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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να αναδείξει μέσω της έρευνας τις 

συνταρακτικές αλλαγές που συντελούνται στη λειτουργία των μουσείων με την επιβολή των 

υποχρεωτικών λοκντάουν ύστερα από την έλευση της πανδημίας και συνάμα να διερευνήσει 

τον τρόπο που αυτά αντιλαμβάνονται τον νέο εκπαιδευτικό τους ρόλο και τη σχέση τους με 

το κοινό στην μετά-covid εποχή. Η παρούσα έρευνα κινήθηκε  κυρίως σε τρεις άξονες με 

τα ακόλουθα κύρια ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία απαντήθηκαν με τη μορφή 

ερωτηματολογίου 25 ερωτήσεων  την περίοδο ανάμεσα στον Ιούνιο του 2021 έως Αύγουστο 

του ίδιου έτους: 1. Πόσο έτοιμα υπήρξαν τα μουσεία να υποδεχτούν την τεχνολογία ως το 

μόνο μέσο επικοινωνίας με το κοινό;  2. Ποιος είναι ο βαθμός συμμετοχής του κοινού στα 

ψηφιακά προγράμματα και στις ψηφιακές υπηρεσίες συγκριτικά με τη δια ζώσης λειτουργία 

των μουσείων;  3. Ποιοι είναι  οι κύριοι κίνδυνοι που διατρέχουν τα μουσεία σε σχέση με 

την προσφορά εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο και πως φαίνεται να διαγράφεται 

το μέλλον των μουσείων; Ως καταλληλότερη μέθοδος έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική 

έρευνα, ενώ ακολούθησε περιγραφική στατιστική ανάλυση όλων των απαντήσεων με το 

πρόγραμμα SPSS 21 και επαγωγική στατιστική ανάλυση για συσχέτιση μεταξύ τους με το 

σύγχρονο επιστημονικό πρόγραμμα SPSS χ2 - test ανεξαρτησίας (Chi-Square Tests). 

Διαπιστώθηκε μέσω της έρευνας πως παρά τις  ραγδαίες εξελίξεις, τα μουσεία στάθηκαν 

στο ύψος των περιστάσεων ανασκουμπώνοντας τα μανίκια τους και επιστρατεύοντας όλα 

τα ψηφιακά εργαλεία που είχαν στη διάθεση τους ώστε να κρατήσουν ζωντανή τη σχέση 

τους με το κοινό. Στην καθημερινή αυτή μάχη που έδωσαν κι ακόμα δίνουν, δεν υπήρξαν 

πάντα νίκες αλλά και σημαντικές απώλειες που μένει να αποτιμηθούν μετά το πέρας της 

τρικυμίας. Το μόνο σίγουρο και αδιαπραγμάτευτο συμπέρασμα της έρευνας αυτής είναι η 

δίψα του κοινού για την τέχνη, ακόμα και με απομακρυσμένο τρόπο και η ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού του ρόλου του μουσείου στην κοινωνία, με σύμμαχο την τεχνολογία 

και κύριο μέλημα της να μη μετατραπούν τα εκθέματα σε μια απρόσωπη καταγραφή 

αναρίθμητων likes σε μια ιστοσελίδα χρηστών, που ούτε νιώθουν ούτε βιώνουν την διεπαφή 

με το έκθεμα σε αληθινό χώρο και χρόνο. 

Λέξεις-κλειδιά  

μουσείο, πανδημία, τεχνολογία, εκπαίδευση, ψηφιοποίηση, επαναπροσδιορισμός 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this master’s thesis is to highlight through research the shocking changes 

that take place in the operation of museums with the imposition of the compulsory 

lockdowns after the pandemic and at the same time to explore how they perceive their new 

educational role and their relationship with the public in the post- covid era. The present 

research moved mainly in three axes with the following main research questions, which were 

answered in the form of a questionnaire of 25 questions in the period between June 2021 to 

August of the same year: 1. How ready were museums to accept technology as the only 

means of communicating with the public?  2.  What is the degree of public participation in 

digital programs and digital services compared to the living operation of museums? 3. What 

are the main dangers that museums face in relation to the provision of remote education and 

how does the future of museums seem to be like?  Quantitative research was chosen as the 

most appropriate research method, followed by descriptive statistical analysis of all 

responses with SPSS 21 program and inductive statistical analysis for correlation with the 

modern scientific program SPSS χ2 - independence test (Chi-Square Tests). The research 

found that, despite the rapid developments, museums stood up to the occasion by rolling up 

their sleeves and using all the digital tools at their disposal to keep their relationship with 

the public alive. In this daily battle that they gave and still give, there have not always been 

victories but also significant losses that remain to be valued after the end of the storm. The 

only sure and non-negotiable conclusion of this research is the thirst of the public for art, 

even in a remote way and the need to redefine the role of the museum in society with ally 

technology, whose main concern is not to turn the exhibits into an impersonal record of 

innumerable likes on a website of users, who neither feel nor experience the connection with 

the exhibit in real space and time. 

 

     Keywords 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το 2019 υπήρξε χρονιά ορόσημο για όλη την ανθρωπότητα με την έλευση και εξάπλωση της 

πανδημίας, γνωστής πλέον και ως SARS- COV-2, η οποία επηρέασε κάθε πτυχή της 

κοινωνικής ζωής και κατ’ επέκταση και τα μουσεία, μετατοπίζοντας με βίαιο τρόπο το κέντρο 

βάρους στην ανάγκη εύρεσης γρήγορων λύσεων για τη βιωσιμότητά των μουσείων μέσω 

καινοτόμων δράσεων. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα μουσεία βρήκαν καταφύγιο στο 

διαδίκτυο για την επίτευξη της συνέχειας της παροχής γνώσης στους επισκέπτες τους. Κατά 

πόσο, όμως, έχουν  τα μουσεία τη γνώση αλλά και τα εργαλεία για να παράσχουν τη μόρφωση 

σε ένα μεγάλο εύρος ηλικιών και κοινού; Με τον κορονοϊό να αναγκάζει τους περισσότερους 

να παραμείνουν στο σπίτι και μακριά από το σχολείο και κάθε άλλου είδους κοινωνική δράση, 

τα μουσεία τώρα βρίσκονται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση την οποία καλούνται να 

αντιμετωπίσουν, για να βγουν νικητές στο τέλος αυτής της αβέβαιης και δύσκολης διαδρομής. 

Η πανδημία, η οποία εισέβαλλε στη ζωή μας πριν από περίπου δύο χρόνια, φαίνεται πως θα 

έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στη μορφή και στη λειτουργία των μελλοντικών μουσείων. Η 

εξάπλωσή της είχε μια αιφνίδια και σημαντική επίπτωση στο χώρο των Τεχνών και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς (πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, αρχειακές συλλογές και μουσεία), 

καθώς η αβεβαιότητα που προέκυψε από την παγκόσμια υγειονομική κρίση επηρέασε και τη 

λειτουργία των συγκεκριμένων οργανώσεων και μουσειακών χώρων.  Με αφετηρία την Κίνα 

στα τέλη του 2019 και όλο τον υπόλοιπο κόσμο να παρασύρεται στο διάβα του νέου αυτού 

εχθρού μερικούς μήνες αργότερα, οι περισσότεροι μουσειακοί χώροι ανέστειλαν  τη 

λειτουργία τους είτε εθελοντικά είτε κατόπιν κυβερνητικής εντολής. Στον απόηχο των νέων 

αυτών εξελίξεων, ο κόσμος της Τέχνης στέκεται ακόμα μουδιασμένος, ενώ οι επιπτώσεις της 

νέας καταστροφικής πανδημίας δεν έχουν ακόμα αποτιμηθεί, κυρίως γιατί η ανθρωπότητα 

ακόμα βιώνει ένα νέο κύμα της νόσου. «Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μπει ένας επίλογος όταν 

βρίσκεσαι ακόμα στα μέσα της καταιγίδας. Μόνο μερικές προκαταρκτικές σκέψεις μπορούν 

να αποτυπωθούν». (Negri, Houtgraaf,  2020:1). Η τέχνη και ο πολιτισμός, όμως δεν μπορούν 

να σταματήσουν, καθώς πάντα κατορθώνουν να ευδοκιμούν κάτω από τις πιο αντίξοες 

συνθήκες,  κυρίως γιατί η τέχνη είναι ο καθρέφτης του κόσμου μας και μας εμπνέει να 

υπερβούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς και να χαράξουμε νέους δρόμους. Μια καινούρια 

διαδρομή γεμάτη προκλήσεις φαίνεται να διαγράφεται στην μετά- covid εποχή, όπου ο 

άνθρωπος μέσω της τέχνης οδηγείται στην πνευματική του ανύψωση, μέσα όμως, από 
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διαφορετικές συνδέσεις και μετασχηματισμούς, με γνώμονα την τεχνολογία και την 

ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης.  

Σύμφωνα με τους Negri and Houtgraaf (ο.π), η κορονοκρίση υπήρξε και θα συνεχίσει να 

λειτουργεί ως επιταχυντής για την εφαρμογή νέων πρακτικών στους περισσότερους τομείς της 

κοινωνικής και οικονομικής ζωής, με τη μουσειακή κοινότητα να δουλεύει πυρετωδώς για να 

παρουσιάσει νέα ψηφιακά προϊόντα πέρα από τις παραδοσιακές πρακτικές και λειτουργίες του 

διαδικτύου.  Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα του Τεχνικού Μουσείου Νικολά στο 

Ζάγκρεμπ, όπου κάτω από την πίεση του λοκντάουν δημιουργήθηκαν βίντεο, τα οποία είναι 

πλέον διαθέσιμα εντός του μουσείου ως εργαλεία πλοήγησης και ξενάγησης των επισκεπτών,  

ενώ το Ιστορικό Κρατικό  Μουσείο Τσαριτσίνο της Ρωσίας επαναδιαπραγματεύεται την 

στρατηγική του αναφορικά με τη σχέση του με το κοινό, με την εφαρμογή μιας νέας 

ριζοσπαστικής προσέγγισης, γνωστή ως VUCA  (Volatility, Uncertainty, Complexity and 

Ambiguity), με τη μεγιστοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων τόσο φυσικών όσο και 

ψηφιακών ( ο.π,1-3). Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως σε πολλές περιπτώσεις η συμμετοχή 

του κοινού στις διαδικτυακές συναντήσεις ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ειδικά στις περιπτώσεις 

όπου οι πολίτες είχαν ενεργή συμμετοχή στην ίδια τη διοργάνωση της έκθεσης, όπως, για 

παράδειγμα, στο Μουσείο  της Γιουγκοσλαβικής Ιστορίας στο Ζάγκρεμπ, όπου οι ίδιοι οι 

πολίτες έστειλαν πάνω από 1000 φωτογραφίες στην αναζήτηση φωτογραφικού υλικού με 

αντικείμενα από την καθημερινότητα των απλών Γιουγκοσλάβων πολιτών, γινόμενοι 

ταυτόχρονα αρωγοί της εικονικής έκθεσης YUDOM του Μουσείου. ( ο.π, 4)  

Παρόμοια παραδείγματα σημειώνονται και στη χώρα μας, και πιο συγκεκριμένα στο 

Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus), όπου 

μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας http://res.momus.gr/, διενεργούνται κατά τη διάρκεια της 

καραντίνας διάφορα ψηφιακά προγράμματα με την ενεργή συμμετοχή του κοινού, όπως το  

“So far So close”, που έδωσε τη δυνατότητα πρόσβασης με ανάρτηση έργων σε κάθε 

επισκέπτη/τρια, επαγγελματία ή ερασιτέχνη καλλιτέχνη. Πιο συγκεκριμένα, ήδη από τον 

Απρίλιο του 2020 οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είχαν τη δυνατότητα να σχολιάσουν μέσω 

μιας δικής τους φωτογραφίας, ζωγραφικού έργου, σχεδίου ή άλλου εικαστικού μέσου τον νέο 

αυτό τρόπο ζωής και επικοινωνίας δημιουργώντας ταυτόχρονα το ψηφιακό λεύκωμα των 

ημερών μας.  Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η άμεση δικτύωση κοινού και καλλιτεχνών 

ακόμα και με απομακρυσμένο τρόπο (https://res.momus.gr/el/sofarsoclose). Παρακάτω 

παρουσιάζονται ονομαστικά μερικά από τα έργα των νέων αυτών καλλιτεχνών. 

http://res.momus.gr/
https://res.momus.gr/el/sofarsoclose
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Stay safe 

Καλλιτέχνης / Δημιουργός : Στέφανος Γεωρτσέκης 

Στυλό και μαρκαδόροι σε χαρτί.  

« Ήθελα να δείξω πόσο έχει επηρεάσει ο covid-19 την 

καθημερινότητά μας και τον τρόπο ζωής μας αλλά και 

πόσο έχει επηρεάσει την τέχνη, καθώς βλέπουμε ότι δεν 

έχουμε άμεση επαφή με τα έργα των μουσείων, αλλά 

έχουμε μια επαφή που έχει αντικατασταθεί με την 

εικονική προβολή». (πηγή:  https://res.momus.gr/el/sofarsoclose) 

  

 

No School Days 

Δημιουργός: Σοφία Συμιακάκη 

(πηγή: MOMus - No School Days) 

  

 

 

 

Προσμένοντας την άνοιξη στα όνειρά μας 

Δημιουργός: Bozia Efi 

(πηγή: MOMus - Προσμένοντας την άνοιξη στα όνειρά μας) 

 

 

 

 

https://res.momus.gr/el/sofarsoclose/itemlist/user/978-stefanosgewrtsekhs
https://res.momus.gr/el/kinderdocs-artlab
https://res.momus.gr/el/kinderdocs-artlab
https://res.momus.gr/el/sofarsoclose
https://res.momus.gr/el/sofarsoclose/item/678-no-school-days
https://res.momus.gr/el/sofarsoclose/item/449-prosmenontas-tin-anoiksi-sta-oneira-mas
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

 

1.1. Ιστορική αναδρομή 

Εάν αναλογιστούμε το μουσείο ως τον χώρο εκείνο που κατορθώνει να ξεπεράσει ακόμα και 

τον ίδιο τον θάνατο, καθώς «το μουσειακό αντικείμενο αποβάλλει τη συγχρονικότητα για να 

περιβληθεί τη διαχρονικότητα, μετατρέπεται από κοινωνικό προϊόν σε πολιτισμικό έργο, 

μεταμορφώνεται από έργο της φυλής σε έργο της ανθρωπότητας, γίνεται μάρτυρας πολιτισμού 

και εθνικής συνείδησης, γίνεται πηγή μόρφωσης, διαπαιδαγώγησης και αισθητικής 

απόλαυσης» (Μάντζιου, 2001:21), δε θα μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ πως θα επέλθει 

ένα τέλος, ένας πνευματικός θάνατος, γιατί τότε θα σήμαινε μια μακροχρόνια παύση της 

πολιτιστικής προσφοράς. Όπως αφηγείται και ο Andre Malraux το 1965 στο δοκίμιο «Le 

musee imaginaire»,  τα αντικείμενα υφίστανται μια βαθιά μεταμόρφωση από το παρελθόν στο 

παρόν θεωρώντας ότι «η ζωή που έχασαν αυτά τα έργα ήταν ακριβώς ότι ανήκαν στα ιερά ή τα 

παλάτια, αλλά αυτή η αλλαγή δεν τα οδήγησε τόσο στον θάνατο, όσο στην αιωνιότητα». Με την 

είσοδο τους στο μουσείο συνάντησαν τη δόξα άλλων διαφορετικών έργων, με τα οποία 

συνδιαλέγονται, και έτσι αναβιώνουν «μέσα από τις επιμέρους μεταμορφώσεις, που φωτίζουν 

η μια την άλλη στο μάτι του θεατή» (Malraux, 2007:211). Άλλωστε,  το μουσείο μέσα από τους 

αιώνες υπήρξε πάντα ένας φωτεινός σηματοδότης πνευματικής ανύψωσης και καλλιέργειας 

που πάντα κατάφερνε να βγει αλώβητο από κάθε συνθήκη κρίσης που χρειάστηκε να βιώσει. 

Όντας πράγματι ένας ζωντανός οργανισμός, οι ζωτικές του λειτουργίες κινδύνεψαν ουκ ολίγες 

φορές σε ανάλογες συνθήκες που η ανθρωπότητα βίωνε μια πανδημία παρόμοιου ή ακόμα πιο 

εκτενούς βεληνεκούς. Αξίζει να αναφέρει κανείς την περίπτωση της Ισπανικής γρίπης, που 

ξέσπασε στη δεύτερη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, και που άφησε εμφανή τα σημάδια 

της στην Τέχνη, αφήνοντας παράλληλα παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, όπως στον 

πίνακα « Η Οικογένεια» του Έγκον Σίλε, όπου απεικονίζεται η γυναίκα του Έντιθ και το παιδί 

τους που δε γεννήθηκε ποτέ.   

 Κι όμως, όσο κι αν κλονίστηκε η Τέχνη κι όσο κι αν δοκιμάστηκε η σχέση της με το κοινό 

που αποτελεί τον άμεσο αποδέκτη της,  δεν λύγισε ποτέ ούτε ξεψύχησε. Πώς θα μπορούσε να 

γίνει αυτό άλλωστε, αφού η Τέχνη είναι  αδιάσπαστο μέρος της ζωής; Επιχειρείται παρακάτω 

μια ιστορική αναδρομή σε πανδημίες που συντάραξαν την ανθρωπότητα και πώς αυτές 

επηρέασαν τον κόσμο των Τεχνών. Εικάζεται, μέσω των ευρημάτων των επιπτώσεων της 

εκάστοτε πανδημίας και του τρόπου αντιμετώπισής της, πως η Τέχνη πάντα υποβάλλεται σε 

εσωτερικές διεργασίες και μετασχηματισμούς δεδομένου των συνθηκών και των εποχών, που 
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τη βοηθούν να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και να βρει νέες λύσεις που προάγουν τον 

πολιτισμό και τη μόρφωση. Η Τέχνη υπήρξε πάντα αρωγός της κοινωνίας σε κρίσιμες 

συνθήκες αντιμετώπισης πανδημιών.   

 

Έγκον Σίλε, Η οικογένεια, 1918, λάδια σε καμβά, 150 

× 160.8 cm, Πινακοθήκη Μπελβεντέρε, Βιέννη 

(πηγή: https://www.alt.gr/zografika-vlemmata-se-kairoys-

pandim-3/ ) 

 

1.2. Οι πανδημίες που συντάραξαν την ανθρωπότητα 

Πανδημία και Μνήμη 

 Είναι αλήθεια πως η παρουσία επιδημιών και ασθενειών έχει σημαδέψει την ανθρώπινη 

ιστορία. Οι καταγεγραμμένες πανδημίες που πέρασαν το κατώφλι της ανθρωπότητας και την 

ταρακούνησαν συθέμελα απαριθμούν πολλές εκατοντάδες με τις περισσότερο διαδεδομένες 

να ξεκινούν από την αρχαιότητα το 430 π.Χ. με τον λοιμό στην Αθήνα,  ο οποίος σύμφωνα με 

τον Θουκυδίδη λέγεται πως ξεκίνησε στην Αιθιοπία και μετά έπληξε την πόλη των Αθηνών 

αποδεκατίζοντας το 25% της πόλης- κράτους , μετά το 541 μ.Χ με την πανώλη του 

Ιουστινιανού να πλήττει την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έπειτα την εποχή του 

Μεσαίωνα τον 14ο αι. με τον Μαύρο Θάνατο να αφανίζει το 35-40% του πληθυσμού της 

Ευρώπης, ενώ επιδημιολογική κρίση εμφανίστηκε ξανά τον 16ο αι. με τη σύφιλη και αργότερα 

τον 19ο αι. τη λέπρα και τη φυματίωση. Η πιο θανατηφόρα πανδημία, όμως, υπήρξε η Ισπανική 

Γρίπη του 1918, η οποία εμφανίστηκε εν μέσω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και επίσπευσε 

τον τερματισμό του, καθώς οι στρατιώτες ήταν πολύ αδύναμοι για να συνεχίσουν να πολεμούν 

και τα θύματα από την πανδημία ήταν πολύ περισσότερα από τα θύματα του πολέμου. 

Ακολούθησαν κι άλλες πιο σύγχρονες νόσοι κατά τη διάρκεια του 20ου και 21ου αι. με κύριες 

χαρακτηριστικές τη νόσο του AIDS, την Ασιατική Γρίπη το 1957, τη νόσο των Τρελών 

Αγελάδων το 1986,  τη γρίπη των Χοίρων το 2009, τον ιό MERS-COV το 2012 και πολλές 

ακόμα. (https://hit.org.gr/koronoios-syllogiki-mnimi-ithikos-panikos-kai-mme/, 

https://www.topontiki.gr/2021/02/27/i-pandimies-pou-sintaraxan-tin-anthropotita/) 

  Η πανδημία από τον κορονοϊό COVID-19 θα έπρεπε να είναι αναμενόμενη, αν αναλογιστεί 

κανείς τις υποδείξεις επιστημόνων και διεθνών οργανισμών που χρόνια πριν έκρουαν τον 

https://www.alt.gr/zografika-vlemmata-se-kairoys-pandim-3/
https://www.alt.gr/zografika-vlemmata-se-kairoys-pandim-3/
https://hit.org.gr/koronoios-syllogiki-mnimi-ithikos-panikos-kai-mme/
https://www.topontiki.gr/2021/02/27/i-pandimies-pou-sintaraxan-tin-anthropotita/
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κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την πιθανότητα μετάλλαξης παλιών επιδημιών, όπως η 

χολέρα, η πανούκλα και ο κίτρινος πυρετός,  σε νέες μορφές με νέο όνομα όπως « SARS, 

πανδημία γρίπης, MERS, Ebola και Zika». (Νίκος Χρυσόγελος, Άνεμος Ανανέωσης, 23 

Απριλίου 2020, https://anemosananeosis.gr/el/illness-history098/). Κανείς όμως από όλους 

εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον τόσο εύθραυστο πλανήτη δεν είχε μνήμη των παλιότερων 

πανδημιών, ίσως γιατί θυμόμασταν όλες αυτές τις πανδημίες «μέσα από την υπεροψία του 

άτρωτου», όπως αναφέρει σε δημόσια συζήτηση με θέμα την « Πανδημία και Μνήμη» στις 4-

2-21, ο ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος και ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ, κ. Γρηγόρης 

Αμπατζόγλου.(ΑμπατζόγλουΓ,ΠανδημίακαιΜνήμη:2021https://www.youtube.com/watch?v=

QPab5bcA7ik) Πολλοί από μας θα γελούσαμε κιόλας αν κάποιος με μαντικές ιδιότητες μας 

περιέγραφε τα μελλούμενα και είναι σχεδόν βέβαιο πως θα τον περνούσαμε για τρελό και τα 

λόγια του βγαλμένα από σενάριο επιστημονικής φαντασίας. 

Όταν όμως αντιλαμβανόμαστε τη μικρότητα της ύπαρξής μας ερχόμενοι αντιμέτωποι με 

παρόμοιες συνθήκες που βίωσε η ανθρωπότητα στο παρελθόν, οφείλουμε να ανατρέξουμε σε 

αυτό για να δούμε πώς μπορούμε να χειριστούμε τις δυσκολίες που προκύπτουν μέσα από την 

εμπειρία των προηγούμενων γενεών. Κι ίσως τότε αντιλαμβανόμαστε πόσο λίγα έχουμε 

αφομοιώσει σε συλλογικό επίπεδο από αντίστοιχες εμπειρίες. Κατά την άποψη της  Συραγώ 

Τσιάρας, Ιστορικού Τέχνης και Αν. Διευθύντριας ΜΟΜus Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, « …. 

αναζητώντας τα ίχνη που άφησε η πανδημία του 1918, είναι ψευδαίσθηση να θεωρούμε πως ένα 

γεγονός που επηρέασε τη ζωή πολλών ανθρώπων αποτυπώνεται αυτόματα στη συλλογική 

μνήμη». Στην ίδια δημόσια συζήτηση σχετικά με την Πανδημία και τη μνήμη, παρατηρεί πως 

πριν τον Β. Π.Π οι κοινωνίες δεν προέβαλαν τη συλλογική μνήμη για τραυματικά γεγονότα 

όπως αυτά που σχετίζονται με την απώλεια ανθρώπινων ζωών από φυσικές καταστροφές και 

πανδημίες.(ΤσιάραΣ,ΠανδημίακαιΜνήμη:2021https://www.youtube.com/watch?v=QPab5bc

A7ik ). Για παράδειγμα, για τα θύματα της πανδημίας της Ισπανικής γρίπης του 1918 που 

εικάζεται πως ανέρχονται ακόμα και ως 100,000,000 θύματα, στήθηκαν ελάχιστα μνημεία σ’ 

όλο τον κόσμο, « ίσως γιατί κυριάρχησε η ανάγκη του ιδιωτικού πένθους και όχι της συλλογικής 

μνήμης».(ο.π) Το ίδιο θέμα διερευνάται στο βιβλίο του Γάλλου καθηγητή Γεωγραφίας Freddy 

Vinet , Η μεγάλη γρίπη του 1918, με υπότιτλο Η χειρότερη επιδημία του 20ού αιώνα - 

Ιστορία της ισπανικής γρίπης (μτφρ. Αριστέα Κομνηνέλλη, Μεταίχμιο, 2020),όπου 

υποστηρίζεται η ίδια άποψη περί απώθησης των παρελθόντων πανδημιών από τη συλλογική 

μνήμη αλλά και από την ιστορία. ( https://www.efsyn.gr/tehnes/ekdoseis-biblia/anoihto-

biblio/270587_selides-gia-tin-pandimia-29.11.2020, 20:30ανακτήθηκε στις 23-05-21, 10:18).  

https://anemosananeosis.gr/el/illness-history098/
https://www.youtube.com/watch?v=QPab5bcA7ik
https://www.youtube.com/watch?v=QPab5bcA7ik
https://www.youtube.com/watch?v=QPab5bcA7ik
https://www.youtube.com/watch?v=QPab5bcA7ik
https://www.efsyn.gr/tehnes/ekdoseis-biblia/anoihto-biblio/270587_selides-gia-tin-pandimia-
https://www.efsyn.gr/tehnes/ekdoseis-biblia/anoihto-biblio/270587_selides-gia-tin-pandimia-
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Αντίθετα, μετά τον Β. Π.Π παρατηρείται μια μετατόπιση του κέντρου βάρους από τους ήρωες 

και πρωταγωνιστές στα θύματα της Ιστορίας,  όπως γίνεται κατανοητό μέσα από την ανέγερση 

μνημείων στη μνήμη των θυμάτων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Μνημείο 

Δολοφονημένων Εβραίων του Βερολίνου ή το Μνημείο των Βετεράνων Πολέμου του Βιετνάμ 

στην Ουάσιγκτον. Ήδη, στις μέρες μας ένα παγκόσμιο μνημείο σχεδιάζεται από αρχιτέκτονες 

στην Ουρουγουάη για να αποτίσει φόρο τιμής στα εκατομμύρια θύματα της νέας αυτής 

θανατηφόρας πανδημίας. Ολόκληρη βιομηχανία της τουριστικής αξιοποίησης του τραύματος, 

γνωστή ως thanatourim, από την ελληνική λέξη θάνατος, ή αλλιώς dark tourism έχει στηθεί 

ώστε να μη λησμονηθεί αυτό που έχει χαθεί άδικα.(Τσιάρα Σ, Πανδημία και Μνήμη: 

2021,https://www.youtube.com/watch?v=QPab5bcA7ik) 

Το ερώτημα που εύλογα γεννάται είναι πώς μπορεί το παρελθόν και η μνήμη να θρέψει τη ζωή 

και να μην την εμποδίσει επαναλαμβάνοντας τα ίδια λάθη. Εάν η Ιστορία έχει ανεπαρκείς 

καταγραφές των προηγούμενων πανδημιών  και εφόσον η ίδια δεν αποτελεί επαρκής πηγή 

κατανόησης και εξοικείωσης με το τραύμα, πώς μπορούν οι κοινωνίες να ταυτοποιηθούν μέσω 

της μνήμης; Ποιος είναι ο συνδετικός κρίκος που θα ισχυροποιήσει και θα διασώσει τη μνήμη 

ώστε να μη χαθεί ούτε να λησμονηθεί; Η αλήθεια είναι πως η μνήμη των πανδημιών ιστορικά 

έχει διασωθεί μόνο μέσω της γλώσσας, αλλά κυρίως μέσω της λογοτεχνίας και της Τέχνης. Ο 

γνωστός ιστορικός Αντώνης Λιάκος , ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ παρατηρεί στην ίδια 

δημόσιασυζήτηση(ΛιάκοςΑ,ΠανδημίακαιΜνήμη:2021,https://www.youtube.com/watch?v=Q

Pab5bcA7ik)πως η Ισπανική γρίπη του 1918 ούτε καν διδασκόταν ενώ η μεγαλύτερη πανδημία 

που ενέσκηψε στον κόσμο και δεν ήταν άλλη από μια πανδημία πανώλης στα χρόνια του 

Ιουστινιανού, η οποία εξάλειψε το ¼ των κατοίκων της Μεσογείου και επανερχόταν επί 70 

έτη, δεν είναι γνωστή ούτε ανάμεσα στους ίδιους τους βυζαντινολόγους. Κι αυτό γιατί 

απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση της μνήμης ώστε να μην πέσουν οι πανδημίες στη λήθη 

είναι να δημιουργηθούν κοινότητες μνήμης για να καλλιεργήσουν τη θύμηση τους. Όμως, η 

μνήμη των πανδημιών υπήρξε αδύναμη και διάσπαρτη, χωρίς θεσμική πλαισίωση, ενώ 

μπόρεσε να διατηρηθεί μόνο μέσω της αφήγησης σε πολλά λογοτεχνικά έργα, ξεκινώντας από 

την Ιλιάδα, η οποία αρχίζει με την αναφορά σ’ ένα λοιμό, ο οποίος παρουσιάζεται ως Θεία 

Δίκη, ενώ η επιδημία του 1722 στην Αγγλία διασώθηκε μέσα από το έργο του Daniel Dafoe. 

