
1 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 

ΚΓ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
 

 

 

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Θέμα: 

 
Η υλοποίηση της κρατικής πολιτιστικής πολιτικής στο χώρο των μουσείων. Η 

μελέτη περίπτωσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας. 

 
Επιβλέπουσα: 

                                        Αγγελική Μπουρμπούλη 

 

Σπουδάστρια: 

 
Μαρία Βολιώτη 

 
 

ΑΘΗΝΑ - 2015 



2 

 

Ευχαριστίες  

 

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους, όσοι συνέβαλαν στην εκπόνηση 

αυτής της εργασίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μπουρμπούλη για την 

αμέριστη υποστήριξή της αλλά και την προθυμία της να βοηθά τους σπουδαστές καθ' 

όλη την διάρκεια του προγράμματος σπουδών της ΕΣΔΔΑ. Θα ήθελα, επίσης, να 

εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους, όσοι διατηρώντας την ανωνυμία τους, 

προσέφεραν τις αναγκαίες πληροφορίες και ιδέες, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η 

εργασία. Τέλος, ειδικές ευχαριστίες χρωστώ στους γονείς μου, που εξακολουθούν να με 

στηρίζουν σε κάθε νέο μου βήμα και με έχουν διδάξει το μέτρο, την αφοσίωση και τον 

σεβασμό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Περίληψη 

 

"L ' eccellenza della bellezza, la pochezza della direzione del museo" 

    

(Η εξοχότητα της ομορφιάς, η φτωχή διαχείριση του Μουσείου) 

                                                                                      

                                                                                             Σχόλιο επισκέπτη 

 

Τα μουσεία επιμελούνται την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά - είτε σε υλική είτε σε 

άυλη μορφή -  και την παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη 

κληρονομιά, που διέπεται και προστατεύεται από το διεθνές και εθνικό δίκαιο. Η 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, που προσφέρει ένα μουσείο, προϋποθέτει την 

εμπιστοσύνη του κοινού, που υπηρετεί. Είναι, συνεπώς, ζωτικής σημασίας η 

κατανόηση και συνειδητοποίηση του ρόλου και του σκοπού του μουσείου, κάτι που 

μπορεί να ενισχυθεί, μέσω του μουσειακού μάνατζμεντ. Το μουσειακό μάνατζμεντ 

θέτει την στρατηγική κατεύθυνση και εποπτεία του μουσείου, καθώς και την δήλωση 

της αποστολής, των στόχων και των πολιτικών του ιδρύματος. Διασφαλίζει, επίσης, την 

επάρκεια πόρων για την διεξαγωγή και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Οι πόροι μπορεί να προέρχονται από την κρατική χρηματοδότηση, την ιδιωτική 

οικονομία, καθώς και από τις δραστηριότητες του ίδιου του μουσείου, υπό τον όρο ότι 

τηρούνται τα πρότυπα του ιδρύματος και ότι το μουσείο έχει τον έλεγχο του 

περιεχομένου, της ακεραιότητας των προγραμμάτων, των εκθέσεων και των 

δραστηριοτήτων του. Το μουσειακό μάρκετινγκ αποτελεί πτυχή του μουσειακού 

μάνατζμεντ και μπορεί να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για την χάραξη μίας 

αποδοτικής επικοινωνιακής πολιτικής. Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του 

μουσείου εξαρτάται από το νομικό πλαίσιο του ίδιου του οργανισμού, που επιτρέπει ή 

περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξής του.  

 

Τα εθνικά μουσεία έχουν μία παγκόσμια μοναδικότητα, καθώς δημιουργήθηκαν για να 

παρουσιάσουν την εικόνα του έθνους. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα 

εξακολουθεί να δηλώνει την προσπάθεια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους να 

προσδιορίσει την εθνική ταυτότητα και να βασίσει την διαμόρφωση της ελληνικής 

εθνικής συνείδησης στο ένδοξο κλασικό παρελθόν. Σήμερα το Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο προσκρούει στο πεπαλαιωμένο θεσμικό πλαίσιο, που περιορίζει την 

αυτενέργεια και την ευελιξία και αφήνει λίγα περιθώρια πρωτοβουλιών. Αυτή η 

http://www.tripadvisor.com.gr/ShowUserReviews-g189400-d198713-r248940201-National_Archaeological_Museum_Ethniko_Archaiologiko_Museo-Athens_Attica.html#CHECK_RATES_CONT
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εργασία είναι μία προσπάθεια διατύπωσης προτάσεων για την αποτελεσματική και 

αποδοτική διαχείριση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, στην βάση του 

μουσειακού μάνατζμεντ, ώστε να καταστεί μοχλός ανάπτυξης, εισάγοντας ένα νέο 

μοντέλο διαχείρισης των ελληνικών δημόσιων μουσείων. Η εργασία βασίστηκε για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων και την παρουσίαση προτάσεων σε συνεντεύξεις, άρθρα, 

δημοσιεύσεις, στατιστικά στοιχεία, βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και σε πρωτογενή 

έρευνα. 
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Abstract 

 

"L ' eccellenza della bellezza, la pochezza della direzione del museo" 

 

(The excellence of beauty, the scarcity of the museum's direction) 
                                                                                                       

                                                                                                  Comment of a visitor 

 

Museums look after the world’s cultural property (of a tangible or intangible character) 

and interpret it to the public. This is not ordinary property. It has a special status in 

international legislation and there are normally national laws to protect it. Αn effective 

museum service requires the confidence of the public it serves. Therefore it is of vital 

importance to create public awareness of the role and purpose of the museum and this 

could be fostered through Museum management. Museum management sets the 

strategic direction and oversight of the museum as well as the statement of the mission, 

the objectives, and policies of the museum. It ensures also that there are sufficient funds 

to carry out and develop the activities of the museum. These funds may come from the 

public sector, from private sources or generated through the museum’s own activities, 

provided that the museum maintains control of the content and integrity of its 

programmes, exhibitions and activities and that it does not compromise the standards of 

the institution. Museum marketing is an aspect of Museum Management and provides 

many opportunities for the formulation of a fruitful communication policy. The 

effectiveness of Museum Management depends on the legal framework of the museum 

itself, as it enables or hinders the possibilities of development.  

 

National Museums are unique on the world's scale, since they are established to present 

the nation. The National Archaeological Museum in Athens still represents the  

intensive  endeavor  of  the  newly  established  Hellenic  state  to define the national 

identity and base the formation of the Hellenic consciousness upon the glorious 

classical past. Today, the National Archaeological Museum faces its old-fashioned legal 

framework, which limits independence and flexibility and allows little room for 

initiatives. This essay is an attempt to make proposals - based on the principles of 

Museum Management - for the efficient and effective management of the National 

Archaeological Museum, so as to become a lever of development, by introducing a new 

model of managing public museums in Greece. The essay's conclusions and proposals 

http://www.tripadvisor.com.gr/ShowUserReviews-g189400-d198713-r248940201-National_Archaeological_Museum_Ethniko_Archaiologiko_Museo-Athens_Attica.html#CHECK_RATES_CONT
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are based on interviews, articles, publications, statistics, relevant bibliography and 

primary research.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα μουσεία ορίζονται ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που τίθενται στην υπηρεσία 

της κοινωνίας, και λειτουργούν έχοντας ως κύριο σκοπό την ανάπτυξή της. Το μουσείο 

είναι ένας ιδιαίτερος οργανισμός, που αποσκοπεί στην φύλαξη, προστασία και 

διαχείριση των συλλογών του. Πέρα, όμως, από τον παραδοσιακό τους ρόλο, τα 

μουσεία καλούνται, στην σύγχρονη εποχή της μετανεωτερικότητας, να προσαρμοστούν 

στις νέες κοινωνικές και ιδεολογικές συνθήκες. Το σύγχρονο μουσείο αντιμετωπίζει και 

υπερβαίνει τις προκλήσεις του νέου διαφοροποιημένου περιβάλλοντος, 

επαναπροσδιορίζοντας την ίδια την φύση του. Απαντά στην κριτική, ότι είναι 

ελιτίστικος οργανισμός, ανοίγοντας τις πόρτες του στο ευρύ κοινό και υιοθετώντας την 

ιδέα της πολιτιστικής ενδυνάμωσης, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και άλλες εξω-

μουσειακές δραστηριότητες.  

 

Οι άμεσες εκροές του μουσείου είναι κυρίως επιστημονικές, όπως η έρευνα των 

συλλογών, οι δημοσιεύσεις, οι διαλέξεις, καθώς και η διοργάνωση εκθέσεων.  Άυλες 

εκροές είναι, επίσης, η εμπειρία του κοινού, που όμως δεν εξαρτάται μόνο από το 

περιεχόμενο και την μορφή των εκθέσεων, αλλά και από παράγοντες, όπως οι παροχές, 

τα καφέ, το πωλητήριο κ.α.. Η χρηματοδότηση του μουσείου πρέπει να λαμβάνει 

υπόψιν τις εκροές, την ζήτηση που έχουν, αλλά και το κόστος για την παραγωγή τους. 

Η παραδοσιακή πηγή χρηματοδότησης από το κράτος περιορίζεται και το μουσείο 

στρέφεται, σήμερα, σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, προκειμένου να 

διατηρήσει την ποιότητα της εμπειρίας του επισκέπτη. Η ανεύρεση και εκμετάλλευση 

εναλλακτικών πόρων ευνοείται ή περιορίζεται, ανάλογα με το ισχύον νομικό πλαίσιο 

κάθε οργανισμού. Αλλαγές στο νομικό καθεστώς των μουσείων έχουν επιτευχθεί σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό την απελευθέρωση των οργανισμών από τον 

σφιχτό εναγκαλισμό του κράτους. Στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποια δειλά βήματα, αλλά 

το τελευταίο διάστημα επανέρχεται η συζήτηση για την τροποποίηση του νομικού 

πλαισίου των δημόσιων μουσείων.  

 

Παράλληλα το νομοθετικό πλαίσιο καθορίζει τις κατευθύνσεις του μουσειακού 

μάνατζμεντ ενός οργανισμού, παρέχοντας μικρότερη ή μεγαλύτερη ευελιξία. Το 

μουσειακό μάνατζμεντ προσδιορίζει την πλοήγηση του μουσείου στον χρόνο, ώστε να 

επιτύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την στοχοθεσία του, εκπληρώνοντας 
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συγχρόνως την αποστολή του. Στην Ελλάδα η μουσειακή πολιτική στερείται της 

υιοθέτησης του μουσειακού μάνατζμεντ, με αποτέλεσμα τα μεγάλα δημόσια μουσεία να 

λειτουργούν αποσπασματικά, προσπαθώντας να επιβιώσουν, στις σημερινές δύσκολες 

συνθήκες. Τα ελληνικά δημόσια μουσεία έχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. 

Χρειάζεται, όμως, μία συντονισμένη προσπάθεια δομικών αλλαγών, ώστε να 

μπορέσουν να επιτελέσουν τον ρόλο τους και να συμβάλλουν σ' ένα νέο αναπτυξιακό 

πρότυπο για την χώρα.  

 

Στο πλαίσιο της αλλαγής του πλαισίου λειτουργίας των δημοσίων μουσείων στην 

Ελλάδα, εξετάζεται η περίπτωση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΕΑΜ), του 

πρώτου εθνικού μουσείου, που συνδέθηκε με την διαμόρφωση και ενδυνάμωση της 

ελληνικής εθνικής συνείδησης. Οι δυνατότητες του ΕΑΜ θα μπορούσαν να 

απελευθερωθούν, με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και την υιοθέτηση 

αλλαγών, τόσο στο νομικό πλαίσιο όσο και στην οργάνωση και λειτουργία του. Η 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου δεν είναι πανάκεια αλλά μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο 

εργαλείο στα χέρια ενός άξιου και οραματικού Διευθυντή. Η παρούσα εργασία 

φιλοδοξεί, μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, να προτείνει ένα νέο 

μοντέλο διαχείρισης του ΕΑΜ, στηριζόμενο στην εξωστρέφεια. 

 

1.1. Δομή Εργασίας    

 

Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται η αποτύπωση της εξέλιξης του μουσείου στον χρόνο, 

ο σύγχρονος ρόλος του, καθώς και η συμβολή του μουσειακού μάνατζμεντ στην 

διαχείριση ενός σύγχρονου μουσείου. Στην δεύτερη ενότητα προσεγγίζεται το θεσμικό 

πλαίσιο των κυριότερων ευρωπαϊκών μουσείων και οι αλλαγές που επήλθαν, την 

δεκαετία του 90. Παράλληλα αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο των ελληνικών δημόσιων 

μουσείων και επισημαίνονται οι ευκαιρίες αλλαγών. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στην 

πλούσια ιστορία του ΕΑΜ, που είναι παράλληλη με την ιστορία του νεοσύστατου 

ελληνικού κράτους και την ανάγκη ενδυνάμωσης της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. 

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του ιδρύματος, μέσα 

από διάφορες πτυχές του. Γίνεται αναφορά στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, στην 

λειτουργία του Μουσείου, στις πηγές χρηματοδότησής, στην προβολή και επικοινωνία, 

καθώς και στην σχέση του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις νέες τεχνολογίες. 

Η πέμπτη ενότητα καταγράφει την εικόνα του Μουσείου, υπό το πρίσμα των 
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επαγγελματιών, που σχετίζονται με τον οργανισμό αλλά και του κοινού. Στην ενότητα 

αυτή γίνεται αποτίμηση των συνεντεύξεων των εργαζομένων, ξεναγών, πρώην 

Διευθυντών του Μουσείου και της εν ενεργεία πολιτικής ηγεσίας. Συγχρόνως 

καταγράφονται και αναλύονται οι παρατηρήσεις και οι κριτικές των επισκεπτών του 

Μουσείου, μέσα από το Tripadvisor και το Βιβλίο επισκεπτών. Στην έκτη ενότητα 

ομαδοποιούνται και παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα για το ΕΑΜ, στο πλαίσιο 

της ανάλυσης Swot, και διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης της οργάνωσης, 

λειτουργίας και διαχείρισής του.  

 

1.2. Αντικείμενο εργασίας και μεθοδολογία έρευνας 

 

Το κύριο αντικείμενο της εργασίας είναι η κριτική αξιολόγηση της κρατικής 

μουσειακής πολιτικής, μέσα από την περίπτωση του ΕΑΜ, που αποτελεί το κατεξοχήν 

δημόσιο μουσείο στην Ελλάδα. Στην εργασία παρουσιάζεται, από την μία πλευρά, η 

τάση διαχείρισης των μουσείων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που στηρίζεται στο μουσειακό 

μάνατζμεντ και διευκολύνεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες. Από την άλλη πλευρά αποτυπώνεται η εικόνα ενός δημόσιου και συγχρόνως 

εθνικού μουσείου, του ΕΑΜ, που παλινδρομεί ανάμεσα στην σύνδεσή του με το κράτος 

και τις συνέργειες με την ιδιωτική οικονομία και τον τρίτο τομέα. Ανασταλτικός 

παράγοντας σε κάθε πρωτοβουλία φαίνεται πως είναι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, 

που δίνει ελάχιστα περιθώρια αυτοτέλειας και πρωτοβουλίας. Η εργασία στοχεύει να 

αναδείξει τα προβλήματα της λειτουργίας ενός δημόσιου μουσείου και να διατυπώσει 

προτάσεις βελτίωσης, υπό το πρίσμα του μουσειακού μάνατζμεντ. Το ΕΑΜ είναι η 

"ναυαρχίδα" των δημόσιων μουσείων της χώρας. Η αλλαγή στο μοντέλο διαχείρισης 

του ΕΑΜ μπορεί να επηρεάσει το σύνολο των κρατικών μουσείων στην Ελλάδα, έτσι 

ώστε να αποτελέσουν γρανάζι ανάπτυξης, στο πλαίσιο του κοινωνικού τους ρόλου. Ο 

πολιτισμός αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Απαιτείται, όμως, η χάραξη 

μίας συνεκτικής, φιλόδοξης και μακρόπνοης στρατηγικής.  

 

Η εργασία στηρίχτηκε στην βιβλιογραφική έρευνα καθώς και σε πρωτογενείς πηγές, με 

σκοπό την παρουσίαση του σύγχρονου ρόλου του μουσείου, την προσέγγιση, 

κατανόηση και αποτύπωση των βασικών εννοιών, όπως το μουσειακό μάνατζμεντ, 

αλλά και την περιγραφή των τάσεων του θεσμικού πλαισίου τόσο στην Ελλάδα όσο και 

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βιβλιογραφία και πηγές αναζητήθηκαν και για την ίδρυση 
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του ΕΑΜ, ως το πρώτο εθνικό μουσείο στην χώρα. Για την καταγραφή της οργάνωσης 

και λειτουργίας του Μουσείου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στον χώρο, 

διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με εργαζόμενους του Μουσείου, που θέλησαν να 

κρατήσουν την ανωνυμία τους αλλά και ξεναγό, με σκοπό την αντικειμενικότερη 

αξιολόγηση του Μουσείου. Παράλληλα μελετήθηκαν πρωτογενώς, ο ιστότοπος του 

Μουσείου, τα σχόλια των επισκεπτών στο Tripadvisor και το Βιβλίο Επισκεπτών, η 

παρουσία του Μουσείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα στοιχεία επισκεψιμότητας 

του Μουσείου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ). Συγχρόνως 

συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο οι συνεντεύξεις πρώην Διευθυντών του ΕΑΜ αλλά και 

της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τέλος, 

αξιοποιήθηκαν πηγές από το προσωπικό αρχείο της γράφουσας, σχετικά με την 

διοργάνωση εκθέσεων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματίας.  
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2. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 

 

2.1. Το μουσείο και η εξέλιξή του 

 

Η λέξη "Μουσείο" ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως κατά την διάρκεια των αιώνων. Η 

υιοθέτηση, ωστόσο, της λέξης "Μουσείο" για να δηλώσει τις συλλογές 

πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο της Αναγέννησης
1
. Τα μουσεία έγιναν δημόσια 

προσβάσιμα τον 17ο και 18ο αιώνα, με πρώτο δημόσιο μουσείο, το Βρετανικό 

Μουσείο. Μία σειρά κανόνων, όμως, απέκλειε την είσοδο σε αυτό φτωχών και 

αγράμματων πολιτών. Η ευρεία προσβασιμότητα στο μουσείο καθιερώθηκε με την 

Μεγάλη Έκθεση του Λονδίνου (Great Exhibition), το 1851, που προσέλκυσε μεγάλο 

αριθμό επισκεπτών, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να πειστούν ότι τα μουσεία θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο κοινωνικής χρησιμότητας και ελέγχου, καθώς 

οι πολίτες θα μπορούσαν να αφιερώσουν τον ελεύθερο χρόνο τους για να επισκεφθούν 

ένα μουσείο. Τα μουσεία έχουν, επίσης, την δύναμη να εμπνεύσουν μια αίσθηση 

εθνικής υπερηφάνειας στον πληθυσμό, με αποτέλεσμα μονάρχες και κυβερνήσεις, καθ' 

όλη την διάρκεια του 19ου αιώνα, να αναγνωρίζουν την επιρροή των μουσείων στην 

κοινή γνώμη, και να θεωρούν τα μουσεία ιδρύματα του εθνικισμού, την κυρίαρχη 

πολιτική θεώρηση στην Ευρώπη εκείνη την εποχή.  

 

Έως και τα μέσα του 19ου αιώνα ξεκινά μία συζήτηση για τον σκοπό και την αποστολή 

των μουσείων, καθώς δημιουργείται μία ευρεία τυπολογία μουσείων. Καθ 'όλη την 

διάρκεια του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το μουσείο 

μεταβάλλεται. Πολλά ιδρύματα αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης και τον 

κίνδυνο διάλυσης, με αποτέλεσμα να προκύπτει εντονότερη η ανάγκη το κράτος να 

αναλάβει την ευθύνη τους. Έτσι διαμορφώνεται ένα εθνικό πλαίσιο κρατικής 

παρέμβασης στα μουσεία καθώς και ένα νέο ήθος διαχείρισης, με σκοπό να καταστούν 

τα μουσεία πολυ-λειτουργικά. Σήμερα τα μουσεία δεν είναι απλά χώρος συγκέντρωσης 

και προστασίας των συλλογών αλλά μετασχηματίζονται σε έναν οργανισμό με 

πολύπλευρο ρόλο. Ποικίλλουν ως προς το μέγεθος, τις συλλογές, τον τρόπο διαχείρισης 

                                                
1 Την ίδια περίοδο δύο ακόμη λέξεις περιέγραφαν την έννοια "Μουσείο": η λέξη gallery (ιταλικά galleria) 

και ο όρος cabinet (ιταλικά gabinetto), που περιελάμβανε μία τετράγωνη αίθουσα γεμάτη με ζώα, σπάνια 

βότανα, μικρά έργα τέχνης, αντικείμενα και τιμαλφή. Και οι δύο λέξεις περιέγραφαν ιδιωτικές συλλογές. 
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(κεντρική - περιφερειακή), την διοίκηση (κράτος - ιδιώτες), το κοινό, στο οποίο 

απευθύνονται αλλά και τον σκοπό τους.  

 

2.2. Ο σύγχρονος ρόλος του μουσείου  

 

Τα μουσεία οφείλουν, σήμερα, να καθορίζουν τις προτεραιότητές τους και να 

διαχειρίζονται αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό τους, με στόχο την ορθολογική 

οικονομική διαχείριση, μειώνοντας έτσι τις δαπάνες. Θα πρέπει, ακόμη, να διευρύνουν 

το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, έτσι ώστε να διοργανώνουν εκθέσεις από 

διάφορους τομείς της τέχνης. Σε αυτό μπορούν να συμβάλλουν ενεργά οι νέες 

τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα τα μουσεία θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψιν τις μεταβολές στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, 

αναπτύσσοντας στρατηγικές επικοινωνίας, που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, 

πολιτιστικές ανταλλαγές και εποικοδομητικό διάλογο πάνω σε κοινά προβλήματα. Ο 

κίνδυνος, που αντιμετωπίζουν τα μουσεία, από την άλλη πλευρά, είναι η υιοθέτηση 

πολιτικών αποκλειστικά προσανατολισμένων στην αγορά και η απομάκρυνσή τους από 

την κύρια αποστολή τους, την συντήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η εξισορρόπηση της μέριμνας για την προστασία των αντικειμένων και της στροφής 

προς το κοινό είναι το κλειδί για τον σύγχρονο ρόλο του μουσείου.   

 

Το μουσείο, αν και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, επιδρά στην οικονομική ανάπτυξη 

της κοινωνίας, καθώς αυξάνει το κατά κεφαλήν εισόδημα και συμβάλλει στην 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Απασχολεί εργαζόμενους, αγοράζει 

προμήθειες και δέχεται οικονομικές εισροές από το εξωτερικό, ως μέρος της 

τουριστικής βιομηχανίας. Η ανάπτυξη του μουσείου, επίσης, σε μία πόλη οδηγεί σε 

αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς προσελκύει πλήθος τουριστών και 

επισκεπτών. Μπορεί να λειτουργήσει σαν "παράθυρο ευκαιρίας", μεταβάλλοντας την 

εικόνα μίας περιοχής και λειτουργώντας ως πόλος έλξης επισκεπτών. Τα τελευταία 

χρόνια τα μουσεία καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του αυξανόμενου 

ανταγωνισμού από άλλες δραστηριότητες της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας, κυρίως 

όσον αφορά την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την τιμή. Τα μουσεία αναγκάζονται, 

συνεπώς, να προσφέρουν ελκυστικές υπηρεσίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του 

κοινού, να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες και να διασφαλίσουν την 

επιβίωσή τους. Καθώς ο χαρακτήρας των μουσείων έχει μετατραπεί σε μια μορφή 
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δραστηριοτήτων αναψυχής, τα μουσεία προσφέρουν πλέον, εκτός από εκθέσεις και 

εκπαιδευτικές δράσεις, μια σειρά από εμπορικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η 

έννοια της εμπορευματοποίησης ενισχύεται σήμερα τόσο, ώστε οι επισκέπτες να είναι 

συγχρόνως πελάτες και καταναλωτές και το μουσείο να μετατρέπεται σε ένα είδος 

"σούπερ μάρκετ".  

 

Το μάρκετινγκ
2
 είναι η απάντηση του μουσείου στον αυξανόμενο ανταγωνισμό, 

δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και την ικανοποίηση των επισκεπτών. Η διαχείριση 

του μάρκετινγκ των μουσείων επικεντρώνεται στην αναγνώριση των δυνητικών αγορών 

και στην συνεργασία με αυτές. Στοχεύει, επίσης, στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών 

και των προϊόντων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επισκεπτών και 

να αυξήσουν την συμμετοχή του κοινού και τα συνολικά έσοδα. Η πίεση της αύξησης 

των εσόδων και η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, τα τελευταία χρόνια,  

αναδεικνύουν την ανάγκη εξεύρεσης πόρων από άλλες πηγές. Έτσι τα μουσεία πέρα 

από τα έσοδα από τα εισιτήρια εισόδου, τον δανεισμό αντικειμένων, τις περιοδικές 

εκθέσεις, και άλλες δραστηριότητες, προσπαθούν να αυξήσουν τα έσοδά τους από την 

πώληση προϊόντων, την προσφορά υπηρεσιών σε πωλητήρια και καφέ-εστιατόρια. 

Χρησιμοποιούν, επίσης και άλλους τρόπους αύξησης εσόδων, όπως έγγραφές μελών, 

εταιρική υποστήριξη, δωρεές και χορηγίες.  

 

2.3. Το Μουσειακό Management
3
 

 

Tην στιγμή που οι λειτουργίες των μουσείων έχουν επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια, η αποτελεσματικότητα του μάνατζμεντ κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την 

εκπλήρωση της αποστολής του μουσείου, ώστε το ίδρυμα να ανταποκρίνεται στο 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του. Η εξέλιξη του μουσειακού μάνατζμεντ 

περιλαμβάνει τρεις κύριες περιόδους:  

 

 την πρώιμη περίοδο, που χαρακτηρίζεται ως "foundation period" (περίοδος 

βάσης 1975–1983). Την περίοδο αυτή εξετάζεται ο εκπαιδευτικός ρόλος του 

μουσείου και ο οικονομικός αντίκτυπος της τέχνης και του πολιτισμού στην 

κοινωνία, αναπτύσσοντας τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. 

                                                
2 Ο όρος μάρκετινγκ αποδίδεται στα ελληνικά με τον όρο "αγοραλογία". 
3 Το"μάνατζμεντ" αποδίδεται στα ελληνικά με διάφορους όρους π.χ. διοίκηση, διαχείριση. 
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 την περίοδο "επαγγελματικοποίησης" (professionalisation period: 1988–1993), 

που χαρακτηρίζεται από την διάδοση του μάρκετινγκ και του μάνατζμεντ στους 

μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

 την περίοδο της "καινοτομίας" (entrepreneurial period: 1994-σήμερα), κατά την 

οποία εφαρμόζονται μοντέλα μάρκετινγκ και μάνατζμεντ στα μουσεία. 

Παράλληλα με τον παραδοσιακό ρόλο του μουσείου, την διαχείριση των 

συλλογών, συνυπολογίζονται στην λήψη αποφάσεων το κοινό και οι ανάγκες 

του.  

 

Το μουσειακό μάνατζμεντ αφορά τις συλλογές, το ανθρώπινο δυναμικό, τις 

εγκαταστάσεις και τους πόρους, που εισέρχονται και δαπανώνται. Ένα μουσείο πρέπει 

να καταρτίζει ένα μακρόπνοο στρατηγικό πλάνο, με ενδιάμεσους απτούς και 

ελέγξιμους στόχους, καθώς και πολιτικές για να τους επιτύχει, όπως το πλαίσιο 

λειτουργίας και δράσης του οργανισμού. Το αποτελεσματικό μουσειακό μάνατζμεντ 

περιλαμβάνει τον προγραμματισμό-σχεδιασμό, την οργάνωση, την διεύθυνση-

καθοδήγηση και τον έλεγχο και πρέπει να βασίζεται στα εξής: 

 

- Το μουσειακό μάνατζμεντ θα πρέπει να καθορίζει τα όρια της δράσης του και το 

πλαίσιο ευθύνης του έναντι της διοίκησης, του προσωπικού και του κοινού του 

μουσείου. 

