κλειστές τις πόρτες τους για το κοινό και µη µπορώντας να υποδεχτούν 

επισκέπτες ξεκίνησαν να αξιοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και να 

κοινοποιούν σ’ αυτά εικόνες έργων ενθαρρύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τους 

λάτρεις της τέχνης να συµµετάσχουν σε Photo Walks των µουσείων, ηχητικές 

ξεναγήσεις, προβολές ντοκιµαντέρ και παραστάσεων, και άλλες ψηφιακές 

προσφορές. Θα µπορούσατε να µου αναφέρετε αν θέσατε σε εφαρµογή κάποια 

συγκεκριµένη Επικοινωνιακή Στρατηγική στο δύσκολο αυτό διάστηµα? 

 
 
 
 
 
 
 
 