Στα πλαίσια του δημοσίου διαλόγου για τις πανδημίες και τη μνήμη, η Μαρία Τσαντσάνογλου, 

Ιστορικός Τέχνης και Αν. Γεν. Διευθύντρια MOMus, συμπληρώνει πάνω στο ίδιο θέμα πως 

μέσω της λογοτεχνίας η μνήμη για τις πανδημίες διατηρείται ζωντανή, όπως στην περίπτωση 

κλασικών αριστουργημάτων όπως η Μάσκα του Κόκκινου Θανάτου, του Edgar Alan Poe το 

https://www.youtube.com/watch?v=QPab5bcA7ik
https://www.youtube.com/watch?v=QPab5bcA7ik
https://www.youtube.com/watch?v=QPab5bcA7ik
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1842 , όπου παρουσιάζονται τα μέλη της αριστοκρατίας να κρύβονται και να γιορτάζουν σε 

έναν πύργο, πιστεύοντας πως είναι ασφαλείς, μακριά από την ασθένεια που εξαφανίζει τον 

υπόλοιπο κόσμο, ενώ στην πράξη εγκλωβίζονται πίσω από τα τείχη, έχοντας τον θάνατο 

ανάμεσάτους.(ΤσαντσάνογλουΜ,ΠανδημίακαιΜνήμη:2021,https://www.youtube.com/watch?

v=QPab5bcA7ik)  Άλλα παρόμοια έργα είναι,  Η Πανούκλα του Καμύ ή Ο Έρωτας στα Χρόνια 

της Χολέρας του Gabriel Garcia Markes, ή ακόμα και ο Δρ Ζιβάγκο του Παστερνάκ που, ενώ 

ο ίδιος νοσεί περιθάλπει κιόλας σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου τραυματίες πολέμου, αλλά και 

ασθενείς της Ισπανικής γρίπης. Παρακάτω παρατίθεται ένα μικρό απόσπασμα από το έργο του 

Καμύ, Η Πανούκλα όπου μέσω της παραστάτικης απεικόνισης της πραγματικότητας γινόμαστε 

μάρτυρες των δυσκολιών που διατρέχουν τους ανθρώπους σε παρόμοιες καταστάσεις μιας 

υγειονομικής κρίσης, 

Πράγματι μερικοί συμπολίτες μας είχαν χάσει τα μυαλά τους από τη ζέστη και την πανούκλα, και 

καταφεύγοντας στη βία, προσπαθούσαν να σπάσουν τον κλοιό των φρουρών και να βγουν από 

την πόλη […]. Από κάποια σπίτια ακούγονταν βογκητά. Παλιά, όταν συνέβαινε κάτι τέτοιο, οι 

περίεργοι μαζεύονταν στο δρόμο ν’ ακούσουν. Τώρα όμως οι καρδιές είχαν σκληρύνει, όλοι 

προσπερνούσαν ή απλώς ζούσαν δίπλα στους θρήνους, λες κι οι κραυγές ανήκαν στο καθημερινό 

λεξιλόγιο των ανθρώπων… –Αλμπέρ Καμύ, Η πανούκλα, 1947( 

https://www.culturenow.gr/217442-2/) 

Όπως σε κάθε υγειονομική κρίση χρειάστηκε να παρθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της 

εκάστοτε πανδημίας, έτσι και σ’ αυτή παρατηρούνται κοινοί τρόποι χειρισμού μιας έκτακτης 

κατάστασης, όπως η χρήση μάσκας ή το πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή χειραψιών με τον 

τρόπο που αποτυπώνονται κυρίως σε memorabilia την εποχή της Ισπανικής γρίπης, για 

παράδειγμα  κονκάρδες, αφίσες, υγειονομικές οδηγίες και έντυπα της εποχής. Πολύ εύστοχα 

μπορούν τα έργα τέχνης, όπως οι ζωγραφικοί πίνακες να μιλήσουν στην καρδιά των ανθρώπων 

και να διατηρήσουν αναλλοίωτη τη συλλογική μνήμη. Διάσημοι πίνακες, όπως του Έντβαρτ 

Μουνκ, « Με Ισπανική Γρίπη» και « Μετά την Ισπανική Γρίπη», δίνουν με τον πιο 

παραστατικό και καθηλωτικό τρόπο στιγμιότυπα και εικόνες του ανθρώπου που νοσεί από τον 

πιο θανατηφόρο ιό.  Η μορφή του ίδιου του καλλιτέχνη, ο οποίος στέκεται  αδύναμος και 

χλωμός μπροστά σε ένα ακατάστατο κρεβάτι με το στόμα ανοιχτό, είναι μια σκηνή οικεία, 

καθώς παραπέμπει στον κάθε νοσούντα ασθενή που έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο. Το ανοιχτό 

στόμα δηλώνει και την αδυναμία αναπνοής, ένα σύμπτωμα της γρίπης. Επίσης, υπάρχει έντονα 

μέσα από τα παχιά στρώματα κίτρινης και πορτοκαλί μπογιάς το συναίσθημα της μοναξιάς και 

μιας προσωπικής πάλης. Είναι άραγε αυτό το συναίσθημα κάτι ξένο προς εμάς ή μήπως η 

https://www.youtube.com/watch?v=QPab5bcA7ik
https://www.youtube.com/watch?v=QPab5bcA7ik
https://www.culturenow.gr/217442-2/
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Τέχνη με τα εκφραστικά μέσα που διαθέτει καταγράφει την Ιστορία και μεταφέρει μια 

θρυαλλίδα μνήμης στον χρόνο; 

Δανειζόμενος τα λόγια του Μπέρρυ Ναχμίας, « Όσοι δεν μιλούν μένουν πίσω από το 

συρματόπλεγμα», ο Γρηγόρης Αμπατζόγλου θεωρεί τη μνήμη και την αφήγηση όχι μόνο 

καθήκον αλλά ανάσα ζωής σε μια εποχή που η ζωή δεν θεωρείται πλέον δεδομένη, καθώς αυτό 

που ζούμε μπορεί να περιγραφεί και ως αφαίμαξη της ίδιας της ζωής. « Αυτοί που θα 

μπορέσουν να μιλήσουν, θα μεταφέρουν μια θρυαλλίδα μνήμης» αναφέρει χαρακτηριστικά με 

την τέχνη να παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. « Εφόσον το ψυχικό τραύμα δεν είναι ορατό, μπορεί 

να ακουστεί καλύτερα μέσω της λογοτεχνίας ή να οπτικοποιηθεί μέσω της ζωγραφικής 

αυξάνοντας έτσι την ανθεκτικότητα σε αυτό και δημιουργώντας παράλληλα ένα άνοιγμα προς 

μια δυνατότητα ζωής».( Αμπατζόγλου Γ, Πανδημία και Μνήμη: 

2021,https://www.youtube.com/watch?v=QPab5bcA7ik) 

 

 

 

Φυσικά δεν πρέπει να παραβλέψει κανείς τη 

σημαντική συμβολή διεθνών οργανισμών, όπως είναι η UNESCO, ή τα αρχεία του κράτους, 

οι δημόσιες βιβλιοθήκες και τα μουσεία στην καταγραφή των ενεργειών που 

πραγματοποιούνται, με σκοπό να διευκολύνουν τις μελλοντικές γενιές να κατανοήσουν την 

έκταση της πανδημίας και την επίδρασή της στις κοινωνίες. Η καταγεγραμμένη πολιτιστική 

Τρόποι αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης κατά την Ισπανική Γρίπη του 1918

Edvard Munch, self portrait with the Spanish Flu, oil 
on canvas,

1919, The National Gallery, Oslo

Edvard Munch, self portrait after the Spanish Flu, oil 
on canvas, 1919,

Munch Museum, Oslo

https://www.youtube.com/watch?v=QPab5bcA7ik
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κληρονομιά αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης και ιστορικής μελέτης των τρόπων με 

τους οποίους οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, οι ίδιοι οι πολίτες και η διεθνής κοινότητα 

διαχειρίστηκαν τις πανδημίες κατά το παρελθόν. Η UNESCO, μέσω του Προγράμματος 

«Memory of the World (MoW)»  είναι έτοιμη να στηρίξει όλα τα Κράτη-Μέλη, τα οποία 

επιθυμούν να διατηρήσουν τα επίσημα έγγραφα που σχετίζονται με τον COVID-19, μέσα στο 

πλαίσιο των Οδηγιών του 2015 της UNESCO. Το Πρόγραμμα αυτό αφορά στη διατήρηση και 

πρόσβαση στην καταγεγραμμένη πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων των 

εγγράφων και σε ψηφιακή μορφή. (Διακήρυξη της UNESCO για την αντιμετώπιση του Covid-

19). Με αυτό τον τρόπο καταγράφεται ένα κοινό μέτωπο αντιμετώπισης της απειλής της 

πανδημίας, το οποίο  πραγματοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα και κινητοποιεί ανθρώπους 

όλης της γης, μεταθέτοντας έτσι την απώλεια από το ιδιωτικό στο δημόσιο και δημιουργώντας 

ισχυρές κοινότητες μνήμης, ώστε η μνήμη να πάψει να είναι διάσπαρτη και χαμηλόφωνη, αλλά 

να ορθώσει το ανάστημά της μπροστά στον αόρατο εχθρό που την απειλεί να την ωθεί στη 

λήθη. 

Η μνήμη του κορονοϊού είναι βέβαιο πως θα κρατηθεί ζωντανή σήμερα περισσότερο από κάθε 

άλλη εποχή, μιας και στις  μέρες μας υπάρχουν τόσες πολλές ιατρικές γνώσεις σε ένα 

μεγαλύτερο φάσμα της ανθρωπότητας. ώστε να μην χρειάζεται να αποτυπώνεται η κάθε 

πανδημία μέσω της Τέχνης συχνά δαιμονοποιώντας την, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Ο 

διευθυντής του μουσείου Wien στη Βιέννη, Αυστρία, Matti Bunzi παρατηρεί πως τα 

αντικείμενα αποτελούν « πρεσβευτές» της εποχής τους, με τη διαφορά πως στη δική μας εποχή 

της γρήγορης πρόσβασης στην πληροφορία,  η αποτύπωση της πανδημίας μπορεί να γίνει με 

πολλά εκφραστικά  τεχνολογικά μέσα. Στο μουσείο του, από τον Μάρτη του 2020, παραπάνω 

από 1300 άτομα ανταποκρίθηκαν μέσω e-mail στην πρόσκληση του μουσείου να συνδράμουν 

με διάφορα αντικείμενα από τα προσωπικά τους συναισθήματα για την πανδημία, 

χρησιμοποιώντας την ταμπέλα « Μνήμη Κορονοιού» με το έκθεμα του « κεντητού κορονοιού 

με βελονάκι» να αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα.( Matti B, Museums And the Web at The 

Times of Covid-19:112). 
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Στη Γερμανία από το Αμβούργο μέχρι το Μόναχο και την Κολωνία, τα μουσεία ζητούν από 

τους ανθρώπους να μην πετούν τα αντικείμενα από την καθημερινή τους ζωή αλλά να τα 

φωτογραφίζουν και να τα αποστέλλουν ως πειστήρια όχι μόνο της προσωπικής αλλά και της 

συλλογικής μνήμης.( https://www.dw.com/en/museums-collect-coronavirus-pandemic-

artifacts/a-53189713 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

2.1. «Οι πολλαπλές έννοιες του Μουσείου» 

Αν η Τέχνη είναι συνυφασμένη με την ίδια τη ζωή και διατηρεί τη μνήμη μέσα από τους 

αιώνες, το πιο κατάλληλο μέρος όπου η Τέχνη συναντά το επιστέγασμά της, το «σπιτικό» της 

υπό μία έννοια, είναι χωρίς καμιά αμφιβολία το μουσείο. Η έννοια του μουσείου δεν είναι 

στατική, αλλά μεταβάλλεται μέσα στον χρόνο. Από λειτουργικής πλευράς, το μουσείο είναι ο 

φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση  των αντικειμένων Τέχνης, με κύριο γνώμονα 

τη συλλογή, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και την μελέτη. Όπως επισημαίνει ο Stephen 

Weil (1990:46 στο άρθρο της Ανδρομάχης Γκαζή, Μουσεία για τον 21ο αι:.3), αυτή η άποψη 

περί μουσείου είναι περισσότερο ιδεολογικά ουδέτερη, καθώς δεν « εμπλέκει θέματα σχετικά 

με πολιτιστικές, πολιτικές και ηθικές αξίες και πεποιθήσεις, τα οποία σπάνια επισύρουν κοινή 

συναίνεση». Κι ενώ η λειτουργική αντίληψη του μουσείου εγείρει θέματα περί 

επαγγελματισμού του, μια πιο διευρυμένη αντίληψη μετατοπίζει το κέντρο βάρους από τα 

αντικείμενα στις πληροφορίες που τα συνοδεύουν. Αναζητώντας τον ορισμό του μουσείου 

μέσα από τους επίσημους φορείς, παρατηρούμε μια αλλαγή πλεύσης από τη δεκαετία του 1970, 

όταν το μουσείο ορίζεται ως « ένα ίδρυμα οργανωμένο και μόνιμο, με εκπαιδευτικό ή 

αισθητικό κυρίως προορισμό με επαγγελματικό προσωπικό, το οποίο χρησιμοποιεί 

αντικείμενα, φροντίζει γι’αυτά και τα εκθέτει στο κοινό με κάποια κανονικότητα» ( ο.π,3), στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990, όπου το μουσείο, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Ένωση 

Μουσείων Μεγάλης Βρετανίας, θεωρείται « ένα ίδρυμα που συλλέγει, τεκμηριώνει, διατηρεί 

εκθέματα και ερμηνεύει υλικές μαρτυρίες και τις σχετικές πληροφορίες προς δημόσιο όφελος.( 

https://www.dw.com/en/museums-
collect-coronavirus-pandemic-artifacts/a-

53189713
https://www.wienmuseum.at/en/corona-collection-project( 

ανακτήθηκε στις 28-10-21, 1: 07μμ)

https://www.dw.com/en/museums-collect-coronavirus-pandemic-artifacts/a-53189713
https://www.dw.com/en/museums-collect-coronavirus-pandemic-artifacts/a-53189713
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ο.π, 3) Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 παρατηρείται μια ακόμα μετατόπιση του κέντρου 

βάρους από τα αντικείμενα και τις πληροφορίες γύρω από αυτά στον ίδιο τον επισκέπτη. Σε 

αντικατάσταση του παλιότερου ορισμού του 1991, η Ένωση Μουσείων Μεγάλης Βρετανίας 

υιοθετεί το 1998 τον εξής ορισμό του μουσείου, 

Τα μουσεία δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν συλλογές και να αντλούν 

έμπνευση, γνώση και ευχαρίστηση. Είναι ιδρύματα που συλλέγουν, προστατεύουν και κάνουν 

προσιτά αντικείμενα και δείγματα του φυσικού κόσμου, τα οποία φυλάσσουν προς όφελος της 

κοινωνίας.( ο.π, 4) 

Η κοινωνική αντίληψη του μουσείου υπήρξε πράγματι πρωτοποριακή, καθώς προτάσσει τον 

κοινωνικό του ρόλο, με κύριο σύνθημα την  ευχαρίστηση ,την ψυχαγωγία και την ψυχική 

ανάταση ως το ύψιστο αγαθό. Αλήθεια, κάθε ορισμός περί μουσείου, απογυμνωμένος από το 

κοινωνικό του περίβλημα, θα ήταν κενός. Είτε ορίσουμε το μουσείο ως αντικείμενα, ιδέες ή 

ακόμη και απλώς ένα κτίριο, θα υπήρχε κενό επικοινωνίας, αν δεν συμπεριλαμβάναμε τον ίδιο 

τον άνθρωπο και τη σχέση που αναπτύσσει με αυτό. Η έννοια της κοινωνικής αποστολής 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της έννοιας του μουσείου και οφείλει να διαποτίσει όλα τα 

κοινωνικά στρώματα, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο του πλανήτη .Όπως αναφέρει 

η Gaynor Kavanagh( 1994,3) « τα μουσεία αφορούν πολύ περισσότερα πράγματα από μια 

λίστα λειτουργιών{ ……} αφορούν την πειθώ την ενέργεια, την αφοσίωση, τον 

επαγγελματισμό και μια γερή δόση ενθουσιασμού.» ( ο.π, 4)  Ίσως αυτο θα ήταν το ουσιαστικό 

κέρδος στην μετά- covid εποχή, όπου η νέα εκδοχή του μουσείου που ξεπερνάει τα γεωγραφικά 

μήκη και πλάτη της Γης θα μπορούσε ενδεχομένως, να αγκαλιάσει περισσότερο κόσμο και να 

προσφέρει απλόχερα μερικές ανάσες ζωής, σε μια κοινωνία που ψυχορραγεί και βυθίζεται 

ολοένα και περισσότερο στη θλίψη και στην απάθεια. Αν υιοθετήσουμε, λοιπόν το αρχαίο 

γνωμικό, « ουδέν κακόν αμιγές καλού», ας είναι η επικοινωνία του κόσμου με το μουσείο η « 

ψυχοθεραπεία» που θα τον λυτρώσει από το αίσθημα του αποκλεισμού που βιώνει τόσο βίαια 

και αδικαιολόγητα.  

 

 

2.2. Ιστορική εξέλιξη των Μουσείων 

Από τα πρώτα μουσεία στην αρχαιότητα που δεν είχαν καμία σχέση με τη συλλογή και τη 

φύλαξη αντικειμένων αλλά ορίζονταν ως τεμένη λατρείας ή χώροι φιλοσοφικών συζητήσεων    
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μέχρι σήμερα, το μουσείο χαράσσει μια μακραίωνη ιστορία μέσα στο χρόνο μέχρι να 

καταλήξει στη σύγχρονη μορφή του πολυδύναμου και πολυδιάστατου πολιτιστικού 

οργανισμού.  

Κατά τον 4ο αι. π.Χ,. λειτουργεί το Λύκειο του Αριστοτέλη στην Αθήνα, το οποίο με την 

ιδιότητα του μουσείου- σχολείου θέτει τις βάσεις της φιλοσοφικής αναζήτησης από τον 

Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Κατά το ίδιο πρότυπο, ο Πτολεμαίος στη διάρκεια των 

Ελληνιστικών χρόνων δημιουργεί το 290 π.Χ, το Μουσείο της Αλεξάνδρειας, στον χώρο του 

οποίου λειτουργούσε βιβλιοθήκη, αστεροσκοπείο και ερευνητικά εργαστήρια. Σύμφωνα  με 

την Γκαζή, η Ελλάδα και η Ρώμη κατέχουν εξέχουσα θέση στην ιστορία του μουσείου στο 

δυτικό κόσμο. Εικάζεται πως στην Αθήνα, σύμφωνα με μαρτυρία του Παυσανία, μια αίθουσα 

των Προπυλαίων της Ακρόπολης φιλοξένησε έκθεση πινάκων ζωγραφικής. (Γκαζή, 1999 στο 

Τρίκου Νικολέττα, 2017:16), Ακολουθεί μια μεγάλη καμπή από τον 4ο μέχρι τον 14ο αι. στον 

χώρο του μουσείου, κυρίως λόγω των πολέμων και των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης, όπου 

τα έργα τέχνης φυλάσσονται σε ιδιωτικές συλλογές σε ναούς κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, ενώ 

κατά τον Μεσαίωνα οι συλλογές εμπλουτίζονται με εκκλησιαστικά χειρόγραφα και βρίσκουν 

καταφύγιο στα μοναστήρια. 

 Η στροφή του ανθρώπου προς τις Τέχνες, τις Επιστήμες και τα Γράμματα, κατά τη διάρκεια 

της Αναγέννησης τον 15ο αι., αναπτερώνει το ηθικό, καθώς μέσω της μελέτης των ιδιωτικών 

συλλογών από βασιλιάδες και ευγενείς,  σκοπό έχει να δημιουργήσει τον « πανεπιστήμων 

άνθρωπο» ( homo universalis).( Αναστασία Ματσαρίδου, 2014: 4), προσδίδοντας έτσι 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα στην Τέχνη. Κομβικό σημείο για το άνοιγμα του μουσείο στο ευρύ 

κοινό με τη θέσπιση των πρώτων δημόσιων μουσείων υπήρξε ο 18ος αι με την επίδραση του 

Διαφωτισμού και των ιδεών του στον χώρο της Τέχνης. Όλοι οι άνθρωποι θα μπορούσαν εν 

δυνάμει να μορφωθούν και ως εκ τούτου, πολλές ιδιωτικές συλλογές, όπως η περίφημη 

συλλογή Uffizi της Φλωρεντίας, δωρήθηκαν στο κράτος, ακόμα και βασιλικές κατοικίες, όπως 

αυτή του Schloss Belvedere της Αυστρίας μετατράπηκαν σε αίθουσες Τέχνης. Το πρώτο 

επίσημο δημόσιο μουσείο εγκαινιάσθηκε το 1759 και δεν ήταν άλλο από το Βρετανικό 

Μουσείο, όπου ο Sir Hans Sloane δώρισε την προσωπική του συλλογή, με την προϋπόθεση να 

μπορεί να έχει πρόσβαση σ’ αυτήν ένα μεγάλο πλήθος κοινού, κάτι το οποίο δεν κατέστη 

εξολοκλήρου εφικτό, αφού μόνο περιορισμένες ομάδες επισκεπτών κατάφεραν να έχουν 

πρόσβαση ύστερα από σχετική αίτηση που υπέβαλλαν και πολύμηνη αναμονή, ενώ φυσικά η 

είσοδος στα παιδιά ήταν απαγορευτική.( ο.π, 5) 
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Κατά τη διάρκεια του 19ου αι. με την δημιουργία των εθνικών κρατών και, καθώς η έννοια του 

μουσείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες 

της κάθε εποχής, το μουσείο γίνεται χώρος αναπαράστασης της εθνικής ταυτότητας, με κύριο 

στόχο « τη σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης και τη συνειδητοποίηση της εθνικής 

ταυτότητας» ( Κακούρη- Χρόνη, 2006:22 στο Καραουλάνη Μαρία, 2018: 18). Με το κίνημα 

του Νεοκλασικισμού και την αναβίωση της αρχαιοελληνικής Τέχνης στη Γαλλία και την 

Γερμανία, τα μουσεία κατασκευάζονται κατά τα αρχαιοελληνικά πρότυπα αρχιτεκτονικής, 

έχοντας ως στόχο τη δημιουργία  έντονων συναισθημάτων, όπως το δέος και ο θαυμασμός.( 

Αναστασία Ματσαρίδου, 2014: 5). Την ίδια περίοδο, σταδιακά διευρύνεται το αντικείμενο των 

συλλογών, οδηγώντας στην κατηγοριοποίησή τους σε μουσεία τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας 

αλλά και λαογραφικά. Στην Ελλάδα την ίδια εποχή δημιουργούνται τα πρώτα μουσεία, όπως 

αυτό της Ακρόπολης το 1874, το Εθνικό Αρχαιολογικό το 1886, το Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ολυμπίας το 1875 όπως και η Εθνική Πινακοθήκη το 1900  ( ΕΑΠ, 2002, Διαστάσεις 

πολιτιστικών Φαινομένων, σελ. 22, τομ. Γ. στο Αναστασία Ματσαρίδου, 2014: 5). Στην 

αλλαγή του αιώνα, οι εξελίξεις στον τομέα των Τεχνών είναι καταιγιστικές με την βιομηχανική 

επανάσταση και τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία 

πολυάριθμων μουσείων ανά τον κόσμο τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Αμερική και την 

περαιτέρω διακλάδωσή τους σε μουσεία, όπως αυτά των  Επιστημών και Τεχνολογίας και 

Σύγχρονης Τέχνης.( ο.π, 6). Μετά τα μέσα του 20ου αι., με τη γιγάντωση των μεσαίων αστικών 

στρωμάτων και τη διείσδυση πολιτιστικών προϊόντων μαζικής κουλτούρας που δεν 

προοριζόταν μόνο για τις οικονομικά εύρωστες κοινωνικές ομάδες, τα μουσεία στρέφουν το 

ενδιαφέρον τους περισσότερο στον άνθρωπο. Η Δαλακούρα αναφέρει πως το κέντρο βάρους 

από τις συλλογές και τα αντικείμενα μετατοπίζεται όλο και περισσότερο στους ανθρώπους και 

στον τρόπο με τον οποίο αυτοί βιώνουν την επίσκεψη (Δαλακούρα,2008 στο Τρίκου 

Νικολέττα,2017:21).  Στην καίρια λοιπόν ερώτηση που τίθεται αυτόν τον αιώνα από τους 

φουτουριστές με πρωτεργάτη τον Filippo Marinetti εάν τα μουσεία αποτελούν  δημόσια « 

νεκροταφεία» αντικειμένων ή εργαλεία εκπαίδευσης, η απάντηση είναι προφανής. Πράγματι,  

το μουσείο, αποτελώντας έναν ζωντανό οργανισμό ενταγμένο στη ζωή, συνομιλεί με τους 

επισκέπτες του και δύναται να τους εκπαιδεύσει, όχι σαν ένας φορέας που αποτελεί προέκταση 

μιας άλλης εκπαιδευτικής μονάδας, όπως αναφέρεται στη  Ραΐση Βολανάκη, αλλά σαν ένα 

παράλληλο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έχοντας στη διάθεσή του όλα τα νέα τεχνολογικά 

επιτεύγματα και πολυποίκιλα μέσα, βοηθά το κοινό του να κατανοήσει καλύτερα την 

ιστορικότητα των αντικειμένων που εκθέτει, καθώς και να τα εντάξει στο ιδιαίτερο 

κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν (Ραΐση-Βολανάκη 1995:15 στο Ιωάννης Κ. 
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Καρατζίκος, 2017:8) Επισημαίνεται δε, ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου που ισχύει από το 1948 και εντεύθεν, αναφέρει ότι όλοι δικαιούνται να 

συμμετέχουν ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας, να απολαμβάνουν τις τέχνες και 

να μετέχουν στην επιστημονική πρόοδο και τα αγαθά της. ( Παναγιώτα Νικολοπούλου, 

2020:12) 

 

2.3. Το Σύγχρονο Μουσείο 

Μέσα από διάφορες μελέτες έχει διατυπωθεί μια πληθώρα απόψεων σχετικά με την εικόνα του 

σύγχρονού μουσείου, όλες εκ των οποίων έχουν ένα κοινό παρονομαστή- τη σχέση με το 

κοινό. Η Νάκου αναφέρει πως « Το σύγχρονο μουσείο στοχεύει, κυρίως, στην προσαρμογή 

του στις νέες κοινωνικές συνθήκες, στη λειτουργικότητα και βιωσιμότητά του, καθώς και στην 

επικοινωνία με το κοινό του (Νάκου 2001:125 στο Καρατζίκος, 2017: 8 ). Στο ίδιο σύγγραμμα 

διατυπώνεται η άποψη της Ραΐση - Βολανάκη πως το μουσείο θα πρέπει να είναι ευχάριστο, 

να προσελκύει το κοινό και να δίνει κίνητρα για προβληματισμό και δράση (Ραΐση-Βολανάκη 

1995:14, ο.π). Σύμφωνα με την Νάκου( (Νάκου 2001:125,ο.π), το σύγχρονο μουσείο 

επηρεάστηκε από τις επιστημολογικές απόψεις του 19ου αι. ότι η πραγματικότητα είναι 

πολυσύνθετη, οδηγώντας στην άμεση διασύνδεση των μουσείων και των συλλογών τους με το 

κοινωνικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται στον ορισμό του 

ΙCOM για το μουσείο, όπως αναφέρεται παρακάτω, 

«Μόνιμο ίδρυμα στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοιχτό στο κοινό, που 

ερευνά τα υλικά αντικείμενα των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους, αποκτά αυτά τα 

αντικείμενα, τα διατηρεί, τα ερμηνεύει και πρωτίστως τα εκθέτει προς όφελος του κοινού, κυρίως 

μέσα από διαδικασίες μελέτης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας» (Desvallees, Mairesse, 2014:89, 

στο ο.π, 1) 

Τα σύγχρονα μουσεία διαχωρίζονται σύμφωνα με τον τύπο σε α) μουσεία τέχνης β) μουσεία 

επιστημών του ανθρώπου γ) μουσεία επιστημών της φύσης δ) μουσεία επιστημών και 

τεχνολογίας ε) μικτά μουσεία στ) φυσικά πάρκα και οικομουσεία, πολιτισμικά τοπία, 

αρχαιολογικά και ιστορικά πάρκα, εικονικά μουσεία (Ορφανίδη 2006:21-24 στο ο.π, 8-9). 

Ένας ακόμα διαχωρισμός αφορά τον τύπο του επιστημολογικού προσανατολισμού τους 

διακρίνοντας τα σε τρεις τύπους:  
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Α) Τα παραδοσιακά, τα οποία προσανατολίζονται κυρίως στη φύλαξη, μελέτη και προστασία 

των μουσειακών αντικειμένων μένοντας απαγκιστρωμένα στις μουσειολογικές αντιλήψεις του 

19ου αι.( γραμμική παράθεση του θεματικού περιεχομένου τους, ενδιαφέρον μόνο για τη δική 

τους «αντικειμενική» αλήθεια, αδιαφορία για τις επιθυμίες και το υπόβαθρο του κοινού τους) 

(Νάκου 2001:131-134, στο ο.π 9) 

Β) Τα μοντέρνα τα οποία συντηρούν και μελετούν τις συλλογές τους και για το κοινό τους( 

object and people-oriented) χρησιμοποιώντας ποικίλλα μέσα πληροφόρησης για την επίτευξη 

των σκοπών τους, όπως τη λεζάντα, σκηνογραφικά πλαίσια, οσμές, ήχους, διαφάνειες, video, 

επαφή με αντικείμενα. ( (Νάκου 2001:134-137, ο.π) 

Γ) Τα μεταμοντέρνα, τα οποία απευθυνόμενα σε ένα ετερόκλητο κοινό, παρουσιάζουν τα 

εκθέματά τους με τρόπους που επιτρέπουν πολλαπλές αναγνώσεις. Τα κυρίαρχα στοιχεία 

αυτών των μουσείων είναι το κοινό που βρίσκεται στο επίκεντρο αλλά και το παρόν, εφόσον 

όλες οι ερμηνείες των αντικειμένων γίνονται σε συνάρτηση με τον παρόντα χρόνο. ( Νάκου 

2001:134-137, ο.π) 

Σε συνάρτηση με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την κοινωνική διάσταση του μουσείου και 

της δυνατότητας να παράγει το ίδιο γνώση μέσω της διάδρασης με το κοινό, ανοίγεται ,ήδη με 

το πέρασμα στον 21ο αι., ένας νέος ορίζοντας για τη μουσειακή εμπειρία. Με την πρόοδο της 

τεχνολογίας και την απόλυτη κυριαρχία της σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας των 

πολιτών, προσφέρονται συνεχώς καινούρια εργαλεία που φέρνουν το κοινό ακόμα πιο κοντά 

στο μουσείο. Βρισκόμαστε ήδη σε μια κρίσιμη καμπή της Ιστορίας, όπου η έλευση της 

πανδημίας που μαστίζει την ανθρωπότητα τα τελευταία δύο χρόνια θα μετασχηματίσει τη 

μουσειακή εμπειρία σε κάτι εντελώς διαφορετικό και νέο, ώστε χρόνια μετά θα μιλάμε για 

προ-covid και μετά – covid εποχή. Οι καταιγιστικές εξελίξεις που διαδραματίζονται στο χώρο 

των μουσείων αλλά και των Τεχνών γενικότερα δεν έχουν ακόμα αποκρυσταλλωθεί. Μένει να 

χρησιμοποιήσουμε τη γνώση του παρελθόντας και τα εργαλεία του σήμερα και του αύριο, 

έχοντας στο νου την αφετηρία,  που δεν είναι άλλη από την σχέση με το κοινό, που μένει πάντα 

ζωντανή, ακόμα και πίσω από κλειστές πόρτες. Και ποιος ξέρει; Ίσως μια μέρα που θα μας 

ζητηθεί να κάνουμε τον απολογισμό, η ζυγαριά να γείρει προς ένα θετικό πρόσημο, όπου ο 

εναγκαλισμός του κοινού με τον χώρο του μουσείου γίνει ακόμα πιο ένθερμος, διαπερνώντας 

όλα τα κοινωνικά στρώματα, χωρίς περιορισμούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

3.1. Η εκπαιδευτική διάσταση του μουσείου 

Η κοινωνική διάσταση του μουσείου, όπως ορίζεται επισήμως μέσα από τα αρμόδια όργανα 

που διέπουν την λειτουργία του, έχει εξ ορισμού παιδευτικό χαρακτήρα, εφόσον στηρίζεται 

στην αλληλεπίδραση των έργων Τέχνης που εκτίθενται στον χώρο του μουσείου με το ευρύ 

κοινό. Ο επισκέπτης που επιλέγει να βρεθεί κοντά σε εκθέματα μιας άλλης εποχής 

υποβάλλεται σε εσωτερικές νοητικές διεργασίες που δραστηριοποιούν το νου, οξύνουν το 

πνεύμα και παράγουν γνώση. Αυτό το μαγικό ταξίδι στον χρόνο, που δεν γίνεται με μια φυσική 

χρονομηχανή που κάποιος σπουδαίος επιστήμονας εφηύρε, αλλά με τη μηχανή του νου, που 

μπορεί μέσω των εκθεμάτων να σε ταξιδέψει στα πέρατα της γης, σπάζοντας το φράγμα του 

χρόνου αλλά και του χώρου, καθιστά τον χώρο του μουσείου χώρο πολιτισμού και παιδείας. 

Βαρύνουσα σημασία έχει, λοιπόν ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας των μουσείων τα οποία 

σύμφωνα με τον Hein, θεωρούνταν εκπαιδευτικά ιδρύματα ήδη από τον 19ο αιώνα((Hein, 

2012:471,473 στο Ιωάννης Κ. Καρατζίκος, 2017:11). Αυτός ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας των 

μουσείων γίνεται περισσότερο έκδηλος στα δημόσια μουσεία, όπου σύμφωνα με τις αρχές του 

Διαφωτισμού εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα με κύριο μέλημα την πρόοδο της 

Επιστήμης και τον εκδημοκρατισμό της γνώσης «μέσω της ταξινομικής οργάνωσης, της 

έρευνας και έκθεσης των συλλογών τους». ( (Τσιτούρη, 2002:22, ο.π)  Ένας από τους βασικούς 

στόχους του μουσείου λοιπόν , όπως αυτοί ορίζονται από το ICOM αλλά και τον νόμο 

3028/2002 της χώρας μας,  πέρα από την ψυχαγωγία και τη μελέτη, είναι η ίδια η εκπαίδευση. 

Η διδακτική αξιοποίηση των μουσειακών συλλογών, από την πλευρά της εκπαίδευσης, γίνεται 

επιτακτική ανάγκη ήδη από την εποχή του Διαφωτισμού, ενώ στο σύγχρονο μουσείο του 21ου 

αιώνα διαμορφώνεται το κατάλληλο τοπίο επίτευξης μιας πληθώρας εκπαιδευτικών στόχων, 

όπως η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή, ο οποίος ερχόμενος σε επαφή με τα 

αντικείμενα, διατυπώνει υποθέσεις και προβληματισμούς που οξύνουν το νου και καλλιεργούν 

τη σκέψη. Διαμορφώνεται ένα εύφορο έδαφος, επομένως, για τη συνεργασία του μουσείου με 

το σχολείο, το οποίο είναι ο πρωταρχικός φορέας μετάδοσης της τυπικής γνώσης, ώστε ο 

τελικός αποδέκτης που δεν είναι άλλος από τον μαθητή να ωφεληθεί και να εδραιωθεί μια 

σχέση μη τυπικής μάθησης, που αντιλαμβάνεται τη γνώση όχι σαν προϊόν καταναγκασμού, 

αλλά πηγαίας αναζήτησης. Όπως αποτυπώνουν και οι Κανάρη & Μουσούλη «η σύνδεση 

σχολείου και μουσείου δεν προασπίζει μόνο το δικαίωμα κάθε ανθρώπου για ίση πρόσβαση 

στην πολιτιστική κληρονομιά και την τέχνη αλλά συμβάλλει και στη διαμόρφωση πολιτών που 
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θα μπορούν να συνδιαλέγονται με τα πολιτισμικά αγαθά και να επικοινωνούν δυναμικά με το 

ιστορικό περιβάλλον του χθες, του σήμερα, αλλά και του αύριο» (2006: 10).  

 

3.2. Η Επιστήμη της Μουσειοπαιδαγωγικής 

Εφόσον το μουσείο αναγνωρίζεται ως ένας χώρος με ιδιαίτερη εκπαιδευτική σημασία, 

δημιουργείται ταυτόχρονα η ανάγκη ανάπτυξης μιας διαμεσολαβητικής αρχής ανάμεσα στο 

μουσείο και τους επισκέπτες του, που σκοπό έχει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την 

εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τον μεσολαβητικό αυτόν ρόλο μεταξύ 

μουσείου και επισκέπτη  αναλαμβάνει η επιστήμη της μουσειοπαιδαγωγικής, η θεμελίωση της 

οποίας αναπτύχθηκε ήδη από τον 19ο αι. όταν έγινε αντιληπτό ότι η προσέλκυση των μαθητών 

στο μουσείων ́ μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάλληλα σχεδιασμένων  για τις ανάγκες 

τους, θα άνοιγε την πόρτα του μουσείου και σε άλλες ομάδες όπως τον « δυσπροσπέλαστο 

χώρο της οικογένειας (Βαινά, Μ., 1997, σ. 143, στο Βασίλειος Χρηματόπουλος, 2020: 10). 