 

- Θα πρέπει να συμβάλλει στην εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων του μουσείου και 

να εποπτεύει την διαδικασία υλοποίησής τους. Η στρατηγική δεν είναι μια εκ των 

προτέρων μορφή αναλυτικών σχεδίων δράσης αλλά επαναπροσδιορίζεται με βάση την 

τρέχουσα κατάσταση και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

 

- Ο σχεδιασμός αρθρώνεται, με βάση την σαφή δήλωση της αποστολής και του 

οράματος του μουσείου, την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, την διαγνωστική 

ανάλυση (ανάλυση Swot), τον αναλυτικό σχεδιασμό (ανάπτυξη οριζόντιων και κάθετων 

Σχεδίων Δράσης, σύνδεση Σχεδίων Δράσης με επενδυτικά προγράμματα) και την 

ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης και ανασκόπησης.  

 

- Η αποστολή του μουσείου πρέπει να γίνεται αντιληπτή και να εμπνέεται από τον 

Διευθυντή του μουσείου στο σύνολο του προσωπικού, τους εθελοντές, τους χορηγούς 
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και τους επισκέπτες. Το μουσείο πρέπει να αποπνέει πνεύμα ομαδικής εργασίας, 

ανοιχτής εσωτερική επικοινωνίας και μία γενικά αποδεκτή αίσθηση σκοπού. 

 

- Η οργάνωση περιλαμβάνει την συμφωνία ως προς αυτό που πρέπει να γίνει (ενότητα 

σκοπού), τον καθορισμό καθηκόντων και την απόφαση ανάληψής τους από 

συγκεκριμένα άτομα (ανάλυση εργασίας), τον προσδιορισμό κατηγοριών προσωπικού 

(στελέχωση) και την κατασκευή οργανωτικής δομής ή πλαισίου λειτουργίας του 

μουσείου (οργανόγραμμα). 

 

- Η διεύθυνση και καθοδήγηση περιλαμβάνει τις μεθόδους, που θα εφαρμόσουν τα 

διοικητικά στελέχη,  προκειμένου  να  παρακινήσουν  τους  εργαζόμενους  για  την  

εκπλήρωση  των στόχων του οργανισμού. Βασική προϋπόθεση για την άσκηση 

αποτελεσματικής διεύθυνσης είναι η καλή γνώση της διοικητικής φιλοσοφίας, των 

τρόπων άσκησης της εξουσίας, των τύπων της ηγεσίας, των μεθόδων παρακίνησης του 

προσωπικού, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της διαχείρισης συγκρούσεων.  

 

- Ο έλεγχος περιλαμβάνει την μέτρηση και την διόρθωση των αποκλίσεων από τα 

πρότυπα, που έχουν τεθεί για την λειτουργία του οργανισμού. Με τον έλεγχο 

επιχειρείται η εκτίμηση της απόδοσης έναντι των στόχων  του  οργανισμού,  

αναδεικνύεται  η  ύπαρξη  τυχόν  αρνητικών  αποκλίσεων  και προτείνονται  ενέργειες  

για  τη  διόρθωσή  τους.  Ο έλεγχος πρέπει να αξιολογεί σε τακτά διαστήματα τις τρείς 

λειτουργίες του μουσείου: την διοίκηση, τους τομείς ευθύνης (συλλογή-καταγραφή-

συντήρηση) και τις δραστηριότητές του (έρευνα-έκθεση-ερμηνεία). Ο  σημαντικότερος  

τύπος  ελέγχου  είναι  ο διευθυντικός έλεγχος, που εμπεριέχει την ανάπτυξη ατομικών 

προτύπων απόδοσης των εργαζομένων, τον  προγραμματισμό  συγκεκριμένων  ελέγχων  

του  έργου (π.χ.  πρόγραμμα εργασίας, διαγράμματα ενδιάμεσων στόχων) και την 

αξιολόγηση της ατομικής απόδοσης, µε βάση τα  πρότυπα  που  έχουν  τεθεί.  Άλλος  

τύπος  ελέγχου  είναι  ο  λειτουργικός,  που εξασφαλίζει την αποτελεσματική 

ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών (λεπτομερής χρονικός προγραμματισμός και 

καθορισμός τακτικών δραστηριοτήτων).  
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1. Στάδια Μουσειακού Μάνατζμεντ 

 

 

Κύριος παράγοντας καθορισμού του μουσειακού μάνατζμεντ είναι το θεσμικό πλαίσιο 

κάθε μουσείου. Ο νόμος ορίζει το περίγραμμα οργάνωσης και λειτουργίας του 

οργανισμού, προσδιορίζει τα περιθώρια ευελιξίας και αυτοτέλειας στην διαχείριση του 

και δίνει περισσότερες ή λιγότερες δυνατότητες πρωτοβουλίας στην διοίκηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση-
Καθοδήγηση 

 

 
Έλεγχος 

 

 

Οργάνωση 

 

Προγραμματισμός 

- Σχεδιασμός 
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3. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

 

3.1. Το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των μουσείων στην Ευρώπη 

 

Η θεσμική απεμπλοκή των μουσείων από τον σφιχτό εναγκαλισμό του κράτους τίθεται 

τον 21ο αιώνα ως ένα από τα σημαντικότερα βήματα, με σκοπό την καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των ιδρυμάτων. Η αυτοτέλεια των μουσείων τίθεται ως 

προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση των οργανισμών, καθώς η κρατική 

επιχορήγηση μειώνεται σταδιακά.  

 

Στην Μεγάλη Βρετανία το κράτος, ήδη από το 1986, σταμάτησε να καλύπτει τα έξοδα 

των κρατικών μουσείων, με αποτέλεσμα τα μουσεία να αναζητήσουν άλλες πηγές 

χρηματοδότησης και να προσπαθήσουν να αυξήσουν τα έσοδά τους από εμπορικές 

δραστηριότητές. Στόχος ήταν να καταστούν τα μουσεία πιο ευέλικτα και ορθολογικά 

στην οικονομική τους διαχείριση, καθώς και να υιοθετήσουν μία πολιτική εξωστρεφή 

προς το κοινό (Βουδούρη, 2003, σελ. 442-447). Η μουσειακή πολιτική καθορίζεται 

στην βάση του μουσειακού μάνατζμεντ. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι, στην 

Μεγάλη Βρετανία, η γνώση μουσειακού μάνατζμεντ αποτελεί προϋπόθεση του εθνικού 

προσοντολογίου για τους επιμελητές μουσείων και άλλες συναφείς ειδικότητες, ήδη 

από το 1964.  

 

Το Βρετανικό Μουσείο είναι το πρώτο εθνικό μουσείο στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1753 

ως "Trustee Museum", μία μορφή διοίκησης, που διασφαλίζει ότι το Μουσείο δεν 

ελέγχεται από το κράτος αλλά πρέπει να συντηρείται και να διοικείται προς όφελος  

των δικαιούχων του. Σύμφωνα με το "British Museum Act" του 1963 το Μουσείο 

διοικείται από ένα σώμα που ονομάζεται "Trustees of the British Museum" και 

αποτελείται από είκοσι πέντε μέλη. Ο Διευθυντής του Μουσείου ορίζεται από τους 

Επιτρόπους (Trustees), με την έγκριση του Πρωθυπουργού. Το Βρετανικό Μουσείο 

επισκέπτονται περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο σε ετήσια βάση. Η 

κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι η κρατική επιχορήγηση, που φτάνει στο μισό των 

συνολικών εσόδων του Μουσείου, ενώ οι πόροι από εκθέσεις, εκδόσεις, εμπορικές 

συναλλαγές, δωρεές και χορηγίες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 
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 Στην Ολλανδία η σταδιακή απόσυρση του κράτους οδήγησε στην ιδιωτικοποίηση των 

κρατικών μουσείων, με ορισμένες προϋποθέσεις (κρατική κυριότητα των αντικειμένων, 

εγγυήσεις για το προσωπικό των μουσείων κ.α.), ώστε να εξασφαλισθεί με αυτόν τον 

τρόπο η αναγκαία αυτενέργεια και αυτοτέλειά τους. Το κράτος επικεντρώθηκε στην 

χάραξη και εφαρμογή του γενικότερου πλαισίου της µουσειακής πολιτικής.  

 

Στην Ισπανία παραχωρήθηκε σταδιακά ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα στα 

σημαντικότερα κρατικά μουσεία, όπως το Μουσείο του Πράδο και το Εθνικό Μουσείο 

"Κέντρο Τέχνης Βασίλισσα Σοφία" της Μαδρίτης. Το  Μουσείο  του  Πράδο  είναι 

ΝΠΔΔ, που διοικείται από ένα συλλογικό όργανο αποτελούμενο από επιφανείς 

προσωπικότητες. 

 

Στην Ιταλία εισήχθη, την δεκαετία του 1990, ένα σύστημα ιδιωτικής διαχείρισης 

ορισμένων υπηρεσιών των μουσείων, µε  στόχο  την  βελτίωση  τους αλλά  και  την  

άντληση οικονομικών πόρων. Στην Αυστρία  εκδηλώθηκε, επίσης, η μέριμνα για την 

ενίσχυση της αυτενέργειας και της αποδοτικότητας  των  ομοσπονδιακών μουσείων. 

Θεσπίσθηκε  ένα  καθεστώς "μερικής νομικής προσωπικότητας" (Teilrechtsfahigkeit), 

των μουσείων, σχετικά µε τις  εμπορικές  τους  δραστηριότητες.   

 

Στην Γαλλία το σύνολο σχεδόν των κρατικών μουσείων παραμένουν ακόμη, υπό την 

άμεση καθοδήγηση του κράτους, χωρίς ειδική νομική προσωπικότητα. Η 

σημαντικότερη, ωστόσο, καινοτομία είναι η μετατροπή του Μουσείου του Λούβρου σε 

ΝΠΔΔ (establissment public a caractere administratif), υπό την εποπτεία του γαλλικού 

Υπουργείου Πολιτισμού. Το Διάταγμα (Décret) n°92-1338, στις 22 Δεκεμβρίου του 

1992, δημιουργεί ένα "εθνικό δημόσιο διοικητικό μόρφωμα υπό την εποπτεία του 

αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού, συνενώνοντας το Εθνικό Μουσείο του Λούβρου και 

το Εθνικό Μουσείο Delacroix, υπό τον τίτλο "Δημόσια Επιχείρηση του Λούβρου" 

(Άρθρο 1). Ο Πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου διορίζεται με διάταγμα, μετά από 

πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, για μια περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα 

ανανέωσης (Άρθρο 12). Προεδρεύει, επίσης, του Διοικητικού Συμβουλίου που 

αποτελείται από δέκα εννιά μέλη (Άρθρο 13). Τα έσοδα του ιδρύματος περιλαμβάνουν, 

ενδεικτικά, κρατικές επιχορηγήσεις, έσοδα από εισιτήρια εισόδου, έσοδα από 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και εμπορικές δραστηριότητες, χρηματοοικονομικά έσοδα, 
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που προκύπτουν από την επένδυση κεφαλαίων, έσοδα από την κινητή και ακίνητη 

περιουσία του Μουσείου κ.λ.π. (Άρθρο 23). 

 

Στην Γερμανία, τέλος, τα κρατικά μουσεία στο Βερολίνο (Staatlichen Museen) 

συμπεριλαμβανομένων των Μουσείων στο Museuminsel (Neues Museum, 

Pergamonmuseum, Alte Nationalgalerie, Altes Museum, Bode Museum), διοικούνται 

από το Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Πρωσικό Ίδρυμα Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς), ΝΠΔΔ, που υπάγεται στο ομοσπονδιακό Υπουργείο Πολιτισμού της 

Γερμανίας. Το Stiftung Preußischer Kulturbesitz έχει τρία όργανα: τον Πρόεδρο του 

ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιο και μία Συμβουλευτική Επιτροπή, που παρέχει 

συμβουλές για εξειδικευμένα ζητήματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κύριο 

όργανο λήψης απόφασης, όπου εκπροσωπούνται όλα τα ομόσπονδα κράτη και εγκρίνει 

τον ετήσιο προϋπολογισμό.     

 

3.2. Το θεσμικό πλαίσιο των μουσείων στην Ελλάδα  

 

Τα αρχαιολογικά μουσεία στην Ελλάδα παραμένουν κρατικά και, μάλιστα, 

ενσωματωμένα στο νομικό πρόσωπο του κράτους, με την εξαίρεση του Κυκλαδικού 

Μουσείου και του Μουσείου Μπενάκη, που είναι ΝΠΙΔ ιδρύματα. Αυτός ο κρατισμός 

και συγκεντρωτισμός απηχεί την πολύ στενή σύνδεση κράτους και αρχαιοτήτων, που 

ανάγεται στον 19ο αιώνα, στον κεντρικό ρόλο των μνημείων στη συγκρότηση της 

εθνικής ταυτότητας και στην νομιμοποίηση του νέου ελληνικού κράτους με την 

διαμεσολάβηση της Ευρώπης. Τα ελληνικά μουσεία δεν έχουν, στην πλειοψηφία τους, 

διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Εν όψει μάλιστα των πολυάριθμων και 

πιεστικών καθηκόντων της κρατικής διοίκησης για τον πολιτισμό, τα μουσεία συχνά 

μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, όπως και κάθε προσπάθεια για προσέλκυση επισκεπτών. 

Οκτώ μουσεία (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 

Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης κλπ) συγκροτούνται ως Ειδικές Περιφερειακές 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, έχοντας κάποια αυτοτέλεια, αλλά 

παραμένοντας εγκλωβισμένα σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.  

 

Το τελευταίο διάστημα συζητείται έντονα το ζήτημα αναγνώρισης ιδιαίτερης νομικής 

προσωπικότητας στα σημαντικότερα δημόσια αρχαιολογικά μουσεία, κατά το 

παράδειγμα όλων των άλλων κρατικών μουσείων της Ευρώπης, με στόχο να 
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απεμπλακούν από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του κράτους. Την δεκαετία του 90 σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία έχουν γίνει 

μεταρρυθμίσεις του καθεστώτος των κρατικών μουσείων, με στόχο το άνοιγμα στο 

κοινό και την κοινωνία καθώς και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητάς τους. Αυτές οι κινήσεις οδήγησαν, αν και συχνά με αρνητικά 

αποτελέσματα, στην σταδιακή ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας των μουσείων έναντι της 

κρατικής διοίκησης.  

 

Σε μια τέτοια κατεύθυνση, προσπάθησε να κινηθεί, αλλά μάλλον άτολμα, ο νομοθέτης 

του Νέου Μουσείου Ακρόπολης συνεκτιμώντας την διεθνή ακτινοβολία και την 

προσδοκώμενη επισκεψιμότητά του Μουσείου. Το Μουσείο συγκροτήθηκε ως ΝΠΔΔ 

εποπτευόμενο από το ΥΠ.ΠΟ. με δικά του όργανα διοίκησης και δική του περιουσία, 

που δεν περιλαμβάνει τα αρχαία στις συλλογές του. Τα αρχαία μένουν στην κυριότητά 

του κράτους, οι πόροι του Μουσείου συμπεριλαμβάνουν τα έσοδα από εισιτήρια και 

λοιπές δραστηριότητες, ενώ οι δαπάνες του ιδρύματος υπόκεινται στον έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΠΔ υπ' αριθμ. 64). Το καθεστώς αυτό διασφαλίζει διοικητική 

και οικονομική αυτοτέλεια. Δεν παρέχει όμως τόση ευελιξία όση το νομικό καθεστώς 

του ΝΠΙΔ, στο οποίο καταφεύγει συχνά το κράτος για άλλες πολιτιστικές 

δραστηριότητές.  

 

Το νομικό καθεστώς του ιδρύματος συνάντησε την αντίδραση του Συλλόγου 

Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.). Στην ανακοίνωση του 

ΣΕΑ στις 29-5-2013 αναφέρεται "Όλα τα δημόσια μουσεία να παραμείνουν υπηρεσίες 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού. Υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα και 

το έργο της ενιαίας και ισχυρής δημόσιας υπηρεσίας προστασίας και ανάδειξης των 

μνημείων, που είναι η Αρχαιολογική Υπηρεσία". Ο ΣΕΑ αντιτάσσεται σε διάφορες 

κινήσεις χαλάρωσης του στενού εναγκαλισμού των μουσείων από το κράτος. 

Ισχυρίζεται μάλιστα ότι η οργάνωσή των μουσείων ως εξαρτημένων υπηρεσιών είναι 

επιβεβλημένη από το Σύνταγμα. Ως επιχείρημα προβάλλεται, ακόμη, η ιδιαιτερότητα 

των ελληνικών μουσείων, καθώς χαρακτηρίζονται ως προέκταση των αρχαιολογικών 

χώρων, από τους οποίους ανασύρονται τα προϊόντα του γηγενούς ελληνικού 

πολιτισμού. Τα προϊόντα της ανασκαφής προορίζονται, κυρίως, για μελέτη και 

ερμηνεία από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, με στόχο, μεταξύ άλλων, την 

διαπαιδαγώγηση και διαφώτιση των Ελλήνων για το ιστορικό τους παρελθόν.  
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Πέραν μίας εθνοκεντρικής και πατερναλιστικής αντίληψης, αυτή η άποψη, που θέλει 

την Αρχαιολογική Υπηρεσία αποκλειστικό διαχειριστή του ελληνικού παρελθόντος, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραπέμπει σε παλαιότερες αντιλήψεις αντιμετώπισης των 

μουσείων, ως χώρο αποθήκευσης συσσωρευμένων αρχαιολογικών ευρημάτων, 

δεσμευμένων λόγω δικαιωμάτων δημοσίευσης. Επίσης, η τουριστική αξιοποίηση και 

αναζήτηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας εκλαμβάνονται ως 

εμπορευματοποίηση ή ιδιωτικοποίηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς.  

 

Το νομικό καθεστώς του Νέου Μουσείου Ακρόπολης σε περίοδο βαθιάς οικονομικής 

κρίσης και μείωσης των φορέων του δημοσίου, δύσκολα, θα μπορούσε να επεκταθεί, 

στα μεγάλα κρατικά μουσεία. Το Νέο Μουσείο Ακρόπολης λειτουργεί σαν "βιτρίνα" 

της μουσειακής πολιτικής της χώρας, όταν μεγάλα μουσεία, όπως το ΕΑΜ, 

αναγκάζονται να λειτουργούν με κλειστές αίθουσες και περιορισμένα ωράρια λόγω, 

κυρίως, της μείωσης των κρατικών παροχών και επιχορηγήσεων. Πιθανοί 

χρηματοδότες, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επιβίωση του μουσείου ως 

οικονομικού οργανισμού είναι το κοινό, ιδιωτικοί φορείς, ιδρύματα, οργανώσεις, 

σωματεία και ιδιωτικές εταιρείες. Το ζητούμενο, ωστόσο, σήμερα, είναι η διασφάλιση 

της ανεξαρτησίας των μουσείων έναντι όχι μόνο του κράτους αλλά και των μηχανισμών 

της αγοράς ή, με άλλα λόγια, η παροχή αυτοτέλειας στα μουσεία με τις απαραίτητες 

εγγυήσεις για την εκπλήρωση των δημοσίου συμφέροντος σκοπών τους (Βουδούρη, 

2011).  
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4. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

 

4.1. Η εξέλιξη από το πρώτο κρατικό Μουσείο στο ΕΑΜ 

 

Το ΕΑΜ συνδέεται άρρηκτα με την σύσταση του Νέου Ελληνικού Κράτους και την 

διαμόρφωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, στην βάση της κλασικής αρχαιότητας. 

Κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας πολλές αρχαιότητες φυγαδεύονταν στις 

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προκειμένου να κοσμήσουν τις ιδιωτικές συλλογές 

Ευρωπαίων αριστοκρατών. Περιορισμοί και απαγορεύσεις για την λαθραία πώληση και 

εξαγωγή αρχαιοτήτων επιβλήθηκαν από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη διάσωση και φύλαξη των αρχαίων ιδρύθηκε, στις 21 Οκτωβρίου 

του 1829, στην Αίγινα, την τότε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, το πρώτο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο, το λεγόμενο "αγαλματοστάσιο" (Καλτσάς, 2007). Στο 

Μουσείο της Αίγινας, που στεγάστηκε στο κτίριο του παλαιού Ορφανοτροφείου, 

συγκεντρώθηκαν σταδιακά κυρίως γλυπτά από τις ελεύθερες τότε περιοχές της Νότιας 

Ελλάδας και συντάχθηκε σχετικός κατάλογος.  

 

Με την άφιξη του Όθωνα, ως βασιλέως της Ελλάδος, συστηματοποιήθηκε η προστασία 

των αρχαιοτήτων. Ιδρύθηκε η Αρχαιολογική Υπηρεσία, ως μέρος του Υπουργείου 

Παιδείας (διάταγμα της 3/15.4.1833), και θεσπίστηκε ο πρώτος αρχαιολογικός νόμος 

(νόμος 10/22.5.1834), έργο του G.L.von Maurer, στο πρότυπο του θεσμικού πλαισίου 

του Βατικανού για τις αρχαιότητες. Ο Maurer πίστευε ότι οι ελληνικές αρχαιότητες 

έχουν για το Βασίλειο της Ελλάδας τεράστια πολιτική σημασία, καθώς η ιδέα της 

αρχαίας Ελλάδας ενέπνευσε ολόκληρη την Ευρώπη και προκάλεσε το ενδιαφέρον για 

τους αγώνες των ηρώων της νεώτερης Ελλάδας (Sakellariadi, 2008, σελ. 136). Ο νόμος 

αυτός διακήρυσσε ότι "όλαι αι εντός της Ελλάδος αρχαιότητες, ως έργα των προγόνων 

του Ελληνικού λαού, θεωρούνται ως κτήμα εθνικόν όλων των Ελλήνων" (Άρθρο 61). 

Ρύθμιζε, ακόμη, τα θέματα της κρατικής ιδιοκτησίας και χρήσης των αρχαιοτήτων, της 

ίδρυσης μουσείων, των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εφόρου Αρχαιοτήτων και των 

χρονικών ορίων της προστασίας, που τέθηκαν στο τέλος του Μεσαίωνα (Πάντος, 

σελ.1). 

 

4.2. Τα πρώτα Σχέδια 
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Ο πρώτος Αρχαιολογικός Νόμος όριζε ρητά την ίδρυση και ανέγερση στην Αθήνα 

κεντρικού δημόσιου μουσείου «δια τας Αρχαιότητας» (Άρθρο 1). Το πρώτο σχέδιο για 

το Μουσείο εκπονήθηκε από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Leon von Klenze, ο οποίος 

έφτασε στην Ελλάδα ως απεσταλμένος του βασιλιά της Βαυαρίας, Λουδοβίκου, 

προκειμένου να τροποποιήσει το πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας. Ο Klenze εκπόνησε, 

το 1834, ένα πρώτο σχέδιο για μία Εθνική Γλυπτοθηκη στο νοτιοανατολικό άκρο της 

Ακρόπολης. Το 1836 ετοίμασε δεύτερο σχέδιο για το Μουσείο, το οποίο ονόμασε 

"Παντεχνείον", και πρότεινε ως θέση για την ανέγερσή του, τον Λόφο του Αγίου 

Αθανασίου, στον Κεραμεικό. Λόγω, όμως, της κακής οικονομικής κατάστασης του 

κράτους το σχέδιο αυτό  δεν υλοποιήθηκε.  

 

Από το 1854 η κυβέρνηση ενέγραφε στον κρατικό προϋπολογισμό 10.000 δρχ. τον 

χρόνο για την ανέγερση Μουσείου, ένα ποσό, όμως, που δεν επαρκούσε για να καλύψει 

τις οικοδομικές απαιτήσεις. Η λύση ήρθε από τον Δημήτριο Μπερναρδάκη, ομογενή 

από την Αγία Πετρούπολη, ο οποίος προσέφερε, στα τέλη του 1856, το ποσό των 

200.000 δρχ. για την ανέγερση του Μουσείου. Στις 30 Ιουνίου του 1858, με διάταγμα 

του Όθωνα, ορίστηκε εκ νέου η ίδρυση Μουσείου Αρχαιοτήτων και προκηρύχθηκε 

αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τα σχέδια. Η Βασιλική Ακαδημία του Μονάχου 

εξέτασε τα υποβληθέντα σχέδια και τα απέρριψε, με την αιτιολογία ότι παρουσίαζαν 

σοβαρές ελλείψεις. Από τα υποβληθέντα σχέδια ξεχώρισε μόνο το σχέδιο του 

αρχιτέκτονα από την Τοσκάνη, Arturo Conti (Καλτσάς, 2007).  

 

Μετά την αποτυχία του διαγωνισμού, ο Γερμανός αρχιτέκτονας, Ludwig Lange, 

εκπόνησε, το 1855, νέο σχέδιο για το ΕΑΜ. Το σχέδιο, ωστόσο, του Lange δεν βρήκε 

άμεση εφαρμογή, λόγω των πολιτικών αναταράξεων, με αποκορύφωμα την έξωση του 

Όθωνα, το 1862. 

 

Το θέμα της ανέγερσης του Μουσείου επανήλθε δυναμικά, το 1864, μετά από πίεση 

λογίων της εποχής. Ειδική Επιτροπή ανέλαβε να επανεξετάσει τα σχέδια του Α. Conti, 

καθώς και τα σχέδια του Lange, τα οποία και προέκρινε. Στις 24 Φεβρουαρίου του 1865 

εκδόθηκε ΠΔ "περί ανεγέρσεως Eθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου" στον Λόφο του 

Αγίου Αθανασίου, σύμφωνα με τα σχέδια του Γερμανού αρχιτέκτονα. Με το παραπάνω 

Διάταγμα, για πρώτη φορά μετά την εποχή του Καποδίστρια, το Μουσείο αναφέρεται 

ως "Εθνικόν Αρχαιολογικόν", ενώ με διάταγμα του επόμενου έτους ορίζεται ότι το 



28 

 

Μουσείο θα επονομάζεται "Μπερναρδάκη", προς τιμήν του μεγάλου ευεργέτη. Η κοίτη 

θεμελίωσης του Μουσείου άρχισε να σκάβεται αλλά το Μουσείο, δεν θεμελιώθηκε 

λόγω αντιρρήσεων και πάλι για την θέση του. 

 

2.Το σχέδιο του Lange για το ΕΑΜ 

 

 

Η σημερινή θέση του Μουσείου στην οδό Πατησίων προτάθηκε από την Ελένη 

Τοσίτσα, η οποία δώρισε στο ελληνικό κράτος, οικόπεδό εκτάσεως 62.056,42 τ.μ. 

δίπλα στο οικόπεδο που η ίδια είχε δωρίσει, το 1860, για την ανέγερση του 

Πολυτεχνείου, "παρέχουσα εις το έθνος οικόπεδον ανάλογον και άξιον, όπως πλησίον 

του Πολυτεχνείου εγερθεί και το Μουσείον και ούτως είς εν μερος της πόλεως 

συγκεντρωθώσι τα δύο ταύτα δια τα ωραίας τέχνας αναγκαία καταστήματα" (Καλτσάς, 

2007). Η θεμελίωση του ΕΑΜ έγινε με κάθε επισημότητα, παρουσία του Βασιλέως 

Γεωργίου, στις 3 Οκτωβρίου του 1866.  

 

Για την ανέγερση του Μουσείου στην οδό Πατησίων υπήρξαν αρκετές διαφωνίες. 

Αναφέρεται, ότι ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής δεν ήθελε να συμπράξει "εις την 

ενεσχατιά και μακρά εκτός της πόλεως ανέγερσι καταστήματος", καθώς τότε το χωριό 

"Πατήσια" βρισκόταν εκτός πόλης. Παρά τις αρχικές διαφωνίες τελικά ο Ραγκαβής ήρε 

τις αντιρρήσεις του και εκπόνησε σχέδιο, στις 21 Ιουλίου του 1874, για την τοποθέτηση 

των εκθεμάτων του Μουσείου. Το σχέδιο του Ραγκαβή αποτέλεσε την πρώτη ελληνική 

μουσειογραφική μελέτη.  
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3. Το πρόγραμμα της τελετής για την θεμελίωση του Μουσείου 

 

 

Έως το 1874 είχε σχεδόν ολοκληρωθεί μόνο η δυτική πτέρυγα του Μουσείου, λόγω 

έλλειψης χρημάτων, με αποτέλεσμα να προσφερθεί το ποσό των 100.000 φράγκων από 

την Αρχαιολογική Εταιρεία και τον Νικόλαο Μπερναδάκη, γιο του Δημητρίου 

Μπερναρδάκη, με σκοπό την συνέχιση των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου. 