Στα τέλη του 19ου αιώνα αναζητούνται, ήδη από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τρόποι 

εμπλουτισμού των σχολικών μαθημάτων με τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 

μουσεία. Το 1885 ιδρύεται στο Brooklyn το πρώτο παιδικό μουσείο, το οποίο υλοποίησε 

εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Αγγλία κατά τη 

διάρκεια του Α’Π.Π, με το μουσείο Albert & Victoria να δημιουργεί έναν ξεχωριστό χώρο για 

παιδιά και αργότερα η ιδέα αυτή να βρίσκει μιμητές σε πολλά μουσεία σε άλλες χώρες, το 

1965 ήδη λειτουργούσαν σε μεγάλα και σημαντικά μουσεία, όπως της Νυρεμβέργης ή του 

Μονάχου, «Μουσειοπαιδαγωγικά Κέντρα», αλλιώς «Κέντρα Μουσειοπαιδαγωγικών 

Υπηρεσιών» που σαν κύριο μέλημά τους είχαν  την επίβλεψη των εκπαιδευτικών διαδικασιών 

μη τυπικής εκπαίδευσης με την εκπόνηση Μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων. Το 

Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων ICOM, ήδη από το 1948 καθιέρωσε μια ομάδα που 

ασχολούνταν με τις δραστηριότητες των παιδιών στα μουσεία(Group for Children's Activities 

in Museums). (ο.π), ενώ μετά τον Β’Π.Π ιδρύθηκε και η οργάνωση της UNESCO( United 

Nations, Educational, Scientific and Cultural Organisation, 1945). Και οι δυο αυτοί θεσμοί 

έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του μουσειακού θεσμού, καθώς κινήθηκαν 

στο πνεύμα της δεκαετίας του 1960 περί κοινωνικής δικαιοσύνης, ελευθερίας έκφρασης, 

πολιτικών δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρήνης και αλληλεγγύης , φέρνοντας την αλλαγή και 

στον χώρο των μουσείων. ( Νικολέτα Τρίκου,2017:30) 
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Πολύ σύντομα ο εκπαιδευτικός- παιδαγωγικός ρόλος του μουσείου ισχυροποιήθηκε με τους 

μουσειοπαιδαγωγούς να ενδιαφέρονται να προσελκύσουν στους κόλπους του μουσείου όχι 

μόνο σχολικές ομάδες και φοιτητές, αλλά και άτυπες ομάδες, όπως οι οικογένειες και οι λοιποί 

επισκέπτες του. Οι έννοιες « εμπειρία» και «ανακάλυψη» αποκτούν περίοπτη θέση στο νέο 

τύπο μουσείου, που αναδύεται και που αρχίζει να ξεπερνάει τα παραδοσιακά, συντηρητικά 

στερεότυπα. Από εκείνη την περίοδο και μετά, αντικείμενο της μουσειοπαιδαγωγικής είναι «η 

επιστημονική διερεύνηση και βελτίωση των όρων γόνιμης αξιοποίησης των μουσείων και του 

ευρύτερου υλικού πολιτισμού, προς όφελος της κοινωνίας» (Νάκου, 2001 στο Τρίκου 

Νικολέτα, 2017:30)). Στη χώρα μας, τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα εισήχθησαν το 1975 

με πρωτοβουλία του Μουσείου Μπενάκη, ενώ τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν πολλά ακόμα 

μουσεία. Το 1983, δημιουργήθηκε το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων 

(International Council of Museums - ICOM), που ανέλαβε πολλές δράσεις και έκτοτε, έχει 

αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τα μουσεία της χώρας. (Βασίλειος 

Χρηματόπουλος, 2020: 11). 

Ο ρόλος της μουσειοπαιδαγωγικής στο μουσείο του 21ου αι. είναι διττός. Από τη μια πλευρά, 

επιχειρεί να διεισδύσει στα άδυτα του εσωτερικού κόσμου και να εξερευνήσει την προσωπική 

έκφραση του παιδιού, ενώ παράλληλα το πετυχαίνει αυτό μέσω της συλλογικής δράσης και 

της αρμονικής συνεργασίας σε μια ομάδα. Οι μουσειοπαιδαγωγικές μέθοδοι «εφαρμόζονται  

σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται με την υποστήριξη των εμψυχωτών ή 

άλλου ειδικευμένου προσωπικού των μουσείων, δηλαδή σε δραστηριότητες άμεσης 

επικοινωνίας, γνωστές ως εκπαιδευτικά προγράμματα, οι οποίες και αποτελούν βασικό πεδίο 

εφαρμογών της μουσειοπαιδαγωγικής»( Νικονάνου, 2015:51). Ο όρος « εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα» δεν είναι μονοδιάστατος καθώς δεν αφορά μία και μοναδική μέθοδο ή ομάδα 

επισκεπτών, αλλά χαρακτηρίζεται από μεθοδολογική ποικιλία, όπως αφήγηση, ξενάγηση ή 

διήγηση ιστορίας, συζήτηση με την εφαρμογή της μαιευτικής μεθόδου, ή ακόμα και 

εξερεύνηση του μουσειακού χώρου και απευθύνεται σε ξεχωριστές ηλικιακές ομάδες στόχου, 

με σκοπό να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, αλλά και να ανταποκριθεί 

διαφορετικά στις ιδιαιτερότητες των επισκεπτών, μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

κάθε μεθόδου.( ο.π) Δυστυχώς, στην χώρα μας, η μουσειοπαιδαγωγική έχει υπηρετήσει κατά 

κύριο λόγο σχολικές ομάδες εις βάρος άλλων ομάδων κοινού, όπως οικογένειες, ενήλικες ή 

μεμονωμένους επισκέπτες( ΥΠΠΟ 2002, Νικονάνου 2002, Κακούρου-Χρόνη 2005, Βέμη & 

Νάκου 2010 στο Νικονάνου, 2015:90). Φυσικά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων 
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οφείλουν να μην είναι περιοριστικά και να απευθύνονται σε ένα εύρος κοινού, καθώς έτσι 

εκπληρώνεται αρτιότερα ο εκπαιδευτικός τους ρόλος. 

 

3.3. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 

3.3.1. Στόχοι 

Κατά την εκπόνηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος κύριο μέλημα αποτελεί η επίτευξη 

γενικών αλλά και ειδικών επιμέρους στόχων που απορρέουν από τις ίδιες τις θεματικές των 

προγραμμάτων αυτών. Ως γενικός στόχος θα μπορούσε να εννοηθεί η γνωριμία των 

επισκεπτών με την τοπική Ιστορία μέσω των ευρημάτων και των αντικειμένων, ή η 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και τη σπουδαιότητα 

της προστασίας της. Δεν θα μπορούσε, όμως, να παραληφθεί η παιδαγωγική στοχοθεσία, όπως 

η συνεργατικότητα,  η ενεργητική προσέγγιση του υλικού μέσω των αισθήσεων και η 

βιωματική μάθηση. Αξιοσημείωτο καθίσταται, σύμφωνα µε το ∆ιεθνές Συμβούλιο Μουσείων, 

το ότι βασικό κίνητρο της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι « η επίτευξη 

του συνδυασµού απόκτησης γνώσης και ψυχαγωγίας, η δηµιουργία κινήτρων και η 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος του κοινού και τέλος η διαµόρφωση ικανοτήτων παρατήρησης 

και η ανάπτυξη ενδιαφέροντος αναφορικά µε τα ιστορικά γεγονότα, µε γνώµονα την 

διαµόρφωση της πολιτισµικής συνείδησης. (Ζαφειράκου, 2000 στο Παπαγεωργίου Αθανασία, 

2018:36).  

 

3.3.2. Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές 

 Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ενός σχολικού εκπαιδευτικού προγράμματος,  όπου το 

ενδιαφέρον  δεν είναι ενδογενές, δεν πηγάζει δηλαδή αυθόρμητα από τον ίδιο τον μαθητή, ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού για την άρτια συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμών κρίνεται υψίστης 

σημασίας.  Αναλαμβάνοντας ο εκπαιδευτικός μιας τάξης να φέρει τους μαθητές του σε επαφή 

με τη θεματική ενός προγράμματος, ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

του φυσικά, αρχίζει το μαγικό ταξίδι, το οποίο οφείλει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις για να 

μπορέσει να φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού από τον 

μουσειοπαιδαγωγό κρίνεται απαραίτητη με την παροχή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού 

στον εκπαιδευτικό και τη διοργάνωση ακόμα και σεμιναρίων. Για την ενεργοποίηση των 
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μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, η τεχνολογία αποτελεί κινητήριος δύναμη και 

χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τόσο των εκπαιδευτικών που μπορούν μέσω του υλικού από την 

ιστοσελίδα του μουσείου να προετοιμάσουν το έδαφος πριν την επίσκεψη σε  αυτό, όσο και 

των μουσειοπαιδαγωγών που με τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν όλα τα μουσεία, 

δύνανται  να κάνουν την επίσκεψη περισσότερο διαδραστική και ζωντανή. Οι νέες 

τεχνολογικές εφαρμογές πληροφορικής που υπάρχουν μέσα στους μουσειακούς χώρους 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μουσειακής πολιτικής, ιδίως στην μετά-covid εποχή, 

όπου το ψηφιακό μουσείο δεν αποτελεί μία πρόχειρη λύση ανάγκης λόγω του lockdown, αλλά 

μια μόνιμη επιλογή που ήρθε στη ζωή μας για να μείνει. Η νέα αυτή συνθήκη έχει κάνει 

περισσότερο επιτακτική την ανάγκη να εδραιωθεί μια νέα σχέση ανάμεσα στα μουσεία και τα 

σχολεία, « …μια ισχυρότερη συμμαχία που ξεπερνάει την ιδέα του μουσειακού περιβάλλοντος 

ως φυσικός χώρος μάθησης αλλά επενδύει σε μια πιο μαζική εμπλοκή της δυναμικής του  

μουσείου ως « όχημα» που οδηγεί στη γνώση πειραματιζόμενο με νέα μέσα όπως η εικονική 

απεικόνιση.( Chiara Lachi:2020,στο Museums and the Web at The Times of Covid-19, Tpti 

2020 Research Project: 23).   

Ήδη πριν τον covid, η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης ήταν προ των πυλών και σε πολλές 

περιπτώσεις, τα τεχνολογικά εργαλεία υπήρχαν, αλλά ήταν ανενεργά. Κάνοντας μια μικρή 

παραλλαγή της παροιμίας, « η σοφία τέχνας κατεργάζεται», θα έλεγα, λοιπόν, πως « η ανάγκη 

τέχνας κατεργάζεται» κι έτσι, ακόμα και μετά το κλείσιμο των μουσείων και μετά το αρχικό 

σοκ, όλοι όσοι εργάζονται στο χώρο των μουσείων από τη θέση που ο καθένας από αυτούς 

κατείχε, ανασκούμπωσαν τα μανίκια τους και εργάστηκαν σκληρά, πολλές φορές και από 

διαφορετικό πόστο, για να μπορέσει αυτός ο ζωντανός οργανισμός να μπορεί ακόμα να 

αναπνέει και να δέχεται στις αγκάλες του το κοινό του, ιδίως τους μαθητές που αποτελούν 

βασική πηγή ζωής και ενέργειας για τη βιωσιμότητα του μουσείου. Έτσι, τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα συνέχισαν να λειτουργούν σε μικρότερη φυσικά κλίμακα και με πολλές 

παράπλευρες απώλειες, καθώς η επισκεψιμότητα σε αυτά μειώθηκε αισθητά. Επειδή όμως 

όταν χάνεται μια μάχη δεν χάνεται και ο πόλεμος, είναι σχεδόν βέβαιο πως η μετάβαση σε μια 

νέα εποχή θα επιφέρει πολλές αλλαγές, κυρίως τεχνολογικές που θα αλλάξουν ριζικά την 

εικόνα του νέου ψηφιακού μουσείου και την σχέση με το κοινό του. Αρκεί αυτή η σχέση να 

μην αλλοιωθεί και να μην χαθεί η μαγεία που κάνει την επίσκεψη στο μουσείο αξιομνημόνευτη 

και που δημιουργεί ενεργητικούς και βαθιά σκεπτόμενους πολίτες.  

Αυτός άλλωστε υπήρξε πάντα ο στόχος στη διάδραση μεταξύ μουσείου και των μικρών αλλά 

και των μεγάλων μαθητών. Η μουσειακή εμπειρία να γίνει βίωμα και τρόπος σκέψης για τη 
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δια βίου μάθηση και την αέναη αναζήτηση και εξερεύνηση της αλήθειας μέσα από την Ιστορία, 

όπως αυτή ξεδιπλώνεται μέσα από τις μουσειακές εκθέσεις. Οι μαθητές παρακολουθώντας ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν λαμβάνουν γενικού περιεχομένου, στείρα γνώση, αλλά μέσω της 

συγκεκριμένης θεματικής που έχει επιλεγεί από τον εκπαιδευτικό, ακολουθούνται 

συγκεκριμένα στάδια και χρησιμοποιούνται στοχευμένες μέθοδοι με συγκεκριμένη 

στοχοθεσία. Συγκεκριμένα, τα στάδια που ακολουθούνται, αλλά και οι μέθοδοι που τα 

συνοδεύουν σε καθένα από αυτά, μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα  (Νικονάνου 2010 

στο Νικονάνου, 2015:97) 

Α. Εμψύχωση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και ενημέρωση για το μουσείο και τη 

θεματική του εκπαιδευτικού προγράμματος, συνήθως με την εφαρμογή της μεθόδου της 

αφήγησης ή της μαιευτικής. Το στάδιο αυτό μπορεί να λαμβάνει χώρα στη μουσειακή έκθεση 

ή σε χώρο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και συχνά υποστηρίζεται από τη χρήση εποπτικού 

και άλλου εκπαιδευτικού υλικού.  

 Β. Προσέγγιση εκθεμάτων και ερμηνευτικού υλικού μέσα στην έκθεση. Στο στάδιο αυτό 

μπορεί να εφαρμόζεται η μέθοδος της αφήγησης, της μαιευτικής ή της αποκαλυπτικής 

μεθόδου, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, δηλαδή την ξενάγηση, τη συζήτηση ή την 

εξερεύνηση. Συχνά μάλιστα η προσέγγιση των εκθεμάτων μπορεί να χωρίζεται σε δύο 

επιμέρους στάδια, το ένα με συζήτηση και το επόμενο με την εξερεύνηση. Στην περίπτωση 

της εξερεύνησης χρησιμοποιούνται φύλλα/υλικό δραστηριοτήτων και εφαρμόζεται συνήθως η 

ομαδική εργασία. 

Γ. Εφαρμογή βιωματικών μεθόδων προσέγγισης των θεματικών του εκπαιδευτικού 

προγράμματος, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή σε υλικές-εικαστικές, μουσικές, θεατρικές 

δραστηριότητες κ.ο.κ 

Κι ενώ η τυπική διαδικασία εκπόνησης και υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που 

απευθύνεται σε μαθητές χρειαστεί να υποβληθεί λόγω ανάγκης σε εσωτερικές διεργασίες και 

να δεχθεί τροποποιήσεις, τίποτα ουσιαστικό δεν μπορεί να αλλάξει ούτε να χαθεί αναφορικά 

με τους αρχικούς στόχους που έχει θέσει εξαρχής, έτσι όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 

3.3.3. Εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα για ενήλικες διαφοροποιούνται σε σχέση με τα 

μαθητικά, κυρίως στην εσωτερική παρόρμηση που κινητοποιεί τη μάθηση στην πρώτη 
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περίπτωση, έναντι του εξωγενή  παράγοντα που φέρνει τους μαθητές κοντά στα μουσειακά 

εκθέματα στη δεύτερη. Ο μαθητής δεν προσέρχεται στον χώρο του μουσείου αυτοβούλως, ενώ 

ο ενήλικας συνειδητά επιλέγει να παρακολουθήσει μια μουσειακή ξενάγηση ή μια διάλεξη. 

Είναι λοιπόν ευθύνη του σύγχρονου μουσείου περνώντας στην νέα ψηφιοποιημένη εποχή να 

λάβει υπόψη όλες τις ομάδες κοινού, και όχι μόνο τις μαθητικές, ώστε να εξαλειφθούν 

φαινόμενα αποκλεισμού και απομόνωσης. Άλλωστε, το σύγχρονο μουσείο έχει να 

ανταγωνιστεί πολλές «βιομηχανίες του ελεύθερου χρόνου» (Black, 2009:20-21, στο Ιωάννης 

Καρατζίκος, 2017: 26) προσπαθώντας να προσελκύσει ολοένα και περισσότερο μορφωμένο 

και απαιτητικό κοινό στην αναζήτησή του για ψυχαγωγία, αλλά και μόρφωση. Ειδικά τα 

τελευταία χρόνια που το μουσείο έχει πληγεί με την μείωση των κονδυλίων από τις κρατικές 

επιχορηγήσεις και με την πιο πρόσφατη επέλαση της πανδημίας, η ανάγκη να προωθηθεί η δια 

βίου μάθηση προς όλες τις ομάδες κοινού γίνεται περισσότερο επιτακτική από ποτέ, ώστε το 

μουσείο να συνεχίσει να είναι « ανοιχτό» προς όλους και όχι λίγους και εκλεκτούς, την 

επονομαζόμενη ελίτ όπως ξεκίνησε αρχικά. Σύμφωνα δε με τη Μουσούρη, οι υφιστάμενες 

έρευνες κοινού δείχνουν ότι υπάρχουν ομάδες κοινού που συνήθως δεν επισκέπτονται τα 

Μουσεία (Μουσούρη Θ, 1999:65-70 στο Νικολοπούλου:30), γι’αυτό απαιτείται η συνεργασία 

των πολιτιστικών φορέων με την κοινωνία και μέσω της τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα 

μέσω του παγκόσμιου ιστού, ως μέσου για τη γενικευμένη προσέγγιση κοινού σε όλα τα μήκη 

και τα πλάτη της γης. Αυτό στις μέρες μας κρίνεται ακόμα περισσότερο απαραίτητο, γιατί τα 

μουσεία παραμένουν κλειστά λόγω της πανδημίας. 

Στη διακήρυξη του Αμβούργου της UNESCO, για την «Ατζέντα για το Μέλλον», αναφέρεται 

πως οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται ενήλικες στις κοινωνίες τους (νέοι ως 35 ετών, 

ηλικιωμένοι τρίτης ηλικίας, οικογένειες με παιδιά, κ.ά.) στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, θα 

πρέπει να «αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, να πλουτίζουν τις γνώσεις τους, και να 

βελτιώνουν τα τεχνικά ή επαγγελματικά τους προσόντα ή να τα στρέφουν προς μια νέα 

κατεύθυνση, ώστε να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες ή της κοινωνίας στην οποία ζουν» 

(UNESCO, Institute of Education, 1997:1 στο ο.π ).  

Με γνώμονα την εσωτερική ανάγκη των ενηλίκων για αναζήτηση γνώσης, τα ελληνικά 

μουσεία διοργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα που σέβονται το ρυθμό, τις επιθυμίες και 

την περιέργεια των ενηλίκων με σκοπό να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους και παράλληλα 

να μάθουν μέσω των εμπειριών της ζωής τους. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν : 1) 

ομαδικές ξεναγήσεις, 2) διαλέξεις, 3) προβολές ταινιών, 4) επιμορφωτικά προγράμματα (για 

επισκέπτες και εκπαιδευτικούς), 5) προγράμματα σχεδιασμένα σε συνεργασία μουσείου και 
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άλλων φορέων (κυβερνητικοί ή μη οργανισμοί, επιχειρήσεις, πολιτιστικές ομάδες, βιβλιοθήκες 

κ.ά.), 6) προγράμματα που προσφέρουν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης (π.χ. απογεύματα 

μουσικής), 7) προγράμματα εκτός μουσείου, 8) προγράμματα για ενήλικες τρίτης ηλικίας, 9) 

προγράμματα θεατρικής αγωγής, 10) προγράμματα σχεδιασμένα σε συνεργασία μουσείου και 

ομάδων ενηλίκων που αποσκοπούν στη δημιουργία εκθέσεων και 11) προγράμματα που 

προσφέρουν τη δυνατότητα απόκτησης διπλώματος σε κάποια τέχνη (π.χ. σχέδιο) 

(Φιλιππουπολίτη, 2015β:123 στο ο.π, 27). 

Η εκπόνηση τέτοιων προγραμμάτων συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας με τα 

απανωτά κύματα να ταρακουνούν, αλλά όχι να βυθίζουν το καράβι των τεχνών και με το 

φιλόμουσο κοινό αλλά και τους καλλιτέχνες  να αρνούνται  πεισματικά να τερματίσουν, έστω 

και προσωρινά, τη σχέση τους με το μουσείο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε συνέντευξη 

που παραχώρησε στο Woman.gr, η Μαρία Κοκορότσκου, Επιμελήτρια Εκπαίδευσης και 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια MOMus- Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, στο 

διαδικτυακό κάλεσμα των μουσείων, « ο κόσμος έδειξε μεγάλη θέρμη για να επικοινωνήσει 

μαζί μας με αυτό το νέο τρόπο. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το γεγονός ότι άνθρωποι μεγάλης 

ηλικίας χωρίς καμιά επαφή με το διαδίκτυο ζητώντας τη βοήθεια των παιδιών τους και των 

εγγονιών τους, συνδέονται μαζί μας για να συζητήσουμε γύρω από έργα Τέχνης». Αλλά και οι 

καλλιτέχνες δεν έμειναν άπραγοι μπροστά στην απειλή που επηρεάζει την ίδια τους την 

ύπαρξη, καθώς σύμφωνα με την ίδια στην ίδια συνέντευξη, « οι καλλιτέχνες βρήκαν 

καινούριους τρόπους έκφρασης{…..} επίσης για πρώτη φορά συσπειρώθηκαν ζητώντας 

αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας». 

Η ανάγκη για επιτάχυνση των ψηφιακών εφαρμογών μπορεί να υπήρξε αμείλικτη και η 

δρομολόγηση του ψηφιακού μουσείου επιτακτική, όμως, οφείλει κανείς να παραδεχτεί πως οι 

ψηφιακές εφαρμογές αποτελούν πια αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των μουσείων και 

όπως αναφέρει και η Μαρία Κοκορότσκου στο ίδιο άρθρο « το τέλος της πανδημίας θα βρει 

τα μουσεία με νέες δυνατότητες και προοπτικές». ( https://www.vwoman.gr/maria-

kokorotskou-i-texni-tin-epoxi-tis-pamdimias-apotelei-diexodo/ 

 

 

 

 

https://www.vwoman.gr/maria-kokorotskou-i-texni-tin-epoxi-tis-pamdimias-apotelei-diexodo/
https://www.vwoman.gr/maria-kokorotskou-i-texni-tin-epoxi-tis-pamdimias-apotelei-diexodo/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 

4.1. Ψηφιακά μουσεία 

Ο κεντρικός άξονας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των μουσείων υπήρξε από τα πρώιμα 

χρόνια της εμφάνισής τους η ιδέα της μάθησης, όπως δηλώνει ο Hein( Hein G., E.,1998:4 στο 

Βαφειάδου Ξ, 2015:250) και η ανάγκη να  μεταλαμπαδεύσει τη γνώση βοηθώντας τα άτομα που 

εμπλέκονται στη μουσειακή εμπειρία να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που 

απαιτούνται σε κάθε κοινωνική συνθήκη της κάθε εποχής. Το άλλοτε ξεπερασμένο επιχείρημα 

ενάντια στην καινοτομία,  της αύρας του «αυθεντικού»  αντικειμένου, όπως διατυπώθηκε από 

τον Benjamin Walter στο δοκίμιο του « The Work of Art in the Age of Mechanical 

Reproduction”, έδωσε τη θέση του σε νέες ιδέες ενός « ολικού» μουσείου κατά τον Tomislav 

Sola,  έναν χώρο- εργαλείο για τη διάχυση της γνώσης που δεν αποτελεί πλέον « αποθήκη» 

αντικειμένων και όπου οι ιδέες και οι αξίες έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα ίδια τα εκθέματα 

(Δασκαλοπούλου, 2008:30 στο Μποϊλέ Μαρία, 2014: 29)). Άλλωστε, η κάθε εποχή επιτάσσει 

καινούρια πρότυπα και δημιουργεί νέες ανάγκες στις οποίες τα μουσεία καλούνται να 

προσαρμοστούν καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

εκάστοτε κοινωνίας και δε δρουν ανεξάρτητα από τις συστημικές αλλαγές όπως υπογραμμίζει 

και η Hooper-Greenhill (2005, ο.π) μιλώντας για τη σημαντική επίδραση των 

κοινωνικοοικονομικών φαινομένων στον εκπαιδευτικό ρόλο των μουσείων. Περνώντας 

λοιπόν το κατώφλι του 21ου αιώνα, όπου ο άνθρωπος αποκτά τεράστιες δυνατότητες 

πρόσβασης στην πληροφορία, τα μουσεία χρειάστηκε να συνειδητοποιήσουν πως η απόκτηση 

δεξιοτήτων περιλαμβάνει « τεχνολογικό αλφαβητισμό, κριτική σκέψη, επίλυση προβλήματος, 

δημιουργικότητα, κοινωνική συνείδηση και επίγνωση της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας» 

(Institute of Museum and Library Services, 2009, p.1, ο.π).  

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στα μουσεία ξεκίνησε δειλά-δειλά στις αρχές της δεκαετίας 

του ’90, και έκτοτε έχει φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς, είτε αφορούν 

θέματα οργάνωσης, ελέγχου και ασφάλειας του χώρου του μουσείου με την ανάπτυξη των 

κατάλληλων εφαρμογών, είτε θέματα που αφορούν την ανάδειξη των ίδιων των  πολιτιστικών 

αντικειμένων, μέσω ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού ψηφιακών εφαρμογών που προάγουν 

τη διαδραστικότητα και τη μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού, οδηγώντας σ’ αυτό που 

αποκαλείται « εκδημοκρατικοποίηση» του μουσείου. Το κομβικό σημείο για τη ψηφιακή 

μάθηση στα μουσεία θεωρείται το 1994, όταν δυο φαινομενικά ανεξάρτητες μεταβολές με 
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κοινή όμως βάση, έλαβαν χώρα. Η πρώτη αφορούσε τη μετατροπή των ακουστικών οδηγών 

σε ψηφιακούς και η άλλη την επίσημη λειτουργία της πρώτης ιστοσελίδας μουσείου στη 

Βρετανία (από το Natural History Museum). ( στο Βέμη, Μ. & Νάκου, Ε. (επιμ.) Μουσεία και 

Εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος, 335-47). Η ψηφιακή επέκταση του μουσείου, έκτοτε με 

όποια ονομασία κι αν προβλήθηκε (on-line museum, electronic museum, hypermuseum, digital 

museum, cybermuseum, Web museum) (Αρβανίτης, 2004; Schweibenz, 1998 στο Φ. 

Γούσιας,2016) έβαλε τα θεμέλια για την οικοδόμηση ενός μουσείου δίχως τοίχους. Το 

ψηφιακό μουσείο έχει χαρακτηριστεί ως « μια λογικά συνδεδεμένη συλλογή με ψηφιακά 

αντικείμενα παραγόμενα από ποικιλία μέσων, τα οποία λόγω της ικανότητάς τους να 

εξασφαλίζουν συνδετικότητα με διάφορα είδη σύνδεσης προσαρμόζεται στο να υπερβαίνει τις 

παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας και διάδρασης με τους επισκέπτες. Δεν έχει πραγματικό 

χώρο ή τόπο, τα αντικείμενά του και οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να διασπαρούν σε όλον 

τον κόσμο. ( Schweibenz, 1998 στο Φ. Γούσιας,2016: 469) Οι ψηφιακές συλλογές διαπερνούν 

την έννοια του χώρου, όπως η φωτογραφία δύναται να δημιουργήσει πολλαπλά αντίτυπα 

έργων τέχνης, ακυρώνοντας τη χωρική έννοια κατά τον Malraux. (Νάντση Ευδοξία, 2020: 19) 

Και πριν την πανδημία τα περισσότερα μουσεία φιλοξενούσαν στην ιστοσελίδα τους τις 

ψηφιακές συλλογές τους, ως μέσο προσέλκυσης νέων επισκεπτών. Σύμφωνα με τον 

Schweibenz, η συνεχώς αυξανόμενη τάση για ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

ώστε αυτή να μπορεί να είναι προσβάσιμη σε ένα μεγάλο εύρος κοινού, θα οδηγήσει 

μακροπρόθεσμα σε μια συγχώνευση όλων των θεσμών που είναι υπεύθυνοι για θέματα 

πολιτιστικής κληρονομιάς σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργώντας έναν ενιαίο « θεσμό 

μνήμης» που θα συγκεντρώνει όλες τις ψηφιακές συλλογές σε ένα πλούσιο διαδραστικό 

περιβάλλον, στο οποίο ο καθένας θα έχει ελεύθερη  πρόσβαση, διασφαλίζοντας, έτσι τη 

διατήρηση τους μέσα στο χρόνο και τη δυνατότητα χρήσης τους για τις επόμενες γενιές.( 

(Schweibenz, 2004, ο.π)  Είναι δύσκολο να ξεφύγει κανείς από τη σκέψη πως η άποψη αυτή 

λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία στη νέα συνθήκη της πανδημίας που επισπεύδει 

τις διαδικασίες μιας ολικής ψηφιοποιημένης προσέγγισης της διατήρησης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

 

4.2. Ψηφιακή Μουσειακή Εκπαίδευση 

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο όπου οι κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται οδηγούν 

σε μια παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας, οι μουσειακοί χώροι δεν θα μπορούσαν να 

παραμείνουν απλοί θεατές. Μετέχοντας ενεργητικά σε όλες τις εξελίξεις και επιστρατεύοντας 
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τις νέες τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, το μουσείο θέτει ως στόχο, 

όχι μόνο να  πληροφορήσει παθητικά, αλλά να  διεγείρει στους επισκέπτες του όλες τις 

αισθήσεις, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία με ολιστικό και βιωματικό χαρακτήρα που 

θα διασφαλίζει τον άτυπο ή μη τυπικό ρόλο του μουσείου, ως φορέα της δια βίου μάθησης. 

Κατά τα λεγόμενα της Φιλιππιπολίτη, (στη Νικολοπούλου, 2020:31) οι Πολιτιστικοί 

Οργανισμοί συγκροτούν πόλο έλξης άτυπης δια βίου εκπαίδευσης, που συμπεριλαμβάνει 

πολιτιστικά περιεχόμενα έξω από τα πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης και που 

επιστρατεύουν τη συμβολή μιας πληθώρας ηλεκτρονικών δομών μέσω των ιστοσελίδων τους, 

όπως για παράδειγμα α) τις διαδραστικές τεχνολογίες σχεδιασμού και αναπαράστασης 

εικονικών χώρων και εικονικών εκθέσεων β) τη δημιουργία μηχανισμών αναζήτησης 

πληροφοριών μουσειακού ή άλλου θεματικού περιεχομένου μέσα σε διαδικτυακές βάσεις 

δεδομένων, παιχνίδια, διαδικτυακά εγχειρίδια, κ.ά.. και γ) την τεχνολογία επαυξημένης και 

εικονικής πραγματικότητας.( Παναγιώτα Νικολοπούλου, 2020:32) 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει άρδην τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη 

μουσειακή εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, οι εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής 

πραγματικότητας προσδίδουν στο μουσείο « ψηφιακή υπόσταση» και δημιουργούν ένα νέο 

οικοσύστημα τόσο για τα μουσεία όσο και για τη μουσειακή εκπαίδευση.( ( Νάντση Ευδοξία, 

2020:21). Είτε με τη χρήση των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, όπου το ψηφιακό 

περιεχόμενο προβάλλεται στο πραγματικό περιβάλλον των χρηστών μέσω κατάλληλων 

μέσων, όπως κείμενο, πληροφορίες και γραφικά, 3D γραφικά ή βίντεο (Mihelj κ.ά., 2014 στο 

ο.π, 11), είτε εφαρμόζοντας συστήματα εικονικής πραγματικότητας, τα οποία 

διαφοροποιούνται με τα προηγούμενα στο ότι μεταφέρουν τον χρήστη σε έναν διαφορετικό 

κόσμο, όπου μπορούν ακόμα να έχουν την αίσθηση ότι πετούν, ενώ τα πόδια τους βρίσκονται 

στο έδαφος, η μουσειακή εμπειρία εμπλουτίζεται, συμβάλλοντας έτσι στη μάθηση. Η νέα αυτή 

εμπλουτισμένη εμπειρία, όμως, δεν κατακτάται a priori, αλλά ακολουθεί μια συγκεκριμένη 

διαδρομή που ξεκινά με μια εφόρμηση εσωτερικών ή εξωτερικών κινήτρων, με καθαρούς 

στόχους και κανόνες που δημιουργεί στον χρήστη ένα αυθεντικό ενδιαφέρον, που το βιώνει 

σαν μια κατάσταση « ροής» ( Csikszentmihalyi & Hermanson, 1995:70, ο.π:24). Σύμφωνα με 

τον Csikszentmihalyi( 1990, ο.π) η «ροή» σχετίζεται με τη θετική κατάσταση του πνεύματος, 

κατά την οποία το άτομο είναι απολύτως συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνει, χάνει την αίσθηση 

του χρόνου, δεν νιώθει κόπωση και πάνω από όλα ψυχαγωγείται από τη δραστηριότητα και 

έτσι, κατ’ επέκταση, συντελείται η μάθηση. Για να διατηρείται η ροή και να μη χάνει ο 

επισκέπτης το ενδιαφέρον του και να εξακολουθεί να θέλει να συμμετέχει, θα πρέπει η 
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ενασχόλησή του με το έκθεμα (π.χ μια ψηφιακή οθόνη αφής) να έχει διαρκώς αυξανόμενα 

επίπεδα δυσκολίας, τα οποία ο επισκέπτης να αντιμετωπίζει αξιοποιώντας περισσότερο τις 

δεξιότητές του (Νικονάνου κ.ά., 2015, ο.π:25.). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία εάν υπάρχει 

εσωτερική ανταμοιβή κατά την εμπλοκή του επισκέπτη, η « κατάσταση ροής» θα διατηρηθεί 

και η διανοητική και συναισθηματική ανάπτυξη θα επιτευχθεί.  

Μια ακόμα εφαρμογή στα χέρια της τεχνολογίας αποτελεί η ψηφιακή αφήγηση που, όταν 

γίνεται διαδραστική, αποκτά ακόμα μεγαλύτερο νόημα, καθώς εμπλέκει το ίδιο το υποκείμενο 

στη διαδικασία της μάθησης ,καλώντας το να δημιουργήσει τις δικές του προσωπικές ιστορίες 

και να εντάξει τις δικές του ερμηνείες και οπτικές. ( Fisher κ.ά., 2008, ο.π,27). Τα τελευταία 

χρόνια εισάγονται, επίσης, τα ψηφιακά παιχνίδια, οι ψηφιακές ιστορίες ή οι κατασκευές με τη 

βοήθεια ψηφιακών μέσων. Ο επισκέπτης χρησιμοποιεί είτε τα κοινωνικά δίκτυα και τις 

δημόσιες πλατφόρμες, όπως το wikipedia, wikiArt.org κ.α. που έχουν ενσωματωθεί στην 

ψηφιακή παρουσία των πολιτιστικών οργανισμών, για να αξιοποιήσει ενεργητικά τη 

δυνατότητα να σχολιάσει ή να δημοσιεύσει ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο, είτε τις 

επίσημες σελίδες του κάθε μουσειακού ιδρύματος, όπου μπορεί μέσω κινητών συσκευών να 

πλοηγηθεί στα αρχεία, τις συλλογές, αλλά και σε βιωματικές δράσεις με στοχευμένα  

μαθησιακά αποτελέσματα. Χαρακτηριστική περίπτωση ελληνικού Οργανισμού – Πλατφόρμας 

που αξιοποιεί ταυτόχρονα τις συμμετοχικές τεχνολογίες, το ανοικτό λογισμικό, τα ανοικτά 

δεδομένα, το ανοικτό περιεχόμενο και την ανοικτή πρόσβαση είναι το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr).(   Νικολοπούλου Π, 2020: 49) Πέρα, όμως, από το βαθμό που τα 

ψηφιακά εργαλεία συμβάλλουν ή όχι στη διαδικασία της μάθησης, αυτό που πρωτίστως 

πετυχαίνει η ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στους χώρους του πολιτισμού, είναι η έννοια 

της συμμετοχής στη διαμόρφωση της πολιτισμικής εμπειρίας, υπό το πρίσμα της ενεργούς 

συνδιαλλαγής και συνδημιουργίας, μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στους 

συμμετέχοντες να ενεργούν ταυτόχρονα, ως δημιουργοί, διανομείς, καταναλωτές και κριτικοί 

περιεχομένου, ενώ την ίδια στιγμή μπορούν να συνεργάζονται- συνδέονται μεταξύ τους 

(Simon:2010 στο Νάντση Ε, 2020: 28) Άλλωστε, η φράση « Από τον Παρθενώνα στην Αγορά» 

όπως αναφέρεται από την Proctor αποτυπώνει εύστοχα την παραπάνω σχέση,  με τον 

Παρθενώνα να συμβολίζει τη μουσειακή εμπειρία και την Αγορά τη συμμετοχή του κάθε 

επισκέπτη σε αυτή και τον τρόπο που αυτός συνδιαλέγεται, αποκομίζοντας τα μέγιστα από 

αυτή.( Proctor, N. (2009). στο ο.π,29) 

 

http://www.ekt.gr)/
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4.3. Ψηφιακός πολιτισμός σε διεθνές και τοπικό επίπεδο 

Τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και όλοι οι πολιτιστικοί οργανισμοί διεθνώς οφείλουν 

να διασφαλίσουν, ώστε η κάθε πολιτιστική πληροφορία να είναι τεκμηριωμένη ως προς το 

ερμηνευτικό και κοινωνικοιστορικό της πλαίσιο, αλλά συνάμα, χρηστική και ελεύθερα 

προσβάσιμη, όσον αφορά τους τρόπους δημοσίευσης και διάδοσής της. ( Αλέξανδρος 

Κουλούρης, στο Παναγιώτα Νικολοπούλου, 2020: 51) Όλες οι διεθνώς εφαρμοζόμενες 

πρακτικές από Πολιτιστικούς Οργανισμούς συγκλίνουν στη κοινή προσπάθεια για τη 

διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου, τη διαχείριση και επιστημονική τεκμηρίωση των 

ψηφιακών συλλογών και τη διαλειτουργικότητα και τη διασυνδεσιμότητα του πολιτιστικού 

και επιστημονικού περιεχομένου, μέσω τεχνολογιών του παγκόσμιου ιστού και της γνώσης. ( 

Αλέξανδρος Κουλούρης, στο ο.π: 52) Στην Ελλάδα σύμφωνα με την ́ Εκθεση του Δείκτη DESI 

έτους 2019, στον οποίο καταγράφεται, μεταξύ άλλων, η πρόοδος που σημειώνεται από τα 

κράτη-μέλη της Ε.Ε. ως προς την ψηφιοποίησή τους, προκύπτει ότι η χώρα μας ενισχύει τη 

θέση της στο διεθνή χάρτη της ψηφιακής και κοινωνικής κατάταξης.( ο.π, 60). Θέτοντας ως 

στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τη νέα ψηφιακή τεχνολογία, την 

ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων που θα θέσουν τις βάσεις για τη διαφύλαξη 

του ψηφιακού πολιτισμού και τη διασύνδεση του ψηφιακού πολιτισμού με τις τοπικές 

κοινωνίες, τον τουρισμό και την ανάπτυξη της  επιχειρηματικότητας, οι πολιτιστικοί 

οργανισμοί σε απόλυτη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, αξιοποιούν όλες τις νέες 

διαθέσιμες ψηφιακές εφαρμογές, με στόχο τη βιωσιμότητα της πολιτιστικής και πολιτισμικής 

μας ταυτότητας και κληρονομιάς. Το μουσείο, ως φορέας ανάδειξης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς μετεξελίσσεται σε φορέα ανάδειξης της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 

αξία και η σημασία που αποδίδεται στην ψηφιακή κληρονομιά αναγνωρίζεται από την 

UNESCO, καθώς, όπως αναφέρει ο Janis Karklins στα Πρακτικά του συνεδρίου για τη 

«Μνήμη του Κόσμου την Ψηφιακή Εποχή», «είτε είναι καταγεγραμμένα σε έναν πήλινο είτε 

σ’ έναν  ηλεκτρονικό δίσκο, οι μέθοδοι με τις οποίες μοιραζόμαστε το περιεχόμενο και τη 

γνώση πρέπει να προστατεύονται».( Janis Karklins, Preface, Memory of the World in the 

Digital Age: Digitization and Preservation, An international conference on permanent access 

to digital documentary heritage, 26-28/9/21012, Toronto, 2012, σ. 4.στο Εμμανουήλ 

Μικελάκης Η πολιτιστική Κληρονομιά και η ερμηνεία της στην ψηφιακή εποχή, 12-12-

2016ανακτήθηκε στις 7-12-2021στο Η πολιτιστική κληρονομιά και η ερμηνεία της στην 

ψηφιακή εποχή 

file:///C:/Users/mariatsantsanoglou/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/741C9B43-A600-4B7E-8A49-14EEC047C2CA/Η%20πολιτιστική%20κληρονομιά%20και%20η%20ερμηνεία%20της%20στην%20ψηφιακή%20εποχή
file:///C:/Users/mariatsantsanoglou/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/741C9B43-A600-4B7E-8A49-14EEC047C2CA/Η%20πολιτιστική%20κληρονομιά%20και%20η%20ερμηνεία%20της%20στην%20ψηφιακή%20εποχή
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4.4. Ψηφιακός μετασχηματισμός στη μετα-covid εποχή 

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η κρίση του Covid-19 που αιφνιδίασε και έπληξε με 

πρωτοφανή τρόπο ολόκληρη την ανθρωπότητα, έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τις δομές των 

κοινωνιών επηρεάζοντας κάθε πτυχή της ζωής μας, τις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους 

μας, ακόμα και την αντίληψη μας απέναντι στις έννοιες της εργασίας, της παιδείας, της 

κατοικίας και της ψυχαγωγίας. Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελέστηκαν με τόσο βίαιο τρόπο 

τα τελευταία δύο χρόνια δεν άφησαν ανεπηρέαστη τη λειτουργία των μουσείων, αλλά και τον 

χώρο των Τεχνών γενικότερα, με σοβαρότατες οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές 

επιπτώσεις, τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες. Με την έλευση της πανδημίας 

και την παγκόσμια κρίση, επισπεύστηκαν αλλαγές που είχαν ήδη δρομολογηθεί και αφορούν 

ιδιαίτερα την ψηφιοποίηση των μουσειακών συλλογών και την αναζήτηση νέων μεθόδων για 

την απόκτηση εμπειριών και τη διάχυση της πολιτισμικής δημιουργίας. Μέσα σε διάστημα 

λίγων εβδομάδων εφαρμόστηκαν συστήματα που διαφορετικά θα έπαιρναν μήνες ή χρόνια, 

ενώ η όποια συνήθης επιφύλαξη ή αντίσταση κάμφθηκε από την ανάγκη να βρεθεί μια γρήγορη 

λύση που θα διασφάλιζε τη βιωσιμότητα των μουσειακών οργανισμών. Παράλληλα, όμως 

επιταχύνθηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός, επιφέροντας ένα αίσθημα ευφορίας ότι, παρά τις 

αντιξοότητες, τα μουσεία μπορούν να βγουν νικητές. Παρά τα τεχνολογικά άλματα των 

τελευταίων μηνών, όμως, ο δρόμος προς την τελική νίκη και σωτηρία παραμένει ακανθώδης, 

με τα επόμενα βήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού να γίνονται ακόμα δυσκολότερα. Οι 

λιγότερο οικείες τεχνολογίες που μπήκαν σε χρήση σε ένα ανέτοιμο ανθρώπινο δυναμικό 

μπορούν να γίνουν η σανίδα σωτηρίας ή ο δρόμος προς την αυτοκαταστροφή, μετατρέποντας 

τους αλγόριθμους από υπηρέτες σε κυβερνήτες του χώρου των Τεχνών εις βάρος του 

ανθρώπινου δυναμικού και της ελεύθερης βούλησης και αυτενέργειας. Απαιτούνται λεπτοί 

χειρισμοί. χωρίς επανάπαυση ότι φτάσαμε στον προορισμό μας. Τα μουσεία, ως αρωγοί της 

κοινωνίας οφείλουν να είναι πρωτοπόροι στη νέα εποχή, να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση 

τους με το κοινό, να αναζητήσουν νέους ορίζοντες και να επιβεβαιώσουν με αποφασιστικό 

τρόπο τον ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν για ένα δίκαιο 

μέλλον που θα προάγει την ισότητα, θα διαφυλάσσει την πολιτιστική κληρονομιά  και θα 

δημιουργεί ελεύθερους και μορφωμένους πολίτες. Πώς, όμως, μπορεί αυτό να γίνει εφικτό; 

Ποια είναι η εικόνα του ψηφιακού μουσείου της μετά- covid εποχής που οραματιζόμαστε που 

θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες και θα γεφυρώνει τις αποστάσεις; Ποια 
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εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν ώστε η επόμενη μέρα να βρει τον κόσμο του μουσείου έτοιμο 

να υποδεχθεί στις αγκάλες του το κοινό του με περισσότερη σύνεση και γνώση; 

Από το ξέσπασμα της πανδημίας μέχρι σήμερα, όλοι οι μουσειακοί οργανισμοί και οι αρμόδιοι 

φορείς βρίσκονται επί ποδός να  αποτυπώσουν, να εκτιμήσουν και να συζητήσουν τις 

προεκτάσεις αυτού του τόσο τραγικού και εντελώς απρόσμενου επισκέπτη στη ζωή μας. Το 

Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) αντέδρασε στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

προσαρμόζοντας γρήγορα το έργο του, ώστε να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατό καλύτερα οι 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα μέλη του δικτύου του. Με την υποστήριξη των 

συνεργαζόμενων οργανισμών και με τη γνώση και την εμπειρία των Διεθνών Επιτροπών του, 

το ICOM διατύπωσε συστάσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της αναγκαστικής 

διακοπής λειτουργίας των μουσείων. Δρώντας ως διαμεσολαβητής εκ μέρους των μουσείων, 

ζήτησε από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων να διαθέσουν 

κεφάλαια αρωγής προς τα μουσεία, ενώ ξεκίνησε ταυτόχρονα μια έρευνα  που αφορά τα 

μουσεία παγκοσμίως και τον τρόπο που η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει 

και συνεχίζει απρόσκοπτα να επηρεάζει τη λειτουργία τους. Η έρευνα αφορά πέντε θέματα: 

την κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα μουσεία και το προσωπικό τους, τον αναμενόμενο 

οικονομικό αντίκτυπο, τους ψηφιακούς πόρους και την επικοινωνία, την ασφάλεια και τη 

συντήρηση των συλλογών, καθώς και τη θέση των ανεξάρτητων επαγγελματιών των 

μουσείων.( Περίληψη της Έκθεσης του ICOM στα Ελληνικά)  

Από τα πορίσματα της έρευνας στην οποία αναλύθηκαν σχεδόν 1.600 απαντήσεις μουσείων 

και επαγγελματιών των μουσείων από 107 χώρες, σε πέντε ηπείρους, οι οποίες συλλέχθηκαν 

μεταξύ 7 Απριλίου και 7 Μαΐου 2020,  προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

1. Σύμφωνα με το 94,7% των συμμετεχόντων στην έρευνα, τον Απρίλιο 2020 σχεδόν όλα 

τα μουσεία του κόσμου παρέμειναν κλειστά εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 

2. Οι ψηφιακές δραστηριότητες στις επίσημες σελίδες ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

των περισσοτέρων μουσειακών οργανισμών αυξήθηκαν τουλάχιστον στο 15% των μουσείων. 

3. Ενισχύθηκε η εξ αποστάσεως εργασία στο 84% των μουσείων σε σταθερή βάση 

απασχόλησης με κάποιες παρεκκλίσεις ενός 6% των περιπτώσεων όπου οι συμβάσεις των 

εργαζομένων δεν ανανεώθηκαν.( ο.π) 

4. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα προκύπτει για τους ελεύθερους επαγγελματίες- 

εξωτερικούς συνεργάτες  των μουσείων, των οποίων τα συμβόλαια δεν έχουν ανανεωθεί κατά 

22,6%. 
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5. Σχεδόν όλα τα μουσεία χρειάστηκε να μειώσουν τις δραστηριότητές τους ως συνέπεια 

της πανδημίας COVID-19: σχεδόν το ένα τρίτο θα κάνει περικοπές, και περισσότερα από ένα 

στα δέκα μπορεί να αναγκαστούν να κλείσουν δια παντός. Σχετικά με τα προγράμματα που 

οργανώνουν τα μουσεία, το 82,6% των ερωτηθέντων αναμένει μείωσή τους και το 29,8% 

προβλέπει περικοπές στα αντίστοιχα τμήματα (όπως εκπαιδευτικά, επικοινωνίας κ.ά.). Τέλος, 

το 12,8% των συμμετεχόντων φοβούνται ότι το μουσείο τους μπορεί να κλείσει. 

6. Σε γενικές γραμμές, τα μουσεία συνέχισαν απρόσκοπτα το έργο τους στους τομείς της 

διατήρησης και ασφάλειας των συλλογών και γενικά της πολιτιστικής κληρονομιάς.( 

Περίληψη της Έκθεσης του ICOM στα Ελληνικά) 

Παρόμοια ευρήματα σταχυολογήθηκαν από παρόμοιες έρευνες που διενεργήθηκαν τους 

τελευταίους μήνες από την αρχή της πανδημίας που αποτυπώνουν το μέγεθος του 

προβλήματος, ιδιαιτέρως στον οικονομικό τομέα. Αξίζει να αναφερθεί πως τα μουσεία που 

κυρίως επλήγησαν από την πανδημία, ήταν αυτά του ιδιωτικού χαρακτήρα, των οποίων τα 

έσοδα στηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά  στην επισκεψιμότητα του κοινού. Σύμφωνα με 

έρευνα του ευρωπαϊκού οργανισμού NEMO, το 30% περίπου των ιδιωτικών μουσείων έχουν 

χάσει έναν εβδομαδιαίο τζίρο της τάξης των 1000 μέχρι 5000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση των 

μεγάλων μουσείων το ποσό απώλειας κερδών αγγίζει τα 100,000 έως 600,000 ευρώ 

εβδομαδιαίως. Ως αποτέλεσμα των περικοπών στον προϋπολογισμό, παρατηρήθηκε μείωση 

των προγραμμάτων των εν λόγω μουσείων κατά 4 ή 5, ενώ η συρρίκνωση του προσωπικού 

αποτέλεσε αναγκαίο κακό κατά το 1/3 εξ αυτών. (NEMO, 2020 στο Antara, N. & Sen, S. (2020): 

56) 

Παρά τις δραματικές επιπτώσεις της πανδημίας στον κόσμο του μουσείου, όπως 

αποτυπώνονται από τα παραπάνω νούμερα, αξίζει κανείς να σταθεί στην άμεση αντίδραση 

όλων των αρμόδιων φορέων στην ενίσχυση του ρόλου του μουσείου σάυτή την έκτακτη 

συνθήκη, ως κοινωνού στη θεραπεία των πληγών, με την αύξηση της ψηφιακής παρουσίας 

μέσα από συνέδρια και εκθέσεις σε πλατφόρμες, όπως το Facebook, το Instagram ή το Twitter, 

αλλά και δραστηριότητες όπως παιχνίδια, διαγωνισμούς ζωγραφικής, γρίφους και κάθε τύπου 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα έδιναν  μια νέα πνοή στο ξεψυχισμένο και 

αποκαρδιωμένο μουσειακό κοινό που τόσο απρόσμενα χρειάστηκε να βιώσει έντονα 

συναισθήματα εγκλεισμού και απομόνωσης.  Η GAMeC (Γκαλερί Μοντέρνας και Σύγχρονης 

Τέχνης) στην Ιταλία διοργάνωσε ένα διαδικτυακό ραδιοφωνικό πρόγραμμα, το MUO 

(Museum of Arts and Crafts) στην Κροατία εισήγαγε πολλές καινοτόμες διαδικτυακές 

πρωτοβουλίες (UNESCO, 2020, ο.π,). Το Παιδικό Μουσείο στο Χιούστον και το Μανχάταν 
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έχουν πρωτοστατήσει στη δημιουργία εικονικών κέντρων μάθησης ενώ το Δίκτυο 

Υπολογιστών Μουσείων(MCN) έχει ετοιμάσει μια λίστα με εκατοντάδες εικονικές πηγές από 

μουσεία. (Institute of Museum and Library Services, 2020, ο.π) Ακόμα και στην περίπτωση 

κάποιων μουσείων που άνοιξαν τις πόρτες τους στο κοινό, ο ψηφιακός σχεδιασμός αποτέλεσε 

το άλφα και το ωμέγα για την ασφάλεια του κοινού με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Duomo 

της Φλωρεντίας, που εισήγαγε έναν μηχανισμό προηγμένης τεχνολογίας που φοριέται γύρω 

από το λαιμό και προειδοποιεί με φωτάκια που αναβοσβήνουν εάν δυο επισκέπτες στον ίδιο 

χώρο βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.( (Itzkowitz, 2020 στο ο.π, 57) 

 

4.5. Το μέλλον των μουσείων 

Το εύλογο ερώτημα που γεννάται στα αποκαΐδια αυτής της συγκλονιστικής στιγμής στην 

ιστορία της ανθρωπότητας είναι πώς θα μπορέσει η πανδημία να ορθώσει το ανάστημά της και 

να προτάξει το στήθος της μπροστά στις απίστευτες καταστροφές των απολύσεων,  των 

περικοπών μισθών ή της μείωσης της επισκεψιμότητας, που έχει επιφέρει  ανεπανόρθωτη 

ζημιά στον τζίρο των μουσείων, οδηγώντας πολλά από αυτά στο χείλος της καταστροφής με 

το οριστικό κλείσιμό τους να είναι προ των πυλών και να φαντάζει σαν ένα κακό όνειρο που 

πάει να βγει αληθινό. Μπορεί άραγε η πανδημία να γίνει φορέας θετικών εξελίξεων και 

πνευματικής αναγέννησης, όπως συνέβη και σε προηγούμενες πανδημίες στις οποίες 

αναφερθήκαμε στην αρχή της εργασίας αυτής; Θα σβήσει άραγε η μνήμη αυτής της πανδημίας 

συμπαρασύροντας στο διάβα της το φωτεινό άστρο της τέχνης που πάντα έδειχνε το δρόμο της 

διαφυγής από το βαθύ σκοτάδι; Για να μπορέσει η Τέχνη να επιβεβαιώσει για μιαν ακόμη φορά 

τον πνευματικό ρόλο της στην εξέλιξη της κοινωνίας, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια ολιστική 

προσέγγιση αντιμετώπισης της κρίσης. Αν μπορούσε να επικρατήσει ένα κοινό αίσθημα 

Δονκιχωτισμού « Ένας για όλους και όλοι για έναν», το μέλλον των μουσείων δεν θα μπορούσε 

ποτέ να είναι καταστροφικό. Με αρωγό και συνοδοιπόρο τις κυβερνήσεις παγκοσμίως και 

όλους τους υπόλοιπους οικονομικούς κολοσσούς, όπως τις τράπεζες αλλά και όλους τους 

επίσημους μουσειακούς οργανισμούς, που έχουν κοινή αποστολή την προάσπιση των 

δικαιωμάτων του χώρου του μουσείου και της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι 

εφικτό μέσα από τη συνεργασία να βρεθούν λύσεις που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα όλων 

των μουσείων στο τέλος αυτής της δύσκολης διαδρομής. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα εμπόδια 

μπορούν να υπερπηδηθούν εάν, 
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1. Τα μουσεία αναπτύξουν διαύλους επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς της 

κοινωνίας ώστε να καταρτίσουν ένα σχέδιο στρατηγικής αντιμετώπισης μελλοντικών 

πανδημιών. Άλλωστε, η πρόληψη είναι το διαβατήριο για μια καλή ζωή σε όλα τα επίπεδα. 

2. Περιφρουρηθούν οι μουσειακές συλλογές με τη βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας 

στη νέα ψηφιοποιημένη εποχή. 

3. Γίνουν δωρεές από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που θα μειώσουν το οικονομικό 

βάρος που έχει πέσει στην πλάτη όλων των μουσειακών οργανισμών. 

4. Προωθηθεί η καλλιτεχνική διάσταση της πανδημίας με εκστρατείες οργανωμένες από 

κρατικούς φορείς καλλιτεχνικής δημιουργίας στις νέες ψηφιοποιημένες πλατφόρμες. Το 

Συμβούλιο της Ινδίας, για παράδειγμα που επιμελείται των πολιτιστικών θεμάτων, και το 

Πανεπιστήμιο του York διοργάνωσαν διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα την πανδημία. 

5. Οι διαχειριστές των διαδικτυακών κοινωνικών πλατφορμών όπως Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, στηρίξουν και προωθήσουν το νέο ψηφιακό μουσείο με την εφαρμογή 

σχεδίων εργασίας για την στήριξη του ψηφιακού μουσείο όπως στην περίπτωση της Google 

Arts& Culture. 

6. Προασπιστούν πρωτίστως τα δικαιώματα των εργαζομένων στον χώρο του Μουσείου 

με άμεση στήριξη από τους αρμόδιους φορείς σε συνεργασία με το κράτος. 

7. Διενεργηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια ψηφιακής εκπαίδευσης που θα γεφυρώσουν το 

χάσμα καθώς παρατηρείται αύξηση της ψηφιακής παρουσίας των μουσείων χωρίς επαρκείς 

γνώσεις από αυτούς που καλούνται να χειριστούν τα νέα ψηφιακά μέσα. 

8.       Ενισχυθεί η εκπαιδευτική διάσταση του μουσείου με ένα καινούριο είδος εκπαιδευτικού 

περιεχομένου το οποίο θα έχει εκπονηθεί με τις νέες ψηφιακές εφαρμογές και που θα αφορά 

όλες τις ηλικιακές ομάδες. (Antara, N. & Sen, S. (2020): 57-59)   

Σ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο με το πρόσωπο της πανδημίας να παραμένει σφριγηλό 

ύστερα από περίπου δυο χρόνια, χρειάζεται συσπείρωση, ώστε το μουσείο να αναπτύξει τις 

κατάλληλες στρατηγικές ανθεκτικότητας που θα το βοηθήσουν να διαβεί τον Γολγοθά και να 

βγει αλώβητο από τη δοκιμασία. Η κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης αποτέλεσε το 

εφαλτήριο γι αυτή την μεταπτυχιακή εργασία, της οποίας ο κύριος στόχος θα αναλυθεί 

παρακάτω.   

 

 

 



41 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Λαγουμιντζή, Βλαχόπουλο και Κουτσογιάννη (2015),  έρευνα είναι το 

εργαλείο εκείνο που βοηθά την κάθε επιστήμη να διευρύνει τους ορίζοντές της και επομένως 

με τις νέες γνώσεις που παράγονται να εξελιχθεί περισσότερο. Η επιστημονική έρευνα, 

επομένως, στηριζόμενη στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής πραγματικότητας, έχει σκοπό 

να προσφέρει μια νέα παράμετρο στη μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων και όχι να 

ασχοληθεί με κάτι ήδη γνωστό ή που έχει ήδη αποδειχθεί, αν και κάποιες φορές συμβαίνει κι 

αυτό μόνο και μόνο για να επαληθευτεί ή να διορθωθεί μια άλλη παρόμοια έρευνα που έχει 

προηγηθεί. Συνεπώς, ένας ερευνητής είναι απαραίτητο, πρώτα να μελετά διεξοδικά τη διεθνή 

έγκριτη βιβλιογραφία που σχετίζεται με το θέμα που τον ενδιαφέρει, ώστε να αντιληφθεί τι 

είναι ήδη γνωστό, και μετά να συνειδητοποιήσει αν η δική του ερευνητική προσπάθεια θα είναι 

πρωτότυπη ή αν θα καλύψει κάποιο κενό που υπάρχει στις ήδη προϋπάρχουσες γνώσεις πάνω 

στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κατά την επιστημονική έρευνα γίνεται χρήση ειδικών μέσων για 

τη συλλογή των εμπειρικών δεδομένων, όπως αυτό της συνέντευξης, της παρατήρησης ή του 

ερωτηματολογίου, ενώ τα όποια συμπεράσματα μπορούν αργότερα να αναθεωρηθούν, να 

επαληθευτούν ή ανατραπούν από άλλη έρευνα. 

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η μεθοδολογία της έρευνας αφορά την επιλογή 

από τον ερευνητή των κατάλληλων τρόπων και εργαλείων διεξαγωγής της για την όσο το 

δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων της, αφορά δηλαδή το πώς αυτή θα σχεδιαστεί 

και το πώς θα πραγματοποιηθεί, στο κεφάλαιο αυτό καταγράφεται, μετά και από την 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας, οι στόχοι 

και τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, ενώ παράλληλα περιγράφεται η μέθοδος 

προσέγγισης που εφαρμόστηκε, τα εργαλεία συλλογής των δεδομένων που επιλέχτηκαν, όπως 

και ο τρόπος επιλογής του πληθυσμού/δείγματος. 

 

 

5.2. Αναγκαιότητα της έρευνας 

Μετά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε πως τα μουσεία βιώνουν μια νέα 

μεταβατική περίοδο κατά την οποία συντελούνται συνταρακτικές αλλαγές στη λειτουργία τους 

και στον τρόπο που αυτά αντιλαμβάνονται το νέο ρόλο τους και τη σχέση τους με το κοινό. 

Μετά το αρχικό σοκ της πρώτης έκρηξης της πανδημίας που βρήκε σχεδόν όλη την 
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ανθρωπότητα ανέτοιμη να αποδεχθεί και να πορευθεί με τα νέα δεδομένα, τα μουσεία 

χρειάστηκε να αποτιμήσουν την νέα κατάσταση και να αλλάξουν ρότα πλεύσης, με κύριο 

σύμμαχο στην τρικυμία, την τεχνολογία. Οι διεθνείς οργανισμοί, που κύριο μέλημά τους έχουν 

την προστασία των μουσείων σε συνθήκες κρίσης, ενέσκηψαν στα τεράστια προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν σε όλους τους μουσειακούς οργανισμούς ανά τον κόσμο, με πραγματικό 

ενδιαφέρον, διοργανώνοντας έρευνες για να αποτιμήσουν την κατάσταση, να εντοπίσουν τα 

προβλήματα, ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες απαντήσεις που θα οδηγήσουν στη λύση τους. 

Καθώς οι μνήμες της πανδημίας είναι ακόμα νωπές και όλος ο μουσειακός κόσμος βρίσκεται 

ακόμα σε αναταραχή, η αναγκαιότητα της έρευνας σε τοπικό επίπεδο χωρών κρίνεται ακόμα 

πιο αναγκαία. Μέσα από την έρευνα θα μπορέσουν να εξαχθούν χρήσιμα αποτελέσματα που 

όχι μόνο θα εντοπίσουν τα προβλήματα, αλλά θα αποτελέσουν την παρακαταθήκη για τις 

μελλοντικές γενιές και τους μελλοντικούς ερευνητές. Άλλωστε, η έρευνα στην παρούσα φάση 

βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, οπότε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την διεξαγωγή της, 

προσφέρει νέες παραμέτρους, που λειτουργούν πάντα θετικά στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Η αναγκαιότητα, επομένως, της παρούσας έρευνας έγκειται, κυρίως, στο κενό παρόμοιων 

ερευνών, λόγω της πρόσφατης νέας συνθήκης που δεν έχει ακόμα σβήσει, αλλά είναι ακόμα 

ρευστή  και έτσι, δεν έχει πλήρως αποτιμηθεί. 

 

 

 

5.3. Αντιληπτικό περίγραμμα. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα κινείται κυρίως σε τρεις άξονες με τα ακόλουθα κύρια ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1 Πόσο έτοιμα υπήρξαν τα μουσεία να υποδεχτούν την τεχνολογία ως το μόνο μέσο 

επικοινωνίας με το κοινό; Το ερώτημα αυτό διερευνάται σε σχέση με τις ακόλουθες 

παραμέτρους που απορρέουν ως ερευνητικά υποερωτήματα, 

Α)  τα διάφορα ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα που λειτούργησαν σε μουσεία της 

Ελλάδας και που απευθύνονται τόσο σε μαθητές όσο και σε ενήλικες( αριθμός, ονομασία) 

Β) τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες( αριθμός, ονομασία) 

Γ) τους πόρους των μουσείων ( αύξηση προϋπολογισμού μετά την καραντίνα) 

Δ) το προσωπικό των μουσείων( περισσότερο εκπαιδευμένο προσωπικό μετά την καραντίνα) 
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2. Ποιος είναι ο βαθμός συμμετοχής του κοινού στα ψηφιακά προγράμματα και στις 

ψηφιακές υπηρεσίες συγκριτικά με τη δια ζώσης λειτουργία των μουσείων; 

3. Ποιοι είναι  οι κύριοι κίνδυνοι που διατρέχουν τα μουσεία σε σχέση με την προσφορά 

εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο και πως φαίνεται να διαγράφεται το μέλλον των 

μουσείων; Κατά πόσο τα εν λόγω ψηφιακά προγράμματα μπορούν να υποκαταστήσουν την 

αληθινή επαφή με τα αντικείμενα και να παράξουν πολιτισμό αντικρούοντας, έτσι την άποψη 

της Mintz( 1998) που υποστηρίζει ότι, « Οι οθόνες μπορεί να υπνωτίζουν ευχάριστα, αλλά το 

να κοιτάς ένα έργο στην οθόνη δεν υποκαθιστά το πραγματικό αντικείμενο.» και ότι « Η ψηφιακή 

παλέτα δεν μπορεί να ταιριάξει απολύτως τα χρώματα του πραγματικού κόσμου;» ( Τερψιχόρη 

Θεοφίλη, Μα Εικαστικές Τέχνες Στην Εκπαίδευση, Λευκωσία, Φεβρουάριος, 2021, σελ.23) 

 

 

5.4. Μέθοδος έρευνας 

Κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας έρευνας, μπορούν να εφαρμοστούν δύο 

προσεγγίσεις για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, η ποσοτική και η ποιοτική, οι 

οποίες διέπονται από δύο διαφορετικές λογικές (Τσιώλης, 2014). Οι ποσοτικές έρευνες 

αποσκοπούν στη συλλογή δεδομένων, δίνοντάς τους αριθμητικές τιμές, ώστε να γίνει 

στατιστική ανάλυση, καθώς θεωρείται ότι τα κοινωνικά φαινόμενα αντικατοπτρίζουν την 

αντικειμενική πραγματικότητα, με αποτέλεσμα η διερεύνηση των σχέσεων και των 

επιπτώσεών τους να μπορεί να οδηγήσει στη γενίκευση των συμπερασμάτων και να επιτρέψει 

την πρόβλεψη (Gelo, Braakmann και Benetka, 2008). Από την άλλη, η ποιοτική έρευνα 

επηρεάζεται από εκείνες τις θεωρητικές σκέψεις που εστιάζουν στην εμπειρία των ατόμων, 

στην αλληλεπίδρασή τους, στο νόημα που δίνουν σε ό, τι συμβαίνει γύρω τους, στην 

κατανόηση και την ερμηνεία των κάθε φορά δεδομένων. Αφού η κοινωνική πραγματικότητα 

διαμορφώνεται και μετασχηματίζεται ανάλογα με τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων, τότε ο 

κοινωνικός ερευνητής εξετάζει το φαινόμενο που τον απασχολεί «εκ των έσω», έτσι ώστε να 

μπορεί να κατανοήσει τα κοινωνικά φαινόμενα στη δυναμική τους διάσταση (Τσιώλης, 2014).  