Το ελληνικό κράτος πρότεινε στον Theophil Hansen να αναλάβει την αποπεράτωση του 

Μουσείου. Ο Hansen, ωστόσο, υπέβαλε νέα πρόταση για την ανέγερση του Μουσείου 

στα νότια της Ακρόπολης, η οποία απορρίφθηκε, λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού 

του έργου (7.000.000 δρχ.). Το 1885 εκδόθηκε ο πρώτος κανονισμός λειτουργίας του 

υφιστάμενου Μουσείου, με ωράριο "το μεν θέρος από 8-12 π.μ. και 3-6 μ.μ., το δε 

χειμώνα από 9-12 π.μ. και 2-5 μ.μ.". Το εισιτήριο για την είσοδο στο Μουσείο ορίστηκε 

σε 1 δραχμή εκτός Σαββάτου και Κυριακής (Χριστοπούλου, 2009). 
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4.3. Η αποπεράτωση του ΕΑΜ  

 

Η ολοκλήρωση του έργου ανατέθηκε, το 1888, στον Ernst Ziller. Την ίδια περίοδο, 

θεσπίστηκε επίσημα η ονομασία του Μουσείου σε "Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο", με 

το Διάταγμα της 19ης Απριλίου 1888 «Περί μετονομασίας του εν Αθήναις Κεντρικού 

δημοσίου Μουσείου διά τας αρχαιότητας» (Χριστοπούλου 2009). Η τότε κυβέρνηση 

αποφάσισε να τελειώσει γρήγορα την οικοδόμηση του Μουσείου εγκρίνοντας άμεσα το 

ποσό των 800.000 δρχ, με σκοπό να το εγκαινιάσει τον αμέσως επόμενο χρόνο. Πιθανή 

αιτία επίσπευσης της ολοκλήρωσης του μεγαλόπνοου έργου ήταν οι βασιλικοί γάμοι, το 

1889, του διαδόχου Κωνσταντίνου με την πριγκίπισσα Σοφία, αδελφή του Κάιζερ 

Γουλιέλμου Β΄, για τους οποίους έφτασε στην Αθήνα πλήθος εστεμμένων και 

διπλωματικών ακολούθων (Χριστοπούλου, 2009).  

 

4.Σχεδιαστική αποτύπωση της δυτικής (κύριας) όψης του ΕΑΜ από τον Ερνέστο Τσίλλερ (1888) 

 

 

Το κτίριο του Μουσείου ολοκληρώθηκε, τελικά, το 1889, είκοσι τρία χρόνια μετά την 

θεμελίωση του. Η μεταφορά αρχαίων, στους χώρους του νέου Μουσείου είχε αρχίσει 

ήδη από το 1874, πολύ πριν την αποπεράτωση του κτιρίου, ενώ επιφανείς συλλέκτες 

δώρισαν τις συλλογές τους. Το 1893 εκδόθηκε Βασιλικό Διάταγμα με τον οργανισμό 

του Μουσείου, αναφέροντας "επιθυμούντες να καθορίσωμεν τα του διοργανισμού του 

Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου προτάσει του ημετέρου επί των Εκκλησιαστικών 

και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως Υπουργού αποφασίζομεν και διατάσσομεν τάδε:..". Το 
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Μουσείο οργανώθηκε σε τμήματα, που δεν είναι άλλα από τις σημερινές Συλλογές 

Γλυπτών, Χαλκών, Αγγείων, Προϊστορικών και Αιγυπτιακών.  

 

5.Η πρώτη φωτογραφία του ΕΑΜ το 1889, μετά την αποπεράτωσή του 

 

 

Το 1904 ο Αλέξανδρος Ρόστοβιτς δώρισε στο Μουσείο την συλλογή αιγυπτιακών 

αρχαιοτήτων του. Το Μουσείο χαρακτηρίστηκε κοσμοπολίτικο και συμπεριελήφθη 

στον κατάλογο των σημαντικότερων μουσείων της Ευρώπης. Εκτός από τις μόνιμες 

συλλογές, το ΕΑΜ οργάνωσε και περιοδικές εκθέσεις, με την πρώτη να αναφέρεται 

στον μινωικό πολιτισμό, το φθινόπωρο του 1934.  

 

6.Στιγμιότυπο από την περιοδική έκθεση για τον Μινωικό πολιτισμό 
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Το Μουσείο απέκτησε και την πρώτη του βιβλιοθήκη, με Υπουργική Απόφαση τον 

Ιανουάριο του 1923. Πρόκειται για την διασωθείσα, μετά την καταστροφή της 

Σμύρνης, αρχαιολογική βιβλιοθήκη του Ιωνικού Πανεπιστημίου. Ο σκοπός της 

δημιουργίας βιβλιοθήκης είναι "δια να παραμένωσι και να εργάζωσι δι' όλης της 

ημέρας το εν τρίτον των επισήμων αρχαιολόγων του ελληνικού κράτους, των οποίων η 

επιστημονική εργασία πρέπει να διευκολυνθεί...". Ήδη από αυτήν την περίοδο το ΕΑΜ 

διέθετε και πωλητήριο. Τα προς πώληση αντίγραφα βρίσκονταν εκτεθειμένα στο 

πρόπυλο και τις στοές της πρόσοψης του Μουσείου.  

 

7. Τα πωλητέα αντίγραφα του πωλητηρίου του Μουσείου 

 

 

Την ίδια περίοδο, στην Αθήνα, θεμελιώνεται το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 

το οποίο εγκαινιάζεται, στην σημερινή του θέση, το 1930. Ο λόγος του πρώτου 

Διευθυντή του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου επαναπροσδιορίζει τις ρίζες του 

Έθνους: "..τούτο είναι και θα αποβή συν τω χρόνω το κατ’ εξοχήν εθνικόν Μουσείον 

της Ελλάδος, εφόσον σε διάκριση από το Αρχαιολογικό, που παρουσιάζει τα έργα των 

Προγόνων, τα οποία έχουν πλέον διεθνή χαρακτήρα και είναι τόσον ελληνικά όσον και 

των άλλων εθνών, το Βυζαντινόν και Χριστιανικόν Μουσείο παρουσιάζει τα έργα των 

"Πατέρων" μας, τα "χριστιανικά" ελληνικά έργα (τα οποία) ευρίσκονται εγγύτερον προς 

ημάς ... " (Βουδούρη, 2003, σελ. 75). 

 

4.4 Η νεώτερη ιστορική παρουσία του ΕΑΜ και οι πρώτες μουσειολογικές 

προσεγγίσεις 
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Με το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου πολέμου το ΕΑΜ κλήθηκε να προστατεύσει τους 

θησαυρούς του. Μέρος των αρχαιοτήτων μεταφέρθηκε σε κρησφύγετα σε σπηλιές των 

λόφων της Αθήνας και στα υπόγεια της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ τα υπόλοιπα 

αρχαία αποθηκεύτηκαν στα υπόγεια του κτιρίου και καλύφθηκαν με άμμο. Το κτίριο 

κατά την διάρκεια της Κατοχής μετατράπηκε σε χώρο εγκατάστασης δημοσίων 

υπηρεσιών ενώ κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στον όροφο της νέας 

πτέρυγας είχαν διαμορφωθεί χώροι κρατουμένων (Χριστοπούλου, 2009). Μεγάλες 

καταστροφές υπέστη το Μουσείο και κατά την διάρκεια των Δεκεμβριανών του 1944.  

 

8. Σημάδια στον τοίχο του Μουσείου από τα θραύσματα οβίδων κατά τα Δεκεμβριανά 

 

 

Η ανασύσταση και επανέκθεση του ΕΑΜ, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε 

έργο του τότε Διευθυντή Χρήστου Καρούζου, ο οποίος επιμελήθηκε την επαναφορά 

των εκθεμάτων του Μουσείου, σε συνδυασμό με μία σταδιακή αλλαγή στην 

τοποθέτησή τους. Το κτίριο του Μουσείου επισκευάστηκε σταδιακά, προκειμένου να 

αποκατασταθούν οι ζημίες που είχε υποστεί το Μουσείο κατά την διάρκεια του 

πολέμου. Τα χρήματα για την επισκευή δόθηκαν από το ελληνικό κράτος και το Σχέδιο 

Marshall. Η έκθεση του Χρήστου Καρούζου διατηρήθηκε από το 1964 έως και το τέλος 

του 20ου αιώνα.  

 

Η μεταπολεμική έκθεση θεωρήθηκε πρωτοποριακή για την εποχή, καθώς υιοθετούσε 

νέες μουσειακές αντιλήψεις και απηχούσε τις απόψεις του Καρούζου για την αποστολή 

του Μουσείου στην κοινωνία. Η μουσειολογική παρουσίαση του ΕΑΜ χαρακτηρίστηκε 
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από την δημιουργία συνόλων όχι ομοειδών αντικειμένων αλλά έργων συγγενικών 

χρονολογικά, τα οποία μπήκαν κοντά-κοντά, αλλά και αρκετά αραιά, ώστε να 

διαφωτίζουν το ένα το άλλο, να μην χάνει το έργο την ατομικότητά του και να μην τα 

βλέπει ο θεατής σαν μία σειρά από ομοιόμορφα αντικείμενα (Καρούζος, 1981, σελ. 

142). Ο Καρούζος, συγκριτικά με την μουσειολογική πρακτική των περισσότερων 

αρχαιολογικών μουσείων της Ελλάδας την δεκαετία 50 και 60, καθώς και των 

προηγούμενων αρχαιολόγων Διευθυντών του ΕΑΜ, επικεντρωνόταν στο αντικείμενο 

της τέχνης, επιμένοντας, ότι κύριος προορισμός του μουσείου είναι να εξυπηρετήσει όχι 

την Ιστορία, αλλά την Ιστορία της Τέχνης. (Καρούζος, 1981, σελ.137). Παράλληλα 

προσπαθούσε να ανασυστήσει το ιστορικό πλαίσιο του αντικειμένου (historical 

context), τοποθετώντας το δίπλα σε άλλα αντικείμενα ίδιας εποχής.  

 

Ο Καρούζος θεωρούσε "ότι το μουσείο οποιουδήποτε είδους, είτε με επιστημονικό 

προσανατολισμό είτε καλλιτεχνικό είτε και τα δύο, δεν επιτρέπεται να είναι σαν ένα 

είδος ανατομικού εργαστηρίου για ειδικούς, αλλά πρέπει να είναι ή να γίνει σπουδαίο 

τμήμα της ψυχικής και πνευματικής ζωής ενός λαού". Ειδικότερα το Αρχαιολογικό 

Μουσείο, κατά τον Καρούζο, όφειλε "να εξάρει με κάθε τρόπο και να βγάλει στο φως 

τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα και την αξία των έργων, που εκτίθενται σε αυτό, 

φροντίζοντας την καλλιτεχνική αγωγή του κοινού του". (Καρούζος, 1981, σελ. 137-

138).  

 

Ο διδακτισμός των ελληνικών μουσείων της εποχής εστίαζε στην ανάγκη καλλιέργειας 

της εθνικής συνείδησης, που υπηρετούσε η εκπαίδευση στο σχολείο (Βουδούρη, 2003: 

σελ. 83, 84). Το σχολείο συνεπικουρούμενο από το μουσείο προήγαγε την πολιτική 

χρήση του ιστορικού παρελθόντος, κάτι που στο κλίμα εθνικής έξαρσης των αρχών του 

20ού αι. (Mouliou, 1996, σελ. 180) έλαβε σημασία υψηλής αποστολής και κατηύθυνε 

το υλικό συλλογής και έκθεσης στο μουσείο. Παρά την προσπάθεια του Καρούζου, την 

περίοδο αυτή, παρέμεινε ισχυρή η αντίληψη ότι οι αρχαιότητες λειτουργούν ως εθνικό 

έμβλημα, με έντονη συμβολική αξία.  

 

4.5. Η αλλαγή της μουσειακής αντίληψης την δεκαετία του 1980 και η 

επανέκθεση του ΕΑΜ 
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Την δεκαετία του 1980 η πολιτιστική μουσειακή πολιτική της χώρας εισέρχεται σε 

περίοδο εξωστρέφειας. Διοργανώνονται και παρουσιάζονται στο εξωτερικό, σε 

συνεργασία, με μεγάλα παγκόσμια μουσεία, περιοδικές εκθέσεις ελληνικών 

αρχαιοτήτων, που σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από το ΕΑΜ (π.χ. η έκθεση Αθήνα 

Σπάρτη που παρουσιάστηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Ωνάση στη Νέα Υόρκη, το 2006, η έκθεση για τον Πραξιτέλη στο Μουσείο του 

Λούβρου κ.α.).  Την δεκαετία του 1990 και 2000 προκύπτει έντονα το ζήτημα της 

επάρκειας των χώρων. Ως προτεινόμενη λύση παρουσιάζεται είτε η υπόγεια επέκταση 

του Μουσείου προς την οδό Πατησίων κάτω από τον κήπο είτε η σύνδεσή του με το 

νεότερο κτίριο του Πολυτεχνείου (Βαρβιτσιώτης, 2004). Η πρόταση αυτή, αν και θα 

έδινε μία ανάσα ζωής και μία προοπτική στα πρότυπα του Μουσείου του Λούβρου, 

τελικά δεν υλοποιήθηκε.  

 

Την ίδια περίοδο δρομολογείται η ανακαίνιση και ανανέωση των μόνιμων συλλογών 

του Μουσείου. Το 2002, πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, 

αποφασίστηκε η ανακαίνιση και επανέκθεση του ΕΑΜ. Το Μουσείο έκλεισε τις πύλες 

του για το κοινό την 1η Οκτωβρίου 2002, για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Μέσα σε τρία χρόνια πραγματοποιήθηκε μία ριζική κτιριακή ανακαίνιση και 

επανέκθεση των Συλλογών του Μουσείου.  

 

Οι Συλλογές του Μουσείου άνοιξαν σταδιακά στο κοινό, από το καλοκαίρι του 2004 

έως και τις αρχές του 2009 (Παράρτημα 1.). Η νέα μουσειολογική αντίληψη του ΕΑΜ 

επιχειρεί να κάνει τα εκθέματα κατανοητά στο ευρύ κοινό, με ευχάριστο και βιωματικό 

τρόπο. Το Μουσείο δεν περιμένει παθητικά τον επισκέπτη αλλά πηγαίνει προς το κοινό. 

Δεν αποδέχεται απλά τον κοινωνικό ρόλο που του επιβάλλεται, αλλά διαδραματίζει 

αυτόν τον ρόλο. Παρεμβαίνει στην ζωή της κοινότητας, διοργανώνοντας προγράμματα 

για παιδιά, καθώς και δράσεις για ειδικές ομάδες κοινού, π.χ. άτομα σε απεξάρτηση, 

άτομα με αισθητηριακές και νοητικές αναπηρίες.  

 

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού στις 15-6-2005 το κόστος 

της επανέκθεσης του Μουσείου ανήλθε σε 5.070.000 ευρώ, χρήματα που προέρχονται 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Πολιτισμός» 2000-2006 του ΥΠΠΟ, ενώ το 

έργο της αναμόρφωσης και διαμόρφωσης των χώρων του ΕΑΜ κόστισε 9.950.845 

ευρώ, πόροι προερχόμενοι από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 
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Αττικής 2000-2006. Το 2005 αίτημα του τότε Διευθυντή του ΕΑΜ, Νίκου Καλτσά, 

ήταν να εξασφαλιστούν επιπλέον 3.000.000. ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες 

οι εργασίες της αναμόρφωσης του Μουσείου. Το αίτημα έγινε δεκτό από την ηγεσία 

του ΥΠ.ΠΟ και οι επιπρόσθετες εργασίες αναμόρφωσης εντάχθηκαν στο ΕΠ 

Πολιτισμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ για τα ενταγμένα έργα στο ΕΠ 

Πολιτισμός έως τις 31/3/2011 ο προϋπολογισμός της επανέκθεσης του ΕΑΜ έφτασε τα 

8.859.080 ευρώ.  
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5. ΤΟ ΕΑΜ ΣΗΜΕΡΑ: ΤΟ ΠΡΟΣ ΘΕΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΘΕΑΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

5.1. Το θεσμικό πλαίσιο και η στελέχωση του Μουσείου 

 

Το κύριο νομοθετικό πλαίσιο του ΕΑΜ, όπως και των μουσείων της χώρας, ορίζεται με 

τον νόμο 3028/2002 "Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

πολιτιστικής κληρονομιάς" (Κεφάλαιο Πέμπτο, Άρθρο 45).  Το πρόσφατο ΠΔ υπ' 

αριθμ. 104 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού" αποτυπώνει την 

διοικητική οργάνωση του ΕΑΜ (Παράρτημα 4.). Το ΕΑΜ υπάγεται στην Γενική 

Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΠΚ) του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία συγκροτείται από Κεντρικές, Περιφερειακές, 

Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και τα Δημόσια Μουσεία. Στην ΓΔΑΠΚ ανήκει και η 

Διεύθυνση Μουσείων
4
, που έχει ως επιχειρησιακούς στόχους, μεταξύ άλλων, την 

προώθηση σύγχρονων μουσειολογικών και μουσειογραφικών αντιλήψεων και την 

πρακτική εφαρμογή τους, καθώς και τον συντονισμό της επικοινωνιακής πολιτικής, 

ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της επισκεψιμότητας των μουσείων και η συμμετοχή των 

πολιτών σε πολιτιστικά δρώμενα (Άρθρο 13, παράγραφος 1).  

 

Το ΕΑΜ έχει ως επιχειρησιακούς στόχους την φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, 

τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και, κυρίως, την έκθεση και προβολή στο 

κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό πολιτιστικών αγαθών. Το ΕΑΜ στοχεύει, επίσης, σε 

συνεργασία με την ΓΔΑΠΚ, στον εμπλουτισμό των Συλλογών του, με προϊόντα 

κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με πολιτιστικά αγαθά από 

όλη την Επικράτεια αλλά και με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, 

φορέων ή ιδρυμάτων. Το ΕΑΜ στοχεύει, ακόμη, στην προβολή του Μουσείου, στην 

διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην διαχείριση του φωτογραφικού 

αρχείου και της βιβλιοθήκης, καθώς και στην αναζήτηση χορηγιών. Το ΕΑΜ 

απαρτίζεται, σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα, από τα εξής Τμήματα: το Τμήμα 

Συλλογής έργων Γλυπτικής, το Τμήμα Συλλογών Αγγείων, Έργων Μικροτεχνίας και 

Μεταλλοτεχνίας, το Τμήμα Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και 

Ανατολικών Αρχαιοτήτων, το Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και 

                                                
4 Η Διεύθυνση Μουσείων απαρτίζεται από τα εξής Τμήματα: Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και 

Συλλογών, Τμήμα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και 

Επικοινωνίας, Τμήμα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. 
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Αρχαιομετρίας, το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, 

Ασφάλειας και Φύλαξης (Άρθρο 22) (Παράρτημα 5).  

 

Το Τμήμα Συλλογής έργων Γλυπτικής είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, 

καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και 

προβολή των έργων γλυπτικής. Το Τμήμα Συλλογών Αγγείων, Έργων Μικροτεχνίας 

και Μεταλλοτεχνίας είναι αρμόδιο για τα αγγεία και τα έργα μικροτεχνίας. Το Τμήμα 

Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων έχει 

αρμοδιότητα για τις αντίστοιχες αρχαιότητες. Το Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και 

Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας είναι αρμόδιο για την καλή λειτουργία των 

εργαστηρίων συντήρησης, την έρευνα για τις μεθόδους, τα υλικά συντήρησης και τα 

αποτελεσμάτά τους επί των αρχαίων αλλά και την αρχαιομετρική έρευνα. Το Τμήμα 

Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης, τέλος, 

είναι αρμόδιο για τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, την 

διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, την τήρηση των στατιστικών 

δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων. Έχει, ακόμη, αρμοδιότητα 

για την διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των συστημάτων του Μουσείου, την 

τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου, την διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την κίνηση και συντήρηση των κρατικών 

οχημάτων του, την φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και 

ευταξίας του Μουσείου. 

 

Είναι σαφές ότι με τον νέο οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού επιχειρείται η 

μείωση και συγχώνευση των τμημάτων, που όριζε ο προηγούμενος οργανισμός (ΠΔ 

191, ΦΕΚ 146, Τ.Α', 13-6-2013). Στην περίπτωση του ΕΑΜ ο περιορισμός των 

τμημάτων οδήγησε, ατυχώς, και στην κατάργηση του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, 

Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων, που οριζόταν με το προηγούμενο οργανόγραμμα και 

είχε ως κύρια αρμοδιότητα την προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του 

σχέσεις (Άρθρο 51, παράγραφος 8).  

 

Ο νέος οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δέχτηκε, ως προς τα 

μουσεία, την οξεία κριτική της Εταιρείας Ελλήνων Μουσειολόγων. "Παρότι τα οκτώ 

μεγάλα μουσεία της χώρας έχουν, τύποις, διοικητική αυτονομία, ουσιαστικά 

παραμένουν εγκλωβισμένα στον εναγκαλισμό από την κεντρική διοίκηση και τις 
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δεσμεύσεις που αυτή φέρει. Ο προτεινόμενος οργανισμός δεν τολμά: Αντιθέτως, η 

προτεινόμενη διάρθρωση των τμημάτων τους παραμένει παρωχημένη και ακατανόητη, 

αφού άλλοτε βασίζεται σε χρονικές ενότητες (Τμήμα Συλλογής Προϊστορικών) άλλοτε 

σε χωρικές, (Αιγυπτιακών και Ανατολικών) και άλλοτε σε  ειδολογικές (π.χ. Τμήμα  

Συλλογής Έργων Γλυπτικής). Η λειτουργία ενός μουσείου -ως σύγχρονου θεσμού με 

κοινωνικό προσανατολισμό- είναι μια υπόθεση σοβαρή ... Τα μουσεία χρειάζονται 

Διευθυντές, με όραμα για τον πολιτισμό και ικανό αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού, 

που να είναι σε θέση να υποστηρίξει εκείνες τις κοινωνικές δράσεις, που υλοποιούν το 

δημόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν χρειαζόμαστε μουσεία 

αντικειμένων, που μιλούν μόνο στους ειδικούς, αλλά μουσεία, που διαμορφώνουν 

απόψεις και δίνουν νόημα στην καθημερινότητα του μέσου επισκέπτη, συνδέοντας το 

παρόν του με το ιστορικό παρελθόν του".   

 

Στο ΕΑΜ προΐσταται, σύμφωνα με τον νέο οργανισμό, Διευθυντής κλάδου ΠΕ 

Αρχαιολόγων, ή Μουσειολόγων, ο οποίος έχει την ευθύνη για την διοίκηση και την 

λειτουργία του. Ωστόσο για σημαντικότερα θέματα (κτήρια, έκθεση ή επανέκθεση, 

δανεισμό, χρηματικούς πόρους) απαιτείται απόφαση των κεντρικών οργάνων 

διοίκησης. Ο καθορισμός των αρχών της μουσειακής πολιτικής του κράτους και η 

γνωμοδότηση για την διοργάνωση εκθέσεων γίνεται από το Συμβούλιο Μουσείων 

(Άρθρο 51).  

 

Ο νέος Διευθυντής του Μουσείου ορίστηκε το 2014, ενώ για κάποιο διάστημα το 

Μουσείο ήταν ακέφαλο, λειτουργώντας με Αναπληρωτή Διευθυντή. Το ΕΑΜ 

στελεχώνεται με μόνιμους υπαλλήλους, υπαλλήλους αορίστου χρόνου, φύλακες και 

καθαρίστριες με ασφαλιστικά μέτρα, έκτακτο προσωπικό, καθώς και προσωπικό με 

προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις το 

προσωπικό δεν επαρκεί. Το Μουσείο έχει αρκετούς αρχαιολόγους, υπάρχει, όμως, 

σοβαρή έλλειψη άλλων ειδικοτήτων, όπως πτυχιούχοι πληροφορικής, διοικητικοί, 

ηλεκτρολόγοι αλλά και αρχιτέκτονες-μηχανικοί.  

 

5.2. Η λειτουργία του Μουσείου 

 

Το ΕΑΜ είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό Μουσείο, καθώς ο επισκέπτης βιώνει 

τρείς διαφορετικούς χρόνους: τον χρόνο των εκθεμάτων, τον πλούσιο ιστορικό χρόνο 
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του Μουσείου και το "παρόν", υπό το πρίσμα του οποίου παρατηρεί το παρελθόν. Το 

Μουσείο είναι, στην πραγματικότητα μία αφήγηση, παρουσιάζοντας μοναδικά έργα 

τέχνης απ' όλη την ελληνική επικράτεια. Αποστολή του Μουσείου, σύμφωνα με το 

πλαίσιο της λειτουργίας του, είναι το τετράπτυχο: φύλαξη, συντήρηση, μελέτη, 

προβολή. 

 

Ως προς την φύλαξη, οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου καλύπτουν μια έκταση 9.500 

τ.μ., στην οποία στεγάζονται οι πέντε μόνιμες συλλογές με τα περίπου 11.000 

εκθέματα. Η πρώτη από τις Συλλογές είναι η Συλλογή Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, 

που περιλαμβάνει έργα των πολιτισμών, που αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο από την 6η 

χιλιετία έως το 1050 π.Χ., και ευρήματα από τον προϊστορικό οικισμό της Θήρας. Η 

δεύτερη είναι η Συλλογή Έργων Γλυπτικής, που παρουσιάζει την εξέλιξη της αρχαίας 

ελληνικής γλυπτικής από τον 7ο αι. π.Χ. έως τον 5ο αι. μ.Χ.. Αξιόλογα δείγματα των 

πλαστικών τεχνών κατά την αρχαιότητα παρουσιάζει η Συλλογή Αγγείων και 

Μικροτεχνίας, που περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα της αρχαίας ελληνικής 

κεραμικής από τον 11ο αι. π.Χ. έως και τη ρωμαϊκή εποχή, καθώς και τη Συλλογή 

Σταθάτου, μια διαχρονική συλλογή μικροτεχνημάτων. Η Συλλογή Έργων 

Μεταλλοτεχνίας περιλαμβάνει πολλά πρωτότυπα έργα, αγάλματα, ειδώλια και έργα 

μικροτεχνίας. Τέλος, το ΕΑΜ φιλοξενεί και την μοναδική για την Ελλάδα Συλλογή 

Αιγυπτιακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων με έργα τέχνης, που χρονολογούνται από 

την προδυναστική περίοδο (5000 π.Χ.) έως και τους χρόνους της ρωμαϊκής 

κατάκτησης. Το Μουσείο διαθέτει, ακόμη, 3.500 τ.μ. αποθηκευτικούς χώρους, όπου 

φυλάσσονται 200.000 περίπου αντικείμενα. Η πρόσβαση του κοινού, ωστόσο, στις 

συλλογές είναι περιορισμένη ακόμη και κατά την θερινή περίοδο. Κάποιες αίθουσες 

κλείνουν στις 4 μ.μ., λόγω έλλειψης προσωπικού φύλαξης.  

 

Ως προς την μελέτη, το Μουσείο διαθέτει πλούσιο φωτογραφικό αρχείο και Βιβλιοθήκη 

με 20.000 τίτλους, πολλοί από τους οποίους χρονολογούνται από το 17ο αιώνα. 

Μοναδικής αξίας αρχειακό υλικό αποτελούν τα ημερολόγια από τις μεγάλες ανασκαφές 

του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, καθώς και τα πρωτότυπα σχέδια 

αρχαιολογικών ευρημάτων. Η Βιβλιοθήκη του Μουσείου, η οποία ανακαινίσθηκε, το 

2008, με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση, είναι, πλέον, προσβάσιμη μόνο 

μετά από σχετικό αίτημα.  
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Ως προς την συντήρηση, το ΕΑΜ, διαθέτει σύγχρονα αλλά μικρά εργαστήρια 

συντήρησης μεταλλικών αντικειμένων, κεραμικής, λίθου, εργαστήρια εκμαγείων, 

οργανικών υλών, φωτογραφικό εργαστήριο και χημικό εργαστήριο. Στους χώρους του 

στεγάζονται, ακόμη, αίθουσες περιοδικών εκθέσεων, αμφιθέατρο διαλέξεων, καθώς και 

πωλητήριο, που ανήκει στην αρμοδιότητα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ).  