Ως καταλληλότερη μέθοδος για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα με κάποια 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 25 

ερωτήσεων το οποίο παρατίθεται στο παράθεμα 1. Η έρευνα επίσης διεξάχθηκε την περίοδο 

ανάμεσα στον Ιούνιο του 2021 έως Αύγουστο του ίδιου έτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

6.1. Περιγραφική ανάλυση 

Αρχικά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατικής ανάλυσης που 

αφορούν τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας. Με αυτό τον τρόπο 

θα υπάρχει μία πρώτη εκτίμηση σχετικά με τα διάφορα ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα 

που διαθέτουν τα μουσεία της χώρας, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

μουσεία να υποδεχθούν την τεχνολογία ως το μοναδικό εργαλείο συνάντησης με το κοινό. 

Επιπλέον εξετάζεται και η ετοιμότητα του κοινού να αγκαλιάσει το μουσείο μέσω της νέας 

αυτής εμπειρίας. 

Η έρευνα αφορά τους εργαζόμενους σε χώρους του μουσείου, και ο πρώτος πίνακας που 

ακολουθεί παρουσιάζει την κατανομή τους με βάση το φύλο τους.  

 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Άνδρας 6 20,0 20,0 20,0 

Γυναίκα 24 80,0 80,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Όπως προκύπτει από τους συνολικά 30 εργαζόμενους σε χώρους του μουσείου, το 80% αυτών 

είναι γυναίκες, ενώ μόλις 1 στους 5, ποσοστό 20% είναι άνδρας. Η μεγάλη αυτή πλειοψηφία 

των γυναικών εργαζομένων σε χώρους του μουσείου φαίνεται και από το ακόλουθο γράφημα. 
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Ο επόμενος πίνακας αφορά την κατανομή των εργαζομένων με βάση την ηλικιακή ομάδα στην 

οποία ανήκουν. 

 

Ηλικία 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

31-40 6 20,0 20,0 20,0 

41-50 13 43,3 43,3 63,3 

51-60 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Όπως προκύπτει μόλις 1 στους 5 εργαζόμενους, ποσοστό 20% είναι ηλικίας από 31 μέχρι και 

40 ετών, ενώ η πλειονότητα των εργαζομένων, ποσοστό 43,3% είναι άτομα ηλικίας από 41 

μέχρι και 50 ετών. Τέλος, σχεδόν 1 στους 3 εργαζόμενους σε χώρους του μουσείου, ποσοστό 

36,7% είναι ηλικίας από 51 μέχρι και 60 ετών. Το γράφημα που ακολουθεί κάνει εμφανές το 

σχετικά γερασμένο προσωπικό των μουσείων της χώρας. 
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 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων των εργαζομένων 

με βάση το μορφωτικό τους επίπεδο. 

 

Μορφωτικό επίπεδο 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Απόφοιτος ΑΕΙ 6 20,0 20,0 20,0 

Απόφοιτος ΤΕΙ 1 3,3 3,3 23,3 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 

16 53,3 53,3 76,7 

Κάτοχος 

Διδακτορικού 

7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Όπως προκύπτει, σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους σε χώρους του μουσείου είναι κάτοχος 

μεταπτυχιακού διπλώματος, ενώ σχεδόν 1 στους 4, ποσοστό 23,3% είναι κάτοχος 
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διδακτορικού τίτλου. Επιπλέον 1 στους 5 εργαζόμενους, ποσοστό 20% είναι απόφοιτος ΑΕΙ, 

ενώ μόλις το 3,3% των εργαζομένων είναι απόφοιτος ΤΕΙ. Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των 

εργαζομένων, φαίνεται και από το γράφημα που ακολουθεί. 

 

 

 

 Η τελευταία ερώτηση που αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων αφορά 

τη επαγγελματική τους θέση στο μουσείο. Η σχετική κατανομή συχνοτήτων παρουσιάζεται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 

Επαγγελματική θέση στο μουσείο 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Διευθυντής/τρια 5 16,7 16,7 16,7 

Επιμελητής/τρια 4 13,3 13,3 30,0 

Μουσειολόγος 5 16,7 16,7 46,7 
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Αρχαιολόγος 4 13,3 13,3 60,0 

Διοικητικό 

προσωπικό 

7 23,3 23,3 83,3 

Ξεναγός 1 3,3 3,3 86,7 

Υπεύθυνος/η για 

εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι σχεδόν 1 στους 4 εργαζομένους, ποσοστό 23,3% είναι 

διοικητικό προσωπικό του μουσείου, ενώ το 13,3% αυτών είναι αρχαιολόγοι. Επίσης με το 

ίδιο ποσοστό 13,3% εμφανίζονται και οι εργαζόμενοι που έχουν τη θέση επιμελητή στο 

μουσείο, ενώ το 16,7% είναι διευθυντές/τριες. Επίσης το 13,3% των εργαζομένων είναι 

υπεύθυνοι για εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ το 16,7% είναι μουσειολόγοι. Τέλος υπάρχει 

και ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 3,3% των συμμετεχόντων, που εργάζονται ως ξεναγοί. 

Το γράφημα που ακολουθεί συνοδεύει τον παραπάνω πίνακα. 
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 Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για το αν 

λειτουργούσαν στο μουσείο όπου εργάζονται ψηφιακές υπηρεσίες πριν από την πρώτη 

καραντίνα. Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Λειτουργούσαν στο μουσείο σας ψηφιακές υπηρεσίες πριν την πρώτη καραντίνα 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 24 80,0 80,0 80,0 

Όχι 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Όπως προκύπτει, 4 στους 5 εργαζόμενους, ποσοστό 80% δήλωσε ότι λειτουργούσαν στο 

μουσείο όπου εργάζονται ψηφιακές υπηρεσίες πριν από την πρώτη καραντίνα, ενώ μόλις 1 

στους 5, ποσοστό 20% δήλωσε το αντίθετο. Χαρακτηριστικό των απαντήσεων που δόθηκαν 

είναι το γράφημα που ακολουθεί. Παρά το σοκ της πανδημίας, επομένως αποτελεί 

αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η ψηφιοποίηση των μουσείων είχε αρχίσει πολύ καιρό πριν το 

χτύπημα της πανδημίας και γι’αυτό   μπόρεσαν τα μουσεία να κρατηθούν ανοιχτά για το κοινό 

τους, έστω και με απομακρυσμένο τρόπο. 
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Στη συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας που αφορά το αν το μουσείο εργασίας των συμμετεχόντων 

διαθέτει περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση της πανδημίας. 

 

Διαθέτει το μουσείο σας περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση της 

πανδημίας; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 23 76,7 76,7 76,7 

Όχι 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Όπως γίνεται φανερό, η πλειοψηφία των εργαζομένων, ποσοστό 76,7% δήλωσε ότι το μουσείο 

εργασίας τους διαθέτει περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση της 

πανδημίας, ενώ σχεδόν 1 στους 4, ποσοστό 23,3% δήλωσε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το 

γράφημα που ακολουθεί δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας σχετικά με την ύπαρξη 

περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών μετά την έλευση της πανδημίας. Όπως γίνεται αντιληπτό 

μέσα από την έρευνα, τα μουσεία χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική τους με 

την εφαρμογή περισσοτέρων ψηφιακών εφαρμογών, ώστε να μην χαθεί η ουσιαστική σχέση 

με το κοινό που, παρά τις αντίξοες συνθήκες γίνεται συμμέτοχος στην προσπάθεια ανάνηψης 

από τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει. Η προηγούμενη, επομένως παραδοσιακή 

ψηφιακή αντιληπτική προσέγγιση των μουσειακών χώρων ως απλοί εκθεσιακοί χώροι 

προβολής των εκθεμάτων τους ή ως μέσο προσέλκυσης νέων επισκεπτών αλλάζει άρδην με 

την έλευση της πανδημίας, προσφέροντας μια νέα πνοή και μια μεγαλύτερη έμπνευση για 

περισσότερο καινοτόμες δράσεις. 
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Ο επόμενος πίνακας αφορά της ψηφιακές υπηρεσίες του μουσείου όπου εργάζονται οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα, και πως αυτές μεταβλήθηκαν λόγω του lockdown. 

 

Ψηφιακές υπηρεσίες * Ποιες ψηφιακές υπηρεσίες διαθέτει το μουσείο Crosstabulation 

% within Ψηφιακές υπηρεσίες   

 Ποιες ψηφιακές υπηρεσίες διαθέτει το μουσείο Total 

τις ίδιες 

με πριν 

περισσότερες 

μετά το 

lockdown 

καθόλου ξεκίνησαν 

μετά το 

lockdown 

Ψηφιακές 

υπηρεσίες 

Ψηφιακές 

συλλογές 
36,7% 50,0% 10,0% 3,3% 100,0% 

Ψηφιακές 

εκθέσεις 
20,0% 50,0% 10,0% 20,0% 100,0% 

Ζωντανές 

δράσεις/ live 

σεμινάρια/ 

συζητήσεις 

23,3% 40,0% 13,3% 23,3% 100,0% 
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Εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

για μαθητές 

26,7% 36,7% 20,0% 16,7% 100,0% 

Εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

για ενήλικες 

36,7% 20,0% 30,0% 13,3% 100,0% 

Μέσα 

κοινωνικής 

δικτύωσης 

86,7% 3,3% 10,0%  100,0% 

Newsletter 90,0%  10,0%  100,0% 

Podcast 36,7% 13,3% 46,7% 3,3% 100,0% 

Total 44,6% 26,7% 18,8% 10,0% 100,0% 

 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι, σε ότι αφορά τις ψηφιακές συλλογές, οι μισοί εργαζόμενοι, 

ποσοστό 50% δηλώνουν ότι είναι  περισσότερες μετά το lockdown, ενώ σχεδόν 1 στους 3 

δηλώνουν ότι είναι ίδιες με πριν. Μόλις 1 στους 10 εργαζόμενους δήλωσε ότι το μουσείο δεν 

διαθέτει καθόλου ψηφιακές συλλογές, ενώ υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 3,3% 

των εργαζομένων, όπου δηλώνουν ότι οι ψηφιακές συλλογές ξεκίνησαν στο μουσείο τους μετά 

το lockdown. Σε ότι αφορά τώρα τις ψηφιακές εκθέσεις, και πάλι οι μισοί εργαζόμενοι, 

ποσοστό 50% δηλώνουν ότι είναι περισσότερες μετά από το lockdown, ενώ 1 στους 5, ποσοστό 

20% δηλώνουν ότι είναι ίδιες με πριν. Επιπλέον 1 στους 10 εργαζόμενους δήλωσε ότι το 

μουσείο δεν διαθέτει καθόλου ψηφιακές εκθέσεις, ενώ 1 στους 5, ποσοστό 20% αναφέρουν 

ότι οι ψηφιακές εκθέσεις ξεκίνησαν μετά το lockdown. Για τις ζωντανές δράσεις, live 

σεμινάρια, συζητήσεις 2 στους 5 εργαζόμενους, ποσοστό 40% λένε ότι είναι περισσότερες 

μετά το lockdown, ενώ σχεδόν 1 στους 5, ποσοστό 23,% λένε ότι είναι ίδιες με πριν. Με το 

ίδιο ποσοστό 23,3% εμφανίζονται και οι εργαζόμενοι που δήλωσαν ότι οι ζωντανές δράσεις, 

live σεμινάρια, συζητήσεις ξεκίνησαν μετά το lockdown. Μόλις το 13,3% των εργαζομένων 

αναφέρει ότι δεν υπάρχουν καθόλου ζωντανές δράσεις, live σεμινάρια, συζητήσεις στο 

μουσείο όπου εργάζονται. Σε ότι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, το 26,7% 

των εργαζομένων ανέφερε ότι είναι ίδια με πριν, ενώ σχεδόν 1 στους 3, ποσοστό 36,7% 
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ανέφερε ότι είναι περισσότερα μετά το lockdown. Μόλις το 16,7% των εργαζομένων δήλωσε 

ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά ξεκίνησαν μετά το lockdown, ενώ 1 στους 5 

εργαζόμενους, ποσοστό 20% αναφέρει ότι δεν υπάρχουν καθόλου εκπαιδευτικά προγράμματα 

για παιδιά στο μουσείο όπου εργάζεται. Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες τώρα, 

το 36,7% των εργαζομένων ανέφερε ότι είναι ίδια με πριν, ενώ 1 στους 5, ποσοστό 20% 

ανέφερε ότι είναι περισσότερα μετά το lockdown. Μόλις το 13,3% των εργαζομένων δήλωσε 

ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες ξεκίνησαν μετά το lockdown, ενώ 3 στους 10 

εργαζόμενους, ποσοστό 30% αναφέρει ότι δεν υπάρχουν καθόλου εκπαιδευτικά προγράμματα 

για ενήλικες στο μουσείο όπου εργάζεται. Σε ότι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 

μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, ποσοστό 86,7% αναφέρει ότι αυτά υπήρχαν από πριν 

ενώ μόλις το 3,3% των εργαζομένων αναφέρει ότι αυτά είναι περισσότερα μετά το lockdown. 

Επιπλέον 1 στους 10 εργαζόμενους, δήλωσε ότι το μουσείο όπου εργάζεται δεν έχει μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Για τα newsletters που έχουν τα μουσεία, η συντριπτική πλειοψηφία 

των εργαζομένων, ποσοστό 90% δήλωσε ότι αυτά υπήρχαν από πριν, ενώ το 10% ότι δεν 

υπάρχουν καθόλου στο μουσείο όπου εργάζονται. Τέλος σε ότι αφορά τα podcast, σχεδόν 1 

στους 2 εργαζόμενους ποσοστό 46,7% αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν καθόλου στο μουσείο 

όπου εργάζονται, ενώ το 36,7% δηλώνει ότι είναι τα ίδια με πριν. Μόλις το 13,3% των 

εργαζομένων δηλώνει ότι τα podcast είναι περισσότερα μετά το lockdown, ενώ υπάρχει και 

ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 3,3% όπου αφορά τους εργαζόμενους που δήλωσαν ότι τα 

podcast ξεκίνησαν στο μουσείο όπου εργάζονται μετά το lockdown. Το γράφημα που 

ακολουθεί συνοδεύει τον παραπάνω πίνακα.   Κατά γενική ομολογία γίνεται, επομένως, 

αντιληπτό πως οι ψηφιακές υπηρεσίες πλέον δεν περιορίζονται σε συλλογές μόνο, αλλά 

εμπλουτίζονται με πολλά καινούρια και καινοτόμα εργαλεία προσέλκυσης του κοινού. 
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 Ο επόμενος πίνακας αφορά το πλήθος των προγραμμάτων που είχαν τα μουσεία όπου 

εργάζονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα, τόσο αυτά που προορίζονται για μαθητές όσο και 

αυτά που αναφέρονται σε ενήλικες. 

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που λειτούργησαν στο μουσείο σας κατά τη διάρκεια του 

lockdown * Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων Crosstabulation 

% within Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων   

 Αριθμός εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

Total 

προς μαθητές προς ενήλικες 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

που λειτούργησαν στο 

μουσείο σας κατά τη διάρκεια 

του lockdown 

1 53,3% 53,3% 53,3% 

2 6,7% 6,7% 6,7% 

3 10,0% 10,0% 10,0% 

4 3,3% 16,7% 10,0% 

5 10,0% 3,3% 6,7% 

6 6,7%  3,3% 
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7 6,7% 3,3% 5,0% 

8 3,3% 6,7% 5,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Σε ότι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα προς μαθητές, που λειτούργησαν στα μουσεία 

όπου εργάζονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα, σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους, ποσοστό 

53,3% δήλωσαν ότι είχαν στο μουσείο του μόλις 1 ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ 1 

στους 10 δήλωσε ότι είχαν στο μουσείο του 3 εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές. Επίσης 

1 στους 10 συμμετέχοντες δήλωσε ότι στο μουσείο όπου εργάζεται είχαν 5 εκπαιδευτικά 

προγράμματα για μαθητές, ενώ με το ίδιο ποσοστό του 6,7% εμφανίζονται οι εργαζόμενοι που 

δήλωσαν ότι στο μουσείο τους είχαν από 6 μέχρι 8 προγράμματα. Σε ότι αφορά τώρα τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες τα ποσοστά και σε αυτή την περίπτωση είναι ανάλογα 

με πριν. Έτσι σχεδόν 1 στους δύο εργαζόμενους, ποσοστό 53,3% δήλωσε ότι είχαν μόλις 1 

αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ 1 στους 10 , ποσοστό 10% δήλωσε ότι είχαν 3 

εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 16,7% 

των εργαζομένων σε μουσεία δήλωσε ότι είχαν 4 εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες. Το 

χαμηλότερο ποσοστό είναι αυτό του 3,3% που αφορά τους συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι 

στα μουσείο όπου εργάζονται είχαν είτε 5 είτε 7 εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες. Το 

γράφημα που ακολουθεί κάνει ξεκάθαρο το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούσαν τα μουσεία κατά 

την διάρκεια του lockdown. Δεν χωρά αμφιβολία, λοιπόν, πως τα μουσεία δεν έμειναν άπραγα 

στην δύσκολη αυτή συνθήκη της υγειονομικής κρίσης, αλλά ενέταξαν στον σχεδιασμό τους 

προγράμματα που θα ενδιέφεραν τόσο τους μαθητές όσο και τους ενήλικες. Χαρακτηριστικά 

θα αναφέρω μερικά από τα προγράμματα που προσφέρθηκαν στο κοινό κατά τη διάρκεια του 

λοκντάουν από διάφορα μουσεία της χώρας, όπως καταγράφηκαν από τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα, 

• Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού Για Την Ανάπτυξη Και Την Ειρήνη 

• Η Αφροδίτη και ο Μινώταυρος συνομιλούν με τον γεωμετρικό κόσμο της Άλεξ 

Μυλωνά. | Άλεξ Μυλωνά. Αναδρομική. Ένα τετράδιο για γονείς και παιδιά. | Stephen 

Antonakos. Τετράδιο δράσης για γονείς και παιδιά. 

• Χρονοκάψουλα στην έκθεση Anthropause 

• "Στην αρχαία Θεσσαλονίκη, τον καιρό της Πανδημίας" 
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• Live quizzes, επίδειξη πειραμάτων 

• Καλωσορίζουμε τα χελιδόνια της Άνοιξης 

• Μυθοπαίγνια,  

• Μάσκα της Μέδουσας 

• Σειρήνα 

• Πήγασος 

• Γρίφος 

• Δημιουργήθηκαν κυρίως ψηφιακές δράσεις, όχι εκπαιδευτικά προγράμματα: "Οι 

εικόνες και τα μυστικά τους", "Παίζουμε με τα αγγεία του Μουσείου"; "Πρόσκληση στο 

τραπέζι των βυζαντινών", "Λαλούντα σύμβολα αγίων, διάσημα αξιωματούχων και το 

αγαπημένο μας αντικείμενο", "Παιχνίδια μνήμης και παρατήρησης", "Παιχνίδι μνήμης και 

παρατήρησης... συνέχεια". (Υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μουσείου, στην ενότητα "Τα Νέα 

μας". 

• Μασκες Improvisa Narcisus meets Pandora Δημιουργικοί στο σπίτι Κάθε άνθρωπος 

είναι ένα έργο τέχνης Across Generation Ψηφιακά προγράμματα Forced Silence  

• Δεν λειτούργησαν ειδικά για μαθητές, αλλά κάποια (εργαστήρια με την ομάδα Εν 

Δυνάμει) για σπουδαστές και νέους 17-27 χονδρικά 

• H Αφροδίτη κι ο Μινώταυρος, Φωτογραφίες από το Σπίτι, 8 τετράδια αυτόνομης 

εικαστικής δράσης 

• Together we look 

• Επικαιροποίηση τετραδίων αυτόνομης εκπαιδευτικής δράσης για online χρήση 2. Η 

συλλογή Κωστάκη στο δωμάτιό μου.  

• Παιχνίδι μνήμης και παρατήρησης για μικρούς και μεγάλους, Παίζουμε με τα αγγεία 

του Μουσείου;, πρόσκληση στο τραπέζι των Βυζαντινών, ενδυμασία των Βυζαντινών, 

Λαλούντα σύμβολα, διάσημα αξιωματούχων και το αγαπημένο μας αντικείμενο".  

• Θεσσαλονίκη: Μεταμορφώσεις μιας πόλης Θεσσαλονίκη – Μακεδονία: Διαχείριση 

της Μνήμης και Κοινωνία Αναζητώντας την κληρονομιά του Εικοσιένα στη Μακεδονία του 

19ου αιώνα 

• Αναζητώντας την κληρονομιά του ΄21 στη Μακεδονία του 19ου αιώνα 

• Κατανοώ αρχές φυσικών επιστημών/Σκηνοθετών μια αρχαιοελληνική θεατρική 

παράσταση κ.α. 
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 Ο επόμενος πίνακα αφορά τη συμμετοχικότητα των επισκεπτών στα ψηφιακά 

προγράμματα συγκριτικά με τη δια ζώσης λειτουργία των μουσείων. 

 

Ποιος είναι ο βαθμός συμμετοχικότητας στα ψηφιακά προγράμματα συγκριτικά με 

αυτή στη δια ζώσης λειτουργία του μουσείου σας; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Περισσότερη 

συμμετοχή στα 

ψηφιακά 

προγράμματα 

8 26,7 26,7 26,7 

Περισσότερη 

συμμετοχή στα 

δια ζώσης 

προγράμματα 

12 40,0 40,0 66,7 

Ίση συμμετοχή 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι 2 στους 5 εργαζόμενους θεωρούν ότι υπήρχε 

περισσότερη συμμετοχή των επισκεπτών στα δια ζώσης προγράμματα που λειτουργούσαν στο 

μουσείο, ενώ μόλις 1 στους 4, ποσοστό 26,7% θεωρεί ότι η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη στα 

ψηφιακά προγράμματα. Τέλος 1 στους 3 εργαζόμενους, ποσοστό 33,3% θεωρεί ότι η 

συμμετοχή των επισκεπτών ήταν ίδια τόσο στα ψηφιακά όσο και στα δια ζώσης προγράμματα. 

Η όχι και τόσο ξεκάθαρη άποψη των εργαζομένων σε μουσεία φαίνεται και από το γράφημα 

που ακολουθεί. Εξάγεται επομένως το συμπέρασμα πως, ενώ γίνεται μεγάλη προσπάθεια 

επαναπροσδιορισμού του ρόλου του μουσείου με τη στρατηγική αλλαγή της χρήσης του όρου 

« επισκέπτης» ( visitor) σε « χρήστη» ( user) ( Museums And the Web at The Times of Covid-

19, Tpti 2020 Research Project, University of Padova (IT, 12), υπάρχει ακόμη αμφιβολία 

ακόμα και αναφορικά με τον αριθμό συμμετοχής στα αντίστοιχα προσφερόμενα προγράμματα. 

Προφανώς, οι αλματώδεις εξελίξεις που έχουν διαδραματιστεί τον τελευταίο καιρό, έχουν 

αφήσει μουδιασμένους τους ίδιους τους εργαζομένους στον χώρο των μουσείων, που φαίνεται 

πως τα ίδια τα γεγονότα τους προσπερνούν και θα χρειαστεί, ενδεχομένως, περισσότερος 

χρόνος αφομοίωσης και επεξεργασίας των νέων δεδομένων. 

 

 

 

 Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται και στη συνέχεια του ερωτηματολογίου όπου οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν σε μία σειρά από δηλώσεις που 
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αφορούν τα νέα ψηφιακά προγράμματα. Οι απαντήσεις τους συνοψίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Δηλώσεις που αφορούν τα νέα ψηφιακά προγράμματα * Πόσο συμφωνείτε  

Crosstabulation 

% within Δηλώσεις που αφορούν τα νέα ψηφιακά προγράμματα   

 Πόσο συμφωνείτε Total 

Συμφων

ώ 

απόλυτα 

Συμφων

ώ 

Ούτε 

συμφων

ώ ούτε 

διαφωνώ 

Διαφων

ώ 

Διαφων

ώ 

απόλυτα 

Δηλώσεις 

που 

αφορούν τα 

νέα ψηφιακά 

προγράμματ

α 

Υπάρχει 

περισσότερη 

ατομική συμμετοχή 

σε αυτά 

3,3% 33,3% 40,0% 13,3% 10,0% 
100,0

% 

Υπάρχει λιγότερο 

ενδιαφέρον για 

αυτά που αφορούν 

μαθητές σχολείων 

και επομένως 

παρατηρείται 

πτώση της 

επισκεψιμότητας 

10,0% 10,0% 46,7% 26,7% 6,7% 
100,0

% 

Υπάρχει 

μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα σε 

αυτά από άτομα 

νεαρότερης ηλικίας 

10,0% 23,3% 40,0% 16,7% 10,0% 
100,0

% 
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Τα άτομα 

μεγαλύτερης 

ηλικίας δεν είναι 

εξοικειωμένα με 

την τεχνολογία και 

γι’ αυτό προτιμούν 

τα δια ζώσης 

προγράμματα 

16,7% 23,3% 43,3% 16,7%  
100,0

% 

Αναδιαμόρφωση 

και 

επαναπροσδιορισμό

ς μαθησιακών 

στόχων ώστε να 

ενισχυθεί ο νέος 

εκπαιδευτικός 

ρόλος του μουσείου 

36,7% 33,3% 16,7% 3,3% 10,0% 
100,0

% 

Total 15,3% 24,7% 37,3% 15,3% 7,3% 
100,0

% 

 

Σε ότι αφορά την ύπαρξη περισσότερης συμμετοχής στα ψηφιακά προγράμματα, 2 στους 5 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ούτε συμφωνούν αλλά ούτε διαφωνούν με τη συγκεκριμένη 

δήλωση, ενώ μόλις 1 στους 3, ποσοστό 36,6% δήλωσε ότι συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με 

κάτι τέτοιο. Αντίθετη άποψη έχει 1 στους 4 εργαζόμενους, ποσοστό 23,3% που δηλώνει ότι 

διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με τη συγκεκριμένη δήλωση. Προφανώς οι μετριοπαθείς 

δηλώσεις των συμμετεχόντων υποδηλώνουν μια στάση αναμονής για το μέλλον, όταν το τοπίο 

θα είναι λιγότερο θολό και θα μπορούν να εξαχθούν περισσότερο ακριβή συμπεράσματα. 

Η επόμενη δήλωση αναφέρει πως υπάρχει λιγότερο ενδιαφέρον για τα ψηφιακά προγράμματα 

που αφορούν μαθητές σχολείων και επομένως, παρατηρείται πτώση της επισκεψιμότητας. 

Μόλις 1 στους 5, ποσοστό 20% δηλώνει ότι συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με τη 

συγκεκριμένη δήλωση, ενώ η πλειονότητα των εργαζομένων, ποσοστό 46,7% διατηρεί μια πιο 

μετριοπαθή στάση και δηλώνει ότι ούτε συμφωνεί αλλά ούτε διαφωνεί. Επιπλέον το 1 στους 
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3 εργαζόμενους, ποσοστό 33,4% διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα με τη συγκεκριμένη 

δήλωση. Παρόμοια είναι η στάση των ερωτηθέντων, επομένως και σε αυτήν την ερώτηση. 

Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι σε μουσεία ρωτήθηκαν αν υπήρξε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 

στα ψηφιακά προγράμματα από άτομα νεαρότερης ηλικίας. Μόλις 1 στους 10 εργαζόμενους, 

ποσοστό 10% συμφωνεί απόλυτα με αυτή την δήλωση, ενώ σχεδόν 1 στους 4, ποσοστό 23,3% 

συμφωνεί. Στον αντίποδα το 26,7% των εργαζομένων διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με τη 

συγκεκριμένη δήλωση, ενώ και πάλι η πλειονότητα, ποσοστό 40% δηλώνει πως ούτε συμφωνεί 

αλλά ούτε διαφωνεί.  

Σε ότι αφορά τώρα το ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι εξοικειωμένα με την 

τεχνολογία και για αυτό προτιμούν τα δια ζώσης προγράμματα, το 40% των εργαζομένων 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με αυτό, ενώ μόλις το 16,7% δηλώνει ότι διαφωνεί. Επίσης 

υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων, της τάξης του 43,3% που δηλώνει ότι ούτε 

συμφωνεί αλλά ούτε διαφωνεί με κάτι τέτοιο.  

Η τελευταία δήλωση στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι εργαζόμενοι αφορά την 

αναδιαμόρφωση και τον επαναπροσδιορισμό των μαθησιακών στόχων, ώστε να ενισχυθεί ο 

νέος εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου, ότι βρίσκει σύμφωνους ή απόλυτα σύμφωνους την 

πλειοψηφία των εργαζομένων σε ποσοστό 70%, την ίδια στιγμή που μόλις το 13,3% δηλώνει 

ότι διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με κάτι τέτοιο. Τέλος μόλις το 16,7% τηρεί μια πιο ουδέτερη 

στάση και δηλώνει πως ούτε διαφωνεί αλλά ούτε συμφωνεί με την συγκεκριμένη δήλωση. Το 

γράφημα που ακολουθεί συνοδεύει τον παραπάνω πίνακα. 

Παρά λοιπόν τις λιγότερο σαφείς τοποθετήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με αριθμούς και 

ποσοστά που αφορούν την δια ζώσης λειτουργία του μουσείου σε σχέση με την ψηφιακή, 

φαίνεται πως υπάρχει μεγαλύτερη σύμπνοια όσον αφορά την ανάγκη μετασχηματισμού του 

ίδιου του ρόλου του μουσείου και των στόχων του. Άλλωστε παρόμοιες έρευνες ανά τον 

κόσμου προσυπογράφουν το γεγονός. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια όπως αποτυπώνονται 

από τους Massimo Negri and Dirk Houtgraaf στην ερευνητική εργασία του Πανεπιστημίου της 

Πάντοβα( Museums And the Web at The Times of Covid-19, Tpti 2020 Research Project, 

University of Padova (IT, 12), 

…… τα μουσεία είναι υποχρεωμένα λόγω συνθηκών να οδηγηθούν βίαια σε έναν 

επαναπροσδιορισμού του ρόλου τους ως ένας πολυκαναλικός επικοινωνιακός οργανισμός σε ένα 

διαρκώς ραγδαία εξελισσόμενο επικοινωνιακό σύμπαν…. 
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 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την κατανομή συχνοτήτων σχετικά με το εάν 

υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευμένου προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές μετά 

την έλευση της πανδημίας στα μουσεία εργασίας των συμμετεχόντων. 