 

Το πωλητήριο, ωστόσο, παρουσιάζει, το τελευταίο διάστημα, αρκετά προβλήματα. Στα 

ράφια του πωλητηρίου, υπάρχουν λίγα "χαριτωμένα" αντικείμενα και πολλά ογκώδη 

εκμαγεία, για τα οποία, όμως, δεν προβλέπεται υπηρεσία ταχυδρομικής αποστολής. Η 

εικόνα του πωλητηρίου τον Σεπτέμβριο του 2014, ήταν η εξής: είχαν εξαντληθεί οι 

αγγλόφωνοι οδηγοί, είχαν καεί οι μισές λάμπες, ενώ οι εργαζόμενοι, είχαν απορροφηθεί 

στο Μουσείο από την Ολυμπιακή Αεροπορία. Σήμερα το πωλητήριο δεν βρίσκεται 

στον προβλεπόμενο χώρο στο υπόγειο του Μουσείου αλλά σε έναν περιορισμένο 

σημείο στην είσοδο, καθώς ο παλαιός χώρος είναι κλειστός, λόγω προβλήματος στα 

ηλεκτρολογικά συστήματα, που, εδώ και κάποιους μήνες, δεν έχει επισκευαστεί από το 

ΤΑΠΑ. Το πωλητήριο έχει, επίσης, μειωμένο ωράριο. Κλείνει στις 4, περίπου, το 

απόγευμα, ενώ, κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, οι περισσότερες αίθουσες 

του Μουσείου, παραμένουν ανοιχτές έως και τις 8 μ.μ..  

 

            5.3. Το ΕΑΜ ως οργανισμός εκπαίδευσης 

 

Σημαντική συνιστώσα της αποστολής του ΕΑΜ είναι ο εκπαιδευτικός του ρόλος. 

Διοργανώνονται συστηματικά, καθ' όλη την διάρκεια του σχολικού έτους, αλλά και 

περιοδικά, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές 

και φοιτητές.  

 

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα
5
 αφορούν τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (π.χ. Μύθοι, Μύθοι, Παραμύθι: Ιστορίες με μυθικά πλάσματα, 

Ζωντανεύοντας τα αρχαία μας, Μουσική Θεών εύρημα, Χαίρε και πίει ή αλλιώς στην 

υγειά μας κ.α.), ενώ λιγότερα προγράμματα - κάποια από αυτά σε πιλοτικό επίπεδο - 

απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου. Ο σχεδιασμός πολλών εκπαιδευτικών 

                                                
5 Αναλυτικότερα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΑΜ βλ. 

http://www.namuseum.gr/education/schools/2014_2015.pdf  Τελευταία ενημέρωση: 30/7/2015 
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προγραμμάτων για μαθητές Δημοτικού ερμηνεύεται από το ότι η πλειοψηφία των 

μαθητών, που επισκέπτονται το Μουσείο είναι μαθητές της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Η επίσκεψη στο Μουσείο συνδέεται με την διδακτέα ύλη του μαθήματος 

της ιστορίας στο Δημοτικό και τις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και αφορά την 

εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού από την προϊστορική έως και την ρωμαϊκή 

εποχή, που είναι, άλλωστε, και η θεματική του ΕΑΜ. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

είναι διαδραστικά και στοχεύουν στο να εμπλέξουν δημιουργικά τους μαθητές στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Το Μουσείο διαθέτει, ακόμη τους λεγόμενους "δανειστικούς 

φακέλους". Το υλικό διατίθεται στον δάσκαλο ή τον καθηγητή και μπορεί να διεξαχθεί 

στην τάξη, πριν ή μετά την προγραμματισμένη επίσκεψη στο Μουσείο. Η δράση αυτή 

διευκολύνει τον καθηγητή, ώστε να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό παιχνίδι στα 

δεδομένα της τάξης του. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στο διαδίκτυο ή δίνεται, 

στον δάσκαλο ή καθηγητή, μετά από συνεννόηση με το Μουσείο.  

 

9. Συγκριτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΑΜ  

 

 

Η σύνδεση, ωστόσο, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΑΜ με την σχολική ύλη 

της ιστορίας είναι λίγο παρωχημένη και περιορίζει το εύρος των μαθητών, που 

επισκέπτονται το Μουσείο. Θα μπορούσαν να οργανωθούν δράσεις, με βάση 

σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας ή ευρύτερες θεματικές, με παράλληλες ομιλίες, 

διαλέξεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις, ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα να μην 

περιορίζονται σε μία μερίδα κοινού αλλά να απευθύνονται σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες ηλικίες και κοινά-στόχους. Έτσι το Μουσείο θα μπορούσε να 
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προσελκύσει μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και να ανανεώσει το ενδιαφέρον τους για 

τις συλλογές του.  

 

5.4. Το ΕΑΜ ως οικονομικός οργανισμός 

 

Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης του ΕΑΜ είναι η επιχορήγηση μέσω του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι πόροι του ΤΑΠΑ, 

που προορίζονται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Μουσείου, καθώς και 

τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. "Το ΕΣΠΑ αποτελεί το πιο σημαντικό 

εργαλείο για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας" αναφέρει ο 

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) σε σχετική ανακοίνωσή του για τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, το 2012. Το Μουσείο έχει, 

επίσης, έσοδα από τους "Φίλους του ΕΑΜ", ένα σωματείο που ιδρύθηκε το 1933, και 

υποστηρίζει το Μουσείο, καλύπτοντας λειτουργικά έξοδα και κάνοντας μικρές 

χορηγίες, κυρίως σε είδος.   

 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για το πωλητήριο, τα καφέ του Μουσείου αλλά και για 

τα έσοδα από τα εισιτήρια εισόδου. Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο "τα 

έσοδα εκ των εισιτηρίων εισόδου", "τα έσοδα εκ της πωλήσεως γύψινων, ή εξ' 

οιασδήποτε άλλης ύλης εκμαγείων γαλβανοπλαστικών και πάσης φύσεως μεταλλικών 

κεραμεικών ως και οιουδήποτε μεγέθους άλλου είδους αντιγράφων, απομιμημάτων ή 

ιχνογραφικών παραστάσεων αρχαίων αντικειμένων, παραγόμενων υπό του ΤΑΠ ή κατ' 

εντολή αυτού ή πωλούμενων υπό του ΤΑΠ επί παρακαταθήκη", "τα έσοδα εξ' επιβολής 

τέλους κινηματογραφήσεως ή λήψεως φωτογραφιών εντός των Μουσείων" αλλά και " 

τα έσοδα εκ της εκμισθώσεως του δικαιώματος ασκήσεως εντός αρχαιολογικών χώρων 

και Μουσείων επαγγελμάτων φωτογράφου, εμπόρου ή μικροπωλητού" είναι πόροι του 

ΤΑΠΑ (Ν. 736, Άρθρο 8 παράγραφοι δ, ε-εδάφιο ββ- στ και ζ ΦΕΚ 316, Τ. Α', 15-10-

1977).  

 

Το ΤΑΠΑ ιδρύθηκε, ως ΝΠΔΔ, το 1977, ως φορέας αναδιανομής των πόρων που 

προέρχονται από τις διάφορες μορφές αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με 

σκοπό την ανάδειξη, προστασία και προβολή των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, 

καθώς και την στήριξη του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για ένα 

κοινό Ταμείο, που διαχειρίζεται τα έσοδα από τα μνημεία, με σκοπό την κάλυψη των 
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λειτουργικών τους εξόδων. Η αναδιανομή, ωστόσο, των πόρων δεν γίνεται με βάση τα 

έσοδα κάθε χώρου αλλά έγκειται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΤΑΠΑ. Το ΤΑΠΑ είναι, επίσης, αρμόδιο για την στελέχωση των πωλητηρίων των 

μουσείων με μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο 

διάστημα γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τον ρόλο του ΤΑΠΑ, καθώς και την αλλαγή του 

τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.  

 

Με τον ίδιο νόμο καθορίζονται και οι διαδικασίες καθορισμού των εσόδων. "Αι ημέραι 

και ώραι επισκέψεως των μουσείων και αρχαιολογικών συλλογών του Κράτους (..), 

ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών δημοσιευομένης εις 

την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Πολιτισμού 

και Επιστημών και Οικονομικών μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΤΑΠΑ, ορίζονται η τιμή των εισιτηρίων, ως και κατηγορίαι προσώπων, άτινα 

απαλλάσσονται της καταβολής εισιτηρίου ή καταβάλλουν μειωμένην τιμήν εισιτηρίων, 

επίσης δε και αι ημέραι ελευθέρας επισκέψεως του κοινού" (Άρθρο 9, παράγραφος 3). 

Η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της συζήτησης, 

με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, που βρίσκεται 

η χώρα. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Νίκος Ξυδάκης, αναφέρει 

χαρακτηριστικά " Έχουμε τα φθηνότερα εισιτήρια σε όλη την Ευρώπη, σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε αδικούμε την αξία του προσφερόμενου αγαθού".  

 

Το ΕΑΜ είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μουσείο, μετά το Νέο Μουσείο της 

Ακρόπολης (Παράρτημα 3.). Από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ προκύπτει ότι οι 

επισκέπτες του Μουσείου, το 2014, ήταν 459.115, ενώ οι επισκέπτες του Μουσείου της 

Ακρόπολης ήταν 1.377.409. Οι εισπράξεις του ΕΑΜ από εισιτήρια εισόδου, το 2014, 

ήταν 1.550.218 Ευρώ, σε αντίθεση με τις εισπράξεις του Μουσείου της Ακρόπολης 

που, για την ίδια περίοδο, ήταν 3.883.438 Ευρώ. Οι μεγαλύτερες εισπράξεις του ΕΑΜ 

για το 2014 ήταν, όπως αναμένεται, κατά τους μήνες: Ιούλιο, Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο. Τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και 

Αρχαιολογικών Χώρων, παρατηρείται μείωση των επισκεπτών του ΕΑΜ κατά 14 % 

(από 19.209 το 2014 σε 16.515 το 2015). Τον Φεβρουάριο του 2015, παρουσιάζεται, 

αντίθετα, μικρή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών του ΕΑΜ κατά 5,3 % (από 

22.234 το 2014 σε 23.421 το 2015). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επισκέπτες θεωρούνται 
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όχι μόνο όσοι αγοράζουν εισιτήριο αλλά και όσοι έχουν εισιτήρια ελεύθερης εισόδου 

(π.χ. κάτοχοι ∆ελτίου ελευθέρας εισόδου, κάτοχοι της Κάρτας Πολιτισμού, ξεναγοί 

κλπ).  

 

10. Συνολικά έσοδα του ΕΑΜ από εισιτήρια εισόδου το 2014 

 

 

 

11.Μεταβολή αριθμού επισκεπτών στο ΕΑΜ τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2014 και 2015 
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5.5. Η προβολή του Μουσείου 

 

Η προβολή του Μουσείου επιτυγχάνεται, σε μεγάλο βαθμό, από τις περιοδικές εκθέσεις  

αλλά και άλλες δράσεις, όπως αρχαιολογικές διαλέξεις και εκδηλώσεις στο αμφιθέατρο 

του Μουσείου, ενώ καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα ξενάγησης ατόμων με 

προβλήματα ακοής από το επιστημονικό προσωπικό. Το Μουσείο διαθέτει, ακόμη, ως 

χώρους αναψυχής και χαλάρωσης, δύο καφέ, ένα στον εσωτερικό και ένα στον 

εξωτερικό κήπο του Μουσείου. 

 

Οι περιοδικές εκθέσεις αποτελούν πάγια πολιτική του Μουσείου τα τελευταία χρόνια. 

Μία από τις πλέον επιτυχημένες εκθέσεις των τελευταίων ετών, που αποτέλεσε σταθμό 

στην μουσειακή πολιτική του ΕΑΜ, είναι "το Ναυάγιο των Αντικυθήρων", που 

εγκαινιάστηκε το 2012 και προσέλκυσε πάνω από 800.000 επισκέπτες. Η έκθεση, που 

αύξησε τη συνολική επισκεψιμότητα του ΕΑΜ, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, για 

το 2013, υποστηρίχτηκε από εταιρείες τηλεπικοινωνιών, που, ως χορηγοί, διέθεσαν 

εξελιγμένες υπηρεσίες, όπως π.χ. ξεναγήσεις με την χρήση κινητών τηλεφώνων, 

διαδικτυακές γωνιές (internet corners) κ.α., δημιουργώντας μία επιτυχημένη συνέργεια 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες χορηγίες 

έγιναν σε είδος, προκειμένου να αποφευχθεί το δύσκαμπτο θεσμικό πλαίσιο για την 

πολιτιστική χορηγία, με πρωτοβουλίες, προσωπικές γνωριμίες και επαφές των ίδιων 

των εργαζομένων του Μουσείου. Το 2016, το ΕΑΜ προγραμματίζει, με την ευκαιρία 

του εορτασμού των 150 χρόνων από την θεμελίωση του Μουσείου, περιοδική έκθεση 

με έργα ξένων περιηγητών του 17ου - 19ου αιώνα, σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη 

της Βουλής των Ελλήνων, με σκοπό να αναδειχθεί το πολιτιστικό κλίμα, στο οποίο 

γεννήθηκε η ανάγκη για την αρχαιότητα και η ανάγκη για την ίδρυση του Μουσείου.  

 

Στις αίθουσες του ΕΑΜ διοργανώνονται, επίσης, θεατρικά και μουσικά δρώμενα, αλλά 

και σύγχρονες εικαστικές εκθέσεις. Πολλές από τις εκδηλώσεις παρουσιάζονται στο 

πλαίσιο καθιερωμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (της ΓΔΑΠΚ και της ΔΙΠΚΑ) καθώς και οργανισμών, όπως το ICOM (π.χ. 

για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, την Διεθνή Ημέρα Μουσείων κ.λ.π.), ενώ άλλες 

διοργανώνονται με πρωτοβουλία του Μουσείου και των ¨"Φίλων του ΕΑΜ".  
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Από το 2009 το ΕΑΜ συμμετείχε, επίσης, σε τριάντα πέντε εκθέσεις μεγάλων 

μουσείων του εξωτερικού, δανείζοντας πάνω από 800 αντικείμενα. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η έκθεση "Nautilus navigating Greece", που παρουσιάστηκε στις 

Βρυξέλλες, στο Palais des Beaux Arts- Bozar Museum, στο πλαίσιο της ελληνικής 

Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η έκθεση "The Greeks Agamemnon to 

Alexander the Great", που παρουσιάσθηκε στο Pointe-à-Callière Museum στο 

Μόντρεαλ, στο Canadian Museum of History στην Οτάβα και θα μεταφερθεί στο Field 

Museum of Natural History στο Σικάγο και στο National Geographic Museum στην 

Ουάσιγκτον, καθώς και η έκθεση Dioses, Heroes y Atletas (Θεοί, ήρωες και αθλητές), 

που παρουσιάσθηκε στο Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο της Περιφέρειας της 

Μαδρίτης στο Alcalá de Henares και είχε μεγάλη απήχηση στο ισπανικό κοινό. 

 

12. Από την έκθεση "Nautilus navigating Greece" 

 

 

Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για το κοινό παρέχονται στην ελληνική και την αγγλική 

γλώσσα, μέσω της καλαίσθητης ιστοσελίδας του Μουσείου, η οποία ενημερώνεται 

τακτικά, ήδη από το 2008, με τις δράσεις, τις περιοδικές εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα κ.α.. Παράλληλα, για τους επισκέπτες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το 

Μουσείο έχει δημιουργήσει έναν ιστολόγιο (blog), με το όνομα "All for National 

Archaeological Museum Athens" (Όλα για το ΕΑΜ), όπου παρουσιάζονται 

πληροφορίες για τις προσεχείς περιοδικές εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις 

εκδηλώσεις του Μουσείου και των "Φίλων του ΕΑΜ", σε μία προσπάθεια γνωριμίας 

του κοινού με τα ενδότερα του οργανισμού.  
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Η φύλαξη αθέατων αντικειμένων στις υπόγειες, σκοτεινές αποθήκες του Μουσείου 

εξάπτει την φαντασία του κοινού. Για το λόγο αυτό αλλά και για την ενίσχυση της 

επικοινωνίας των αντικειμένων με το κοινό, το Μουσείο ανέλαβε την πρωτοβουλία να 

εκθέσει για πρώτη φορά αντικείμενα, που ανασύρονται από τις αποθήκες. Η δράση 

αυτή ονομάστηκε "Το Αθέατο Μουσείο". Το αντικείμενο εκτίθεται για τρεις περίπου 

μήνες, κατά την διάρκεια των οποίων οι αρχαιολόγοι του ΕΑΜ συνομιλούν με τους 

επισκέπτες για την άγνωστη ιστορία του εκθέματος. Έτσι για την περίοδο από τον Μάιο 

έως και τον Ιούλιο του 2015 το αντικείμενο "του Αθέατου Μουσείου" είναι ένα χάλκινο 

αγαλμάτιο του 4ου αιώνα π.Χ. της θεάς Αρτέμιδος, που ανασύρθηκε από το βυθό στα 

ανοιχτά της Μυκόνου, το Μάιο του 1959, και αφού συντηρήθηκε, παρουσιάστηκε στο 

ευρύ κοινό. Χορηγοί επικοινωνίας για την προβολή της δράσης είναι η κρατική 

ραδιοτηλεόραση. Στα κρατικά κανάλια προβάλλεται, ακόμη, τηλεοπτικό σπότ ήδη από 

το 2013, αναδεικνύοντας όχι μόνο τους χώρους του Μουσείου και τα εκθέματά του 

αλλά και τα καφέ του Μουσείου, σε μία προσπάθεια να καταστεί το ίδρυμα στην 

συνείδηση του κοινού ως πρόταση εξόδου.  

 

 13. Η Άρτεμις του "Αθέατου Μουσείου" 

 

 

Για την αμεσότερη επαφή του Μουσείου με το κοινό αλλά και την γνωριμία του με τα 

εκθέματα των Συλλογών, το Μουσείο παρουσιάζει στον ιστότοπό του το λεγόμενο 

"έκθεμα του μήνα". Επιλέγοντας μία θεματική ενότητα ανά έτος, παρουσιάζονται 

δώδεκα αντικείμενα, ένα για κάθε μήνα. Έτσι η ευρύτερη θεματική ενότητα για το 2015 

είναι ο καλλωπισμός, ενώ το αντικείμενο του μήνα είναι ένα μικρό αιγυπτιακό αγγείο, 

για την μαύρη βαφή των ματιών.  
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5.6. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστούν πλέον μία ξεχωριστή ενότητα στον τομέα 

της προβολής ενός πολιτιστικού οργανισμού. Η επικοινωνία με το κοινό ξεφεύγει από 

το καθιερωμένο πλαίσιο, "ένας-προς έναν" ή "ένας-προς-πολλούς", και εξελίσσεται σε 

ένα μοντέλο "πολλοί-προς πολλούς", συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό σε έναν 

πολιτισμικό διάλογο, που ενθαρρύνει τη διαδραστικότητα. Σκοπός των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης είναι να αυξήσουν το κύρος του Μουσείου και να ενημερώσουν 

το κοινό, που δεν έχει την ικανότητα φυσικής πρόσβασης σε αυτό.  

 

Δύο από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Μουσεία, το Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο 

του Λούβρου, χρησιμοποιούν το Facebook και το Twitter. To Βρετανικό Μουσείο, 

όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου, χρησιμοποιεί, εκτός από το Facebook, 

το Τwitter, το G+, το You tube, το Soundcloud, το Picassa, το Instagram καθώς και την 

τεχνολογία Rss για την καλύτερη ενημέρωση του επισκέπτη σχετικά με ό,τι νεώτερο 

συμβαίνει στο Μουσείο. Το Μουσείο του Λούβρου, μέσω του Facebook, διεξάγει κουίζ 

τέχνης, δίνοντας ως βραβείο εισιτήρια τρένου προς κοντινούς ευρωπαϊκούς 

προορισμούς. Παράλληλα στο Twitter αναρτά μία θεματική επισήμανση (hashtag) για 

το κλείσιμο της ημέρας, δίνοντας έτσι λεπτομέρειες για τα όσα συμβαίνουν στο 

παρασκήνιο, όταν οι πόρτες του Μουσείου είναι κλειστές για το κοινό. H κοινωνική 

δικτύωση εμπλουτίζει την μουσειακή εμπειρία για τους λάτρεις της τέχνης, ενώ 

παράλληλα θέτει το Μουσείο συνοδοιπόρο στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. 

 

Το ΕΑΜ διαθέτει τέσσερεις σελίδες στο Facebook, που αποτελεί και το δημοφιλέστερο 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Διαχειριστής αυτών των λογαριασμών δεν είναι, όμως, το 

ίδιο το Μουσείο αλλά ιδιώτες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγάπη για το ΕΑΜ. Αυτό 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο ιστότοπος του Μουσείου δεν παραπέμπει σε 

κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο ένας εκ των τεσσάρων λογαριασμών Facebook 

του ΕΑΜ φέρει τον τίτλο "Αγαπάμε Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο", έχει 4.648 φίλους 

και η ενεργή δράση του φτάνει έως και το 2013. Η δεύτερη σελίδα είναι περισσότερο 

ενημερωμένη, με πολλούς επισκέπτες να ανεβάζουν προσωπικές φωτογραφίες τους 

πλάι στα εκθέματα. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του κοινού η σελίδα είναι πολύ καλή 

με μέσο όρο 4,4 (5 ★775, 4 ★209, 3 ★136, 2 ★24, 1 ★53). Οι δύο παραπάνω σελίδες 

απευθύνονται, σε μεγάλο βαθμό, στο ελληνικό κοινό. Η τρίτη σελίδα με τον τίτλο 
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"National Archaeological Museum" απευθύνεται και σε ξένους. Η αξιολόγηση της 

σελίδας και του Μουσείου είναι 4,6 ενώ τα σχόλια για το Μουσείο είναι εξαιρετικά: 

"Εκπληκτικό Εκπληκτικό, Εκπληκτικό! Μείναμε 5 ώρες εδώ και στο τέλος ήμασταν 

τόσο κουρασμένοι από το περπάτημα όλες αυτές τις μέρες, ώστε βιαζόμασταν σε ένα 

κολοσσιαίο Μουσείο. Ήμουν εντελώς ευγνώμων για κάθε βήμα, που έκανα μέσα στο 

Μουσείο. Ευχαριστίες σε όλο το εξυπηρετικό προσωπικό, που εργάζεται εκεί και 

φροντίζει ένα βουνό από θησαυρούς"
6
, "ένα από τα πιο ωραία Μουσεία στον κόσμο, 

που έχω πάει ποτέ. Ανυπομονώ να επιστρέψω μία μέρα"
7
. Ένας επισκέπτης, ωστόσο, 

συγκρίνει το Μουσείο με το Μουσείο της Ακρόπολης, επισημαίνοντας ότι το ΕΑΜ 

βρίσκεται στην σκιά του Μουσείου Ακρόπολης
8
. 

 

14. Σχόλια σε μία από τις σελίδες του Μουσείου στο Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 "Amazing, amazing, amazing! We spent 5 hrs there and finally were so tired from walking so many 

days that we hurried through a colossal museum. I was completely grateful for every step I got to take in 

this museum. Thanks to all the helpful people who work there and care for a mountain of treasures". 
7 "Οne of the most wonderful museums I've ever been to in the world. I look forward to going back there 

some day" 
8 " Very nice, sadly forgotten, after Αthens got her new star, the new acropolis museum...a pity!". 
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6. ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

6.1. O ρόλος του Tripadvisor 

 

Το Tripadvisor είναι σήμερα μέρος της κοινωνικής εικόνας ενός μουσείου. Σύμφωνα με 

έρευνες του 2014, το ποσοστό των ερωτηθέντων, που δήλωσε ότι επηρεάστηκε από τις 

ιστοσελίδες αξιολόγησης (review sites), όπως το Tripadvisor, αγγίζει το 72% από 59% 

περίπου των προηγούμενων ετών. Το Tripadvisor είναι πολύ διαδεδομένο στον χώρο 

του τουρισμού, έχει μεγάλη παγκόσμια απήχησή και δίνει μια ευκαιρία στο μουσείο να 

ενισχύσει την βάση των ξένων επισκεπτών του. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το 

Tripadvisor παρουσιάζει περιοδικά τα καλύτερα μουσεία, με βάση τις κριτικές των 

επισκεπτών. Το 2014, ανάμεσα στα καλύτερα είκοσι πέντε μουσεία στον κόσμο 

κατατάχθηκε το Μουσείο της Ακρόπολης.  

 

Ο ιστότοπος του ΕΑΜ συνδέεται με το Tripadvisor, προκειμένου να προβάλλονται οι 

πλέον πρόσφατες κριτικές και βαθμολογίες των ταξιδιωτών. Την σύνδεση με το 

Tripadvisor ακολουθούν και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία, όπως το Μουσείο του 

Λούβρου, όπου η πρόσβαση στο περιεχόμενο του Tripadvisor γίνεται από τη σελίδα 

"Ώρες και είσοδος", μια σελίδα με ιδιαίτερη επισκεψιμότητα. Η στρατηγική αυτή 

κίνηση είναι σκόπιμη, με σκοπό να φέρνει το Tripadvisor μπροστά στα μάτια όσο το 

δυνατόν περισσοτέρων πιθανών επισκεπτών. Στην περίπτωση του ΕΑΜ η πρόσβαση 

στα σχόλια και τις κριτικές του Tripadvisor γίνεται από την αρχική σελίδα του 

ιστοτόπου. 

 

6.2. Ανάλυση σχολίων επισκεπτών στο Tripadvisor 

 

Από το 2008 έως και τις 28 Ιουνίου του 2015 έχουν υποβληθεί 2.373 κριτικές από 

ξένους και Έλληνες επισκέπτες του Μουσείου
9
. Οι περισσότεροι (1640) κρίνουν το 

Μουσείο εξαιρετικό, μερικοί (540) βρίσκουν το Μουσείο πολύ καλό, κάποιοι (143) 

                                                
9 Τα σχόλια στο TripΑdvisor στις 26/8/2015 είναι 2.581. Για περισσότερα βλ. 

http://www.tripadvisor.com.gr/Attraction_Review-g189400-d198713-Reviews-

National_Archaeological_Museum_Ethniko_Archaiologiko_Museo-Athens_Attica.html 

Τελευταία ενημέρωση: 14/8/2015. Για αναλυτικότερη πληροφόρηση για την κατηγοριοποίηση των 

σχολίων βλ. Παράρτημα 2. 
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μέτριο, άλλοι (29) ανεπαρκές και άλλοι (21) πολύ κακό. Η επίσκεψη στο ΕΑΜ είναι 

ένατη στο σύνολο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, που συνίσταται να κάνει ένας 

επισκέπτης στην Αθήνα. Η πρώτη προτεινόμενη δραστηριότητα είναι η επίσκεψη στο 

Μουσείο της Ακρόπολης. 

 

15.Αποτύπωση των κριτικών των ταξιδιωτών για το ΕΑΜ 

 

 

Σε μία προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων για την εικόνα, που έχουν οι επισκέπτες 

για το Μουσείο, καταγράφηκαν τα σχόλια έως και τις 28 Ιουνίου του 2015, 

κατηγοριοποιήθηκαν οι θετικές και αρνητικές παρατηρήσεις των επισκεπτών και 

μελετήθηκε η συχνότητά τους, τόσο στο σύνολο όσο και ανά βαθμίδα αξιολόγησης 

(εξαιρετικό, πολύ καλό, μέτριο, ανεπαρκές, πολύ κακό) (Παράρτημα 2.).  

 

Ειδικότερα, αναλύοντας τα 2.373 σχόλια των επισκεπτών, που καλύπτουν μία χρονική 

περίοδο από το 2008 έως και τον Ιούνιο του 2015, παρατηρείται ότι 1542 σχόλια 

αναφέρονται στα πλούσια εκθέματα του Μουσείου αλλά και στην ιστορική αξία του 

νεοκλασικού κτιρίου, που στεγάζει το ΕΑΜ. Μερικοί επισκέπτες ( 195) εκθειάζουν τον 

Μηχανισμό των Αντικυθήρων αλλά και την σχετική περιοδική έκθεση. Αρκετά σχόλια 

(194) αναφέρονται, επίσης, στα δύο καφέ του Μουσείου καθώς και τον υπέροχο κήπο, 

ανάσα δροσιάς, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Πολλοί επισκέπτες επισημαίνουν την 

παρουσίαση των εκθεμάτων με λεζάντες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική 

γλώσσα, κάτι που επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των ξένων επισκεπτών (87). 