 

Έχετε μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευμένου προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές 

μετά την έλευση της πανδημίας; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 3 10,0 10,0 10,0 

Όχι 27 90,0 90,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα μόλις 1 στους 10 εργαζόμενους δήλωσε ότι υπήρχε 

μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευμένου προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές μετά την 

έλευση της πανδημίας στο μουσείο εργασίας του, ενώ 9 στους 10 δήλωσαν πως κάτι τέτοιο 

δεν έγινε. Η έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές στα μουσεία 

ακόμα και μετά την έλευση της πανδημίας φαίνεται ξεκάθαρα και στο γράφημα που 
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ακολουθεί. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στα ευρήματα της ευρείας έρευνας που 

διενεργήθηκε από τον διεθνή οργανισμό NEMO όπου στην ερώτηση εάν τα μουσεία αύξησαν 

την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού για να στηρίξει την ψηφιακή παρουσία των 

μουσείων, μόνο ένα 7% εξ αυτών απάντησαν θετικά. ( Follow-up Survey on the impact of the 

COVID-19 pandemic on museums in Europe (ne-mo.org) Ξεκάθαρο, επίσης, παραμένει το 

γεγονός πως « η κρίση  μας δοκιμάζει- είτε διαλυόμαστε είτε ανασκουμπωνόμαστε γρήγορα» 

( N. Klein, How shocking events can spark positive change, Ted Talk, New York, 

September\https://www.ted.com/talks/naomi_klein_how_shocking_events_can_spark_positiv

e_ change (accessed: 04.08.2020 στο ο.π, 53). Επομένως, ο καιρός για εφησυχασμό έχει 

περάσει ανεπιστρεπτί και τα μουσεία χρειάζεται να εξελιχθούν οργανώνοντας την ψηφιακή 

τους παρουσία- « στρατηγικός σχεδιασμός, επαγγελματικό προσωπικό, εργαλεία 

Πληροφορικής( Επαυξημένη εικονική πραγματικότητα για την περαιτέρω εξερεύνηση υλικού, 

τρισδιάστατες εικόνες για τη διαχείριση των εικονικών αντικειμένων μετατρέποντας το 

άπιαστο σε χειροπιαστό» ( ο.π, 51) 

 

  Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν έχουν στο χώρο εργασίας τους εκπαιδευμένο 

προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη. Οι απαντήσεις 

παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

 

Έχετε εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη; 

https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_COVID19_FollowUpReport_11.1.2021.pdf
https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_COVID19_FollowUpReport_11.1.2021.pdf
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 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι, πλήρους 

απασχόλησης 
14 46,7 46,7 46,7 

Ναι, αλλά όχι 

πλήρους 

απασχόλησης 

6 20,0 20,0 66,7 

Όχι 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους, ποσοστό 46,7% 

δηλώνει ότι στο μουσείο εργασίας του έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό πλήρους απασχόλησης 

για τις ψηφιακές εφαρμογές, ενώ μόλις 1 στους 5, ποσοστό 20% δηλώνει ότι το ανάλογο 

προσωπικό υπάρχει αλλά δεν είναι πλήρους απασχόλησης. Τέλος 1 στους 3 συμμετέχοντες, 

ποσοστό 33,3% δηλώνει πως δεν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές 

εφαρμογές στο μουσείο όπου εργάζεται. Το γράφημα που ακολουθεί συνοδεύει τον παραπάνω 

πίνακα υποδηλώνοντας την ανάγκη αύξησης του εκπαιδευμένου προσωπικού για τις ψηφιακές 

εφαρμογές. Η ίδια ανάγκη γίνεται έκδηλη και στις διεθνείς έρευνες, όπως αυτή της NEMO, 

όπου από το σύνολο 600 μουσείων που συμμετείχαν στην έρευνα , 8 στα 10 μουσεία δήλωσαν 

πως χρειάζονται επιπλέον στήριξη σε ψηφιακά εργαλεία, ενώ πάνω από το 40% εξ αυτών 

υποστήριξαν πως χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια στη χάραξη μιας νέας ψηφιοποιημένης 

στρατηγικής, επικαλούμενοι συνάμα την ανάγκη για νέες ψηφιακές υποδομές( 23,2%) και 

περισσότερο εκπαιδευμένο προσωπικό. (18,7%)  
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  Ο επόμενος πίνακας κατανομής συχνοτήτων αφορά το ποσοστό του συνολικού 

προϋπολογισμού του μουσείου που αποδίδεται σε ψηφιακές εφαρμογές. 

 

Τι ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού αποδίδεται σε ψηφιακές εφαρμογές; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Λιγότερο από 1% 2 6,7 6,7 6,7 

1-5% 8 26,7 26,7 33,3 

6-10% 2 6,7 6,7 40,0 

Περισσότερο από 

10% 

2 6,7 6,7 46,7 

Δεν είμαι 

βέβαιος/η 

16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Όπως προκύπτει σχεδόν 1 στους 4 εργαζόμενους, ποσοστό 26,7% δηλώνει ότι το ποσοστό του 

συνολικού προϋπολογισμού του μουσείου που αποδίδεται σε ψηφιακές εφαρμογές είναι από 

1% μέχρι 5%, ενώ με το ίδιο ποσοστό 6,7% εμφανίζονται τόσο οι προϋπολογισμοί λιγότερο 

του 1% όσο και αυτοί που είναι περισσότερο από 6%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 

η πλειοψηφία των εργαζομένων, ποσοστό 53,3% δηλώνει πως δεν γνωρίζει σχετικά. Το 

γράφημα που ακολουθεί είναι πλήρως διαφωτιστικό της κατάστασης. Οι διεθνείς έρευνες που 

διεξάχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας από τις ICOM και NEMO καταδεικνύουν την 

ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των μουσείων για την επιβίωση τους, όπως αναφέρει η 

Marcella De Paoli   από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Βενετίας στην Ιταλία. ( ο.π, 

49). Η ίδια στην ίδια έρευνα παραθέτει τα στοιχεία των ερευνών που έχουν διεξαχθεί από τους 

διεθνείς οργανισμούς.( ICOM, Report Museums, museum professionals and COVID-19, 2020, 

https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/Report-Museums-andCOVID-19.pdf 

(accessed: 07.08.2020) , NEMO, Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums 

in 

EuropeFinalReport,2020,https://www.nemo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents

/NEMO_COVI D19_Report_12.05.2020.pdf (accessed: 07.08.2020)στο ο.π,52) 
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 Σε συνέχεια του προηγούμενου πίνακα, ακολουθεί ο πίνακας κατανομής συχνοτήτων 

που αφορά την ενδεχομένη αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές 

εφαρμογές μετά την έλευση του covid.  

 

Παρατηρείτε αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές μετά 

την έλευση του covid και σε τι ποσοστό; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι, 

λιγότερο 

από 1% 

2 6,7 6,7 6,7 

Ναι, 1-5% 4 13,3 13,3 20,0 

Ναι, 6-10% 5 16,7 16,7 36,7 

Ναι, 

περισσότερο 

από 10% 

3 10,0 10,0 46,7 

Όχι 3 10,0 10,0 56,7 

Δεν είμαι 

βέβαιος/η 

13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι 1 στους 10 εργαζόμενους, ποσοστό 10% δηλώνει ότι υπάρχει 

αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση του 

covid και μάλιστα περισσότερη από 10%, ενώ με το ίδιο ποσοστό του 10% εμφανίζονται και 

όσοι δήλωσαν ότι δεν υπάρχει καμία σχετική αύξηση στον προϋπολογισμό. Επιπλέον το 16,7% 

δηλώνει ότι υπάρχει αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές μετά 

την έλευση του covid από 6% μέχρι 10%, ενώ το 13,3% τω συμμετεχόντων πιστεύει ότι αυτή 

η αύξηση είναι από 1% μέχρι και 5%. Τέλος, υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 
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43,3% που δεν γνωρίζει να απαντήσει σχετικά. Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει τις 

απόψεις των εργαζομένων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 

 

 

 

 

 Ο επόμενος πίνακας αφορά τις ενδεχόμενες αλλαγές που πρέπει να γίνουν με στόχο 

την βελτίωση των μουσείων μετά το lockdown.  

Αλλαγές * Ποιες αλλαγές θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν μετά το lockdown; 

Crosstabulation 

% within Αλλαγές   

 Ποιες αλλαγές θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν 

μετά το lockdown; 

Total 

Ναι Όχι Δεν είναι 

απαραίτητο 

Δεν είμαι 

βέβαιος/η 

Αλλαγές 

Αύξηση προσωπικού 60,0% 13,3% 16,7% 10,0% 100,0% 

Αύξηση 

προϋπολογισμού 
70,0% 13,3% 10,0% 6,7% 100,0% 



69 
 

Εκπαίδευση 

προσωπικού 
73,3% 6,7% 16,7% 3,3% 100,0% 

Αύξηση των 

ψηφιακών 

εφαρμογών 

70,0%  13,3% 16,7% 100,0% 

Επαναπροσδιορισμός 

της ψηφιακής 

στρατηγικής 

73,3% 10,0% 10,0% 6,7% 100,0% 

Total 69,3% 8,7% 13,3% 8,7% 100,0% 

 

Σε ότι αφορά την αύξηση προσωπικού 3 στους 5 εργαζόμενους, ποσοστό 60% θεωρούν ότι 

είναι κάτι που πρέπει να γίνει, ενώ μόλις το 13,3% πιστεύει το αντίθετο. Επιπρόσθετα το 16,7% 

δηλώνει ότι μία αύξηση προσωπικού δεν είναι απαραίτητη, ενώ υπάρχει και ένα 10% των 

εργαζομένων που δεν είναι σίγουρο αν κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Από την άλλη μεριά για 

την αύξηση προϋπολογισμού, 7 στους 10 εργαζόμενους τάσσονται υπέρ, ενώ μόλις το 13,3% 

κατά. Επίσης 1 στους 10 εργαζόμενους δεν πιστεύει ότι μία αύξηση στον προϋπολογισμού 

είναι απαραίτητη, ενώ το 6,7% δηλώνει ότι δεν είναι βέβαιο αν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Σε 

ότι αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού το 73,3% των εργαζομένων πιστεύει ότι είναι μία 

αλλαγή που πρέπει να γίνει, ενώ μόλις το 6,7% δηλώνει το αντίθετο. Επίσης το 16,7% των 

εργαζομένων θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, ενώ το 3,3% δεν είναι βέβαιο αν 

πρέπει να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού του μουσείου. Μία ακόμα αλλαγή που πρέπει να 

γίνει είναι η αύξηση των ψηφιακών εφαρμογών με το 70% των εργαζομένων να θεωρεί ότι  

πρέπει να γίνει, ενώ μόλις το 13,3% να πιστεύει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Τέλος 

σε ότι αφορά τον επαναπροσδιορισμό της ψηφιακής στρατηγικής, το 73,3% των εργαζομένων 

θεωρεί ότι πρέπει να γίνει ενώ μόλις 1 στους 10 εργαζόμενους, ποσοστό 10% πιστεύει το 

αντίθετο. Επίσης 1 στους 10, ποσοστό 10% πιστεύει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, ενώ 

το 6,7% δηλώνει ότι δεν είναι βέβαιο αν πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο. Η γενικότερη θετική 

τάση για αλλαγές μετά το lockdown φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί. 
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 Ο επόμενος πίνακας αφορά την κατανομή των συχνοτήτων σχετικά με πόσο 

συμφωνούν ή όχι οι συμμετέχοντες στην έρευνα με το γεγονός ότι τα νέα ψηφιακά 

προγράμματα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την αληθινή επαφή με ένα έργο τέχνης. 

 

Κατά πόσο συμφωνείτε με την άποψη ότι τα νέα ψηφιακά προγράμματα ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΟΥΝ να υποκαταστήσουν την αληθινή επαφή με ένα έργο τέχνης. 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

15 50,0 50,0 50,0 

Συμφωνώ 12 40,0 40,0 90,0 

Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ 
2 6,7 6,7 96,7 

Διαφωνώ 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι οι μισοί εργαζόμενοι, ποσοστό 50% συμφωνούν απόλυτα με το 

ότι τα νέα ψηφιακά προγράμματα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την αληθινή επαφή με ένα 
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έργο τέχνης, ενώ 2 στους 5, ποσοστό 40% δηλώνουν ότι συμφωνούν. Μόλις το 3,3% δηλώνει 

ότι διαφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη, ενώ το 6,7% δηλώνει πως ούτε συμφωνεί αλλά ούτε 

διαφωνεί. Η σχεδόν καθολική στάση των εργαζομένων για το συγκεκριμένο θέμα, φαίνεται 

και στο γράφημα που ακολουθεί. 

 

Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από στους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν 

τους λόγους που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικούς για την ενίσχυση των νέων ψηφιακών 

εφαρμογών. Οι απαντήσεις που δόθηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Προσδιορίστε τους λόγους που θεωρείτε σημαντικούς για την ενίσχυση των νέων 

ψηφιακών εφαρμογών 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
Βιωσιμότητα των 

μουσείων 
16 12,4 12,4 12,4 
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Γνωριμία των 

ψηφιακών 

συλλογών σε 

μεγάλο εύρος 

κοινού 

24 18,6 18,6 31,0 

Πρόσβαση στα 

ψηφιακά 

προγράμματα σε 

άτομα που έχουν 

δυσκολία 

πρόσβασης στον 

χώρο του μουσείου 

30 23,3 23,3 54,3 

Διατήρηση και 

διαφύλαξη της 

πολιτιστικής 

κληρονομιάς μέσω 

της ψηφιοποίησης 

των συλλογών 

21 16,3 16,3 70,5 

Δίαυλος 

επικοινωνίας μέσω 

Διαδικτύου με 

επισκέψεις στα 

μουσεία όλου του 

κόσμου- 

Διαπολιτισμικότητα 

22 17,1 17,1 87,6 

Συνεργασία 

μουσειακών 

φορέων – 

δημιουργία ενός 

διεθνούς δικτύου 

μουσείων 

16 12,4 12,4 100,0 
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Total 129 100,0 100,0  

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων, ποσοστό 23,3% 

θεωρεί ως σημαντικό λόγο για την ενίσχυση των ψηφιακών εφαρμογών, την πρόσβαση στα 

ψηφιακά προγράμματα σε άτομα που έχουν δυσκολία πρόσβασης στο χώρο του μουσείου. 

Επίσης σχεδόν 1 στους 5 εργαζόμενους σε μουσεία, ποσοστό 18,6% θεωρεί ως σημαντικό 

λόγο την γνωριμία των ψηφιακών συλλογών στο μεγάλο ευρύ κοινό. Επιπλέον το 17,1% των 

εργαζομένων θεωρούν ότι ο σημαντικότερος λόγος για την ενίσχυση των ψηφιακών 

εφαρμογών είναι ο δίαυλος επικοινωνίας με επισκέπτες στα μουσεία όλου του κόσμου, ενώ 

μόλις το 12,4%πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία μουσειακών φορέων και δημιουργία 

ενός διεθνούς δικτύου μουσείων. Τέλος το 16,3% των εργαζομένων θεωρούν ότι θα πρέπει να 

γίνει διατήρηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ψηφιοποίησης των 

συλλογών, ενώ το 12,4% θεωρεί ότι η βιωσιμότητα των μουσείων είναι ο σημαντικότερος 

λόγος για την ενίσχυση των ψηφιακών εφαρμογών. Ο γράφημα που ακολουθεί είναι 

χαρακτηριστικό των απόψεων των εργαζομένων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 

 

 

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός η ανάγκη αύξησης και ενίσχυσης των ψηφιακών 

εφαρμογών για όλους τους προαναφερόμενους λόγους αλλά και για πολλούς περισσότερους, 

όπως η προσέλκυση νεαρότερων ηλικιών μέσω των social media ,όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται από συμμετέχοντα στην έρευνα, 
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Για παράδειγμα, τα podcatsts, τα instagram ή facebook live και γενικότερα οι δυνατότητες που 

προσφέρουν τα social media, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κόρον από όλους, πρέπει να 

οικειοποιηθούν και από τα μουσεία, ώστε να καταφέρουν να "φτάσουν" σε ευρύτερο κοινό. 

Γίνεται επίσης λόγος στην έρευνα πως με την ενίσχυση των ψηφιακών εφαρμογών,  

• Υπάρχει δυνατότητα για παροχή περισσότερων πληροφοριών, επομένως για καλύτερη και 

σφαιρική γνωριμία με τα εκθέματα, και για πιο ζωντανή παρουσίασή τους. 

• Χρησιμοποιώντας οι εκπαιδευτικοί τις ψηφιακές εφαρμογές των μουσείων μπορούν να 

αναβαθμίσουν και να κάνουν πιο ευχάριστη και αποδοτική τη διαδικασία του μαθήματος. 

• Βελτιώνεται η ποιότητα επικοινωνίας του μουσείου με το κοινό του.  

• Οι νέοι θα επέλεγαν πιο εύκολα μια τέτοια δυνατότητα απ' ό,τι μια παραδοσιακή 

επίσκεψη. - Επιτέλους τα μουσεία μπορούν να δείξουν σε όλους ότι παρέχουν και ψυχαγωγία με 

εναλλακτικές δραστηριότητες.» 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα,, 

η νέα ψηφιοποιημένη εποχή θα αποτελέσει εφαλτήριο για « εμπλουτισμό και δημιουργία νέου 

κοινού» ενώ μέσω των νέων εφαρμογών θα υπάρξει « Η προσφορά διαφορετικών αναγνώσεων 

των εκθεμάτων, σε νέες ομάδες/τμήματα του παγκόσμιου κοινού, τα οποία δεν αποτελούν 

συνήθεις μουσειακούς επισκέπτες» . Παράλληλα,« Η χρήση των ψηφιακών εφαρμογών σε ένα 

πιο διευρυμένο πεδίο της λειτουργικότητας των μουσείων αλλά και των αρχαιολογικών χωρών, 

μπορεί να ωφελήσει ποικιλότροπα, όπως πχ απ την οργάνωση των συλλογών την καταγραφή 

τους και πολλά άλλα μέχρι στο να αποτελέσουν μια πρώτη επαφή (τρόπον τινά μια διαφήμιση) 

επισκεπτών με αυτές αρκετά πιο εύκολα, πιθανότατα με αποτέλεσμα να υπάρξει μια αύξηση 

επισκεψιμότητας στα μουσεία και τους χώρους λόγω της πρότερης επαφής με αυτά λόγω 

αντίστοιχων ψηφιακών εφαρμογών». 

Αξίζει επίσης να αναφέρει κανείς την ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου του μουσείου μέσω 

της ενίσχυσης των ψηφιακών εφαρμογών καθώς τα παιδιά εξοικειώνονται  « ως αυριανοί 

πολίτες, με την ιστορία και τον πολιτισμό μέσα από εφαρμογές στην καθημερινότητά τους» 

οδηγώντας τα μουσεία έτσι στον εκσυγχρονισμό τους και στην «  ενίσχυση του ρόλου τους ως 

φορέων μη τυπικής μάθησης, σε παγκόσμιο επίπεδο». 

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας συχνοτήτων που αφορά τη γνώμη των 

εργαζομένων σε μουσεία σχετικά με τους κύριους κινδύνους που διατρέχουν τα μουσεία σε 

σχέση με την προσφορά εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο. 
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Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι κύριοι κίνδυνοι που διατρέχουν τα μουσεία σε σχέση 

με την προσφορά εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Έλλειψη επαφής 

με τα ίδια έργα 

τέχνης 

25 40,3 40,3 40,3 

Υπερβολική 

χρήση των 

τεχνολογικών 

μέσων για την 

προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος 

του κοινού 

7 11,3 11,3 51,6 

Απώλεια εσόδων 12 19,4 19,4 71,0 

Μείωση 

προσωπικού 
9 14,5 14,5 85,5 

Σταδιακή 

εξάλειψη 

επαγγελμάτων 

που σχετίζονται 

με τον χώρο του 

μουσείου 

(φύλακες, 

επιστάτες) 

9 14,5 14,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  
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Όπως προκύπτει από τον πίνακα, η πλειονότητα των εργαζομένων, ποσοστό 40% θεωρεί την 

έλλειψη επαφής με τα ίδια τα έργα τέχνης ως τον κύριο κίνδυνο που διατρέχουν τα μουσεία σε 

σχέση με την προσφορά εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο, ενώ 1 στους 5, ποσοστό 

19,4% θεωρεί ότι ο κυριότερος κίνδυνος είναι η απώλεια εσόδων. Επιπλέον μόλις 1 στους 10 

εργαζόμενους, ποσοστό 11,3% θεωρεί ότι η υπερβολική χρήση των τεχνολογικών μέσων για 

την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του κοινού είναι ο κύριος κίνδυνος που διατρέχουν τα 

μουσεία σε σχέση με την προσφορά εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο. Με το ίδιο 

ποσοστό 14,5% εμφανίζονται οι εργαζόμενοι που βλέπουν ως κύριο κίνδυνο για τα μουσεία, 

τόσο τη μείωση του προσωπικού, όσο και τη σταδιακή εξάλειψη επαγγελμάτων που 

σχετίζονται με το χώρο του μουσείου (φύλακες, επιστάτες). Το γράφημα που ακολουθεί 

συνοδεύει τον παραπάνω πίνακα. 

 

 

Οι κίνδυνοι που διατρέχουν τα μουσεία με αφορμή την έλευση της πανδημίας λόγω της 

λειτουργίας τους με απομακρυσμένο τρόπο δεν περιορίζονται φυσικά στους παραπάνω μόνο 

λόγους αλλά επεκτείνονται μέσω των εκτενών απαντήσεων των ερωτηθέντων πάνω σε αυτό 

το θέμα. Χαρακτηριστικά παραθέτω κάποιες από τις απαντήσεις που έλαβα, 

• Απομάκρυνση κοινού από τον φυσικό χώρο του μουσείου και την επαφή με τα έργα 

τέχνης. Ειδικά για την γλυπτική, η απώλεια φυσικής επαφής με τα έργα τέχνης μπορεί να δίνει 

ακόμα και λάθος εικόνα για τα ίδια τα έργα 

• Αν δεν αξιοποιηθεί σωστά( η τεχνολογία) , σταδιακά τα μουσεία και οι χώροι θα χάσουν 

την σημαντικοτητα τους ως φυσικές υποστάσεις και ίσως να "υποβαθμιστούν" οι κύριοι λόγοι 

που παρακινείται κάποιος να επισκεφθεί ένα μουσείο ή χώρο. Η προσφορά εκπαίδευσης με 
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απομακρυσμένο τρόπο θα ήταν καλύτερο να είναι τέτοια που να συνεπικουρεί στην βιωσιμότητα 

τους. 

• Η απώλεια του κύρους τους ως ασφαλούς πηγής πληροφόρησης για το αντικείμενό τους. 

Δηλαδή ο κίνδυνος στα μάτια του κοινού να εκπέσουν τα Μουσεία στο επίπεδο των πολυάριθμων 

πληροφοριακών ιστοσελίδων αμφίβολης αξιοπιστίας. 

• Δεν αναπτύσσεται διαπροσωπική σχέση με τους συμμετέχοντες, είναι πιο απρόσωπη η 

διαδικασία. 

• Απουσία βιωματικών μουσειακών εμπειριών και δια ζώσης συνεργασία στο πλαίσιο των 

ομάδων 

• αποκοπή από τον συλλέκτη, το αυθεντικό αντικείμενο. Η ιστορία και οι τέχνες βιώνονται 

επιφανειακά εξ αποστάσεως 

 

Φυσικά πολλοί ήταν αυτοί που εξέφρασαν μόνο θετική στάση απέναντι στη νέα αυτή 

πραγματικότητα λέγοντας πως « δεν θεωρούν ότι διατρέχουν κινδύνους. Αντίθετα, με τον τρόπο 

αυτό μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος τους.» και ότι η νέα αυτή εξέλιξη μπορεί να έχει « μόνον 

θετικά αποτελέσματα καθώς ουδόλως εκτιμώ ότι υποκαθίσταται η δια ζώσης επίσκεψη όταν αυτή 

είναι εφικτή». 

Τέλος σε ότι αφορά την εκτίμηση των εργαζομένων για το μέλλον των μουσείων, ο πίνακας 

που ακολουθεί συνοψίζει τις απαντήσεις που δόθηκαν. 

 

Το μέλλον των μουσείων... * Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το μέλλον των 

μουσείων; Crosstabulation 

% within Το μέλλον των μουσείων...   

 Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το 

μέλλον των μουσείων; 

Total 

Ναι Όχι Δεν είναι 

βέβαιος/η 
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Το μέλλον 

των 

μουσείων... 

Το μέλλον των 

μουσείων είναι 

αβέβαιο μετά τα 

αλλεπάλληλα 

πλήγματα που 

δέχτηκαν όλοι οι 

μουσειακοί 

οργανισμοί 

παγκοσμίως 

(οικονομικά, 

συρρίκνωση 

δράσεων, μείωση 

δια ζώσης 

επισκεψιμότητας) 

ωστόσο θα 

συνεχίσουμε την 

λειτουργία μας 

προσπαθώντας να 

επαναφέρουμε 

την κανονικότητα 

της προ 

πανδημίας εποχής 

50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 

Με τα κατάλληλα 

βήματα και την 

προσαρμογή στα 

νέα ψηφιακά 

δεδομένα το 

μέλλον των 

μουσείων 

κρίνεται σίγουρα 

αισιόδοξο. 

60,0% 13,3% 26,7% 100,0% 
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Με έναυσμα την 

έλευση της 

πανδημίας, 

εγκαινιάζεται μια 

νέα εποχή στον 

κόσμο των 

μουσείων που 

ανατρέπει το 

ισχύον καθεστώς 

και οδηγεί σε νέες 

εξελίξεις και 

τρόπους 

λειτουργίας που 

θα κριθούν στο 

εγγύς μέλλον. 

63,3% 6,7% 30,0% 100,0% 

Total 57,8% 13,3% 28,9% 100,0% 

 

Σε ότι αφορά λοιπόν το γεγονός ότι το μέλλον των μουσείων είναι αβέβαιο μετά τα 

αλλεπάλληλα πλήγματα που δέχτηκαν όλοι οι μουσειακοί οργανισμοί παγκοσμίως 

(οικονομικά, συρρίκνωση δράσεων, μείωση δια ζώσης επισκεψιμότητας) ωστόσο θα 

συνεχίσουν την λειτουργία τους προσπαθώντας να επαναφέρουν την κανονικότητα της προ 

πανδημίας εποχής, οι μισοί εργαζόμενοι, ποσοστό 50% απάντησαν ότι αυτό είναι το μέλλον 

των μουσείων που βλέπουν, ενώ 1 στους 5, ποσοστό 20% διαφωνεί με κάτι τέτοιο. Επίσης 3 

στους 10, ποσοστό 30% δεν είναι σίγουροι αν αυτό θα είναι το μέλλον των μουσείων. Η 

επόμενη τοποθέτηση αναφέρει πως με τα κατάλληλα βήματα και την προσαρμογή στα νέα 

ψηφιακά δεδομένα το μέλλον των μουσείων κρίνεται σίγουρα αισιόδοξο. Στην πρόταση αυτή 

πιστεύουν 3 στους 5 εργαζομένους, ποσοστό 60%, ενώ μόλις το 13,3% έχει αντίθετη άποψη. 

Επιπλέον υπάρχει και ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό της τάξης του 26,7% που δηλώνει ότι δεν 

είναι βέβαιο για τη συγκεκριμένη πρόβλεψη. Τέλος η πλειοψηφία των εργαζομένων, ποσοστό 

63,3% πιστεύει ότι με έναυσμα την έλευση της πανδημίας, εγκαινιάζεται μια νέα εποχή στον 

κόσμο των μουσείων που ανατρέπει το ισχύον καθεστώς και οδηγεί σε νέες εξελίξεις και 

τρόπους λειτουργίας που θα κριθούν στο εγγύς μέλλον, την ίδια στιγμή που μόλις το 6,7%των 
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εργαζομένων έχει την ακριβώς αντίθετη άποψη. Αξίζει να σημειωθεί πως 3 στους 10 

εργαζόμενους, ποσοστό 30% δηλώνει πως δεν είναι βέβαιο πως αυτό είναι το συγκεκριμένο 

μέλλον των μουσείων. Ακολουθεί και το σχετικό γράφημα. 

 

 

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ίδιες οι καταθέσεις όσων συμμετείχαν στην έρευνα 

αναφορικά με το μέλλον των μουσείων οι οποίες παρατίθενται παρακάτω αυτολεξεί. 

• Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες συνθήκες λόγω της πανδημίας και να 

μετατρέψουμε το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. 

 

• Η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί ήδη έναν από τους πολύ ενεργούς τομείς 

λειτουργίας των μουσείων. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί η ισορροπία που θα δίνει το μέγιστο 

αποτέλεσμα στην πρόσληψη της τέχνης από το κοινό, αλλά παράλληλα θα προωθεί και 

ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες και την καλλιτεχνική δημιουργία. 

 

• Τα μουσεία και οι χώροι ως τόποι πολιτιστικού ενδιαφέροντος και μνήμης, δεν 

μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστα από την διαμόρφωση μιας νέας καθημερινότητας μετά 

την έλευση της πανδημίας. Σίγουρα επλήγησαν όμως εκτιμώ ότι είναι νωρίς για να βγάλουμε 

κάποιο συμπέρασμα για τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, αλλά και γενικά. Σίγουρα υπάρχουν 

τώρα τα εναύσματα για να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες και πρακτικές αλλά νομίζω ότι σε 
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καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν πανάκεια και να θεωρηθεί ότι αντικαθιστούν αυτούς 

τους τόπους. Ούτε τα μουσεία κ περισσότερο ούτε οι χώροι μπορούν να αντικατασταθούν. 

 

• Με σωστό προγραμματισμό για το μέλλον, τα μουσεία θα συνεχίσουν να είναι εστίες 

άτυπης εκπαίδευσης, αναψυχής και κοινωνικής πολιτικής. 

 

• Τα μουσεία ανέκαθεν αφουγκράζονταν την εποχή και τις ανάγκες της. Καλό θα είναι 

να συμβεί το ίδιο τώρα, να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα και να παρθούν οι κατάλληλες 

αποφάσεις. Ελπίζω στο θετικό τους ρόλο στην κοινωνία 

 

• Τα μουσεία θα συνεχίσουν να ακμάζουν, όσο προσαρμόζονται στις προκλήσεις των 

παγκόσμιων αλλαγών και όσο εξακολουθούν να συνομιλούν με το/τα κοινό/κοινά τους, χωρίς 

να βάζουν σε δεύτερη μοίρα την αξία της αυθεντικότητας/μοναδικότητας των εκθεμάτων τους. 

Παράλληλα όμως, η κυριαρχία των νόμων της ελεύθερης αγοράς ΚΑΙ στον χώρο των 

μουσείων, απειλεί να τα μετατρέψει σε φερέφωνα των χορηγών τους, εταιρικών κι άλλων 

συμφερόντων. 

 

• Η προσφορά εκπαιδευτικών και μη δραστηριοτήτων από την πλευρά των μουσείων με 

τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας θα διευρύνει τον τρόπο επικοινωνίας των μουσείων με το 

κοινό τους, συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα κανάλια επικοινωνίας. 

 

• Προς το παρόν λειτουργούμε σε μια μεταβατική περίοδο. Για το μέλλον των μουσείων 

εκτιμώ ότι θα προκύψουν επιπλέον δίκτυα και συνέργειες. 

 

• Εκτιμώ ότι τα τοπικά μουσεία βιώνουν μεγαλύτερη κρίση απ ‘όλα τα υπόλοιπα 

μουσεία. 
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• προσαρμόζονται όπως κάθε άλλος φορέας ,όπως και εμείς οι ίδιοι. Με σωστή 

προσέγγιση των σύγχρονων απαιτήσεων το μέλλον είναι ευοίωνο 

 

• Η μουσειακή εμπειρία, είτε σε εποχή κανονικότητας είτε σε καιρό πανδημίας, 

αλληλοσυμπληρώνεται από τη δια ζώσης επίσκεψη σε συνδυασμό με τα ψηφιακά μέσα. Το 

μέλλον των μουσείων εξαρτάται ξεκάθαρα από την επιθυμία των επισκεπτών να βιώσουν (είτε 

από κοντά είτε ψηφιακά) την ενέργεια των εκθεμάτων και να μεταφερθούν σε αλλοτινές 

εποχές του παρελθόντος ή του μέλλοντος. 

 

• Πιστεύω ότι με το τέλος της πανδημίας τα μουσεία θα ξαναβρούν το βηματισμό τους 

και θα βγουν δυναμωμένα, καθώς θα έχουν κάνει περισσότερες προσπάθειες για ενσωμάτωση 

της ψηφιακής τεχνολογίας. 

 

• Μπορεί η κατάσταση να επέβαλε το προσωρινό κλείσιμο των μουσείων, αλλά νομίζω 

ότι η επισκεψιμότητα θα επανέλθει γρήγορα στα κανονικά επίπεδα. 

 

• Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα θα δώσει τις λύσεις και στα μουσεία 

 

• Αναγκαία η ενίσχυση του επιστημονικού και κοινωνικού τους ρόλου των μουσείων και 

η προσαρμογή τους στις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού 

 

• Η αξία της άμεσης επαφής με τα έργα τέχνης θα είναι πάντα ανεκτίμητη και τα μουσεία 

θα ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. 

 

• Το μέλλον των μουσείων είναι αβέβαιο σε κάθε περίπτωση, αν οι εκπρόσωποί τους τα 

θεωρούν μεταβαλλόμενους οργανισμούς και όχι στατικούς. Εκτιμώ ότι πάντα χρειάζεται 

επαγρύπνηση ως προς τους ηθικούς, δεοντολογικούς και μουσειολογικούς σκοπούς των 

καλλιτεχνικών ιδρυμάτων και διαρκής αναρώτηση ως προς τις στρατηγικές και τις στοχεύσεις. 
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• Η πανδημία δημιούργησε νέες συνθήκες σε όλους τους τομείς. Σε μας απομένει να τις 

εκμεταλλευτούμε ώστε να προκύψει κάτι θετικό από αυτή τη δεινή εμπειρία. Το ίδιο ισχύει 

και για τα μουσεία. 

 

• Το μουσείο αλλάζει μετά την πανδημία. Τα ψηφιακά προγράμματα και η αυξημένη 

ψηφιακή λειτουργία ήρθε για να μείνει και να ενισχυθεί. Πρέπει να βρεθεί μια νέα ισορροπία 

στην δια ζώσης και την απομακρυσμένη συμμετοχή. Νέες εργασιακές θέσεις προκύπτουν. 

 

• Πιστεύω πως θα ανακάμψουν μεν, αλλά απ ‘την άλλη έγιναν φανερά όλα τα 

προβλήματα δομών, τα οποία είναι ευκαιρία να επαναπροσδιοριστούν. 