Κάποιοι επισκέπτες (26) αναφέρονται, ακόμη, στο προσωπικό του Μουσείου, 
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τονίζοντας την προθυμία του να εξυπηρετήσει το κοινό. Άλλοι (82) προτρέπουν τους 

τουρίστες να επισκεφτούν το Μουσείο, καθώς η τιμή του εισιτηρίου είναι χαμηλή σε 

σχέση με τον πλούτο των εκθεμάτων (value for money) ενώ άλλοι αναφέρονται στο 

μικρό αλλά καλό πωλητήριο του Μουσείου (39). Τέλος, υπάρχουν και σχόλια για τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου (2) αλλά και την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ 

(2).  

 

16. Κατηγοριοποίηση του συνόλου των θετικών σχολίων των επισκεπτών 

 

 

Εξετάζοντας τις αρνητικές κριτικές των επισκεπτών παρατηρείται ότι τα περισσότερα 

σχόλια αναφέρονται στην έλλειψη προσωπικού και στις κλειστές αίθουσες του 

Μουσείου (131), στο ακατάλληλο προσωπικό, κυρίως στους φύλακες των Συλλογών 

(80), στην έλλειψη ξενάγησης ή ακουστικής ξενάγησης (audio tour) σε διάφορες 

γλώσσες (89), καθώς και στην κακή διαχείριση του Μουσείου (88). Οι επισκέπτες 

κατανοούν την δύσκολη οικονομική συγκυρία, που βρίσκεται η  χώρα αλλά, από την 

άλλη πλευρά, θεωρούν ότι η τιμή του εισιτηρίου θα πρέπει να μειώνεται, όταν μεγάλο 

μέρος των αιθουσών του Μουσείου παραμένει κλειστό. Οι τουρίστες θα πρέπει, επίσης, 

να ενημερώνονται π.χ. στην ιστοσελίδα του Μουσείου για τις αλλαγές στο ωράριο. 

Σχετικά με το ακατάλληλο προσωπικό, τα σχόλια μιλούν για την "αγένεια" του 

προσωπικού, το ότι "πολλοί φύλακες δεν μιλούν αγγλικά και δεν μπορούν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα εκθέματα", το ότι "αρκετοί φύλακες φαίνεται να 

βαριούνται και να βρίσκονται εκεί χωρίς την θέλησή τους", το ότι "δεν φορούν 

κατάλληλη ενδυμασία για να ξεχωρίζουν από το πλήθος των τουριστών", το ότι κάποιοι 
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φύλακες είναι "μεταφερόμενοι υπάλληλοι από άλλους φορείς του δημοσίου, με 

αποτέλεσμα να μην πληρούν τις προδιαγραφές ενός φύλακα μουσείου", το ότι 

"κουβεντιάζουν μεταξύ τους δυνατά, κάνοντας φασαρία", το ότι "καπνίζουν εντός του 

Μουσείου". Ως προς την έλλειψη ξενάγησης, πολλοί επισκέπτες θεωρούν ότι το ΕΑΜ, 

λόγω της σπουδαιότητας των εκθεμάτων του, θα έπρεπε να διαθέτει σύστημα 

ακουστικής ξενάγησης (audio tour) ή προγραμματισμένες ξεναγήσεις από το 

προσωπικό του Μουσείου.  

 

Οι αρνητικές παρατηρήσεις εστιάζονται, επίσης, στην υποβάθμιση της γύρω περιοχής 

(50), για την οποία, μάλιστα είχαν δημοσιευθεί και αρκετά άρθρα από το 2011 και εξής. 

Την άσχημη κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του ΕΑΜ επισημαίνει το 2011 και ο 

ΣΕΑ. "Ο ΣΕΑ εδώ και πολύ καιρό κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την 

κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει ο περιβάλλων χώρος του ΕΑΜ και του 

Επιγραφικού Μουσείου, (...) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού φέρει μεγάλη 

ευθύνη, καθώς το ΕΑΜ θα μπορούσε να αποτελεί, μαζί με το γειτονικό Επιγραφικό 

Μουσείο, το Ακροπόλ, το κτίριο του ΥΠΠΟΤ και το Πολυτεχνείο, τον περιβάλλοντα 

χώρο και τον πεζόδρομο της Τοσίτσα, έναν ζωντανό πολιτιστικό πόλο για το κέντρο της 

Αθήνας, που θα άλλαζε τη φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής, η οποία υποφέρει από 

πολλαπλές μορφές υποβάθμισης".  

 

Ζήτημα αποτελεί και το περιορισμένο ωράριο λειτουργίας του πωλητηρίου του 

Μουσείου (41), ενώ κάποιοι επισκέπτες επισημαίνουν το μικρό εύρος των αντικειμένων 

προς πώληση, καθώς και τη έλλειψη μηχανήματος πιστωτικών καρτών. Κάποια σχόλια 

αφορούν, ακόμη, την κακή λειτουργία των καφέ (20), την απουσία κλιματισμού (A/C) 

(5), την έλλειψη διαφήμισης (3), την επισκίαση του ΕΑΜ από το Μουσείο της 

Ακρόπολης, αν και έχει τις δυνατότητες και τις προοπτικές να γίνει εφάμιλλο, λόγω του 

πλούτου των εκθεμάτων (8), την έλλειψη σε υποδομές, όπως καθαρές τουαλέτες και 

χώρο για φροντίδα βρεφών (3), την ανεπάρκεια χώρου, καθώς τα εκθέματα φαίνονται 

στοιβαγμένα στις αίθουσες (5), την τιμή του εισιτηρίου (8), ενώ σ' ένα σχόλιο 

προτείνεται η δωρεάν είσοδος των Ελλήνων στο Μουσείο (1). 
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17. Κατηγοριοποίηση του συνόλου των αρνητικών σχολίων των επισκεπτών 

 

 

 

6.3. Βιβλίο επισκεπτών 

 

Το Βιβλίο επισκεπτών αποτυπώνει, επίσης, τον παλμό του κοινού, αν και στο Βιβλίο 

επικρατούν, κατά πλειοψηφία, τα θετικά σχόλια σε επτά διαφορετικές γλώσσες. 

Μερικοί επισκέπτες, μάλιστα, συνδέουν το Μουσείο με την εικόνα που αποκομίζουν 

συνολικά για την Ελλάδα. Μία Ιταλίδα επισκέπτρια γράφει: "Είμαστε από την 

Μπολόνια της Ιταλίας. Είχαμε το προνόμιο να επισκεφτούμε το ωραιότατο Μουσείο 

σας, το οποίο μας παρουσιάστηκε από μια ξεναγό με πολλές γνώσεις. Αυτό μας 

επέτρεψε να συνειδητοποιήσουμε από πού προέρχεται ο πολιτισμός μας, αλλά και ο 

πολιτισμός όλης της ανθρωπότητας. Σας ευχαριστούμε για τη φροντίδα που 

επιδεικνύετε στην τόση ομορφιά της κλασικής τέχνης και ελπίζουμε να επιστρέψουμε 

και να το επισκεφτούμε ξανά". Άλλοι επισκέπτες γράφουν "Κατανοούμε την ιστορία", 

"το Μουσείο είναι η κοιτίδα του πολιτισμού", "όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται σε αυτό 

το απέραντο Μουσείο", "τελειότητα, ομορφιά του σώματος και της ψυχής", "το 

Μουσείο είναι ένα ταξίδι στον χρόνο", "είναι μία βουτιά στο παρελθόν", "η ιστορία 

είναι τέχνη", "παρακαλούμε φροντίστε τα για να κρατήσουν στην αιωνιότητα", "αν η 

Ελλάδα συνεχίσει να προστατεύει και να μεριμνά για την ιστορία της ο κόσμος θα είναι 

ένα καλύτερο μέρος να ζει κανείς", "σπουδαίο Μουσείο, υπέροχη συλλογή, 

ευχαριστούμε που μοιράζεστε μαζί μας όλα αυτά", "ωραία χώρα, ωραίοι άνθρωποι, 

Efharisto Ελλάδα! απρόσμενο bonus!".  
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6.4. Το Μουσείο από την πλευρά των ξεναγών 

 

Οι ξεναγοί με την σειρά τους εξαίρουν την αξία των εκθεμάτων και την σημασία του 

κτιρίου του ΕΑΜ, ως μοναδικό δείγμα του νεοκλασικισμού. Επισημαίνουν τις 

δυνατότητες που προσφέρει το Μουσείο για ιστορικές διαδρομές και ξεναγήσεις. 

"Μέσα από τις αίθουσες και τα εκθέματα του Μουσείου ξετυλίγεται η βάση του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού", επισημαίνει ξεναγός (Παράρτημα 6), καθώς και ότι το 

Μουσείο είναι μία "αποκάλυψη για τον μέσο τουρίστα". Παρόλα αυτά στην συνέντευξη 

τονίζεται η ελλιπής οργάνωση του Μουσείου, η απογοήτευση των τουριστών, όταν οι 

αίθουσες είναι κλειστές, η απουσία έμπειρου και κατάλληλα εκπαιδευμένου 

προσωπικού φύλαξης, η απουσία στενής συνεργασίας μεταξύ των ξεναγών και της 

διοίκησης του Μουσείου, η έλλειψη ευρείας προβολής του Μουσείου, όπως π.χ. στο 

Google Art Project
10

, που θα μπορούσε να θέσει το ΕΑΜ ανάμεσα στα σημαντικότερα 

παγκόσμια μουσεία. 

 

Οι ξεναγοί μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

επισκεψιμότητας και των εσόδων του Μουσείου, καθώς έχουν την επαφή και 

διασύνδεση με τους διεθνείς τουριστικούς πράκτορες, όπως η TUI, και την κρουαζιέρα. 

"Πολλοί ξεναγοί είναι συγχρόνως και αρχαιολόγοι, με μεγάλη επιστημονική γνώση. Η 

διοίκηση του Μουσείου στο πλαίσιο της χάραξης της εξωστρεφούς πολιτικής του θα 

μπορούσε να προωθήσει, μέσω του Σωματείου Ελλήνων Ξεναγών, την επίσκεψη στο 

Μουσείο" τονίζεται στην συνέντευξη. Έτσι το ΕΑΜ θα μπορούσε να ανακτήσει το 

χαμένο έδαφος από την πρωτοκαθεδρία του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. 

 

Μία από τις αιτίες δυσαρέσκειας των τουριστών, όπως προκύπτει από τα σχόλια των 

επισκεπτών στο Tripadvisor είναι η απουσία ακουστικής ξενάγησης (audio tour) ή  

ζωντανής ξενάγησης στο Μουσείο. Στην περίπτωση, σήμερα, που κάποιος επισκέπτης 

θέλει να "κλείσει" ξενάγηση, μπορεί να αποταθεί στην έκδοση εισιτηρίων. Εκεί 

βρίσκονται με βάρδιες ξεναγοί, που συνήθως προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με 

                                                
10 Το Google Art Project είναι μία πλατφόρμα όπου παρουσιάζονται σε υψηλή ανάλυση εικόνες 

εκθεμάτων από τα μεγαλύτερα Μουσεία στον κόσμο, όπως το Metropolitan Museum of Art ή η Tate 

Gallery στο Λονδίνο. Παράλληλα μέσω του Google Art Project μπορεί κανείς να κάνει μία εικονική 

περιήγηση σε Μουσεία, που έχουν υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με την Google, στο πλαίσιο του 

Art Project. Σήμερα συμφωνίες συνεργασίας έχουν υπογραφεί πάνω από 151 Μουσεία σε περίπου 40 

χώρες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Google Art Project είναι 

https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project . 
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σχετικά υψηλό αντίτιμο. Μία πρόταση, ωστόσο, για την καλύτερη αντιμετώπιση του 

ζητήματος θα ήταν ο προγραμματισμός οργανωμένων ομαδικών ξεναγήσεων, με 

κρατήσεις, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΜ. Οι ξεναγήσεις θα μπορούσαν να γίνονται 

από επαγγελματίες ξεναγούς με αμοιβαίο οικονομικό όφελος τόσο για τους ίδιους τους 

ξεναγούς όσο και το Μουσείο. Προϋπόθεση, όμως, θα ήταν, η αλλαγή του νομικού 

πλαισίου του Μουσείου, προκειμένου κάτι τέτοιο να επιτρέπεται.  

   

 

6.5. Το Μουσείο από την πλευρά της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας 

 

 

Οι διατελέσαντες Διευθυντές του ΕΑΜ προβάλλουν, μέσα από συνεντεύξεις τους, τις 

δράσεις του Μουσείου καθώς και την αξία των εκθεμάτων. Ο πρώην Αναπληρωτής 

Διευθυντής του ΕΑΜ, δρ. Γεώργιος Κακκαβάς, δίνει το περίγραμμα λειτουργίας ενός 

σύγχρονου Μουσείου (Παράρτημα 8). "Το Μουσείο πρέπει να είναι ένα ζωντανό 

κύτταρο της κοινωνίας, να λειτουργεί και να παίρνει τον παλμό της σύγχρονης 

πραγματικότητας, να υπάρχει το έκθεμα, αλλά ασφαλώς να υπάρχει και το δρώμενο, 

προκειμένου να έλκουμε περισσότερο κόσμο. Να έχουμε ένα Μουσείο φωτεινό, ένα 

Μουσείο φιλικό, το οποίο οι επισκέπτες να εντάσσουν στην καθημερινότητά τους....Τα 

δημόσια μουσεία, για να επιβιώσουν, πρέπει να έχουν επισκέπτες, να είναι αρκετές 

ώρες ανοιχτά, να έχουν σωστή φύλαξη, ενδιαφέρον υλικό στα πωλητήριά τους και να 

προσφέρουν μια ανάπαυλα στα καφέ, αλλά και μετά το πέρας της λειτουργίας τους τα 

προαύλιά τους να μπορούν να γίνονται πόλος έλξης των επισκεπτών". 

 

Τονίζονται, ωστόσο, οι ελλείψεις σε προσωπικό καθώς και οι δυσλειτουργίες στην 

οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου. Δυσκολία υπάρχει, για παράδειγμα, στην 

χορήγηση υπερωριών, προκειμένου να γίνει μια εκδήλωση εκτός ωραρίου, που είναι 

αναγκαία συνθήκη για την αύξηση της επισκεψιμότητας του Μουσείου, ιδιαίτερα κατά 

την τουριστική περίοδο. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία στην κάλυψη των 

λειτουργικών εξόδων του Μουσείου, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση να καθυστερεί. 

Το ίδια θέματα θέτουν και οι φύλακες του Μουσείου "Το Υπουργείο δεν πληρώνει 

υπερωρίες ... Οι φύλακες είναι τόσο λίγοι που αν αρρωστήσει ένας, κλείνει μία αίθουσα 

δεν υπάρχει αντικαταστάτης". Παράλληλα επισημαίνεται η έλλειψη τεχνικού 

προσωπικού, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών και καθαριστών, για την συντήρηση ενός 

τόσο μεγάλου Μουσείου, όπως το ΕΑΜ.  
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Ο κος Κακκαβάς θέτει, ακόμη το ζήτημα της χρηματοδότησης του Μουσείου 

αναφέροντας "δεν αρκεί μόνο να έχεις σπουδαία εκθέματα και εμπνευσμένους 

συνεργάτες, πρέπει να υπάρχουν χρήματα από το Δημόσιο – εξάλλου, δεν 

διαχειριζόμαστε άμεσα τα έσοδά μας, αυτά πηγαίνουν στο ΤΑΠΑ. Βασιζόμαστε πολλές 

φορές στις δωρεές του σωματείου των "Φίλων του ΕΑΜ" και σε άλλες χορηγίες, για να 

οργανώσουμε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό". Σχετικά με το θέμα των 

χορηγιών τονίζει, επίσης, την πολύπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία και την ανάγκη 

να βρεθεί ένα περισσότερο ευέλικτο πλαίσιο, με σκοπό την ενθάρρυνση εύρεσης 

εναλλακτικών πόρων.  

 

Ο πρώην Διευθυντής του ΕΑΜ αναφέρεται, ακόμη, στην ανάγκη ομοιόμορφης 

εμφάνισης του προσωπικού του Μουσείου, ώστε να εντοπίζεται εύκολα από τους 

επισκέπτες. Πρόβλημα, επίσης, αποτελεί και η υποβάθμιση της περιοχής στην οποία 

βρίσκεται το ΕΑΜ, αν και τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει συντονισμένες προσπάθειες 

φορέων, για την εξυγίανση της περιοχής. Χρειάζονται, ωστόσο, περισσότερα μέτρα, 

όπως προσεκτικός ηλεκτροφωτισμός στον πεζόδρομο της οδού Τοσίτσα, υπαίθριες 

εκθέσεις, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, δρώμενα και άλλες δραστηριότητες. 

 

Στο ενδεχόμενο αλλαγής του θεσμικού πλαισίου των κρατικών μουσείων, και συνεπώς 

και του ΕΑΜ, με σκοπό να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία αξιοσημείωτη είναι η 

αρνητική στάση του ΣΕΑ. Το δημόσιο μουσείο, κατά τον ΣΕΑ, δεν είναι απλώς μια 

ταμειακή μηχανή. Είναι ένας πολιτιστικός φορέας με κοινωνικό προσανατολισμό, ένα 

πνευματικό ίδρυμα που προστατεύει, εκθέτει και προβάλλει την πολιτιστική 

κληρονομιά, προσφέρει εκπαιδευτικό έργο, αποτελεί τόπο παραγωγής πρωτότυπης 

επιστημονικής γνώσης, τόπο επαφής και διαλόγου του σύγχρονου πολιτισμού με την 

αρχαία κληρονομιά. Κανένα μουσείο στον κόσμο, ακόμη και τα πιο προβεβλημένα, δεν 

μπορεί να "βγάλει τα έξοδά του" από τα έσοδα των εισιτηρίων και του πωλητηρίου, 

ανεξαρτήτως της νομικής μορφής, της επικοινωνιακής του πολιτικής, ή της 

εφευρετικότητας των επικεφαλής του. Γι’ αυτό και είναι άτοπο, κατά το ΣΕΑ, να 

επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση το επιχείρημα της μετατροπής των μουσείων σε 

νομικά πρόσωπα. 

 

Παρόλα αυτά το θεσμικό πλαίσιο και η παροχή αυτοτέλειας στα κρατικά μουσεία 

εξετάζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Νίκο Ξυδάκη, συνδυαστικά με 
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μία αναδιανομή των εσόδων σε μικρότερα μουσεία. Σε πρόσφατη συνέντευξή του 

αναφέρει "Αν δώσουμε σε κάποια μεγάλα μουσεία έναν βαθμό αυτοτέλειας, θα πρέπει 

να ληφθεί πρόνοια, ώστε τα πιθανά αυξημένα έσοδα να διαμοιράζονται ομαλά προς 

όφελος όλων των μικρών μουσείων που έχουν ανάγκη". Ειδικά για την περίπτωση του 

ΕΑΜ ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, υποστηρίζει: "...για το Αρχαιολογικό 

Μουσείο που είναι η ναυαρχίδα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει ο 

Διευθυντής να έχει μεγαλύτερη θητεία, να έχει υποστηρικτικά ένα Δ.Σ., να μπορεί να 

διαχειριστεί στοιχειωδώς έναν προϋπολογισμό, να μπορεί να σχεδιάσει τα εκπαιδευτικά 

του προγράμματα, να μπορεί να σχεδιάσει ακόμα και δικά του πωλητέα αντικείμενα ... 

με κάποιο τρόπο και νομοθετημένα θα πρέπει και μέρος των εσόδων να διοχετεύεται 

για την υποστήριξη του εθνικού συνόλου και, επίσης, η εποπτεία από την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία να είναι αρκετά ισχυρή, μαζί με την εξουσία, που ασκούν οι πολιτικοί 

ηγέτες" (Παράρτημα 7). 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

7.1. Ανάλυση SWOT 

 

Κύριο στάδιο του μουσειακού μάνατζμεντ είναι ο σχεδιασμός, κατά τον οποίο 

λαμβάνεται υπόψιν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Η 

ανάλυση Swot είναι βασικό εργαλείο προσδιορισμού των αδυναμιών, των δυνατών 

σημείων, των απειλών και ευκαιριών
11

 που επηρεάζουν την δράση του φορέα. Η 

ανάλυση SWOT δεν αποτελεί πλήρη μελέτη αλλά ένα χρήσιμο και συμπληρωματικό 

μέσο, που συμβάλλει στην προκαταρτική εξέταση και εξαγωγή συμπερασμάτων για την 

κατεύθυνση της στρατηγικής του οργανισμού και την διατύπωση επιμέρους προτάσεων.  

 

Στην περίπτωση του ΕΑΜ η ανάλυση Swot συμπυκνώνει μεγάλο μέρος των 

συμπερασμάτων, που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις (Παραρτήματα 6,7,8 & 9) και 

τα σχόλια του κοινού. Έτσι τα δυνατά σημεία του οργανισμού είναι τα μοναδικά 

εκθέματα, το νεοκλασικό κτίριο, η παράλληλη πορεία του Μουσείου με την νεώτερη 

ελληνική ιστορία, η σύνδεση του Μουσείου με το πρώτο ελληνικό εθνικό Μουσείο και 

την διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας, η θέση του στο κέντρο της πόλης, η 

διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, πολλές από τις οποίες είχαν αξιοσημείωτη επιτυχία, 

όπως η έκθεση για το Ναυάγιο των Αντικυθήρων. Παράλληλα δυνατό σημείο είναι η 

συμμετοχή του Μουσείου σε διεθνείς περιοδικές εκθέσεις, δείχνοντας έμπρακτα μία 

αυξανόμενη τάση εξωστρέφειας, οι υποδομές του Μουσείου, όπως η ιστοσελίδα, η 

βιβλιοθήκη κ.α., το καταρτισμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, η ενεργή 

υποστήριξη από τους "Φίλους του ΕΑΜ"
12

, η αύξηση της επισκεψιμότητας λόγω της 

ανόδου της τουριστικής κίνησης στην Αθήνα, καθώς και το χαμηλό εισιτήριο σε σχέση 

με άλλα μουσεία του εξωτερικού.  

 

Από την άλλη πλευρά αδύνατα σημεία είναι το νομικό πλαίσιο του Μουσείου, που 

οδηγεί σε περιορισμό ευελιξίας, ο έλεγχος του πωλητηρίου και των καφέ του 

οργανισμού από το ΤΑΠΑ, η απουσία στρατηγικού μάνατζμεντ, η έλλειψη διαφήμισης 

                                                
11 Η λέξη Swot προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων strengths, weaknesses, opportunities και threats. 
12 Η Εταιρεία των Φίλων του ΕΑΜ ιδρύθηκε το 1933. Στόχος της Εταιρείας ήταν να βοηθήσει με αγορές 

και δωρεές στις αρχές του 20ου αιώνα, ώστε το ΕΑΜ, να αποκτήσει τυχαία αρχαία αντικείμενα, που 

κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην αγορά. Έως σήμερα η Εταιρεία διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις. Για 

περισσότερες πληροφορίες 

 βλ. http://www.namuseum.gr/friends/history-gr.html# . Τελευταία ενημέρωση: 13/7/2015.  
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και μάρκετινγκ, η πεπαλαιωμένη εσωτερική οργάνωση του Μουσείου, καθώς 

απουσιάζει π.χ. ένα Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής και ένα Τμήμα Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων, η αδυναμία εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων, που προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες και οι διοικητικές δυσλειτουργίες του οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ο ορισμός της εν ενεργεία Διευθύντριας του ΕΑΜ, στα τέλη του 2014, από τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού έγινε μετά από μια μακρά περίοδο, κατά την οποία 

το Μουσείο ήταν σχεδόν ακέφαλο. Οι αδυναμίες του οργανισμού επιτείνονται από την 

υποστελέχωση του Μουσείου, το περιορισμένο ωράριο λειτουργίας των αιθουσών, την 

μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, την έλλειψη κατάλληλου προσωπικού φύλαξης 

καθώς και την μεταφορά στο Μουσείο προσωπικού από άλλους φορείς, στο πλαίσιο της 

κινητικότητας, δίχως ανάλογη προηγούμενη εκπαίδευση. Τέλος αδύνατα σημεία είναι η 

ανεπάρκεια χώρου, η υποβάθμιση, τα τελευταία χρόνια, της περιοχής που βρίσκεται το 

Μουσείο, καθώς και η περιορισμένη συνεργασία του Μουσείου με την κοινωνία 

πολιτών και άλλους φορείς. 

 

Ως προς το εξωτερικό περιβάλλον οι ευκαιρίες συνοψίζονται στα πλούσια εκθέματα 

του Μουσείου, που βρίσκονται στις αποθήκες και μπορούν να αξιοποιηθούν, η 

τεχνολογική πρόοδος σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες ξενάγησης και παροχής ποιοτικών 

υπηρεσιών στο κοινό, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, η παγκόσμια δύναμη του διαδικτύου, 

με εφαρμογές και ιστοσελίδες, όπως το Google Art Project και το Tripadvisor, καθώς 

και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως προς την διάδοση της φήμης του Μουσείου. 

Ευκαιρία αποτελεί, επίσης, η δυνατότητα συνεργασίας του οργανισμού με άλλα 

μουσεία του εξωτερικού, στο πλαίσιο διοργάνωσης περιοδικών εκθέσεων και η αύξηση 

της τουριστικής κίνησης τον τελευταίο χρόνο στην Αθήνα, που αποτελεί πλέον 

προορισμό Σαββατοκύριακου αλλά και σταθμό κρουαζιερόπλοιων. Τέλος ευκαιρία 

συνιστά η πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως 

διαφαίνεται το τελευταίο διάστημα, να επενεξετάσει το θεσμικό πλαίσιο των κρατικών 

μουσείων. Ακόμη θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως ευκαιρίες λειτουργούν η ιδέα της 

χορηγίας, καθώς και οι κατευθυντήριες συμβουλευτικές οδηγίες ευρωπαϊκών οργάνων 

αλλά και διεθνών οργανισμών, όπως το ICOM, ως προς τον αποτελεσματικό τρόπο 

διοίκησης ενός σύγχρονου μουσείου. Τέλος, ως προς τις πηγές χρηματοδότησης 

ευκαιρία είναι οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ αλλά και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.    
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Οι διαφαινόμενες απειλές φαίνεται να είναι η εξάρτηση της επισκεψιμότητας του ΕΑΜ 

από την τουριστική κίνηση, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η δύσκολη 

δημοσιονομική συγκυρία των τελευταίων χρόνων, καθώς και η επισκίαση του ΕΑΜ 

από το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, που έχει έντονη παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα 

των τελευταίων ετών, προσφέροντας, συγχρόνως, ποιοτικές υπηρεσίες στον επισκέπτη. 

Τέλος, απειλή είναι το δύσκαμπτο θεσμικό πλαίσιο για την πολιτιστική χορηγία, 

αναγκάζοντας συχνά το ΕΑΜ να λαμβάνει δωρεές, απευθείας σε είδος, και η αντίδραση 

εργαζομένων του χώρου του πολιτισμού σε τυχόν αλλαγές.  

 

Πίνακας Ι: Ανάλυση Swot του ΕΑΜ 

 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Εκθέματα Υποστελέχωση  

Νεοκλασικό κτίριο Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού 

Σύνδεση της ιστορίας του ΕΑΜ με την 

νεώτερη ελληνική ιστορία 

Πεπαλαιωμένη οργάνωση 

Το ΕΑΜ ως το πρώτο εθνικό Μουσείο Έλλειψη διαφήμισης 

Ο ρόλος του Μουσείου στην διαμόρφωση 

της εθνικής ταυτότητας 

Ανεπάρκεια χώρου 

Αύξηση της επισκεψιμότητας Περιορισμοί κρατικής χρηματοδότησης 

Καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό Αδυναμία εκμετάλλευσης νέων 

τεχνολογιών 

Υποδομές (π.χ. βιβλιοθήκη, καφέ) Υποβάθμιση περιοχής, όπου βρίσκεται το 

ΕΑΜ 

Ιστοσελίδα Διοικητικές δυσλειτουργίες 

"Φίλοι του Μουσείου" Ωράριο λειτουργίας  

Συμμετοχή ΕΑΜ σε διεθνείς περιοδικές 

εκθέσεις 

Μεταφορά προσωπικού δίχως εκπαίδευση, 

ως προσωπικό φύλαξης 

Διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων Νομικό πλαίσιο ΕΑΜ 

Χαμηλό εισιτήριο Ο έλεγχος του πωλητηρίου και των καφέ 

από το ΤΑΠΑ 

Θέση του ΕΑΜ στο κέντρο της πόλης Περιορισμένες συνεργασίες 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Εκθέματα στις αποθήκες του ΕΑΜ Δημοσιονομική δυσχέρεια 

Τεχνολογική πρόοδος Εξάρτηση επισκεψιμότητας από την 

τουριστική κίνηση 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Επισκίαση ΕΑΜ από το Νέο Μουσείο 

Ακρόπολης 

Συνεργασία ΕΑΜ με άλλα Μουσεία στο 

εξωτερικό 

Νομικό πλαίσιο πολιτιστικής χορηγίας  

Αύξηση της τουριστικής κίνησης στην 

Αθήνα 

Αντίδραση εργαζομένων σε αλλαγές 
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Πρόθεση πολιτικής ηγεσίας για 

επενεξέταση του θεσμικού πλαισίου των 

κρατικών Μουσείων 

 

Χορηγία   

Νέες τάσεις στα σύγχρονα Μουσεία από 

ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, πχ 

ICOM 

 

Νέο ΕΣΠΑ και άλλα ευρωπαϊκά 

προγράμματα 

 

Εδραίωση του Μουσείου στην συλλογική 

μνήμη 

 

 

7.2. Προτάσεις 

Είναι προφανές ότι το ΕΑΜ χρήζει αλλαγών, προκειμένου να μετασχηματιστεί σε ένα 

σύγχρονο, βιώσιμο μουσείο, που να ανταποκρίνεται στον κοινωνικό του ρόλο. 

Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του, υπό το πρίσμα του μουσειακού μάνατζμεντ, 

είναι οι εξής: 

 

- Η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του Μουσείου. 

Δεν αρκεί η μετατροπή του Μουσείου σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, αλλά η όποια αλλαγή πρέπει 

να στοχεύει στην αύξηση της κινητικότητας και αυτενέργειάς του ΕΑΜ, στην 

ελεγχόμενη αυτοδιαχείριση, στην νομική κατοχύρωση του εθελοντισμού, στην 

δυνατότητα ευρείας αξιοποίησης του θεσμού της πολιτιστικής χορηγίας, στην 

δυνατότητα απόκτησης κληροδοτημάτων, ώστε το Μουσείο να καταστεί περισσότερο 

ευέλικτο, ελκυστικό και οικονομικά βιώσιμο.  

 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του τριετούς ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος 

EuΝaMus
13

, που χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, με σκοπό την μελέτη της συμβολής των ευρωπαϊκών εθνικών μουσείων 

στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ, τα εθνικά μουσεία πρέπει να είναι 

αυτόνομοι, δημιουργικοί οργανισμοί, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει μία ενιαία 

προτεινόμενη μορφή ("one size fits all solution"). Τα έθνη κράτη βρίσκονται σήμερα σε 

μία διαρκή αλλαγή. Τα εθνικά μουσεία χρειάζονται, συνεπώς, θεσμική ευκαμψία και 

προσαρμοστικότητα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν την αλλαγή ή να 

                                                
13 Για περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Eunamus: http://www.ep.liu.se/eunamus/index.html  

Τελευταία ενημέρωση: 15/7/2015. 
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λειτουργήσουν σταθεροποιητικά. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να λειτουργούν σε 

απόσταση από την κυβέρνηση, καθώς η άμεση πολιτική παρέμβαση στην λειτουργία 

του μουσείου μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού 

(EuNaMus Report No 7, σελ. 64).  

 

Ένα σύγχρονο εθνικό μουσείο θα πρέπει, παράλληλα, σύμφωνα με την ερευνητική 

ομάδα του προγράμματος EuNaMus, να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τις επιδόσεις 

του, να υπερβαίνει τους εθνικούς περιορισμούς, να αναπτύσσει συνεργασίες γέφυρα για 

την δημιουργία συλλογικών αφηγήσεων, να αξιολογεί την απήχησή του στην αντίληψη 

των πολιτών, να επικοινωνεί με νέα κοινά και να λειτουργεί σαν τόπος δημόσιας 

συζήτησης (forum) για θέματα που απασχολούν την κοινωνία.  

 

Το ΕΑΜ θυμίζει σε πολλά το νομικό καθεστώς, την διοίκηση και την οργάνωση του 

Μουσείου του Λούβρου, παρότι το τελευταίο, ήδη από την δεκαετία του 90, έχει κάνει 

βήματα για την αυτονόμησή του από την στενή εξάρτηση του κράτους. Πιθανώς, 

μάλιστα, το θεσμικό πλαίσιο του Μουσείου να διαμορφώθηκε, τον 19ο αιώνα, στο 

πρότυπο του Μουσείου του Λούβρου, καθώς τα δύο Μουσεία έχουν παρόμοιες 

συλλογές. Δεν είναι τυχαίο, ακόμη, ότι οι "Φίλοι του ΕΑΜ" ιδρύθηκαν, στις αρχές του 

20ου αιώνα, στα πρότυπα των "Φίλων του Μουσείου του Λούβρου". 

 

- Ο επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας ορισμού της ηγεσίας του ΕΑΜ. Τα πλέον 

επιτυχημένα παραδείγματα μουσείων χαρακτηρίζονται από εμπνευσμένους Διευθυντές, 

με όραμα, φαντασία και δημιουργικότητα, που μπορούν, συγχρόνως, να εμπνεύσουν το 

προσωπικό. Η επάρκεια της επιστημονικής γνώσης είναι αναγκαία αλλά, παράλληλα, 

απαιτείται γνώση διαχείρισης και διοίκησης, προκειμένου το Μουσείο να παραμένει 

ζωντανός οργανισμός στην αντίληψη του κοινού. Προϋπόθεση για την επιλογή του 

Διευθυντή θα πρέπει να είναι, ακόμη το πλούσιο βιογραφικό του, ως προς την 

διοργάνωση εκθέσεων και η ικανότητά ανάπτυξης δημοσίων σχέσεων, καθώς το ΕΑΜ 

θα πρέπει να καλλιεργεί διεθνείς συνεργασίες με άλλους οργανισμούς του εξωτερικού, 

στο πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματίας. Πολλές περιοδικές εκθέσεις, άλλωστε, 

σχεδιάζονται στην βάση των διαπροσωπικών σχέσεων. Πρόταση θα ήταν, επίσης, η 

επιλογή της ηγεσίας του ΕΑΜ από ένα ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο, 

αποτελούμενο από εξέχουσες προσωπικότητες, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του 

Βρετανικού Μουσείου. Προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της πρότασης είναι ο 
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απογαλακτισμός του οργανισμού από το πελατειακό σύστημα, που κυριαρχεί για 

δεκαετίες στην χώρα μας. Για την αποτελεσματικότερη διοίκηση του οργανισμού, 

ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, η ομάδα που πλαισιώνει τον Διευθυντή στην λήψη των 

αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Διευθυντής είναι αυτός που μπορεί να 

εμπνεύσει, να κινητοποιήσει και να αξιοποιήσει τα θετικά στοιχεία κάθε εργαζομένου 

ξεχωριστά. Τέλος, η θητεία του Διευθυντή πρέπει να είναι μακρά, ώστε ο σχεδιασμός 

για την διαχείριση του Μουσείου να είναι μακροπρόθεσμος. 

 

- Η υιοθέτηση του στρατηγικού σχεδιασμού. Ο προσδιορισμός στόχων και η αφοσίωση 

του προσωπικού στην υλοποίησή τους είναι απαραίτητη για την συνεχή αξιολόγηση και 

βελτίωση του ΕΑΜ. Οι στόχοι δεν είναι μόνο ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί, 

εξυπηρετώντας την αποστολή του Μουσείου και δημιουργώντας μακροπρόθεσμα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με βάση τους υφιστάμενους πόρους. 

 

18. Διαδικασίες Στρατηγικού Μάνατζμεντ 

 

- η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού φύλαξης από το ΑΣΕΠ, μετά από την διενέργεια 

συνεντεύξεων από επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου να διερευνηθεί η 

καταλληλότητα των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων θα 

πρέπει να είναι η πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Απαραίτητη 

είναι, ακόμη, η προηγούμενη εκπαίδευση του προσωπικού φύλαξης, ώστε να είναι σε 

θέση να εξυπηρετεί και να ενημερώνει τους επισκέπτες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
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Πρόταση είναι, παράλληλα, οι φύλακες να φορούν κατάλληλες στολές, όπως συμβαίνει 

στα μουσεία του εξωτερικού, ώστε να είναι διακριτοί από τους επισκέπτες. Η 

πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ωστόσο, είναι προσωρινή λύση στο πρόβλημα, 

καθώς η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού κρίνεται αναγκαία. Ως προς την στελέχωση 

απαραίτητη κρίνεται, ακόμη, η πρόσληψη ειδικοτήτων, όπως τεχνικοί υπολογιστών, 

αρχιτέκτονες, μηχανικοί, διοικητικοί κ.α, καθώς και η παροχή κινήτρων στους 

εργαζομένους. 

 

- Η τροποποίηση της εσωτερικής οργάνωσης του ΕΑΜ και η δημιουργία αυτόνομων 

τμημάτων για την επικοινωνία και προβολή του Μουσείου, την παροχή ψηφιακών 

υπηρεσιών, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και την συνεργασία του ΕΑΜ με 

φορείς της κοινωνίας πολιτών, όπως το Σωματείο Ελλήνων Ξεναγών, το ΣΕΤΕ, την 

Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών κ.α..  

 

- Ο έλεγχος και η διαχείριση του πωλητηρίου και των καφέ του ΕΑΜ από το ίδιο το 

Μουσείο, προκειμένου να αξιολογείται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το 

ΕΑΜ στο πλαίσιο της ανανέωσης του πωλητηρίου θα μπορούσε να συνεργαστεί με 

νέους καλλιτέχνες, προωθώντας την πολιτιστική δημιουργία και μεταστρέφοντας την 

τρέχουσα πολιτική πολιτιστικής διαχείρισης από την στατική (κληροδότηση) στην 

δυναμική προσέγγιση (παραγωγή νέων μορφών). Έτσι το Μουσείο θα μπορούσε να 

συμβάλλει στην δημιουργία ενός νέου προσοδοφόρου κύκλου πολιτισμού-δημιουργίας-

οικονομίας, που αποτελεί, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, προοπτική εξόδου 

από την κρίση ( Λαζαρέτου, 2014, σελ. 3). Το ΕΑΜ θα μπορούσε, ακόμη, στο πλαίσιο 

του εφικτού, να αξιοποιήσει τον εθελοντισμό, επιτελώντας τον κοινωνικό του ρόλο. 

 

- Η ανάδειξη και η συνεχής επιβράβευση της συμβολής των "Φίλων του ΕΑΜ". Σκοπός 

είναι, μέσω της προβολής του έργου τους, να αυξηθούν τα μέλη και οι δράσεις του 

σωματείου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την δυσχερή δημοσιονομική περίοδο τα 

μέλη των "Φίλων του ΕΑΜ" καλύπτουν λειτουργικά έξοδα του Μουσείου, 

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην διατήρηση της καλής εικόνας του Μουσείου 

στα μάτια των επισκεπτών του.  

 

- Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό του ΕΑΜ και την 

πληρέστερη ενημέρωση του κοινού. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η ιστοσελίδα του 
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Μουσείου να απευθύνεται και σε ΑμΕΑ, να προσφέρονται υπηρεσίες διαδικτυακού 

πωλητηρίου, να παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικού εισιτηρίου αλλά και 

προγραμματισμένης ξενάγησης στις συλλογές του Μουσείου. Τα τεχνολογικά μέσα 

ξενάγησης σε διάφορες γλώσσες είναι ακόμη αναγκαία για την εξυπηρέτηση των 

τουριστών καθώς και το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των εισιτηρίων στην είσοδο, 

ώστε να αποφεύγονται οι ουρές, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.  

 

- Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωση αλλά και εφαρμογών, όπως το Google 

Art Project, με σκοπό την διεθνή προβολή του Μουσείου. Αναγκαία είναι, ακόμη, η 

συνεχής παρακολούθηση του Tripadvisor, και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την 

ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς η δυναμική και η επιρροή του στην τουριστική 

βιομηχανία αυξάνεται διαρκώς. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, τέλος, θα μπορούσαν οι επισκέπτες του ΕΑΜ αλλά και οι σχετιζόμενοι με 

το Μουσείο επαγγελματίες, να συμπληρώνουν εθελοντικά ερωτηματολόγια, ώστε να 

νιώθουν ότι η γνώμη τους μετράει. Τέλος, χρήσιμη θα ήταν η συλλογή και επεξεργασία 

στατιστικών στοιχείων για τους επισκέπτες του Μουσείου. 

 

- Η διαμόρφωση ευέλικτου ωραρίου, ώστε το ΕΑΜ να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

τουριστικής περιόδου.  

 

- Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η αναζήτηση χορηγιών τόσο από την 

Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με σκοπό την προστασία του δημοσίου 

συμφέροντος και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποδοτικότητας. Προϋπόθεση 

είναι ο σχεδιασμός πρωτότυπων και έξυπνων ιδεών συνεργασίας, στο πλαίσιο των 

περιοδικών εκθέσεων και άλλων πρωτοβουλιών. Στη National Portrait Gallery, στην 

Αγγλία, για παράδειγμα, αυτήν την περίοδο σημειώνει μεγάλη επιτυχία, έκθεση για την 

ηθοποιό, Audrey Hepburn, που υλοποιήθηκε εξ' ολοκλήρου, με την υποστήριξη 

χορηγών. Αλλά και στην περίπτωση του ΕΑΜ, η έκθεση για το ναυάγιο των 

Αντικυθήρων υποστηρίχθηκε από χορηγούς. Στο πλαίσιο της προβολής του ΕΑΜ θα 

μπορούσε να ζητηθεί η συνδρομή των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ώστε να 

σχεδιαστούν πρωτότυπες δράσεις, με απήχηση στο ευρύ κοινό.  

 

- Ο επαναπροσδιορισμός της τιμής του εισιτηρίου. Η τιμή του εισιτηρίου στο ΕΑΜ 

κρίνεται χαμηλή σε σχέση με την είσοδο σε άλλα ευρωπαϊκά μουσεία. Ενδεικτικά 
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αναφέρεται ότι η είσοδος στο Μουσείο του Λούβρου είναι 12 ευρώ, στο Μουσείο 

Prado 12 Ευρώ, ενώ στο ΕΑΜ 7 ευρώ. Στην μελέτη της εταιρείας συμβούλων 

McKinsey για το ΤΑΠΑ "Σχεδιασμός Στρατηγικής του ΤΑΠΑ με στόχο την προβολή 

και αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς" αναφέρεται ότι τα ετήσια 

έσοδα από την αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να 

ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ σε μια πενταετία, μέσω της υλοποίησης έντεκα βασικών 

δράσεων και της ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών σε τρεις άξονες στρατηγικής, με 

βάση το ευρωπαϊκό μοντέλο: τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, την προβολή και την 

εμπειρία του επισκέπτη. Σήμερα στην Ελλάδα, τα εισιτήρια συνεισφέρουν το 86% των 

εσόδων, έναντι περίπου 30% σε άλλες χώρες του εξωτερικού, 26 % στην Αγγλία και 

στην Γαλλία ακόμη λιγότερο, λόγω της μη ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών 

χρηματοδότησης, όπως χορηγικών πακέτων, υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, πακέτων 

συνδρομών μελών.  

 

- Η άμεση αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αποτελεσματικότερη επίτευξη 

των στόχων και του ρόλου του Μουσείου. Είναι αναγκαίο το Μουσείο να έχει την 

απαραίτητη αυτενέργεια, ώστε να μπορεί να προτείνει απευθείας έργα στο νέο ΕΣΠΑ, 

καθώς η χάραξη της πολιτικής στα συγχρηματοδοτούμενα γίνεται, σε κεντρικό επίπεδο, 

από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

- Η αναβάθμιση της περιοχής, με πρωτοβουλία του Μουσείου και σε συνεργασία με 

άλλους εμπλεκόμενους φορείς, όπως τον Δήμο Αθηναίων και το Πολυτεχνείο. 

Εκδηλώσεις, συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα θα μπορούσαν να διοργανώνονται 

τόσο στον πεζόδρομο όσο και τον κήπο του Μουσείου. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

σύντομα θα ξανανοίξει τις πόρτες του, ως χώρος πολιτισμού, το ξενοδοχείο "Ακροπόλ 

Παλλάς", εξαίρετο δείγμα αρχιτεκτονικής, απέναντι από το ΕΑΜ, που ανακαινίσθηκε 

και επισκευάσθηκε με χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η 

έξυπνη διαχείριση του ιστορικού αυτού ξενοδοχείου, που συνδέθηκε με την κοσμική 

ζωή των Αθηναίων του Μεσοπολέμου, θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάδειξη της 

περιοχής της Πατησίων, δημιουργώντας ένα πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τρίγωνο: 

ΕΑΜ, "Ακροπόλ Παλλάς" και Πολυτεχνείο.  

 

- Η επέκταση του ΕΑΜ, με σκοπό την αποσυμφόρηση των χώρων του Μουσείου αλλά 

και την απελευθέρωση αιθουσών με σκοπό την ενοικίαση ή παραχώρηση για ειδικούς 
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σκοπούς. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 2008, το Συμβούλιο Μουσείων είχε εγκρίνει την 

διώροφη υπόγεια επέκταση του ΕΑΜ. Η συνολική επέκταση του Μουσείου ανερχόταν 

σε 24.000 τ.μ., που περιελάμβαναν και την δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης. Η 

πρόταση θα εντασσόταν στο ΕΣΠΑ, τελικά, όμως, δεν προχώρησε. 

 

- Η στενότερη συνεργασία του Μουσείου με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα 

σχολεία, με σκοπό τον επαναπροσανατολισμό του εκπαιδευτικού ρόλου του ιδρύματος 

και την μερική απελευθέρωσή του από την διδακτέα ύλη του σχολείου. Παράλληλα με 

την διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο των επισκέψεων, θα 

μπορούσαν οι μαθητές να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Μουσείου (π.χ. την 

διοργάνωση έκθεσης ή την συντήρηση αντικειμένων). Θα μπορούσαν, ακόμη, να 

διεξάγονται προγράμματα εκπαίδευσης στον ελληνικό πολιτισμό, απευθυνόμενα 

κυρίως σε παιδιά μεταναστών, με στόχο να ανταποκρίνεται το Μουσείο στις ανάγκες 

της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας αλλά και σε ξένους φοιτητές.  

 

Πίνακας ΙΙ. Πίνακας προτάσεων για το ΕΑΜ   

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Αλλαγή νομικού πλαισίου ΕΑΜ, με σκοπό την ενίσχυση της αυτοτέλειας 

Επαναπροσδιορισμός διαδικασίας ορισμού της ηγεσίας του ΕΑΜ. Μακρά θητεία 

Υιοθέτηση στρατηγικού μάνατζμεντ 

Στελέχωση με αναγκαίες ειδικότητες, περιγράμματα θέσεων και κίνητρα 

Αλλαγή διαδικασίας επιλογής προσωπικού φύλαξης 

Βελτιώσεις στην εικόνα του προσωπικού φύλαξης 

Τροποποίηση της εσωτερικής οργάνωσης του ΕΑΜ. Διαφορετική τμηματοποίηση  

Έλεγχος και διαχείριση του πωλητηρίου και των καφέ από το Μουσείο 

Ανάδειξη και επιβράβευση της συμβολής των "Φίλων του ΕΑΜ" 

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωση και των διαδικτυακών εφαρμογών 

Έρευνα κοινού με την παροχή ερωτηματολογίων στους επισκέπτες  

Διαμόρφωση ευέλικτου ωραρίου 

Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και χορηγίες 
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Επαναπροσδιορισμός της τιμής του εισιτηρίου 

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πόρων 

Αναβάθμιση της περιοχής, σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, π.χ. Δήμο 

Αθηναίων και Πολυτεχνείο.  

Επέκταση του ΕΑΜ  

 

Στενή συνεργασία με Διευθύνσεις εκπαίδευσης και σχολεία 

 

Διοργάνωση πρωτότυπων εκθέσεων και εκδηλώσεων 

 

Ενίσχυση του ρόλου του ΕΑΜ, στο πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματίας 

 

Ενίσχυση των δράσεων του Μουσείου, στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας 
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8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Το ΕΑΜ συνδέεται άρρηκτα με την νεώτερη ελληνική ιστορία. Αν και έχει την 

δυναμική να εξελιχθεί σε κύριο πολιτιστικό και τουριστικό προορισμό, το Μουσείο 

υστερεί ως προς την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης, ενώ το νομικό 

πλαίσιο περιορίζει την όποια αυτενέργεια. Το ΕΑΜ εντάσσεται, συγχρόνως, σε ένα 

διεθνοποιημένο περιβάλλον, όπου οι συγκρίσεις και οι ανταγωνισμοί με άλλα μουσεία 

είναι αναπόφευκτοι. Το ζητούμενο δεν είναι η άκριτη εμπορευματοποίηση αλλά ο 

συγκερασμός της αποστολής του Μουσείου με τις απαιτήσεις του κοινού. Η 

απεμπόληση των συντηρητικών τάσεων του παρελθόντος είναι προϋπόθεση, 

προκειμένου το Μουσείο να αποκτήσει μεγαλύτερη εξωστρέφεια, να αποτελέσει 

ζωντανό κύτταρο της πόλης αλλά και να συμβάλλει ενεργά στην δημιουργία ενός νέου 

εθνικού αναπτυξιακού προτύπου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

 

Κατόψεις των χώρων του ΕΑΜ σήμερα 

 

Κάτοψη του ισογείου  

 

 

 

Κάτοψη πρώτου ορόφου 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Κάτοψη υπογείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

 

Κατηγοριοποίηση σχολίων στο Tripadvisor 

 

έλλειψη ξενάγησης 36 
 

εκθέματα, κτίριο 1163 

τιμή εισιτηρίου 3 
 

Καφέ 138 

δωρεάν είσοδος για Έλληνες 1 
 

έκθεση Αντικυθήρων 125 

επισκίαση από Μ. Ακρόπολης 7 
 

εκπαιδευτικά προγράμματα 1 

έλλειψη διαφήμισης 1 
 

επεξήγηση, λεζάντες σε Αγγλικά 50 

υποβάθμιση γύρω περιοχής 21 
 

Προσωπικό 18 

κακή οργάνωση 34 
 

εισιτήριο  52 

έλλειψη προσωπικού 20 
 

Πωλητήριο 21 

ανεπάρκεια χώρου 5 
 

ΑμΕΑ 2 

ώρες λειτουργίας πωλητηρίου 19 
   μη κατάλληλο προσωπικό 20 
 

Εξαιρετικό: 1640 
 Καφέ 10 

   έλλειψη Α/C 4 
   έλλειψη μηχ πιστωτικής κάρτας 10 
   

     

     

     έλλειψη ξενάγησης 27 
 

εκθέματα, κτίριο 283 

τιμή εισιτηρίου 
  

Καφέ 53 

δωρεάν είσοδος για Έλληνες 
  

έκθεση Αντικυθήρων 55 

επισκίαση από Μ. Ακρόπολης 1 
 

εκπαιδευτικά προγράμματα 1 

έλλειψη διαφήμισης 2 
 

επεξήγηση, λεζάντες σε Αγγλικά 30 

υποβάθμιση γύρω περιοχής 14 
 

Προσωπικό 7 

κακή οργάνωση 31 
 

εισιτήριο  25 

έλλειψη προσωπικού 46 
 

Πωλητήριο 9 

ανεπάρκεια χώρου 
  

ΑμΕΑ 
 ώρες λειτουργίας πωλητηρίου 9 

   μη κατάλληλο προσωπικό 18 
   Καφέ 9 
 

Πολύ καλό: 540 
 έλλειψη Α/C 1 

   έλλειψη μηχ πιστωτικής κάρτας 3 
   facilities  1 
   

     

     

     έλλειψη ξενάγησης 20 
 

εκθέματα, κτίριο 82 

τιμή εισιτηρίου 5 
 

Καφέ 1 

δωρεάν είσοδος για Έλληνες 
  

έκθεση Αντικυθήρων 11 

επισκίαση από Μ. Ακρόπολης 
  

εκπαιδευτικά προγράμματα 
 έλλειψη διαφήμισης 

  
επεξήγηση, λεζάντες σε Αγγλικά 6 

υποβάθμιση γύρω περιοχής 9 
 

Προσωπικό 
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κακή οργάνωση 15 
 

εισιτήριο  5 

έλλειψη προσωπικού 51 
 

Πωλητήριο 2 

ανεπάρκεια χώρου 
  

ΑμΕΑ 
 ώρες λειτουργίας πωλητηρίου 8 

   μη κατάλληλο προσωπικό 25 
   Καφέ 

  
Μέτριο: 143 

 έλλειψη Α/C 
    έλλειψη μηχ πιστωτικής κάρτας 1 

   facilities  1 
   

     

     

     

     

     έλλειψη ξενάγησης 3 
 

εκθέματα, κτίριο 8 

τιμή εισιτηρίου 
  

Καφέ 1 

δωρεάν είσοδος για Έλληνες 
  

έκθεση Αντικυθήρων 4 

επισκίαση από Μ. Ακρόπολης 
  

εκπαιδευτικά προγράμματα 
 έλλειψη διαφήμισης 

  
επεξήγηση, λεζάντες σε Αγγλικά 1 

υποβάθμιση γύρω περιοχής 3 
 

Προσωπικό 1 

κακή οργάνωση 6 
 

εισιτήριο  
 έλλειψη προσωπικού 9 

 
Πωλητήριο 

 ανεπάρκεια χώρου 
  

ΑμΕΑ 
 ώρες λειτουργίας πωλητηρίου 5 

   μη κατάλληλο προσωπικό 12 
 

Ανεπαρκές: 29 
 Καφέ 

    έλλειψη Α/C 
    έλλειψη μηχ πιστωτικής κάρτας 1 

   Facilities 1 
   

     

     

     

     έλλειψη ξενάγησης 3 
 

εκθέματα, κτίριο 6 

τιμή εισιτηρίου 
  

Καφέ 1 

δωρεάν είσοδος για Έλληνες 
  

έκθεση Αντικυθήρων 
 επισκίαση από Μ. Ακρόπολης 

  
εκπαιδευτικά προγράμματα 

 έλλειψη διαφήμισης 
  

επεξήγηση, λεζάντες σε Αγγλικά 
 υποβάθμιση γύρω περιοχής 3 

 
Προσωπικό 

 κακή οργάνωση 2 
 

εισιτήριο  
 έλλειψη προσωπικού 5 

 
Πωλητήριο 

 ανεπάρκεια χώρου 
  

ΑμΕΑ 
 ώρες λειτουργίας πωλητηρίου 

    μη κατάλληλο προσωπικό 5 
 

Πολύ κακό: 21 
 Καφέ 1 

   έλλειψη Α/C 
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έλλειψη μηχ πιστωτικής κάρτας 3 
   facilities  

    

     ΣΥΝΟΛΟ  
    

     έλλειψη ξενάγησης 89 
 

εκθέματα, κτίριο 1542 

υψηλό εισιτήριο 8 
 

Καφέ 194 

δωρεάν είσοδος για Έλληνες 1 
 

έκθεση Αντικυθήρων 195 

επισκίαση από Μ. Ακρόπολης 8 
 

εκπαιδευτικά προγράμματα 2 

έλλειψη διαφήμισης 3 
 

επεξήγηση λεζάντες  87 

υποβάθμιση περιοχής 50 
 

Προσωπικό 26 

κακή οργάνωση 88 
 

εισιτήριο  82 

έλλειψη προσωπικού 131 
 

Πωλητήριο 39 

ανεπάρκεια χώρου 5 
 

ΑμΕΑ 2 

ωράριο πωλητηρίου 41 
   ακατάλληλο προσωπικό 80 
   Καφέ 20 
 

Σύνολο: 2373 σχόλια  
 έλλειψη Α/C 5 

   έλλειψη μηχ πιστωτικής κάρτας 18 
   Facilities 3 
   

      

 
Αναλυτικότερα τα σχόλια όσων θεωρούν το Μουσείο εξαιρετικό επικεντρώνονται στην αξία 
των εκθεμάτων (1163), την ωραία ατμόσφαιρα των καφέ (138), την έκθεση των Αντικυθήρων 

(125), την χαμηλή τιμή του εισιτηρίου (52), τις λεζάντες στην αγγλική γλώσσα (50), το 

πωλητήριο του Μουσείου (21), το φιλικό προσωπικό (18), τις υποδομές του Μουσείου για τα 
ΑμΕΑ (2), καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα (1).  