 

• Αν κάτι μου έμαθε η εμπειρία του τελευταίου χρόνου των lockdowns είναι ότι δεν 

μπορείς να προγραμματίσεις τίποτα για το μέλλον γιατί όλα ανατρέπονται από στιγμή σε 

στιγμή. Προσωπικά, θεωρώ σημαντικό να προσπαθούμε να θέτουμε στόχους για το ιδανικό 

σενάριο, δουλεύοντας ως προς αυτούς (οργάνωση & προετοιμασία) αλλά έχοντας πάντα κατά 

νου ότι αυτά που σχεδιάζουμε πρέπει να είναι ευέλικτα. Δεν μπορώ να φανταστώ το μέλλον 

των μουσείων, αλλά θα ήθελα η εμπειρία της ανάπτυξης ψηφιακών δράσεων που άνοιξε το 

δρόμο για άτυπες μορφές εκπαίδευσης και μας έδωσε πολλές δυνατότητες διαφορετικής 

προσέγγισης στη μουσειακή εκπαίδευση, να αποτελέσει τελικά εργαλείο για ένα μουσείο 

περισσότερο συμπεριληπτικό, δημιουργικό και δημοκρατικό, χωρίς να υποβαθμίσει ή 

αντικαταστήσει τη δια ζώσης μουσειακή εμπειρία. 

 

• Θα επανέλθει η πρότερη κατάσταση και ήδη η τουριστική ροή και η ζήτηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ξεναγήσεων δείχνει ότι η επιθυμία του κόσμου είναι να 

επισκεφτεί τα μουσεία, αφού σε αυτά νιώθει ασφαλής γιατί τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες. 
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• Οι χώροι του πολιτισμού θα παραμείνουν ένα σημείο όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να 

επανεκτιμήσουν την πολιτιστική κληρονομία των λαών και να δώσουν στοιχεία αυτογνωσίας 

και ενδοσκόπησης στον κάθε άνθρωπο 

 

• Τα μουσεία που λειτουργούν χωρίς κρατική επιχορήγηση θα αντιμετωπίσουν 

δυσκολίες και μείωση εσόδων. Οι φορείς που έχουν προνοήσει με εξειδικευμένο προσωπικό 

θα αναζητούν ήδη νέους τρόπους ανανέωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως και 

προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και επιμόρφωσης, και θα αξιοποιήσουν την αρνητική 

συγκυρία προς όφελος του εκσυγχρονισμού τους. 

 

• Εκτιμώ ότι θα επικρατήσει η δια ζώσης λειτουργία των Μουσείων, εφόσον βέβαια 

τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, και θα επανέλθουμε στην πρότερη κατάσταση λίαν 

συντόμως. 

 

• Έναυσμα για μεγαλύτερη επαφή των μουσείων με νέες τεχνολογίες, συνεπώς 

περισσότερη ψυχαγωγική και διαδραστική μουσειακή εμπειρία 

 

Μέσα από τις παραπάνω απαντήσεις μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς πως η μετά covid 

εποχή είναι μια εποχή πολλών και δραματικών αλλαγών στον χώρο των μουσείων που μένει 

να αποτυπωθούν και να αποκρυσταλλωθούν στο μέλλον και να καταγραφούν στην Ιστορία. 

 

6.2. Συσχετίσεις – Επαγωγική ανάλυση  

Στη συνέχεια της ανάλυσης παρουσιάζονται μία σειρά από συσχετίσεις που στόχο έχουν την 

καλύτερη διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα μουσεία να υποδεχθούν την 

τεχνολογία ως το μοναδικό εργαλείο συνάντησης με το κοινό αλλά και την ετοιμότητα του 

κοινού να αγκαλιάσει το μουσείο μέσω της νέας αυτής εμπειρίας. Επίσης θα εξεταστεί αν ο 

νέος αυτός απομακρυσμένος τρόπος μάθησης και συνάντησης με την Τέχνη έχει επηρεάσει 

τη συμμετοχικότητα του κοινού. 
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Αρχικά θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ το αν λειτουργούσαν στα μουσεία ψηφιακές υπηρεσίες 

πριν την πρώτη καραντίνα και του αν διαθέτουν τα μουσεία περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες 

τώρα μετά την έλευση της πανδημίας. 

 

Λειτουργούσαν στο μουσείο σας ψηφιακές υπηρεσίες πριν την πρώτη καραντίνα * 

Διαθέτει το μουσείο σας περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση της 

πανδημίας; Crosstabulation 

% within Λειτουργούσαν στο μουσείο σας ψηφιακές υπηρεσίες πριν την πρώτη καραντίνα   

 Διαθέτει το μουσείο σας 

περισσότερες ψηφιακές 

υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση 

της πανδημίας; 

Total 

Ναι Όχι 

Λειτουργούσαν στο μουσείο 

σας ψηφιακές υπηρεσίες 

πριν την πρώτη καραντίνα 

Ναι 83,3% 16,7% 100,0% 

Όχι 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 76,7% 23,3% 100,0% 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, σε ότι αφορά τα μουσεία που λειτουργούσαν ψηφιακές 

υπηρεσίες πριν από την πρώτη καραντίνα, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων σε αυτά, 

ποσοστό 83,3% δηλώνει ότι πλέον μετά την έλευση της πανδημίας οι ψηφιακές υπηρεσίες των 

μουσείων όπου εργάζονται είναι περισσότερες. Μόλις το 16,7% δηλώνει ότι συμβαίνει το 

αντίθετο. Σε ότι αφορά τώρα τους εργαζομένους που δήλωσαν ότι στο μουσείο όπου 

εργάζονται δεν λειτουργούσαν ψηφιακές υπηρεσίες πριν από την πρώτη καραντίνα, οι μισοί 

εξ αυτών, ποσοστό 50% δηλώνουν ότι πλέον το μουσείο τους έχει ψηφιακές υπηρεσίες. 

Ακολουθούν το τεστ ανεξαρτησίας και το τεστ συσχέτισης.  

 

Chi-Square Tests 
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 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 23,851a 1 ,000   

Continuity 

Correctionb 

22,024 1 ,000   

Likelihood Ratio 21,213 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

23,752 1 ,000   

N of Valid Cases 240     

 

Από τον πίνακα του τεστ ανεξαρτησίας προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson 

είναι ρ = 23,851 και η σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05, επομένως το λάθος που θα 

προκύψει αν απορριφθεί η μηδενική υπόθεση είναι μικρό, άρα η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται. Επομένως το αν υπάρχουν περισσότερες ψηφιακές εφαρμογές σε ένα μουσείο 

μετά και την έλευση της πανδημίας, εξαρτάται από το αν πριν την πρώτη καραντίνα το μουσείο 

είχε ψηφιακές υπηρεσίες. Ακολουθεί το τεστ συσχέτισης. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Kendall's tau-b ,315 ,072 3,992 ,000 

Spearman 

Correlation 

,315 ,072 5,125 ,000c 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,315 ,072 5,125 ,000c 
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N of Valid Cases 240    

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall είναι 0,315 

που δηλώνει θετική μέτρια συσχέτιση μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. Επίσης η 

σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05 και έτσι η μέτρια αυτή θετική συσχέτιση είναι 

στατιστικά σημαντική. 

 Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ της λειτουργίας στο μουσείο 

ψηφιακών υπηρεσιών πριν την πρώτη καραντίνα και του κατά πόσο τα μουσεία έχουν 

εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη. 

 

Λειτουργούσαν στο μουσείο σας ψηφιακές υπηρεσίες πριν την πρώτη καραντίνα * 

Έχετε εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη; 

Crosstabulation 

% within Λειτουργούσαν στο μουσείο σας ψηφιακές υπηρεσίες πριν την πρώτη καραντίνα   

 Έχετε εκπαιδευμένο προσωπικό για τις 

ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα 

συνθήκη; 

Total 

Ναι, πλήρους 

απασχόλησης 

Ναι, αλλά όχι 

πλήρους 

απασχόλησης 

Όχι 

Λειτουργούσαν στο 

μουσείο σας 

ψηφιακές υπηρεσίες 

πριν την πρώτη 

καραντίνα 

Ναι 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Όχι 33,3%  66,7% 100,0% 

Total 46,7% 20,0% 33,3% 100,0% 
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Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, στα μουσεία όπου λειτουργούσαν ψηφιακές 

εφαρμογές πριν από την πρώτη καραντίνα, οι μισοί των εργαζομένων σε μουσεία, ποσοστό 

50% δήλωσαν ότι έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα 

συνθήκη που είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ 1 στους 4, ποσοστό 25% δήλωσε ότι το 

αντίστοιχο προσωπικό υπάρχει αλλά δεν είναι πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον 1 στους 4 

εργαζόμενους σε μουσεία, ποσοστό 25% δήλωσε ότι δεν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό 

για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη. Σε ότι αφορά τώρα τους εργαζομένους 

σε μουσεία που δεν είχαν ψηφιακές εφαρμογές πριν από την πρώτη καραντίνα, μόλις 1 στους 

3 δήλωσε ότι έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα 

συνθήκη που είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ 2 στους 3 δηλώνουν ότι τέτοιο προσωπικό δεν 

υπάρχει. Ακολουθεί το τεστ ανεξαρτησίας και το τεστ συσχέτισης. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 34,286a 2 ,000 

Likelihood Ratio 40,645 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,635 1 ,000 

N of Valid Cases 240   

 

Από τον πίνακα του τεστ ανεξαρτησίας προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson 

είναι ρ = 34,286 και η σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05, επομένως το λάθος που θα 

προκύψει αν απορριφθεί η μηδενική υπόθεση είναι μικρό, άρα η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται. Επομένως το αν τα μουσεία έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές 

εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη εξαρτάται από το αν πριν την πρώτη καραντίνα το μουσείο 

διέθετε ψηφιακές υπηρεσίες. Ακολουθεί το τεστ συσχέτισης. 

 

Symmetric Measures 
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 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Kendall's tau-b ,237 ,065 3,486 ,000 

Spearman 

Correlation 

,250 ,068 3,983 ,000c 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,264 ,068 4,220 ,000c 

N of Valid Cases 240    

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall είναι 0,237 

που δηλώνει θετική ασθενής συσχέτιση μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. Επίσης η 

σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05 και έτσι η ασθενής αυτή θετική συσχέτιση είναι 

στατιστικά σημαντική. 

 Στον επόμενο πίνακα συνάφειας, παρουσιάζεται η κατανομή των ποσοστών που αφορά 

το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού που αποδίδεται σε ψηφιακές εφαρμογές σε σχέση 

με το αν το μουσείο διαθέτει περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση της 

πανδημίας. 

 

Τι ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού αποδίδεται σε ψηφιακές εφαρμογές; * 

Διαθέτει το μουσείο σας περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση της 

πανδημίας; Crosstabulation 

% within Διαθέτει το μουσείο σας περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση 

της πανδημίας;   

 Διαθέτει το μουσείο σας 

περισσότερες ψηφιακές 

υπηρεσίες τώρα μετά την 

έλευση της πανδημίας; 

Total 

Ναι Όχι 
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Τι ποσοστό του 

συνολικού 

προϋπολογισμού 

αποδίδεται σε 

ψηφιακές εφαρμογές; 

Λιγότερο από 1% 8,7%  6,7% 

1-5% 21,7% 42,9% 26,7% 

6-10% 8,7%  6,7% 

Περισσότερο από 

10% 

 28,6% 6,7% 

Δεν είμαι βέβαιος/η 60,9% 28,6% 53,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, σε ότι αφορά τα μουσεία που διαθέτουν περισσότερες 

ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση της πανδημίας, το 60,9% των εργαζομένων δήλωσε 

πως δεν γνωρίζει τα ποσοστά που αφορούν το συνολικό προϋπολογισμό που αποδίδεται σε 

ψηφιακές εφαρμογές, ενώ 1 στους 4, ποσοστό 21,7% δηλώνει πως αυτό είναι από 1% μέχρι 

και 5%. Επιπλέον με το ίδιο ποσοστό του 8,7% εμφανίζονται τόσο οι εργαζόμενοι που 

δηλώνουν ότι τα ποσοστά που αφορούν το συνολικό προϋπολογισμό που αποδίδεται σε 

ψηφιακές εφαρμογές είναι λιγότερο από 1%, όσο και οι εργαζόμενοι που δηλώνουν ότι το 

ποσοστό αυτό είναι από 6% μέχρι 10%. Σε ότι αφορά τώρα τα μουσεία που δεν διαθέτουν 

περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση της πανδημίας, σχεδόν 3 στους 10 

εργαζόμενους, ποσοστό 28,6% δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν τα ποσοστά που αφορούν το 

συνολικό προϋπολογισμό που αποδίδεται σε ψηφιακές εφαρμογές, ενώ 2 στους 5, ποσοστό 

42,9% δηλώνει πως αυτό είναι από 1% μέχρι και 5%. Επίσης το 28,6% των εργαζομένων 

δήλωσε ότι το ποσοστό που αφορά το συνολικό προϋπολογισμό που αποδίδεται σε ψηφιακές 

εφαρμογές είναι περισσότερο του 10%. Ακολουθούν το τεστ ανεξαρτησίας και το τεστ 

συσχέτισης. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 77,888a 4 ,000 
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Likelihood Ratio 79,638 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 3,077 1 ,079 

N of Valid Cases 240   

 

Από τον πίνακα του τεστ ανεξαρτησίας προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson 

είναι ρ = 77,888 και η σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05, επομένως η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται. Άρα το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού που αποδίδεται σε ψηφιακές 

εφαρμογές εξαρτάται από αν το μουσείο διαθέτει περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά 

την έλευση της πανδημίας. Ακολουθεί το τεστ συσχέτισης. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Kendall's tau-b -,159 ,056 -2,804 ,005 

Spearman 

Correlation 

-,170 ,060 -2,661 ,008c 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

-,113 ,060 -1,762 ,079c 

N of Valid Cases 240    

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall είναι -0,159 

που δηλώνει αρνητική ασθενής συσχέτιση μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. Επίσης η 

σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05 και έτσι η ασθενής αυτή αρνητική συσχέτιση είναι 

στατιστικά σημαντική. 

 Στη συνέχεια της ανάλυσης παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ της αύξησης του 

προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση του covid και σε τι 

ποσοστό και του αν το μουσείο διαθέτει περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την 

έλευση της πανδημίας. 
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Παρατηρείτε αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές μετά 

την έλευση του covid και σε τι ποσοστό; * Διαθέτει το μουσείο σας περισσότερες 

ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση της πανδημίας; Crosstabulation 

% within Διαθέτει το μουσείο σας περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση 

της πανδημίας;   

 Διαθέτει το μουσείο σας 

περισσότερες ψηφιακές 

υπηρεσίες τώρα μετά την 

έλευση της πανδημίας; 

Total 

Ναι Όχι 

Παρατηρείτε αύξηση 

του προϋπολογισμού 

που διατίθεται σε 

ψηφιακές εφαρμογές 

μετά την έλευση του 

covid και σε τι 

ποσοστό; 

Ναι, λιγότερο από 

1% 

8,7%  6,7% 

Ναι, 1-5% 17,4%  13,3% 

Ναι, 6-10% 21,7%  16,7% 

Ναι, περισσότερο 

από 10% 
4,3% 28,6% 10,0% 

Όχι 4,3% 28,6% 10,0% 

Δεν είμαι 

βέβαιος/η 

43,5% 42,9% 43,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Σε ότι αφορά τα μουσεία που διαθέτουν περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την 

έλευση της πανδημίας, στην πλειονότητά τους, ποσοστό 43,5% οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι 

δεν γνωρίζουν αν παρατηρείται αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές 

εφαρμογές μετά την έλευση του covid, ενώ 1 στους 5 συμμετέχοντες, ποσοστό 21,7% δηλώνει 

ότι παρατηρείτε αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές με το 

ποσοστό αυτό να είναι από 6% μέχρι 10%. Μόλις το 8,7% δηλώνει ότι υπάρχει αύξηση, αλλά 
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το ποσοστό είναι λιγότερο από 1% ενώ με το ίδιο ποσοστό της τάξης του 4,3% εμφανίζονται 

τόσο οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι υπάρχει αύξηση και μάλιστα περισσότερο από 10%, όσο 

και οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι δεν υπάρχει καθόλου αύξηση. Τέλος το 17,4% των 

συμμετεχόντων, δηλώνει ότι παρατηρείτε αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε 

ψηφιακές εφαρμογές με το ποσοστό αυτό να είναι από 1% μέχρι και 5%. Αντίθετα στα μουσεία 

που δεν διαθέτουν περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση της πανδημίας, 

στην πλειονότητά τους, ποσοστό 42,9% οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν αν 

παρατηρείται αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές μετά την 

έλευση του covid, ενώ το 28,6% δηλώνει πως δεν υπάρχει καμία αύξηση. Τέλος σχεδόν 3 

στους 10 εργαζόμενους, ποσοστό 28,6%, δηλώνουν ότι παρατηρείτε αύξηση του 

προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές με το ποσοστό αυτό να είναι 

περισσότερο από 10%. Ακολουθούν το τεστ ανεξαρτησίας και το τεστ συσχέτισης. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 77,172a 5 ,000 

Likelihood Ratio 87,303 5 ,000 

Linear-by-Linear Association 15,773 1 ,000 

N of Valid Cases 240   

 

Από τον πίνακα του τεστ ανεξαρτησίας προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson 

είναι ρ = 77,172 και η σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05, επομένως η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται. Άρα η αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές 

μετά την έλευση του covid εξαρτάται από το αν το μουσείο διαθέτει περισσότερες ψηφιακές 

υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση της πανδημίας. Ακολουθεί το τεστ συσχέτισης. 

 

Symmetric Measures 
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 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Kendall's tau-b ,185 ,045 3,859 ,000 

Spearman 

Correlation 

,205 ,050 3,234 ,001c 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,257 ,041 4,101 ,000c 

N of Valid Cases 240    

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall είναι 0,185 

που δηλώνει θετική ασθενής συσχέτιση μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. Επίσης η 

σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05 και έτσι η ασθενής αυτή θετική συσχέτιση είναι 

στατιστικά σημαντική. 

 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ του βαθμού συμμετοχικότητας 

στα ψηφιακά προγράμματα συγκριτικά με αυτή στη δια ζώσης λειτουργία στα μουσεία και του 

αν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη. 

 

Ποιος είναι ο βαθμός συμμετοχικότητας στα ψηφιακά προγράμματα συγκριτικά με 

αυτή στη δια ζώσης λειτουργία του μουσείου σας; * Έχετε εκπαιδευμένο προσωπικό 

για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη; Crosstabulation 

% within Έχετε εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα 

συνθήκη;   

 Έχετε εκπαιδευμένο προσωπικό για τις 

ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα 

συνθήκη; 

Total 

Ναι, πλήρους 

απασχόλησης 

Ναι, αλλά όχι 

πλήρους 

απασχόλησης 

Όχι 
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Ποιος είναι ο 

βαθμός 

συμμετοχικότητας 

στα ψηφιακά 

προγράμματα 

συγκριτικά με 

αυτή στη δια 

ζώσης λειτουργία 

του μουσείου σας; 

Περισσότερη 

συμμετοχή στα 

ψηφιακά 

προγράμματα 

14,3% 50,0% 30,0% 26,7% 

Περισσότερη 

συμμετοχή στα 

δια ζώσης 

προγράμματα 

35,7% 50,0% 40,0% 40,0% 

Ίση συμμετοχή 50,0%  30,0% 33,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Σε ότι αφορά τα μουσεία που έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές 

στην παρούσα συνθήκη, που είναι πλήρους απασχόλησης, οι μισοί εκ των συμμετεχόντων, 

ποσοστό 50% δήλωσαν ότι υπήρχε ίση συμμετοχή στα ψηφιακά προγράμματα ανάλογη αυτών 

με τη δια ζώσης λειτουργίας του μουσείου. Επίσης σχεδόν 1 στους 3 εργαζόμενους, δήλωσε 

ότι υπήρχε περισσότερη συμμετοχή στα δια ζώσης προγράμματα, ενώ μόλις το 14,3% δήλωσε 

ότι η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη στα ψηφιακά προγράμματα. Σε ότι αφορά τώρα τα μουσεία 

όπου έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη, 

που όμως δεν είναι πλήρους απασχόλησης, οι μισοί εκ των συμμετεχόντων, ποσοστό 50% 

δήλωσαν ότι υπήρχε περισσότερη συμμετοχή στα δια ζώσης, ενώ το υπόλοιπο 50% δήλωσε 

ότι η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη στα ψηφιακά προγράμματα. Σε ότι αφορά τα μουσεία που 

δεν έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη, 2 

στους 5 συμμετέχοντες, ποσοστό 40% δήλωσαν ότι υπήρχε περισσότερη συμμετοχή στα δια 

ζώσης προγράμματα, ενώ μόλις 3 στους 10, ποσοστό 30% δήλωσαν ότι η συμμετοχή ήταν 

μεγαλύτερη στα ψηφιακά προγράμματα. Τέλος μόλις το 30% των εργαζομένων δήλωσε ότι 

υπήρχε ίση συμμετοχή στα ψηφιακά προγράμματα και στα δια ζώσης. Ακολουθούν το τεστ 

ανεξαρτησίας και το τεστ συσχέτισης. 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 43,886a 4 ,000 

Likelihood Ratio 57,853 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 12,771 1 ,000 

N of Valid Cases 240   

 

Από τον πίνακα του τεστ ανεξαρτησίας προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson 

είναι ρ = 43,886 και η σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05, επομένως η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται. Άρα ο βαθμός συμμετοχικότητας στα ψηφιακά προγράμματα συγκριτικά με 

αυτή στη δια ζώσης λειτουργία στα μουσεία εξαρτάται από το αν υπάρχει εκπαιδευμένο 

προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη. Ακολουθεί το τεστ 

συσχέτισης. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Kendall's tau-b -,224 ,058 -3,908 ,000 

Spearman 

Correlation 

-,249 ,064 -3,971 ,000c 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

-,231 ,062 -3,666 ,000c 

N of Valid Cases 240    

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall είναι -0,224 

που δηλώνει αρνητική ασθενής συσχέτιση μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. Επίσης η 

σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05 και έτσι η ασθενής αυτή αρνητική συσχέτιση είναι 

στατιστικά σημαντική. 
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 Η επόμενη συσχέτιση αφορά τον πιθανώς μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευμένου 

προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση της πανδημίας και του αν υπάρχει 

εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στα μουσεία, στην παρούσα συνθήκη. 

 

Έχετε μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευμένου προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές 

μετά την έλευση της πανδημίας; * Έχετε εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές 

εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη; Crosstabulation 

% within Έχετε εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα 

συνθήκη;   

 Έχετε εκπαιδευμένο προσωπικό για τις 

ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη; 

Total 

Ναι, πλήρους 

απασχόλησης 

Ναι, αλλά όχι 

πλήρους 

απασχόλησης 

Όχι 

Έχετε 

μεγαλύτερο 

αριθμό 

εκπαιδευμένου 

προσωπικού 

για τις 

ψηφιακές 

εφαρμογές 

μετά την 

έλευση της 

πανδημίας; 

Ναι 14,3% 16,7%  10,0% 

Όχι 85,7% 83,3% 100,0% 90,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Σε ότι αφορά τα μουσεία που έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές 

στην παρούσα συνθήκη, που είναι πλήρους απασχόλησης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, 

ποσοστό 85,7% δήλωσε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευμένου προσωπικού για 
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τις ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση της πανδημίας, ενώ μόλις το 14,3% δήλωσε το 

αντίθετο. Για τα μουσεία που έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές 

στην παρούσα συνθήκη, που όμως δεν είναι πλήρους απασχόλησης, και πάλι η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων, ποσοστό 83,3% δήλωσε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός 

εκπαιδευμένου προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση της πανδημίας, ενώ 

μόλις το 16,7% δήλωσε το αντίθετο. Τέλος, σε ότι αφορά τα μουσεία που δεν έχουν 

εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη, το σύνολο των 

συμμετεχόντων, ποσοστό 100% δήλωσε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευμένου 

προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση της πανδημίας. Ακολουθούν το τεστ 

ανεξαρτησίας και το τεστ συσχέτισης. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,545a 2 ,001 

Likelihood Ratio 20,920 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 9,657 1 ,002 

N of Valid Cases 240   

 

Από τον πίνακα του τεστ ανεξαρτησίας προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson 

είναι ρ = 13,545 και η σημαντικότητα του τεστ είναι 0,001 < 0,05, επομένως η μηδενική 

υπόθεση απορρίπτεται. Άρα ο πιθανώς μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευμένου προσωπικού για 

τις ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση της πανδημίας εξαρτάται από το αν υπάρχει 

εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στα μουσεία, στην παρούσα συνθήκη. 

Ακολουθεί το τεστ συσχέτισης. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 
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Ordinal by 

Ordinal 

Kendall's tau-b ,185 ,042 3,647 ,000 

Spearman 

Correlation 

,194 ,045 3,058 ,002c 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,201 ,041 3,166 ,002c 

N of Valid Cases 240    

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall είναι 0,185 

που δηλώνει θετική ασθενής συσχέτιση μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. Επίσης η 

σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05 και έτσι η ασθενής αυτή θετική συσχέτιση είναι 

στατιστικά σημαντική. 

 Ακολουθεί ο πίνακας συνάφειας που συσχετίζει το αν παρατηρείται αύξηση του 

προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση του covid και σε τι 

ποσοστό και το αν υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευμένου προσωπικού για τις ψηφιακές 

εφαρμογές μετά την έλευση της πανδημίας. 

 

Παρατηρείτε αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές μετά 

την έλευση του covid και σε τι ποσοστό; * Έχετε μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευμένου 

προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση της πανδημίας; 

Crosstabulation 

% within Έχετε μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευμένου προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές 

μετά την έλευση της πανδημίας;   

 Έχετε μεγαλύτερο αριθμό 

εκπαιδευμένου προσωπικού για 

τις ψηφιακές εφαρμογές μετά 

την έλευση της πανδημίας; 

Total 

Ναι Όχι 
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Παρατηρείτε αύξηση 

του προϋπολογισμού 

που διατίθεται σε 

ψηφιακές εφαρμογές 

μετά την έλευση του 

covid και σε τι 

ποσοστό; 

Ναι, λιγότερο από 

1% 

33,3% 3,7% 6,7% 

Ναι, 1-5% 33,3% 11,1% 13,3% 

Ναι, 6-10%  18,5% 16,7% 

Ναι, περισσότερο 

από 10% 

 
11,1% 10,0% 

Όχι 33,3% 7,4% 10,0% 

Δεν είμαι βέβαιος/η  48,1% 43,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι σε ότι αφορά τα μουσεία, όπου υπάρχει μεγαλύτερος 

αριθμός εκπαιδευμένου προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση της 

πανδημία, 1 στους 3 εργαζόμενους, ποσοστό 33,3% δηλώνει δεν παρατηρείται αύξηση του 

προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση του covid, ενώ 2 

στους 3, ποσοστό 33,3% δηλώνουν ότι υπάρχει αύξηση, η οποία μάλιστα φτάνει μέχρι και το 

5%. Σε ότι αφορά τώρα τα μουσεία που δεν υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευμένου 

προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση της πανδημία, η πλειονότητα των 

εργαζομένων, ποσοστό 48,1% δηλώνει ότι δεν είναι βέβαιοι αν υπάρχει αύξηση του 

προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση του covid, ενώ μόλις 

το 7,4% δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία αύξηση. Επίσης το 14,8% των εργαζομένων δηλώνει 

ότι παρατηρείται αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές μετά 

την έλευση του covid με το αντίστοιχο ποσοστό να φτάνει μέχρι και το 5%, ενώ το 18,5% 

δηλώνει ότι η αύξηση αυτή είναι από 6% μέχρι και 10%. Τέλος 1 στους 10 συμμετέχοντες, 

ποσοστό 11,1% δηλώνει ότι παρατηρείται αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε 

ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση του covid και μάλιστα η αύξηση αυτή είναι περισσότερο 

από 10%. Ακολουθούν το τεστ ανεξαρτησίας και το τεστ συσχέτισης. 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 69,630a 5 ,000 

Likelihood Ratio 67,317 5 ,000 

Linear-by-Linear Association 24,408 1 ,000 

N of Valid Cases 240   

 

Από τον πίνακα του τεστ ανεξαρτησίας προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson 

είναι ρ = 69,630 και η σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05, επομένως η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται. Άρα το αν παρατηρείται αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε 

ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση του covid και σε τι ποσοστό εξαρτάται το αν υπάρχει 

μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευμένου προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές μετά την 

έλευση της πανδημίας. Ακολουθεί το τεστ συσχέτισης. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Kendall's tau-b ,298 ,051 4,432 ,000 

Spearman 

Correlation 

,330 ,056 5,386 ,000c 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,320 ,065 5,203 ,000c 

N of Valid Cases 240    

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall είναι 0,298 

που δηλώνει θετική οριακά μέτρια συσχέτιση μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. Επίσης η 

σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05 και έτσι η οριακά μέτρια αυτή θετική συσχέτιση είναι 

στατιστικά σημαντική. 



102 
 

 Η τελευταία συσχέτιση αφορά τη σχέση μεταξύ των λόγων που θεωρούν οι 

εργαζόμενοι σημαντικούς για την ενίσχυση των νέων ψηφιακών εφαρμογών στα μουσεία και 

των κύριων κίνδυνων που διατρέχουν τα μουσεία σε σχέση με την προσφορά εκπαίδευσης με 

απομακρυσμένο τρόπο. Τα αποτελέσματα της συσχέτισης παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

 

Προσδιορίστε τους λόγους που θεωρείτε σημαντικούς για την ενίσχυση των νέων ψηφιακών εφαρμογών * 

Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι κύριοι κίνδυνοι που διατρέχουν τα μουσεία σε σχέση με την προσφορά 

εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο; Crosstabulation 

% within Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι κύριοι κίνδυνοι που διατρέχουν τα μουσεία σε σχέση με την 

προσφορά εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο;   

 Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι κύριοι κίνδυνοι που 

διατρέχουν τα μουσεία σε σχέση με την προσφορά 

εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο; 

Total 

Έλλειψη 

επαφής με 

τα ίδια 

έργα 

τέχνης 

Υπερβολική 

χρήση των 

τεχνολογικών 

μέσων για 

την 

προσέλκυση 

του 

ενδιαφέροντο

ς του κοινού 

Απώλεια 

εσόδων 

Μείωση 

προσωπικ

ού 

Σταδιακή 

εξάλειψη 

επαγγελμάτω

ν που 

σχετίζονται 

με τον χώρο 

του μουσείου 

(φύλακες, 

επιστάτες) 

Προσδιορίστε 

τους λόγους που 

θεωρείτε 

σημαντικούς για 

την ενίσχυση των 

Βιωσιμότητα των 

μουσείων 
48,0%  33,3%   26,2% 

Γνωριμία των 

ψηφιακών 

συλλογών σε μεγάλο 

εύρος κοινού 

40,0% 57,1% 25,0% 11,1% 37,5% 34,4% 
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νέων ψηφιακών 

εφαρμογών 

Πρόσβαση στα 

ψηφιακά 

προγράμματα σε 

άτομα που έχουν 

δυσκολία 

πρόσβασης στον 

χώρο του μουσείου 

12,0% 28,6% 25,0% 66,7% 37,5% 27,9% 

Διατήρηση και 

διαφύλαξη της 

πολιτιστικής 

κληρονομιάς μέσω 

της ψηφιοποίησης 

των συλλογών 

 14,3% 16,7% 11,1% 12,5% 8,2% 

Δίαυλος 

επικοινωνίας μέσω 

Διαδικτύου με 

επισκέψεις στα 

μουσεία όλου του 

κόσμου- 

Διαπολιτισμικότητα 

   11,1% 12,5% 3,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι σε ότι αφορά τους εργαζομένους που θεωρούν ότι ο 

κυριότερος κίνδυνος που διατρέχουν τα μουσεία σε σχέση με την προσφορά εκπαίδευσης με 

απομακρυσμένο τρόπο είναι η έλλειψη επαφής με τα ίδια τα έργα, σχεδόν οι μισοί εξ αυτών, 

ποσοστό 48% πιστεύουν ότι ο σημαντικότερος λόγος για την ενίσχυση των νέων ψηφιακών 

εφαρμογών στα μουσεία είναι η βιωσιμότητα των ίδιων των μουσείων, ενώ 2 στους 5, ποσοστό 

40% θεωρούν ότι είναι η γνωριμία των ψηφιακών συλλογών σε μεγάλο εύρος του κοινού. 