 

Α. Κατηγοριοποίηση των θετικών σχολίων όσων θεωρούν το Μουσείο εξαιρετικό 

 

Από την άλλη πλευρά επισημαίνεται η απουσία ξενάγησης (36), η κακή διαχείριση του 

Μουσείου (34), η υποβάθμιση της γύρω περιοχής (21), η έλλειψη προσωπικού σε συνάρτηση 
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με τις κλειστές αίθουσες (20), το ακατάλληλο προσωπικό (20), το περιορισμένο ωράριο 

λειτουργίας του πωλητηρίου (19), η λειτουργία των καφέ (10), η έλλειψη μηχανημάτων 

πιστωτικής κάρτας (10), η επισκίαση από το Μουσείο της Ακρόπολης (7), η ανεπάρκεια χώρου 

(5), η έλλειψη κλιματισμού (Α/C) κατά τους θερινούς μήνες (4), η τιμή του εισιτηρίου (3), και η 
έλλειψη διαφήμισης για το Μουσείο (1). 

  

 Β. Κατηγοριοποίηση των αρνητικών σχολίων όσων θεωρούν το Μουσείο εξαιρετικό 

 

 

Τα σχόλια όσων θεωρούν το Μουσείο πολύ καλό αναφέρονται στην πλειοψηφία τους και πάλι 

στην αξία των εκθεμάτων (283). Μιλούν για την έκθεση των Αντικυθήρων (55), την καφετέρια 

(53), τις λεζάντες στην αγγλική γλώσσα (30), το χαμηλό εισιτήριο (25), το πωλητήριο του 
Μουσείου (9), το πρόθυμο προσωπικό (7), καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα (1).  

 

Γ. Κατηγοριοποίηση των θετικών σχολίων όσων θεωρούν το Μουσείο πολύ καλό 

 

 
Τα αρνητικά σχόλια αφορούν, από την άλλη πλευρά, την έλλειψη προσωπικού και τις κλειστές 
αίθουσες (46), την κακή οργάνωση του Μουσείου (31), την απουσία οργανωμένης ξενάγησης 
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(27), την έλλειψη κατάλληλου προσωπικού φύλαξης (18), την υποβάθμιση της γύρω περιοχής 

(14), το ωράριο λειτουργίας του πωλητηρίου (9), τις ελλείψεις των καφετεριών (9), την έλλειψη 

μηχανημάτων πιστωτικής κάρτας (3), την έλλειψη διαφήμισης (2), την επισκίαση από το 

Μουσείο της Ακρόπολης (1), την έλλειψη κλιματισμού (A/C) (1) και την απουσία κατάλληλων 
παροχών (facilities) για τους επισκέπτες (1).  

 

Δ. Κατηγοριοποίηση των αρνητικών σχολίων όσων θεωρούν το Μουσείο πολύ καλό 

 

 
Όσοι κρίνουν το ΕΑΜ μέτριο εκθειάζουν τα εκθέματα του Μουσείου (82), σχολιάζουν θετικά 

την έκθεση και τον μηχανισμό των Αντικυθήρων (11), τις λεζάντες και την παρουσίαση σε 
ελληνικά και αγγλικά (6), την χαμηλή τιμή του εισιτηρίου (5), το πωλητήριο του Μουσείου (2), 

καθώς και τον κήπο και τα καφέ του Μουσείου (1).  

 

Ε. Κατηγοριοποίηση των θετικών σχολίων όσων θεωρούν το Μουσείο μέτριο 

  

 
 
Αντίθετα τα αρνητικά σχόλια των επισκεπτών, που κρίνουν το Μουσείο μέτριο, εστιάζουν στην 

έλλειψη προσωπικού και τις κλειστές συλλογές του Μουσείου (51), την ανεπάρκεια του 

υφιστάμενου προσωπικού φύλαξης (25), την έλλειψη ξενάγησης (20), την κακή οργάνωση (15), 
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την υποβάθμιση της περιοχής που βρίσκεται το Μουσείο (9), το κακό ωράριο του πωλητηρίου 

του Μουσείου (8), το υψηλό αντίτιμο του εισιτηρίου, όταν οι αίθουσες παραμένουν κλειστές 

(5), την έλλειψη μηχανήματος πιστωτικής κάρτας (1), καθώς και την έλλειψη κλιματισμού 

(A/C) κατά την θερινή περίοδο (1).  

 
ΣΤ. Κατηγοριοποίηση των αρνητικών σχολίων όσων θεωρούν το Μουσείο μέτριο 

 
 
Σχετικά με τα σχόλια των επισκεπτών, που χαρακτηρίζουν το ΕΑΜ ανεπαρκές παρατηρείται 

ότι ο πλούτος των εκθεμάτων είναι αδιαπραγμάτευτος (8). Παράλληλα η έκθεση του ναυαγίου  

των Αντικυθήρων αποσπά εξαιρετικές κριτικές (4), όπως και τα καφέ και ο κήπος του 
Μουσείου (1), το φιλικό προσωπικό (1), οι επεξηγήσεις και η παρουσίαση των συλλογών με 

ελληνικές και αγγλικές λεζάντες (1). 

 

Ζ. Κατηγοριοποίηση των θετικών σχολίων όσων θεωρούν το Μουσείο ανεπαρκές 

 

 
 
Αντίθετα τα αρνητικά σχόλια αναφέρονται στην ανεπάρκεια του προσωπικού φύλαξης (12), 

στην έλλειψη προσωπικού και στο αναιτιολόγητο κλείσιμο των αιθουσών (9), στην κακή 

διαχείριση του Μουσείου (6), στο ωράριο λειτουργίας του πωλητηρίου (5), στην υποβάθμιση 
της γύρω περιοχής (3), στην απουσία ξεναγήσεων (3), στην έλλειψη μηχανήματος πιστωτικής 
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κάρτας (1), καθώς και στις περιορισμένες και συχνά ακατάλληλες παροχές για το κοινό 

(facilities) (1). 

 

Η. Κατηγοριοποίηση των αρνητικών σχολίων όσων θεωρούν το Μουσείο ανεπαρκές 

 

 

Τέλος, το κύριο επιχείρημα όσων θεωρούν την εμπειρία στο Μουσείο πολύ κακή είναι οι 

κλειστές αίθουσες και η έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού (10), η υποβάθμιση της γύρω 

περιοχής (3), η έλλειψη μηχανημάτων πιστωτικής κάρτας (3), η έλλειψη ξενάγησης ή 

ακουστικής ξενάγησης (audio tours), που παρέχεται σε πολλά ευρωπαϊκά μουσεία (3), η κακή 
οργάνωση του Μουσείου (2), η λειτουργία των καφέ και ο παραμελημένος κήπος (1). Παρόλη 

την απογοήτευσή τους, όμως, οι επισκέπτες αναφέρονται στα αριστουργήματα των Συλλογών 

(6) και στα ωραία καφέ του Μουσείου (1).  

 

Θ. Κατηγοριοποίηση των αρνητικών σχολίων όσων θεωρούν το Μουσείο πολύ κακό 
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Ι. Κατηγοριοποίηση των θετικών σχολίων όσων θεωρούν το Μουσείο πολύ κακό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 

 

Επισκεψιμότητα του ΕΑΜ σε σχέση με άλλα Μουσεία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. 

 

Νέο Οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. 

 

 

Οργάνωση του ΕΑΜ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. 

 

Συνέντευξη με Ξεναγό  

 

Ποιά είναι η εικόνα του ΕΑΜ σήμερα; Δυνατά και αδύνατα σημεία κατά την γνώμη 

σας; 

 

Το ΕΑΜ είναι από τα πιο σημαντικά μουσεία στην χώρα μας. Ο πλούτος των 

εκθεμάτων είναι εντυπωσιακός. Το ίδιο και το καταπληκτικό κτίριο, δείγμα του 

νεοκλασικισμού στην Ελλάδα. Η ιστορία του Μουσείου είναι παράλληλη με την 

νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Μέσα από τις αίθουσες και τα εκθέματα του 

Μουσείου ξετυλίγεται η βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η αλήθεια είναι, ωστόσο, 

ότι τα τελευταία χρόνια η αίγλη του Μουσείου ειδικά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του 2004 στην Αθήνα έχει αρχίσει να φθίνει, κυρίως λόγω της υποβάθμισης της 

περιοχής και της κακής οργάνωσης και διαχείρισης του Μουσείου. Τα πρωτεία έχει 

πλέον το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, αν και το ΕΑΜ έχει την δυναμική να γίνει 

εφάμιλλο του Νέου Μουσείου Ακρόπολης. Χρειάζεται όραμα και προσπάθεια γι αυτό! 

Κάποια κακώς κείμενα έχουν αντιμετωπιστεί το τελευταίο διάστημα όπως π.χ. η 

έλλειψη προσωπικού, Πολλές όμως από τις λύσεις αυτές είναι έκτακτες..θα πρέπει να 

υπάρξει ένας γενικότερος σχεδιασμός με μόνιμες λύσεις. 

 

Σε τί πλαίσιο γίνονται οι ξεναγήσεις σας στο ΕΑΜ; 

 

Είναι συνήθως ξεναγήσεις είτε ομαδικές είτε privee, που κλείνονται μέσω πρακτορείων 

ή οργανωμένων γραφείων που προσφέρουν ξεναγήσεις. Μερικοί τουρίστες κλείνουν 

ξεναγό από τα ξενοδοχεία του κέντρου και ο ξεναγός επιλέγει τα μέρη που θα 

επισκεφθούν, ανάλογα με τις προτιμήσεις του ιδίου αλλά και των πελατών. Υπάρχουν 

πακέτα ξενάγησης στην Αθήνα που εντάσσουν το ΕΑΜ στο πρόγραμμά τους. Συνήθως 

όμως ειδικά για ξενάγηση μισής μέρας (half day), κάτι που προτιμούν οι τουρίστες 

κρουαζιέρας, οι ξεναγήσεις περιορίζονται στο Μουσείο Ακρόπολης, τον βράχο της 

Ακρόπολης και την Διονυσίου Αεροπαγίτου. Και οι τουρίστες κρουαζιέρας αυξάνονται 

πολύ τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα, αν κάποιος επισκέπτης του 

Μουσείου το επιθυμεί, να κλείσει κάποιον ιδιώτη ξεναγό από τον γκισέ της έκδοσης 

εισιτηρίων...Αυτή είναι μία λύση. 

 

 

Τι σας μεταφέρουν οι τουρίστες που ξεναγείτε, μετά την επίσκεψη στο Μουσείο; 

 

Για τους περισσότερους το Μουσείο είναι άγνωστο. Την Ακρόπολη φυσικά και την 

γνωρίζουν όλοι. Μόλις βλέπουν, όμως, το Μουσείο και μπαίνουν μέσα καταλαβαίνουν 

πως πρόκειται για κρυμμένο στολίδι της Αθήνας, ειδικά όταν βλέπουν τα εκθέματα. 

Είναι μία αποκάλυψη για τον μέσο τουρίστα. Αναρωτιούνται βέβαια γιατί δεν 

διαφημίζεται το Μουσείο. Μερικοί λένε, επίσης, ότι η ξενάγηση είναι αναγκαία παρά 

το γεγονός ότι υπάρχουν λεζάντες στα αγγλικά γιατί αλλιώς θα έχαναν μεγάλο μέρος 

από την αφήγηση του αρχαίου ελληνικού παρελθόντος. Η ξενάγηση θεωρώ είναι 

βασικό σε ένα μουσείο. Στα περισσότερα μουσεία του εξωτερικού υπάρχουν audio tour 

ακόμη και κανονικές οργανωμένες ξεναγήσεις. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και στο 

ΕΑΜ. Η απογοήτευσή τους είναι μεγάλη όταν οι αίθουσες είναι κλειστές και με ρωτούν 

γιατί .. Όταν τους εξηγείς, άλλοι κατανοούν ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της δύσκολης 

οικονομικής συγκυρίας της χώρας και άλλοι το θεωρούν δικαιολογία, σε μία χώρα με 
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αυξημένο τουρισμό. Την περίοδο αυτή έχει λυθεί κάπως το θέμα...Το άλλο πρόβλημα 

είναι το πωλητήριο. Το ωράριο και τα πωλητέα αντικείμενα... Η ποικιλία είναι 

περιορισμένη...Όλοι οι τουρίστες θέλουν να πάρουν κάτι φεύγοντας και δυστυχώς το 

πωλητήριο δεν σε προδιαθέτει ... δυστυχώς επίσης η υποβάθμιση της περιοχής δεν 

επιτρέπει να ανοίξουν π.χ. ωραία εστιατόρια, καφέ...υπάρχουν μόνο τα δύο καφέ του 

Μουσείου που είναι αξιοπρεπή αλλά θα μπορούσαν να είναι καλύτερα.  

 

Σε ποιό βαθμό παίζει ρόλο η διαχείριση του Μουσείου; 

 

Η διαχείριση του Μουσείου είναι πολύ σημαντική. Είναι στην ουσία η λήψη της 

απόφασης για το ποιά εικόνα θα έχει το Μουσείο. Χρειάζεται όραμα αλλά και 

φαντασία. Το Μουσείο έχει καταπληκτικά ευρήματα. Η εικόνα όμως μπορεί να 

καταστραφεί από το πιο απλό..Το πιο σημαντικό κατά την γνώμη μου είναι οι άνθρωποι 

που εργάζονται εντός του Μουσείου, κυρίως οι φύλακες. Είναι η εικόνα του Μουσείου 

και της ελληνικής κοινωνίας προς τα έξω. Ένας ευγενής, εξυπηρετικός, χαμογελαστός 

φύλακας, με πέντε γνώσεις δίνει μία ευχάριστη εικόνα σε κάποιον που ήρθε στο 

Μουσείο να ψυχαγωγηθεί. Η διαχείριση είναι πολλά πράγματα. Από το προσωπικό 

μέχρι και το γρασίδι στον κήπο. Το ΕΑΜ έχει δυνατά χαρτιά. Πρέπει να τα 

αξιοποιήσει.  

 

Πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι ξεναγοί στην διαχείριση του ΕΑΜ; 

 

Πιστεύω ότι η συνέργεια ξεναγών και διοίκησης του Μουσείου είναι πολύ σημαντική. 

Ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα πολλοί ξεναγοί είναι συγχρόνως και αρχαιολόγοι, με 

μεγάλη επιστημονική γνώση, ιδιαίτερα μετά την δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας 

ξεναγού με τα ταχύρρυθμά προγράμματα, που διενεργούν τα ελληνικά Πανεπιστήμια. 

Η διοίκηση του Μουσείου στο πλαίσιο της χάραξης της εξωστρεφούς πολιτικής του θα 

μπορούσε να προωθήσει μέσω του Σωματείου Ελλήνων Ξεναγών την επίσκεψη στο 

Μουσείο.  

 

Έχετε κάποια πρόταση; 

 

Προτάσεις θα μπορούσαν να υποβληθούν πολλές, εφόσον υπάρχει στενή συνεργασία 

ξεναγών και Μουσείου. Πρόχειρα θα μπορούσα για παράδειγμα να σκεφτώ 

προγραμματισμό οργανωμένων ομαδικών ξεναγήσεων με κρατήσεις μέσω της 

ιστοσελίδας του ΕΑΜ. Οι ξεναγήσεις μπορούν να γίνονται σε σταθερή βάση από 

επαγγελματίες ξεναγούς. Από το αντίτιμο της ξενάγησης ένα μέρος θα μπορούσε να 

παίρνει ο ιδιώτης ξεναγός και ένα μέρος το ίδιο το Μουσείο. Γιατί όχι; Αυτή θα ήταν 

μία αμοιβαία επωφελής λύση. Πιθανώς να ήταν εφικτή στο πλαίσιο του υπάρχοντος 

νομικού πλαισίου του Μουσείου..αυτό δεν το γνωρίζω όμως. Αυτό θα έδινε δουλειά και 

στους νέους ξεναγούς που είναι παιδιά με γνώσεις και προσόντα αλλά και έσοδα στο 

Μουσείο. Μία άλλη πρόταση θα ήταν η συνεργασία ξεναγών και Μουσείου, 

προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τουριστικούς πράκτορες για να διαφημίσουν το 

Μουσείο. Πολλοί αρχαιολόγοι λένε τι σημασία έχει η διαφήμιση ή το πωλητήριο ή το 

καφέ; Στόχος του Μουσείου είναι να υπηρετεί τον σκοπό του! Μα ο σκοπός του 

Μουσείου και η αποστολή του εκπληρώνεται στο μέγιστο, εάν πολλαπλασιάζεται η 

επισκεψιμότητα του Μουσείου.  

 

Ως προς την διαφήμιση του Μουσείου στο εξωτερικό τι θα λέγατε; 

 



94 

 

Τα εκθέματα του Μουσείου είναι ο καλύτερος διαφημιστής. Απλά πρέπει να γίνουν 

συγκεκριμένες κινήσεις στην πηγή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν σημαντικό 

ρόλο. Ασφαλώς και το Tripadvisor, που έχει τεράστια επιρροή..Επίσης η ένταξη του 

Μουσείου στο Google Art Project, που δεν έχει γίνει έως τώρα. Μία τέτοια κίνηση θα 

ενέτασσε το ΕΑΜ στα σημαντικότερα Μουσεία παγκοσμίως. Βλέποντας ο επισκέπτης 

το ΕΑΜ στο Google Art Project του δίνει τροφή να το ψάξει, να το βρει και να το 

επισκεφτεί. Πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του διαδικτύου μαζί με μία 

"έξυπνη" στρατηγική. Έχει τεράστια δύναμη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. 

 

Συνέντευξη Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαου 

Ξυδάκη που δημοσιεύτηκε στις 7-4-2015 στην Εφημερίδα Αυγή  

Ολόκληρη η συνέντευξη στο http://www.avgi.gr/article/5443792/nikos-xudakis-

den-einai-to-skulaki-poluteleias-o-politismos-einai-to-kathimerino-psomi 

 

Νίκος Ξυδάκης: Δεν είναι το σκυλάκι πολυτελείας ο πολιτισμός, είναι το 

καθημερινό ψωμί 

Στις προγραμματικές σας δηλώσεις κάνατε λόγο για άλμα από τη χαμένη άνοιξη του 

'60 στην προοπτική της 21ης χιλιετίας. Με ποιο μοντέλο πολιτιστικής διαχείρισης 

και δεδομένης της περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας θα επιχειρήσετε ως 

αριστερή κυβέρνηση αυτό το άλμα; 

Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα δεν είναι ο χαμηλός προϋπολογισμός που είχε 

πάντα το υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα είμαστε σε μια χώρα χρεοκοπημένη, που τα 

χρήματα περικόπτονται αγρίως από τους πολιτιστικούς οργανισμούς, που λειτουργούμε 

οριακά στην πολιτιστική κληρονομιά. Όχι επικίνδυνα, αλλά οριακά, αφού ο σύγχρονος 

Πολιτισμός έχει φάει το μεγάλο στραπάτσο και κάνουμε περικοπές στα νοσοκομεία και 

τα σχολεία. Αυτά πρέπει να τα δούμε μαζί. Σκεπτόμενος τη δεινή οικονομική 

κατάσταση και επίσης τη δεινή κατάσταση των ανθρώπων που έχουν περιπέσει στην 

ανεργία ή τη διαρκή πενία, σκέφτομαι ότι ο Πολιτισμός πρέπει να τους δώσει 

αυτοπεποίθηση ξανά, λίγο κουράγιο, μια πνοή, μια έμπνευση και ταυτόχρονα να τους 

δώσει και την υλική αξιοπρέπεια δηλαδή την αξιοπρέπεια, μέσω της εργασίας.  

* Πώς οφείλει να χειρονομήσει η Αριστερά στην κοινωνία στο κομμάτι του 

Πολιτισμού; 

Η ενίσχυση φρονήματος είναι πηγή αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης και θα πρόσθετα 

ότι θα πρέπει να αποδείξει η Αριστερά και κάθε δημοκρατική δύναμη ότι ο Πολιτισμός 

δεν είναι μόνο αυτογνωσία, αλλά και πηγή πλούτου. Είναι μια ολιστική προσέγγιση. 

Προσφέρει πνευματική χαρά, αισθητική συγκίνηση και υλικό πλούτο. Δεν είναι το 

σκυλάκι πολυτελείας ο Πολιτισμός, είναι το καθημερινό ψωμί. Μπορεί και να φτιάξει 

ψωμί, και να το προσφέρει.  

(...) 

* Σκοπεύετε να θέσετε στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, ενδεχομένως και στον 

πρωθυπουργό, το θέμα της ανάγκης αυτονομίας του υπουργείου Πολιτισμού; 

Ναι, αλλά όχι με έναν φορμαλιστικό τρόπο. Πρέπει να δούμε την ουσία, τι είναι πιο 

λειτουργικό για το σύνολο του κυβερνητικού έργου και το πιο αποδοτικό επίσης με 

όρους και δημοσιονομικούς και απόδοσης εσόδων. Το υπουργείο Πολιτισμού παράγει 

και μπορεί να παράγει πολύ περισσότερα έσοδα. Κάποιες μελέτες των τελευταίων δύο - 

τριών ετών υπολόγισαν ότι ο εκτιμώμενος πολλαπλασιαστής για τις επενδύσεις που 

γίνονται στον Πολιτισμό είναι της τάξης του 3,4 με 3,5. Είναι ιλιγγιώδης 

πολλαπλασιαστής, δεν υπάρχει άλλο πράγμα μέσα στη δημόσια οικονομία, ίσως και 

στην ιδιωτική, που να έχει τέτοιους συντελεστές. Υπάρχει ένα πεδίο δόξης και πλούτου 
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λαμπρό για τον Πολιτισμό και από τη μεριά του κράτους το μόνο αρμόδιο όργανο να 

παρέμβει ρυθμιστικά ως παραγωγός, ρυθμιστής, εμπνευστής, στρατηγικός επιτελικός 

παίκτης είναι το υπουργείο Πολιτισμού. Πρέπει να το δούμε σε μια συνολική πορεία 

και στρατηγική της κυβέρνησης και να δούμε αν μπορεί αυτό το υπουργείο ως 

αυτοτελές να επιτελέσει ουσιαστικότερα και πιο αποδοτικά τον ρόλο του. Αυτό σε κάθε 

περίπτωση είναι απόφαση του πρωθυπουργού.  

 (....) 

* Το Μουσείο της Ακρόπολης είναι εποπτευόμενος οργανισμός. Έχετε πει ότι 

σκέφτεστε να ακολουθήσετε το παράδειγμα του Μουσείου της Ακρόπολης και για 

άλλα μεγάλα μουσεία της χώρας. Σκοπεύετε να το επανεξετάσετε αυτό, ώστε τα 

έσοδά του να βοηθούν και άλλες ανάγκες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας; 

Το Μουσείο της Ακρόπολης έχει ένα πρόβλημα. Ενώ το αυτοδιοίκητο του επέτρεψε να 

αναπτυχθεί πολύ καλά προς όφελός του, τα οφέλη που αποκομίζει δεν βοηθούν άλλα 

μικρότερα μουσεία. Αν δώσουμε σε κάποια μεγάλα μουσεία έναν βαθμό αυτοτέλειας, 

θα πρέπει να έχει ληφθεί πρόνοια ώστε τα ενδεχομένως ή αρκετά πιθανά αυξημένα 

έσοδα να διαμοιράζονται ομαλά προς όφελος όλων των μικρών μουσείων και των 

αρχαιολογικών χώρων που έχουν ανάγκη.  

* Υπηρεσιακοί παράγοντες υποστηρίζουν ότι η μορφή του εποπτευόμενου 

οργανισμού ανοίγει πιθανά παράθυρα σε ιδιωτικοποίηση. 

Προς Θεού, όχι. Αυτό που μπορεί να συμβεί, και συμβαίνει στην περίπτωση του 

Μουσείου της Ακρόπολης είναι ότι έχει μια αυξημένη εξουσία ο εκάστοτε υπουργός 

που διορίζει το Δ.Σ. ή τον διευθυντή εφόσον δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός. Αυτό 

πράγματι με κάποιο τρόπο είναι προβληματικό. Δεν είμαι υποχρεωτικά υπέρ της 

πλήρους αυτονομίας, αλλά νομίζω ότι για το Αρχαιολογικό Μουσείο που είναι η 

ναυαρχίδα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μαζί με τη Δήλο, τους Δελφούς 

κ.ά. εκεί πρέπει ο Διευθυντής και μεγαλύτερη θητεία να έχει, να έχει υποστηρικτικά ένα 

Δ.Σ., να μπορεί να διαχειριστεί στοιχειωδώς έναν προϋπολογισμό, να μπορεί να 

σχεδιάσει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, να μπορεί να σχεδιάσει ακόμα και δικά 

του πωλητέα αντικείμενα. Επιμένω ότι με κάποιο τρόπο και νομοθετημένα θα πρέπει 

και μέρος των εσόδων να διοχετεύεται για υποστήριξη του εθνικού συνόλου και επίσης 

η εποπτεία από την Αρχαιολογική Υπηρεσία να είναι αρκετά ισχυρή, μαζί με την 

εξουσία που ασκούν οι πολιτικοί ηγέτες, ώστε να έχουμε ομαλές συνέχειες. 

Η πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείρισή της είναι δημόσιο αγαθό, προστατευμένο 

από το Σύνταγμα. Το υπουργείο Πολιτισμού και η Αρχαιολογική Υπηρεσία υπάρχουν 

για να εγγυώνται αυτή την προστασία. Θα ήμουν ο τελευταίος που θα άνοιγα ένα 

παραθυράκι για να απειληθεί ο δημόσιος χαρακτήρας και ο χαρακτήρας του 

διασφαλισμένου και εγγυημένου δημόσιου αγαθού για όλους του Έλληνες πολίτες. 

(...) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. 

 

Συνέντευξη του πρώην Αναπληρωτή Διευθυντή του ΕΑΜ, δρ. Γεώργιου Κακκαβά 

στην εφημερίδα LIFO στις 28-5-2014 

http://www.lifo.gr/mag/features/4321 

 

124' με τον Γεώργιο Κακαβά  

 

 

Μιλήστε μας για τα καλοκαιρινά σχέδιά σας αναφορικά με το Μουσείο.  

 

Γιορτάζουμε τα εκατόν είκοσι πέντε χρόνια από τα επίσημα εγκαίνιά του και θα 

κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις γι' αυτό. Είμαστε ευτυχείς που το Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο έχει τώρα την ευκαιρία να λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο και όλες του τις 

αίθουσες ανοιχτές – μιλάμε για 64 αίθουσες, 9.500 τ.μ. εκθεσιακού χώρου και για 

προσωπικό που ανά μονή βάρδια είναι, τουλάχιστον, 80 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι 

μόνο με τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού που γίνανε μπορούμε να ανοίγουμε από 

τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, επτά ημέρες την εβδομάδα και να δεχόμαστε τους 

τακτικούς μας επισκέπτες αλλά και τους τουρίστες, οι οποίοι γράφουν στο βιβλίο 

επισκεπτών τις καλύτερες εντυπώσεις και τη χαρά τους που επιτέλους βρίσκουν όλες 

τις αίθουσες ανοιχτές! Συγχρόνως, έχουμε φροντίσει για την ασφαλή πρόσβαση στο 

Μουσείο. Με συντονισμένες προσπάθειες και τη συνεργασία δημόσιων φορέων και 

οργανισμών αλλά και εθελοντών καταφέραμε να εξυγιάνουμε, στο μέτρο του δυνατού, 

την Τοσίτσα και τη γύρω περιοχή, ούτως ώστε οι δυνητικοί επισκέπτες του Μουσείου 

να το επισκέπτονται με περισσότερη ασφάλεια, κυρίως το βράδυ. Θα ήθελα, με αυτή 

την ευκαιρία, να πω στον κόσμο ότι η πρόσβαση στο Μουσείο είναι πλέον απόλυτα 

ασφαλής.  

 

 

Οι επισκέπτες του Μουσείου είναι κυρίως τουρίστες ή έρχονται και Έλληνες;  

 

Εμείς είμαστε ένα Μουσείο που δουλεύει όλο τον χρόνο και όχι μόνο κατά τη διάρκεια 

της τουριστικής περιόδου. Τα περισσότερα σχολεία της Αττικής αλλά και πολλά απ' 

όλη την Ελλάδα έρχονται με οργανωμένες επισκέψεις. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε έναν 

πόλο έλξης, την έκθεση-σταθμό για τα μουσειακά δεδομένα της χώρας μας αλλά και 

της Ευρώπης, το «Ναυάγιο των Αντικυθήρων», το οποίο τελειώνει, μετά από δύο 

παρατάσεις, στις 29 Ιουνίου. Αποτελεί πόλο έλξης και για τα παιδιά, που μπορούν να 

μάθουν την αρχαία τεχνολογία που μας κάνει υπερήφανους, μια και ο πρώτος 

υπολογιστής της αρχαιότητας βρίσκεται ανάμεσα στα εκθέματα της έκθεσης. Πρόκειται 

να ανοίξει τα φτερά της και για το εξωτερικό: το φθινόπωρο του 2015 θα πάει στη 

Βασιλεία της Ελβετίας, στο Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig. Ο υπουργός 

Πολιτισμού έχει αναγγείλει ότι το 2016 θα είναι ανάμεσα στις εκθέσεις που θα 

φιλοξενηθούν στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον, με την επαναλειτουργία της. 

Όλο τον χρόνο έχουμε τους επισκέπτες της πόλης της Αθήνας που είναι οι ντόπιοι, οι 

εραστές της κλασικής τέχνης, τα σχολεία, τα ΑμΕΑ – γι' αυτό, εξάλλου, 

προγραμματίζουμε εκδηλώσεις ειδικά για εμποδιζόμενα άτομα. Ανάμεσα στους 

επισκέπτες του Μουσείου είναι και οι μελετητές, οι οποίοι ζητούν φωτογραφίες και 

χρησιμοποιούν την πολύ καλή βιβλιοθήκη που έχουμε, η οποία ανακαινίστηκε με τη 

γενναιόδωρη χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση. Είναι μία από τις καλύτερες στο είδος της, 

για την αρχαία ελληνική τέχνη γενικά. Βέβαια, η απογείωση γίνεται την τουριστική 
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περίοδο – πέρσι είχαμε αύξηση της επισκεψιμότητας από 31% έως και 81%, όταν 

διευρύναμε το ωράριο. Είναι μεγάλα ποσοστά αυτά, επειδή ξέρω πόσο δύσκολα 

επιβιώνουν τα μουσεία, δημόσια και ιδιωτικά, πόσο η περιρρέουσα οικονομική 

κατάσταση, η οποία είναι αρνητική για τη χώρα μας, δυσκολεύει τις οικογένειες να 

βάλουν στον προγραμματισμό τους και την επίσκεψη σε ένα Μουσείο. Γι' αυτό 

προσπαθούμε, πέρα από τα αρχαία, να δίνουμε ένα κίνητρο, ένα κέντρισμα, ώστε όσοι 

έχουν επισκεφθεί το Μουσείο να ξανάρθουν. Έτσι οργανώνουμε εκδηλώσεις, εκθέσεις 

και δρώμενα που ξεφεύγουν από το παραδοσιακό αρχαιολογικό πρόγραμμα των 

μουσείων. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής της εξωστρέφειας έχουμε ζητήσει να 

αναβαθμιστεί το πωλητήριό μας, ώστε να είμαστε πιο ελκυστικοί στο ξένο, 

τουλάχιστον, κοινό που θέλει να αγοράσει ένα ενθύμιο, έχουμε αναβαθμίσει το café του 

αιθρίου, όπου πίνεις τον καφέ σου ανάμεσα στα αρχαία γλυπτά – συγχρόνως, σε αυτόν 

το χώρο γίνεται σύζευξη ανάμεσα στην αρχαία και τη νέα καλλιτεχνική δημιουργία. 

Φέρνουμε Έλληνες καλλιτέχνες που δείχνουν τη δουλειά τους στο αίθριο αλλά και στις 

αίθουσες του Μουσείου, πάντα μετά τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού 

Συμβουλίου. Έχουμε καθιερώσει τα «Παραμύθια της Κυριακής», οργανώνουμε 

πρωινές συναυλίες και κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις. Πιστεύω ότι το Μουσείο πρέπει 

να είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, να λειτουργεί και να παίρνει τον παλμό 

της σύγχρονης πραγματικότητας, να υπάρχει το έκθεμα, αλλά ασφαλώς να υπάρχει κι η 

δράση, να υπάρχει το δρώμενο, προκειμένου να έλκουμε περισσότερο κόσμο. Να 

έχουμε ένα μουσείο, μεταφορικά μιλώντας, φωτεινό, ένα Μουσείο φιλικό, το οποίο οι 

επισκέπτες να εντάσσουν στην καθημερινότητά τους.  

 

Μέχρι τώρα βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο;  

 

Μεγάλη! Μόλις πριν από λίγες μέρες, στις 18 Μαΐου, τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, που 

η είσοδος ήταν ελεύθερη, μας επισκέφθηκαν 4.500 άτομα. Εδώ θέλω να πληροφορήσω 

το κοινό για την πρόσφατη διυπουργική απόφαση με την οποία όλοι οι άνεργοι 

συμπολίτες μας με ενεργή κάρτα ανεργίας μπορούν να επισκεφθούν τα δημόσια 

μουσεία μας δωρεάν. Συχνά έχουμε πρόβλημα και χρειάζεται να βάζουμε σειρά 

προτεραιότητας, γιατί οι αίθουσες χωράνε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Κατά τη 

διάρκεια των εκδηλώσεων για την επέτειο του θανάτου της Μαρίας Κάλλας, στη 

συναυλία που έγινε σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή στον εξωτερικό χώρο 

του Μουσείου, παρευρέθηκαν 2.500 άτομα που θαύμασαν το ωραία φωτισμένο 

πρόπυλο, το οποίο είναι έργο του Ερνέστου Τσίλλερ, μια και το Μουσείο χτίστηκε σε 

διαφορετικές φάσεις. Έργο του Τσίλλερ είναι και το Νομισματικό Μουσείο, το «Ιλίου 

Μέλαθρον», όπου είμαι Διευθυντής και όπου ακολουθούμε την ίδια πολιτική 

εξωστρέφειας. Στον υπέροχο κήπο του και στο café του οργανώνουμε μουσικές 

βραδιές, παρουσιάζουμε βιβλία, προβάλλουμε ταινίες και τον διαθέτουμε για 

κοινωφελείς σκοπούς. Προσπαθούμε πάντα, εγώ και οι συνεργάτες μου, να κρατάμε 

ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού. Τα δημόσια Μουσεία, για να επιβιώσουν, πρέπει να 

έχουν επισκέπτες, να είναι αρκετές ώρες ανοιχτά, να έχουν σωστή φύλαξη, ενδιαφέρον 

υλικό στα πωλητήριά τους και να προσφέρουν μια ανάπαυλα στα café, αλλά και μετά 

το πέρας της λειτουργίας τους τα προαύλιά τους να μπορούν να γίνονται πόλος έλξης 

των επισκεπτών. Πιστεύω ότι το Μουσείο πρέπει να είναι ένα ζωντανό κύτταρο της 

κοινωνίας, να λειτουργεί και να παίρνει τον παλμό της σύγχρονης πραγματικότητας.  

 

Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

αυτήν τη στιγμή το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.  
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Υπάρχουν ελλείψεις σε μόνιμο φυλακτικό προσωπικό. Προς το παρόν έχουν καλυφθεί 

με εποχικές προσλήψεις, τι θα γίνει όμως από την 1η Νοεμβρίου; Πρέπει να 

καταλάβουμε ότι για τον πολιτισμό χρειάζεται να γίνουν προσλήψεις είτε μόνιμων 

υπαλλήλων είτε αορίστου χρόνου ή, ακόμα, να καλυφθούν οι ανάγκες με μετατάξεις. 

Μια τονωτική ένεση για τα μουσεία ήταν οι μετατάξεις από τον ΗΣΑΠ και η εμπειρία 

μου μού λέει πως αυτοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από εμάς, αγάπησαν 

πραγματικά τη δουλειά τους. Δυσκολία υπάρχει και στη χορήγηση υπερωριών, για να 

μπορέσει να γίνει μια εκδήλωση εκτός ωραρίου. Κάτι άλλο που ζητάμε, το οποίο 

συζητιέται, είναι να υπάρχει ομοιόμορφη εμφάνιση του προσωπικού, ώστε να 

εντοπίζεται εύκολα. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η γραφειοκρατία 

στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Μουσείου, με αποτέλεσμα η 

χρηματοδότηση να καθυστερεί αρκετά. Επίσης, η συντήρηση ενός τόσο μεγάλου 

Μουσείου απαιτεί την ύπαρξη τεχνικού προσωπικού, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, το 

οποίο δεν διαθέτουμε. Ο καθαρισμός ενός τεράστιου χώρου δεν μπορεί να γίνεται με 

συμβασιούχους καθαριστές. Δεν αρκεί μόνο να έχεις σπουδαία εκθέματα και 

εμπνευσμένους συνεργάτες, πρέπει να υπάρχουν χρήματα από το Δημόσιο – εξάλλου, 

δεν διαχειριζόμαστε άμεσα τα έσοδά μας, αυτά πηγαίνουν στο Ταμείο Αρχαιολογικών 

Πόρων. Βασιζόμαστε πολλές φορές στις δωρεές του σωματείου των "Φίλων του ΕΑΜ" 

και σε άλλες χορηγίες για να οργανώσουμε, κυρίως, εκθέσεις στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Καταλαβαίνετε, όμως, ότι λόγω ελλείψεων, ακόμα και σε αναλώσιμα υλικά, 

δεν μπορείς να τα διεκπεραιώσεις όλα αυτά! Το Μουσείο είναι ένας μεγάλος 

μηχανισμός που χρειάζεται κρατική υποστήριξη. Δεν μπορώ να πω ότι δεν την έχουμε. 

Την έχουμε, αλλά όχι στον βαθμό που θα έπρεπε για να απογειωθεί το πρώτο Μουσείο 

της χώρας.  

 

Έχετε προσανατολιστεί και στην αναζήτηση χορηγιών για να αντεπεξέλθετε στις 

απαιτήσεις;  

 

Είναι τόσο δύσκολη η διαδικασία προκειμένου να γίνει κάποιος χορηγός, που είναι 

αποτρεπτική. Πρέπει να βρεθεί ένας πιο ευέλικτος τρόπος, ώστε να μπορεί ο χορηγός 

να ωφελήσει το Μουσείο, χωρίς να εμπλέκεται σε μια τόσο χρονοβόρα γραφειοκρατική 

πραγματικότητα.  

 

Στους επισκέπτες του Μουσείου ποιο «μυστικό» θα αποκαλύπτατε, ποιο έκθεμα ή 

αίθουσα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά;  

 

Καθεμία αίθουσα έχει κι έναν ξεχωριστό θησαυρό που μπορεί να ανακαλύψει ο 

καθένας. Από τα πιο διάσημα αγάλματα είναι ο Δίας ή Ποσειδώνας του Αρτεμισίου, το 

καταπληκτικό αυτό χάλκινο άγαλμα. Επίσης, ο «Τζόκεϊ» του Αρτεμισίου και ο Έφηβος 

των Αντικυθήρων, αυτό το θαυμάσιο γλυπτό που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το 

κάλλος και την ταυτότητά του. Δημοφιλές έκθεμα είναι και η λεγόμενη Χρυσή Μάσκα 

του Αγαμέμνονα. Εξαιρετικός είναι ο τρόπος έκθεσης της Αιγυπτιακής Συλλογής – 

θεωρώ ότι είναι ένα από τα ατού του Μουσείου. Ο αιγυπτιακός είναι ένας πολιτισμός 

παράλληλος με τον ελληνικό, με τον οποίο όμως δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Θα ήθελα, 

ακόμα, να σταθώ στις λευκές ληκύθους από την Ερέτρια και στις τοιχογραφίες της 

Θήρας, που είναι μια έκθεση-κόσμημα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι και οι 

θησαυροί που δεν έχουμε δει ακόμα και βρίσκονται στις αποθήκες, τα κρυμμένα 

διαμάντια που δεν χωράνε στα 9.500 τ.μ. του Μουσείου κι εύχομαι κάποια στιγμή να 

δοθεί η ευκαιρία, έστω με περιοδικές εκθέσεις, να τα δούμε και να τα θαυμάσουμε! Ένα 

κρυμμένο διαμάντι που πήγε σε έκθεση στη Φιλιππούπολη και τη Σόφια είναι το Χρυσό 
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Δαχτυλίδι του Θησέα, το οποίο βρέθηκε στην Ακρόπολη. Τώρα προσπαθούμε να 

βρούμε τον τρόπο να το προβάλλουμε, έστω για λίγους μήνες, στο Μουσείο, για να το 

γνωρίσει το κοινό.  

 

Έχετε ετοιμάσει την επόμενη περιοδική έκθεση, αυτήν που θα διαδεχθεί το «Ναυάγιο 

των Αντικυθήρων»;  

 

Προσανατολιζόμαστε στη δημιουργία μιας έκθεσης με προϊστορικές αρχαιότητες, γιατί 

μέχρι σήμερα έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας στις κλασικές, ελληνιστικές και 

ρωμαϊκές. Έχουμε θέσει πολύ ψηλά τον πήχη μετά την καταπληκτική έκθεση των 

«Αντικυθήρων», η οποία χαρακτηρίστηκε η πιο επιτυχημένη της δεκαετίας διεθνώς. 

Επίσης, θα φιλοξενήσουμε την κοινή έκθεση της Ελλάδας με την Ιταλία, στο πλαίσιο 

της Ελληνικής Προεδρίας, που αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στη Ρώμη και θα έρθει στο 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μια επιλογή 

αριστουργημάτων από την Ιταλία και την Ελλάδα και θα είναι η αμέσως επόμενη 

περιοδική μας έκθεση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. 

 

Συνεντεύξεις με αρχαιολόγους του ΕΑΜ 

 

Α. 

 

Πώς κρίνετε τον οργανισμό του ΕΑΜ και πως επηρεάζει την διοίκηση του 

Μουσείου; 

 

Το οργανόγραμμα αποτελεί βασικό εργαλείο λειτουργίας ενός οργανισμού. Ο 

οργανισμός του Μουσείου θα μπορούσε να εμπλουτιστεί. Δυστυχώς με τον τελευταίο 

οργανισμό του ΕΑΜ καταργήθηκε το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Αυτήν την στιγμή 

υπάρχει μία υπάλληλος, που ανήκει  στο Τμήμα Γλυπτών και ασχολείται με την 

προβολή του Μουσείου αλλά δεν υπάρχει ξεχωριστό Τμήμα γι αυτό, όπως στα 

περισσότερα μουσεία του εξωτερικού.  

 

Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει αλλαγή στο νομικό πλαίσιο του ΕΑΜ; 

 

Σίγουρα τα αυξημένα περιθώρια αυτενέργειας θα έδιναν περισσότερες δυνατότητες στο 

Μουσείο. Θεωρώ, ωστόσο, ότι το ζήτημα δεν είναι το νομικό καθεστώς αλλά η 

διοίκηση του Μουσείου. Χρειάζεται μία διοίκηση που να εμπνεύσει τους υπαλλήλους 

του Μουσείου προς ένα κοινό σκοπό. Χρειάζεται μία διοίκηση που να μπορεί να 

αξιοποιήσει τις ικανότητες όλων των εργαζομένων. Το Μουσείο είναι, εξάλλου, μία 

μικρή κοινότητα ανθρώπων.  

 

Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή στον ορισμό του Διευθυντή; 

 

Ναι. Να είναι αντικειμενικός και αξιοκρατικός και να λαμβάνεται υπόψιν ο 

υπηρεσιακός φάκελος. Τι έχει κάνει πριν ο κάθε υποψήφιος. Έχει κάνει εκθέσεις; Δεν 

αρκεί μόνο ένα διδακτορικό και η επιστημονική γνώση. Πάντως ένας μάνατζερ δεν 

είναι λύση. Χρειάζεται κάποιος με βαθιά επιστημονική γνώση και εμπειρία.  

 

Τον έλεγχο των καφέ και του πωλητηρίου έχει το ΤΑΠΑ. Πιστεύετε ότι πρέπει να 

αλλάξει; 

 

Φυσικά. Το Μουσείο θα έπρεπε να έχει την ευελιξία να σχεδιάζει τα πωλητέα 

αντικείμενα. Είχε γίνει μία προσπάθεια παλιότερα να σχεδιάζονται από το Μουσείο τα 

αντικείμενα που πωλούσε το πωλητήριο. Κόλλησε όμως στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΤΑΠΑ. Οι τελευταίες δηλώσεις του κου Ξυδάκη αναφέρονται στην αλλαγή του ΤΑΠΑ. 

Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει. Ίσως να γίνει μία αλλαγή στο νομικό πλαίσιο του 

ΤΑΠΑ.  

 

Ως προ την πολιτιστική διαχείριση του ΕΑΜ τι πιστεύετε; 

 

Η καμπή για την πολιτιστική διαχείριση του Μουσείου είναι η έκθεση για τον 

μηχανισμό των Αντικυθήρων. Σχεδιάστηκε από τον πρώην Διευθυντή του ΕΑΜ, Νίκο 

Καλτσά, σε συνεργασία με μία ομάδα συναδέλφων. Ο κος Καλτσάς ήταν ένας 

άνθρωπος που αθόρυβα έκανε σπουδαία πράγματα για το Μουσείο. Είχε τις επαφές με 

Μουσεία του εξωτερικού και είχε πολλές ιδέες. Η έκθεση για τα Αντικύθηρα άλλαξε τα 

δεδομένα του ΕΑΜ. Από εκεί που η επισκεψιμότητα ήταν στο ναδίρ με την έκθεση 
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απογειώθηκε. Για την έκθεση βρήκαμε χορηγούς. Π.χ. η Cosmote και άλλοι. Πολλούς 

από αυτούς τους χορηγούς τους βρήκαμε  εμείς μέσω γνωστών.  

 

Ψάχνετε χορηγίες, όταν στήνεται μία έκθεση; 

 

Ναι βέβαια και μάλιστα ζητάμε από τους χορηγούς χορηγίες σε είδος, για να 

αποφύγουμε την γραφειοκρατία του νομικού πλαισίου για την πολιτιστική χορηγία. Για 

παράδειγμα ζητάμε να νοικιάσουν τα ηχοσυστήματα, όταν είναι να γίνει μία συναυλία ή 

να τυπώσουν καταλόγους και να μας τους φέρουν. Πολλές από τις χορηγίες βασίζονται 

στις διαπροσωπικές σχέσεις. Λόγω του δύσκαμπτου θεσμικού πλαισίου, χάσαμε μία 

χορηγία για την ανάπλαση του εσωτερικού κήπου του ΕΑΜ. 

 

Οι πόροι του Μουσείου ποιοί είναι; 

 

Μόνο τακτικός. Τα έσοδα του ΤΑΠΑ, νομίζω, πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών και 

από εκεί διανέμονται.  

 

Ποιός είναι ο ρόλος των "Φίλων του ΕΑΜ"; 

 

Πάρα πολύ σημαντικός. Οι κυρίες των Φίλων καλύπτουν "τρύπες", όταν οι πόροι είναι 

περιορισμένοι. Π.χ. αγοράζουν χαρτί τουαλέτας, καλύπτουν άλλα λειτουργικά έξοδα 

του Μουσείου. Είχαμε προσπαθήσει παλιότερα να αλλάξουμε το καθεστώς του 

Σωματείου, για να μπορούν να κάνουν bazaar, να πωλούν μικροαντικείμενα, να πωλούν 

βιβλία. Αλλά κόλλησε στο ΦΠΑ. Πάντως η συμβολή τους είναι ουσιαστική και πολύ 

σημαντική.  

 

Οι χώροι είναι επαρκείς πιστεύετε; 

 

Χρειάζεται μία επέκταση του Μουσείου. Είχε γίνει μία τέτοια προσπάθεια αλλά τελικά 

δεν προχώρησε. Είναι, όμως, αναγκαία για να αποσυμφορηθούν κάπως οι χώροι.  

 

Πολλά σχόλια των επισκεπτών του ΕΑΜ αφορούν τους φύλακες. Τι φταίει πιστεύετε;  

 

Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό. Είχε γίνει συζήτηση και για 

το ότι οι φύλακες θα πρέπει να φορούν στολές. Αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή.  

 

Β.  

 

Το πωλητήριο και τα καφέ ελέγχονται από το ΤΑΠΑ. Θα έπρεπε να ελέγχονται από 

το Μουσείο; 

 

Αν όχι να ελέγχονται από το Μουσείο τουλάχιστον τα πωλητέα αντικείμενα να 

σχεδιάζονται από το Μουσείο. Το ΤΑΠΑ έχει μεγάλες ελλείψεις. Το πωλητήριο για 

παράδειγμα στον κάτω όροφο έκλεισε γιατί δεν είχαν να στείλουν άνθρωπο να 

επισκευάσει τα ηλεκτρολογικά, καθώς πριν από λίγο καιρό είχε συμβεί ένα 

βραχυκύκλωμα. Έτσι τους είπαμε να απομονώσουμε έναν μικρό χώρο στην είσοδο του 

Μουσείου για να γίνει εκεί το πωλητήριο. Η αρχιτέκτονας του Μουσείου τους έφτιαξε 

τα ντουλάπια και έκανε όλο το στήσιμο. Με το ΤΑΠΑ η συνεννόηση, γενικά, είναι 

δύσκολη.  
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Το προσωπικό του Μουσείου επαρκεί; 

 

Οι φύλακες επαρκούν, αν και υπάρχουν λίγοι μόνιμοι πλέον (περίπου 40). Οι 

αρχαιολόγοι είναι οκ. Χρειάζονται διοικητικοί, μηχανικοί και αρχιτέκτονες. Μία 

αρχιτέκτονας προσπαθεί να φέρει βόλτα όλο το κτίριο και να στήνει εκθέσεις. Τρέχει 

για τα πάντα. Επίσης χρειάζονται τεχνικοί υπολογιστών και πληροφορικάριοι. 

Χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για την ιστοσελίδα του Μουσείου αλλά και 

μεταφραστές για να περνάμε υλικό στα αγγλικά στην ιστοσελίδα για τις εκθέσεις, τις 

δράσεις του Μουσείου κλπ. 

 

Ποιά είναι τα προβλήματα του Μουσείου; Τι χρειάζεται για να βελτιωθεί η 

διαχείρισή του; 

 

Το σημαντικότερο είναι η ηγεσία. Χρειάζεται ένας Διευθυντής με όραμα, που να μπορεί 

να αξιοποιήσει τις δεξιότητες των εργαζομένων. Στο ΕΑΜ μετά τον Καλτσά, ορίστηκε 

ένας Αναπληρωτής Διευθυντής που είχε ειδίκευση στα βυζαντινά, ενώ χρειάζεται ένας 

Διευθυντής με ειδίκευση στα κλασικά, με γνώσεις, διαπροσωπικές σχέσεις και 

εμπειρίες. Άλλο ζήτημα είναι η προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

κατάλληλο προσωπικό για να τα υποστηρίξει.  

 

Γιατί ορίστηκε Αναπληρωτής Διευθυντής και όχι Διευθυντής; 

 

Γιατί δεν ήθελε η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να γίνουν κρίσεις. Τώρα έχει 

οριστεί η νέα Διευθύντρια εδώ και λίγους μήνες. Χρειάζεται, ωστόσο, ένας Διευθυντής 

που να τοποθετείται ως εξέλιξη της σταδιοδρομίας του, να έχει κάνει κάποια πράγματα 

πριν. Και όταν τοποθετείται θα πρέπει να αφήνεται για ένα διάστημα να κάνει το έργο 

του και όχι να αλλάζει συνέχεια. Να υπάρχει, δηλαδή μία συνέχεια. 

 

Σχετικά με την χρηματοδότηση του ΕΑΜ, οι πόροι από πού προέρχονται; 

 

Τακτικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού.  

 

Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να διαχειρίζεται το Μουσείο τα έσοδα του; 

 

Το μουσείο είναι πολυδάπανος οργανισμός. Αν διαχειριζόταν τα έσοδά του θα τα 

ξόδευε όλα, για την διοργάνωση εκθέσεων, δράσεων κλπ. Η λογική είναι να 

συνεισφέρει, κατά το μεγαλύτερο μέρος, στον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

Μήπως, όμως μέσω της διοργάνωσης περισσότερων δράσεων θα αύξανε την 

επισκεψιμότητά του και συνεπώς τα έσοδά του;  

 

Ναι θα μπορούσε 

 

Τι γίνεται σχετικά με τις ξεναγήσεις; 

 

Υπάρχει στην είσοδο του Μουσείου ένα γραφείο, όπου κάθεται ένας ξεναγός από το 

Σωματείο Ξεναγών. Αυτοί κάθονται ανά βάρδιες. Η ξενάγηση κοστίζει 50 Ε. Αυτό 

γίνεται άτυπα. Σκεφτήκαμε ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο, γιατί αν κάποιος θέλει ξενάγηση, 

δεν μπορούμε να ψάχνουμε εκείνη την ώρα.  
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Το Μουσείο έχει έσοδα από την ξενάγηση των ξεναγών; Επιτρέπεται από το νόμο να 

μπορεί το Μουσείο να έχει ένα ποσοστό από την ξενάγηση; 

 

Όχι δεν επιτρέπεται. Γίνεται άτυπα όλο αυτό. 

 

Είδα ότι έχετε συναυλία σήμερα στο κήπο; 

 

Μας έχει ζητήσει ο Δήμος Αθηναίων τον χώρο του κήπου.  

 

Ο Δήμος το ζήτησε ή εσείς κάνατε επαφές με τον Δήμο; 

 

Όχι ο Δήμος ήρθε και μας το ζήτησε 

 

Ως προς το νομικό πλαίσιο του Μουσείου, πιστεύετε θα μπορούσε να αλλάξει; 

 

Ναι πιστεύω ότι θα ήταν καλό να αλλάξει. Παλιότερα δεν συμφωνούσα με αυτό αλλά 

τώρα θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα έδινε στο Μουσείο περισσότερες δυνατότητες δράσης. 

Το πρότυπο του Βρετανικού Μουσείου με τα Trustees δύσκολα θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί στην περίπτωση του ΕΑΜ. Θα γινόταν αν είχε το Μουσείο στην ιδιοκτησία 

του κάποια ακίνητα ή κληρονομίες. 

 

Η νέα έκθεση που σχεδιάζετε είναι για τους περιηγητές; 

 

Ναι. Δεν ξέρουμε πότε θα εγκαινιαστεί βέβαια αλλά πιστεύουμε ότι θα έχει επιτυχία. 

Ένα από τα δυνατά σημεία του ΕΑΜ είναι ότι είναι στην μνήμη όλων, είτε ως μαθητές, 

είτε ως φοιτητές. Όλοι έχουν μνήμες από το Μουσείο. έρχονται ηλικιωμένοι που είχαν 

έρθει για πρώτη φορά πολλά χρόνια πριν, με το σχολείο. Το επόμενο κοινό-στόχος είναι 

τα παιδιά μεταναστών, λόγω της πολυπολιτισμικότητας της σύγχρονης κοινωνίας.  

 

Η πρωτοβουλία πάντως για το Αθέατο Μουσείο είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Την έχετε 

προβάλλει όμως; 

 

Είχαμε την ιδέα να βγάζουμε κάθε μήνα ένα έκθεμα από τις αποθήκες και να 

φτιάχνουμε μία αφήγηση. Τώρα με τις εξελίξεις σκεφτήκαμε να βρούμε ένα έκθεμα που 

αποτυπώνει τον μύθο της Ευρώπης, μέσα από μία γυναικεία μορφή ελεύθερη, όπως 

είναι οι γυναίκες στην Δύση.  

 

Πώς τα προβάλλετε αυτά; Κάνετε κάποια επαφή με τα κρατικά ή ιδιωτικά κανάλια; 

 

Τα ιδιωτικά κανάλια δεν φαίνεται να έχουν κάποιο ενδιαφέρον για τις δράσεις μας. Με 

τα κρατικά κάνουμε μία προσπάθεια, κυρίως το ραδιόφωνο.  

 

Στις αποθήκες υπάρχουν πολλά ευρήματα. Κάποια είναι αδημοσίευτα. Έχετε κάποια 

πολιτική γι' αυτό; 

 

Προσπαθούμε να δίνουμε υλικό για μελέτη και δημοσίευση είτε σε ένα άτομο είτε σε 

ομάδες ατόμων. Πολλά από τα αντικείμενα είναι αδημοσίευτα γιατί ήρθαν εδώ μετά 

από ανασκαφές αλλά έχουν πεθάνει οι ανασκαφείς. Δεν έχουμε αρνηθεί την μελέτη και 

δημοσίευση πάντως σε κανέναν έως τώρα.  
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