Μόλις το 12% των εργαζομένων θεωρεί ότι ο σημαντικότερος λόγος για την ενίσχυση των 

νέων ψηφιακών εφαρμογών στα μουσεία είναι η πρόσβαση στα ψηφιακά προγράμματα σε 

άτομα που έχουν δυσκολία πρόσβασης στον χώρο του μουσείου. Σε ότι αφορά τους 
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εργαζομένους που θεωρούν ότι η υπερβολική χρήση των τεχνολογικών μέσων για την 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος του κοινού είναι ο κυριότερος κίνδυνος που διατρέχουν τα 

μουσεία σε σχέση με την προσφορά εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο, στην πλειοψηφία 

τους, ποσοστό 57,1% θεωρούν ότι η γνωριμία των ψηφιακών συλλογών σε μεγάλο εύρος 

κοινού είναι ο σημαντικότερος λόγος για την ενίσχυση των νέων ψηφιακών εφαρμογών στα 

μουσεία, ενώ το 28,6% θεωρεί ότι είναι η πρόσβαση στα ψηφιακά προγράμματα σε άτομα που 

έχουν δυσκολία πρόσβασης στον χώρο του μουσείου. Τέλος το 14,3% πιστεύει ότι ο 

σημαντικότερος λόγος είναι η διατήρηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω 

της ψηφιοποίησης των συλλογών. Για τους εργαζομένους τώρα που θεωρούν ότι ο κυριότερος 

κίνδυνος που διατρέχουν τα μουσεία σε σχέση με την προσφορά εκπαίδευσης με 

απομακρυσμένο τρόπο είναι η απώλεια εσόδων, 1 στους 4, ποσοστό 25% θεωρούν ότι ο 

σημαντικότερος λόγος για την ενίσχυση των νέων ψηφιακών εφαρμογών στα μουσεία είναι η 

γνωριμία των ψηφιακών συλλογών σε μεγάλο εύρος κοινού, ενώ επίσης το 25% θεωρεί πως 

είναι η πρόσβαση στα ψηφιακά προγράμματα σε άτομα που έχουν δυσκολία πρόσβασης στον 

χώρο του μουσείου. Επιπλέον 1 στους 3 εργαζόμενους, ποσοστό 33% πιστεύει ότι ο 

σημαντικότερος λόγος για την ενίσχυση των νέων ψηφιακών εφαρμογών στα μουσεία είναι η 

βιωσιμότητα των ίδιων των μουσείων, ενώ το 16,7% δηλώνει ότι είναι η διατήρηση και 

διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ψηφιοποίησης των συλλογών. Σε ότι 

αφορά τώρα τους εργαζόμενους που θεωρούν ότι ο κυριότερος κίνδυνος που διατρέχουν τα 

μουσεία σε σχέση με την προσφορά εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο είναι η μείωση 

του προσωπικού, 2 στους 3, ποσοστό 66,7% θεωρούν ότι ο σημαντικότερος λόγος για την 

ενίσχυση των νέων ψηφιακών εφαρμογών στα μουσεία είναι η πρόσβαση στα ψηφιακά 

προγράμματα σε άτομα που έχουν δυσκολία πρόσβασης στον χώρο του μουσείου, ενώ το 

11,1% πιστεύει ότι είναι η γνωριμία των ψηφιακών συλλογών σε μεγάλο εύρος κοινού. Επίσης 

με το ίδιο ποσοστό 11,1% εμφανίζονται και οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι ο σημαντικότερος 

λόγος για την ενίσχυση των νέων ψηφιακών εφαρμογών στα μουσεία είναι η διατήρηση και 

διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ψηφιοποίησης των συλλογών αλλά και οι 

εργαζόμενοι που θεωρούν ότι είναι ο δίαυλος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου με επισκέψεις 

στα μουσεία όλου του κόσμου (διαπολιτισμικότητα). Τέλος σε ότι αφορά τους εργαζομένους 

που θεωρούν ότι ο κυριότερος κίνδυνος που διατρέχουν τα μουσεία σε σχέση με την προσφορά 

εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο είναι η σταδιακή εξάλειψη επαγγελμάτων που 

σχετίζονται με τον χώρο του μουσείου (φύλακες, επιστάτες), στην πλειονότητα τους, ποσοστό 

37,5% θεωρούν ότι ο σημαντικότερος λόγος για την ενίσχυση των νέων ψηφιακών εφαρμογών 

στα μουσεία είναι η γνωριμία των ψηφιακών συλλογών σε μεγάλο εύρος κοινού, ενώ με το 
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ίδιο ποσοστό 37,% εμφανίζονται και όσοι πιστεύουν ότι είναι η πρόσβαση στα ψηφιακά 

προγράμματα σε άτομα που έχουν δυσκολία πρόσβασης στον χώρο του μουσείου. Τέλος με το 

ίδιο ποσοστό 12,5% εμφανίζονται τόσο οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι ο σημαντικότερος 

λόγος για την ενίσχυση των νέων ψηφιακών εφαρμογών στα μουσεία είναι η διατήρηση και 

διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ψηφιοποίησης των συλλογών, όσο και οι 

εργαζόμενοι που πιστεύουν ότι είναι ο δίαυλος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου με επισκέψεις 

στα μουσεία όλου του κόσμου. Ακολουθούν το τεστ ανεξαρτησίας και το τεστ συσχέτισης. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 30,386a 16 ,016 

Likelihood Ratio 36,967 16 ,002 

Linear-by-Linear Association 17,196 1 ,000 

N of Valid Cases 61   

 

Από τον πίνακα του τεστ ανεξαρτησίας προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson 

είναι ρ = 30,386 και η σημαντικότητα του τεστ είναι 0,016 < 0,05, επομένως η μηδενική 

υπόθεση απορρίπτεται. Άρα οι λόγοι που θεωρούν οι εργαζόμενοι σημαντικούς για την 

ενίσχυση των νέων ψηφιακών εφαρμογών στα μουσεία εξαρτιόνται από τους κινδύνους που 

διατρέχουν τα μουσεία σε σχέση με την προσφορά εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο. 

Ακολουθεί το τεστ συσχέτισης. 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 

Kendall's tau-b ,459 ,077 5,880 ,000 
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Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 

,550 ,085 5,056 ,000c 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,535 ,081 4,868 ,000c 

N of Valid Cases 61    

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall είναι 0,459 

που δηλώνει θετική μέτρια συσχέτιση μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. Επίσης η 

σημαντικότητα του τεστ είναι 0 < 0,05 και έτσι η μέτρια αυτή θετική συσχέτιση είναι 

στατιστικά σημαντική. 

6.3 Συμπεράσματα 

Κατόπιν της παραπάνω στατιστικής περιγραφικής ανάλυσης και της καταγραφής των 

συσχετίσεων των ερευνητικών ερωτημάτων μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω ασφαλή 

συμπεράσματα αναφορικά με τον σκοπό της έρευνας, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πηγή 

άντλησης πολύ χρήσιμων πληροφοριών αλλά και τροφή σκέψης για περαιτέρω έρευνα. 

• Το αν υπάρχουν περισσότερες ψηφιακές εφαρμογές σε ένα μουσείο μετά και την 

έλευση της πανδημίας, εξαρτάται από το αν πριν την πρώτη καραντίνα το μουσείο είχε 

ψηφιακές υπηρεσίες. Η αλήθεια είναι πως η ψηφιοποίηση των μουσείων είχε, όπως προκύπτει 

βιβλιογραφικά, ξεκινήσει πολύ πριν την έλευση της πανδημίας, απλώς η νέα αυτή πρόκληση 

που αιφνιδίασε όλη την ανθρωπότητα, μαζί και τον μουσειακό κόσμο ,επίσπευσε τις εξελίξεις. 

Όπως καταγράφεται από πολλές έρευνες ανά τον κόσμο και δημοσιεύεται στο TPTI 2020 

Research Project “ Museums and the Web at the times of covid 19” το οποίο διοργανώθηκε 

από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα σε συνεργασία με το European Museum Academy 

Foundation της Χάγης, ενώ υπήρξε επιτάχυνση εκείνων των πρωτοβουλιών με κύριο γνώμονα 

το διαδίκτυο, οι περισσότερες από τις εν λόγω πρωτοβουλίες υπήρξαν « προεκτάσεις» των ήδη 

γνωστών ψηφιακών μέσων- ψηφιακών επιδείξεων, συζητήσεων ή ξεναγήσεων. Παρόλαυτά, 

τα αποτελέσματα κατέδειξαν και κάποιες νέες πρακτικές, όπως προκύπτει και στη δική μας 

έρευνα. 

• Το αν τα μουσεία έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην 

παρούσα συνθήκη εξαρτάται από το αν πριν την πρώτη καραντίνα το μουσείο διέθετε 

ψηφιακές υπηρεσίες.  Επίσης το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού που αποδίδεται σε 
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ψηφιακές εφαρμογές εξαρτάται από αν το μουσείο διαθέτει περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες 

τώρα μετά την έλευση της πανδημίας. Παρομοίως, η αύξηση του προϋπολογισμού που 

διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση του covid εξαρτάται από το αν το μουσείο 

διαθέτει περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση της πανδημίας. Το βέβαιο 

είναι πως σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται μέσα από σχετικές έρευνες μια « 

επανεμφάνιση» ήδη προ υπαρχόντων προβλημάτων ειδικά μετά την έκρηξη της πανδημίας, 

όπως « καθυστερήσεις σε ψηφιοποίηση μουσείων, φτωχές ψηφιακές υποδομές, έλλειψη 

εξειδικευμένων γνώσεων ακόμα και πρόσβασης στο διαδίκτυο, τα οποία μετατρέπονται 

ακαριαία σε τεράστια εμπόδια»( ο.π, 2). Παρόλαυτά, σύμφωνα με το 94,7% των 

συμμετεχόντων στην έρευνα της ICOM, τον Απρίλιο 2020 κατά τη διάρκεια του αναστολής 

λειτουργίας πολλά μουσεία αύξησαν τις ψηφιακές τους δραστηριότητες.( Μουσεία, 

Επαγγελματίες Των Μουσείων Και Covid-19, Περίληψη της Έκθεσης του ICOM στα 

Ελληνικά) 

• Ο βαθμός συμμετοχικότητας στα ψηφιακά προγράμματα συγκριτικά με αυτή στη δια 

ζώσης λειτουργία στα μουσεία εξαρτάται από το αν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό για τις 

ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη. Η παρουσία ή όχι εκπαιδευμένου προσωπικού 

επηρεάζει επίσης την αύξηση ή μη του συνολικού προϋπολογισμού που διατίθεται σε 

ψηφιακές εφαρμογές μετά την έλευση του covid. Ενδιαφέρον αποτελούν τα παρακάτω 

γραφήματα που αφορούν παγκόσμια έρευνα της NEMO στην οποία συμμετείχαν 650 μουσεία 

από 41 χώρες και η οποία διενεργήθηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2020 και τα οποία 

καταδεικνύουν την έλλειψη μέτρων για έκτακτη χρηματοδότηση για την ψηφιακή υποστήριξη 

και μια μετακίνηση ρόλων του προϋπάρχοντος προσωπικού χωρίς  πρόσληψης καινούριου. 

• Οι λόγοι που θεωρούν οι εργαζόμενοι σημαντικούς για την ενίσχυση των νέων 

ψηφιακών εφαρμογών στα μουσεία εξαρτιόνται από τους κινδύνους που διατρέχουν τα 

μουσεία σε σχέση με την προσφορά εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο. Σε γενικές 

γραμμές, η έλευση της πανδημίας έχει θέσει ως προτεραιότητα στον χώρο των μουσείων την 
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ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτά, κυρίως αυτών που βρίσκονται σε περισσότερο επισφαλή 

θέση, όπως τους λιγότερο υψηλόβαθμους στην ιεραρχία. Είναι αλήθεια λοιπόν πως τα μουσεία 

ανά τον κόσμο έχουν κάνει εξαιρετικές προσπάθειες όλο αυτόν τον καιρό να προστατέψουν 

τόσο τους επισκέπτες όσο και τους εργαζομένους σε αυτά, ακόμα και στην περίπτωση που 

αυτοί έπρεπε να απομακρυνθούν από τον φυσικό τους χώρο και να δουλέψουν από το σπίτι, 

χτίζοντας έτσι ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον που τους περιβάλλει.( Laurence 

Brasseur, Museums and Power in the age of Covid-19, Land,09-10-2020) 

• Τα μουσεία της χώρας δεν διέθεταν μεγάλο αριθμό σε ψηφιακά εκπαιδευτικά 

προγράμματα που απευθύνονται τόσο σε μαθητές όσο και σε ενήλικες. Αντίθετα, οι 

περισσότεροι μουσειακοί οργανισμοί έχουν αυξήσει την παρουσία ψηφιακών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων μετά την έλευση της πανδημίας. Αυτό καταδεικνύεται περίτρανα στη έρευνα 

μας μέσα από την καταγραφή όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που λειτούργησαν στα 

μουσεία που συμμετείχαν στην έρευνα. 

• Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως ψηφιακές 

συλλογές, ψηφιακές εκθέσεις, live σεμινάρια και άλλα. Παρόμοια είναι τα ευρήματα της 

έρευνας του NEMO που διεξήχθη μέχρι τις 3 Απριλίου του 2020 και στην οποία συμμετείχαν 

650 μουσεία ανά τον κόσμο τα οποία πιστοποιούν την αυξημένη διαδικτυακή παρουσία σε 

ποσοστό 60%, και την ενεργή παρουσία σε podcasts, live περιεχόμενο που αποσκοπεί στην 

προσέλκυση και ενεργοποίηση του κοινού και στην αύξηση της συμμετοχικότητας.( NEMO, 

Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in Europe. p5) 

• Εμφανίζεται μία μικρή αύξηση στον προϋπολογισμό που δίνεται για ψηφιακές 

υπηρεσίες. Όπως καταγράφεται από την έρευνα της NEMO τα σχέδια χρηματοδότησης 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα ενώ διαφοροποιούνται σε σχέση με τον φορέα( κρατική 

επιχορήγηση ή σε ιδιώτες). Στην σχετική έρευνα μόνο τα μουσεία 12 χωρών από τις 41 

αναφέρουν πως έχουν γίνει συζητήσεις για αύξηση του προϋπολογισμού για τη στήριξη των 

μουσείων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως διαφαίνεται στο παρακάτω γράφημα, 
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Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in Europe 

 

 

• Δεν υπάρχει αύξηση του προσωπικού των μουσείων μετά την καραντίνα, ενώ 

παράλληλα υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό τόσο πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης. 

Παρόμοια ευρήματα παρατηρούνται και στην έρευνα της NEMO, όπως διαφαίνεται στο 

παρακάτω γράφημα από την ίδια έρευνα 

( Πηγή- Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in Europe)  

 

•  Ο βαθμός συμμετοχής του κοινού στα ψηφιακά προγράμματα και στις ψηφιακές 

υπηρεσίες συγκριτικά με τη δια ζώσης λειτουργία των μουσείων είναι ικανοποιητικός. Οι 

επισκέπτες συμμετείχαν στα ψηφιακά προγράμματα σχεδόν όπως και στα δια ζώσης 

προγράμματα. Η Μαρία Τσαντσάνογλου αναφέρει, « Διαπιστώσαμε ότι ο κόσμος όχι απλώς 

δεν αδιαφόρησε για τις απομακρυσμένες δραστηριότητες που προτείναμε αλλά στράφηκε σ’ 

αυτές, και μάλιστα εξαντλούνταν αυθημερόν οι προβλεπόμενοι αριθμοί των εγγραφών, όπου 

απαιτούνταν»( Μαρία Τσαντσάνογλου,  Η πανδημία και η εικονική πραγματικότητα,  

Προκλήσεις Και Κίνδυνοι για Τo Μουσείο της Επόμενης  Μέρας, Τέχνες, 119) . Κι αυτό γιατί 

η τέχνη είναι η θεραπεία της ψυχής και δεν μπορεί σε καμιά κρίση να κλείσει τις πόρτες της 
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στο κοινό. Κάτι τέτοιο άλλωστε δεν κατέστη δυνατό ούτε υπό τον φόβο κήρυξης του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου όταν στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, το καλοκαίρι του 1939 

τα έργα τέχνης αποκαθηλώθηκαν για να προστατευθούν από τους βομβαρδισμούς, αλλά τα 

μουσεία εξακολούθησαν να υποδέχονται τους επισκέπτες τους στις άδειες αίθουσες της 

Πινακοθήκης για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα συναυλιών με πιάνο. ( ο.π) 

• Οι κύριοι κίνδυνοι που διατρέχουν τα μουσεία σε σχέση με την προσφορά 

εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο είναι η έλλειψη επαφής με τα ίδια έργα τέχνης και η 

απώλεια εσόδων για το μουσείο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Μαρία Τσαντσάνογλου 

στο ίδιο άρθρο, « γνωρίζουμε ότι η απομακρυσμένη δραστηριότητα μέσω ψηφιακών 

προγραμμάτων μόνον σε μικρό βαθμό μπορεί να υποκαταστήσει την κανονική λειτουργία των 

μουσείων.  Είναι αδύνατο να αντιληφθεί και να αισθανθεί ο θεατής ένα έργο τέχνης αν δεν το 

έχει απέναντί του, αν δεν συνομιλεί μ’ αυτό, αν δεν βλέπει το χέρι του ζωγράφου στην κάθε 

πινελιά, τα ζωντανά χρώματα και την υφή του.( ο.π, 119-120)   Και μπορεί όλοι οι μουσειακοί 

οργανισμοί να διατρέχουν τον κίνδυνο της απώλειας εσόδων ή ακόμα και της απειλής 

οριστικής αναστολής λειτουργίας, όμως όπως δημοσιεύεται στο TPTI 2020 Research Project( 

σελ.22), ο μοναδικός ίσως δρόμος προς την έξοδο από τον λήθαργο και την απραξία είναι η 

απαγκίστρωση από τη σκέψη ότι τα μουσεία αποφέρουν έσοδα περισσότερο απ ’ότι αυτά  είναι 

φορείς πολιτισμού και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου που 

συνεργάζονται με τις τοπικές κοινωνίες και είναι σε άμεση επικοινωνία με τους τοπικούς 

φορείς. Άλλωστε, τα μουσεία που κατορθώνουν να επιβιώνουν ακόμα και μετά την έλευση της 

πανδημίας, δεν είναι ούτε τα τεράστια παγκοσμίου φήμης μουσεία, ούτε τα μεσαίου μεγέθους 

κρατικώς επιχορηγούμενα μουσεία, αλλά αυτά που, παρότι μικρά, διατηρούσαν και πριν την 

πανδημία άμεση επαφή και έρεισμα με τις τοπικές κοινωνίες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το 

μουσείο Ferro white  στην Αργεντινή, το οποίο δημιουργήθηκε από πρώην εργάτες τρένων και 

που διατηρούσε μια ενεργή ψηφιακή πλατφόρμα με ένθερμους ακολούθους και ποικίλα 

ψηφιακά προγράμματα ακόμα και πριν την έλευση της πανδημίας.( Huan Pablo Pekarek, Ferro 

white (Bahía Blanca, Argentina, TPTI 2020 Research Project “Museums and the Web at the times 

of covid 19”, σελ.22) 

• Το μέλλον των μουσείων είναι αβέβαιο μετά τα αλλεπάλληλα πλήγματα που δέχτηκαν 

όλοι οι μουσειακοί οργανισμοί παγκοσμίως (οικονομικά, συρρίκνωση δράσεων, μείωση δια 

ζώσης επισκεψιμότητας), ωστόσο τα μουσεία  θα συνεχίσουν την λειτουργία τους 

προσπαθώντας να επαναφέρουν  την κανονικότητα της προ πανδημίας εποχής και με τα 

κατάλληλα βήματα και την προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα, το μέλλον τους κρίνεται 
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σίγουρα αισιόδοξο. Η νέα αυτή μετά -covid εποχή, όπου τα μουσεία επαναπροσδιορίζουν το 

ρόλο τους, χαράσσουν καινούριες στρατηγικές και στοχεύουν μέσω συνεργασιών στην άμεση 

εμπλοκή των επισκεπτών- χρηστών μέσα από νέα καινοτόμα προγράμματα και πρακτικές, 

αποτυπώνεται γλαφυρά στο παρακάτω γράφημα, όπως παρουσιάστηκε στο κοινό πρότζεκτ 

που έγινε μεταξύ των πανεπιστημίων της Πάντοβα και της Χάγης. Και μπορεί ο « πρώτος 

παγκόσμιος πόλεμος να μηδένισε τα σύμβολα του παρελθόντος και να γέννησε τις ιστορικές 

πρωτοπορίες στην Ευρώπη, ενώ ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος να προκάλεσε την αντίδραση 

των ανθρώπων των γραμμάτων και της τέχνης απέναντι στον ναζισμό, τον ρατσισμό και την 

απολυταρχία, και να  οδήγησε τους καλλιτέχνες σε μία τέχνη πολιτικής διαμαρτυρίας», όμως 

αυτός ο πόλεμος είναι απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό και για τον λόγο αυτό είναι ευχής έργο 

« πως η επόμενη ημέρα για την τέχνη δεν θα είναι μουδιασμένη και αμυντική αλλά θα δώσει 

τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού πανανθρώπινων αξιών όπως η ελευθερία, η υγεία, η 

παιδεία κι ο πολιτισμός που θεωρούμε δεδομένες χωρίς, δυστυχώς, να είναι.» ( ο.π, 123). Και 

γιατί όχι η επανεκκίνηση των μουσείων την επόμενη μέρα να  φέρει την υιοθέτηση νέων 

μοντέλων, όπως τη συνταγογράφηση ψυχολογικής θεραπείας μέσω της τέχνης ( art therapy), 

όπως συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια του  ΥΠ.ΠΟ για το σύγχρονο πολιτισμό. ( 

https://www.itspossible.gr/%CF%80%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1-

%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AC/  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια φωτεινή ένδειξη στο σκοτάδι της πανδημίας και 

αποδεικνύει ότι ακόμη και στις δυσκολίες υπάρχουν λύσεις, αρκεί να συνεργαζόμαστε 

https://www.itspossible.gr/%CF%80%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AC/
https://www.itspossible.gr/%CF%80%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AC/
https://www.itspossible.gr/%CF%80%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AC/
https://www.itspossible.gr/%CF%80%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AC/
https://www.itspossible.gr/%CF%80%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AC/
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δημιουργικά. Η Τέχνη, εξάλλου, πάντοτε υπήρξε χώρος πειραματισμού και πρωτοβουλιών, 

βρίσκοντας τη δυναμική να επιβιώνει σε δύσκολες συνθήκες, όπως ακριβώς και ο δημιουργός 

της, ο άνθρωπος. 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Φτάνοντας στο τέλος αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής και με περισσή συγκίνηση, θα ήθελα 

να παραθέσω κάποιες προσωπικές σκέψεις ύστερα από την πολύμηνη μου ενασχόληση με ένα 

τόσο καίριο και συνάμα διαχρονικό θέμα. Αν υποθέσουμε πως ο χρόνος είναι ο θεραπευτής 

όλων των πληγών, τότε σίγουρα τα μουσεία θα στεφθούν νικητές στο τέλος μιας τόσο σκληρής 

δοκιμασίας και θα ανακάμψουν. Αυτό που πρέπει στην παρούσα φάση να ανησυχήσει όλους 

τους ιθύνοντες και μη, από όποιο μετερίζι προέρχονται και εκπροσωπούν, είτε είναι 

υψηλόβαθμα μέλη είτε εργαζόμενοι στην πιο χαμηλή κλίματα είτε ακόμα απλοί φίλοι των 

μουσείων, είναι η διασφάλιση του μουσείου ως χώρου ζωντανών συναντήσεων καθώς τα ίδια 

τα έργα τέχνης μπορούν να « συνομιλούν» με τον επισκέπτη κυρίως στον φυσικό τους χώρο. 

Προκαλούν ρίγη συγκίνησης τα λόγια της Μαρίας Τσαντσάνογλου πως την περίοδο που τα 

μουσεία παρέμειναν κλειστά για δεύτερη φορά το Νοέμβριο του 2020, δεν ήταν μόνο η 

ανθρώπινη απογοήτευση που επικράτησε στον μουσειακό κόσμο αλλά « Κάνοντας βόλτα στις 

μισοσκότεινες εκθέσεις, ένιωθε κανείς ότι τα ίδια τα έργα τέχνης ήταν θλιμμένα. Τοποθετημένα 

με φροντίδα και σχεδιασμό στους τοίχους και στις προθήκες, με κείμενα και λεζάντες που κανείς 

δεν μπορούσε να δει και να διαβάσει, είχαν γίνει αντικείμενο μιας αφύσικης ματαίωσης, μιας 

απελπισμένης μοναξιάς» ( ο.π, 120). Αυτήν τη μοναξιά οφείλουμε ως κοινωνία να 

αποτρέψουμε και αυτή θα είναι η παρακαταθήκη μας για τις επόμενες γενιές, ώστε ένα τόσο 

σημαντικό γεγονός να μην καταγραφεί στην ιστορία ως όλεθρος της τέχνης, αλλά ως ελπίδα 

ζωής και επιβεβαίωσης πως η Τέχνη περνά στην αιωνιότητα μέσα από τη μνήμη. Το πως θα 

συντελεστεί αυτό, ώστε η μνήμη να μην περιέλθει σε λήθη, είναι ένα ζήτημα που απαιτεί 

λεπτούς χειρισμούς, όμως με αισιοδοξία, σύνεση και προνοητικότητα, η Τέχνη θα διασωθεί 

και οποιοσδήποτε ευτελισμός αυτής θα αποσοβηθεί. Μπορεί η εικονική πραγματικότητα να 

είναι πολύ δελεαστική και περισσότερο προσβάσιμη , όμως οι αξίες της Τέχνης και της 

πολιτιστικής προσφοράς είναι αδιαπραγμάτευτες και αναλλοίωτες και σίγουρα πολύ ισχυρές.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

[Απαντήστε επισημαίνοντας με x μία μόνο επιλογή στις παρακάτω ερωτήσεις] 

 

 

1.    Φύλο: 

Άνδρας                                     

Γυναίκα                                  

2.    Ηλικία:  

18-30                                        

31-40                                         

41-50                                       

51-60                                            

61-70                                          

71 και άνω  

3.    Μορφωτικό επίπεδο:  

Σημειώστε το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε λάβει από τα αναφερόμενα.    

   

Απόφοιτος Λυκείου  

Απόφοιτος ΑΕΙ  

Απόφοιτος ΤΕΙ  

Κάτοχος Μεταπτυχιακού  

Κάτοχος Διδακτορικού  

Άλλο…………………………  

4.  4. Ποιο είναι το όνομα του μουσείου στο οποίο δουλεύετε; 

…………………………………     

5. Επαγγελματική θέση στο μουσείο: …………………………… 
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6. Λειτουργούσαν στο μουσείο σας ψηφιακές υπηρεσίες πριν την πρώτη καραντίνα; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ  

7. Διαθέτει το μουσείο σας περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες τώρα μετά την έλευση 

της πανδημίας; 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

8. Ποιες ψηφιακές υπηρεσίες διαθέτει; ( (Παρακαλώ, σημειώστε με βάση την κλίμακα: 

1 (τις ίδιες με πριν), 2 ( περισσότερες μετά το lockdown), 3 ( καθόλου), 4 ( ξεκίνησαν μετά 

το lockdown)   

• Ψηφιακές συλλογές 1 ……… 2 ………. 3 ……… 4……… 

• Ψηφιακές εκθέσεις 1 ……… 2 ………. 3 ……… 4……… 

• Ζωντανές δράσεις/ live σεμινάρια/ συζητήσεις 1 ……… 2 ………. 3 ……… 

4……… 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές 1 ……… 2 ………. 3 ……… 4……… 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες 1 ……… 2 ………. 3 ……… 4……… 

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 1 ……… 2 ………. 3 ……… 4……… 

• Newsletter 1 ……… 2 ………. 3 ……… 4……… 

• Podcast 1 ……… 2 ………. 3 ……… 4……… 

9. Αναφέρετε τον αριθμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που λειτούργησαν στο 

μουσείο σας κατά τη διάρκεια του lockdown 

• Προς μαθητές  

• Προς ενήλικες  

10. Αναφέρετε την ονομασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε 

μαθητές που λειτούργησαν στο μουσείο σας κατά τη διάρκεια του lockdown 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

11. Αναφέρετε την ονομασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε 

ενήλικες που λειτούργησαν στο μουσείο σας κατά τη διάρκεια του lockdown 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

12. Ποιος είναι ο βαθμός συμμετοχικότητας στα ψηφιακά προγράμματα συγκριτικά με 

αυτή στη δια ζώσης λειτουργία του μουσείου σας;   

• Περισσότερη συμμετοχή στα ψηφιακά προγράμματα  

• Περισσότερη συμμετοχή στα δια ζώσης προγράμματα  

• Ίση συμμετοχή  

13.  Σημειώστε   από το 1 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2. ΣΥΜΦΩΝΩ 3 ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 4 ΔΙΑΦΩΝΩ 5 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ τη γνώμη σας 

για τις παρακάτω δηλώσεις. 

   

• Υπάρχει περισσότερη ατομική συμμετοχή στα νέα ψηφιακά προγράμματα 

1 ……… 2 ………. 3 ……… 4……….5…………     

• Υπάρχει λιγότερο ενδιαφέρον για τα νέα ψηφιακά προγράμματα που απευθύνονται σε 

μαθητές σχολείων και επομένως παρατηρείται πτώση της επισκεψιμότητας 1 ……… 2 

………. 3 ……… 4……… 5…………..  

• Υπάρχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στα νέα ψηφιακά προγράμματα από άτομα 

νεαρότερης ηλικίας. 1 ……… 2 ………. 3 ……… 4………5………….    

• Τα  άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία και γι΄αυτό 

προτιμούν τα δια ζώσης προγράμματα1 ……… 2 ………. 3 ……… 4………5….   

• Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα χρειάζεται να αναδιαμορφωθούν και να 

επαναπροσδιοριστούν οι μαθησιακοί στόχοι ώστε να ενισχυθεί ο νέος εκπαιδευτικός ρόλος 

του μουσείου 1 ……… 2 ………. 3 ……… 4………5……. 

14. Έχετε μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευμένου προσωπικού για τις ψηφιακές εφαρμογές 

μετά την έλευση της πανδημίας; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ  

15. Έχετε εκπαιδευμένο προσωπικό για τις ψηφιακές εφαρμογές στην παρούσα συνθήκη; 

Ναι, πλήρους απασχόλησης 

 Ναι, αλλά όχι πλήρους απασχόλησης 
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Όχι 

16. Τι ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού αποδίδεται σε ψηφιακές εφαρμογές; 

• Λιγότερο από 1%  

• 1-5%  

• 6-10%  

• Περισσότερο από 10%  

• Δεν είμαι βέβαιος  

17. Παρατηρείτε αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε ψηφιακές εφαρμογές 

μετά την έλευση του covid και σε τι ποσοστό; 

• Ναι λιγότερο από 1%  

• Ναι, 1-5%  

• Ναι, 6-10%  

• Ναι, περισσότερο από 10%  

• Όχι  

• Δεν είμαι βέβαιος  

18. Ποιες ψηφιακές αλλαγές θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν μετά το lockdown;( 

Παρακαλώ, σημειώστε με βάση την κλίμακα: 1 ( ΝΑΙ), 2 ( ΟΧΙ), 3 (  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ), 4 (  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ 

• Αύξηση προσωπικού 1 ……… 2 ………. 3 ……… 4……… 

• Αύξηση προυπολογισμού1 ……… 2 ………. 3 ……… 4……… 

• Εκπαίδευση προσωπικού1 ……… 2 ………. 3 ……… 4……… 

• Αύξηση των ψηφιακών εφαρμογών1 ……… 2 ………. 3 ……… 4……… 

• Επαναπροσδιορισμός της ψηφιακής στρατηγικής1 ……… 2 ………. 3 ……… 

4……… 

19. Κατά πόσο συμφωνείτε με την άποψη ότι τα νέα ψηφιακά προγράμματα ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΟΥΝ να υποκαταστήσουν την  αληθινή επαφή με ένα έργο τέχνης  

• Συμφωνώ απόλυτα  

• Συμφωνώ  

• Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  
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• Διαφωνώ  

• Διαφωνώ απόλυτα  

20. Παρακαλώ προσδιορίστε τους λόγους που θεωρείτε σημαντικούς για την ενίσχυση 

των νέων ψηφιακών εφαρμογών( μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μια απαντήσεις) 

• Βιωσιμότητα των μουσείων  

• Γνωριμία των ψηφιακών συλλογών σε μεγάλο εύρος κοινού  

• Πρόσβαση στα ψηφιακά προγράμματα σε άτομα που έχουν δυσκολία πρόσβασης 

στον χώρο του μουσείου  

• Διατήρηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ψηφιοποίησης 

των συλλογών  

• Δίαυλος επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου με επισκέψεις στα μουσεία όλου του 

κόσμου- Διαπολιτισμικότητα  

• Συνεργασία μουσειακών φορέων – δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου μουσείων.  

• Άλλο   

 

 

21. Ποιοι , κατά τη γνώμη σας, είναι άλλοι σημαντικοί λόγοι για την ενίσχυση των 

ψηφιακών εφαρμογών στα μουσεία; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………….. 

22. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι κύριοι κίνδυνοι που διατρέχουν τα μουσεία σε 

σχέση με την προσφορά εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο; 

• Έλλειψη επαφής με τα ίδια έργα τέχνης  

• Υπερβολική χρήση των τεχνολογικών μέσων για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος 

του κοινού  

• Απώλεια εσόδων  

• Μείωση προσωπικού  
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• Σταδιακή εξάλειψη επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον χώρο του μουσείου( 

φύλακες, επιστάτες)  

• Άλλο…………………………..  

23. Προσδιορίστε ποιους άλλους κινδύνους διατρέχουν τα μουσεία σε σχέση με την 

προσφορά εκπαίδευσης με απομακρυσμένο τρόπο 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

24. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το μέλλον των μουσείων; Παρακαλώ, σημειώστε 

με βάση την κλίμακα: 1 ( ΝΑΙ), 2 ( ΟΧΙ),  3(  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ 

• Το μέλλον των μουσείων είναι αβέβαιο μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που 

δέχτηκαν όλοι οι μουσειακοί οργανισμοί παγκοσμίως. 1 ……… 2 ………. 3 ……… 

• Με τα κατάλληλα βήματα το μέλλον των μουσείων κρίνεται αισιόδοξο. 1 ……… 2 

………. 3 ……… 

• Με έναυσμα την έλευση της πανδημίας, εγκαινιάζεται μια νέα εποχή στον κόσμο των 

μουσείων που ανατρέπει το ισχύον καθεστώς και οδηγεί σε νέες εξελίξεις και τρόπους 

λειτουργίας που θα κριθούν στο εγγύς μέλλον. 1 ……… 2 ………. 3 ……… 

     25.Διατυπώστε τη δική σας εκτίμηση για το μέλλον των μουσείων. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
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