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Ευχαριστίες 

Θα θέλαμε, κατ’ αρχάς, να ευχαριστήσουμε θερμά τον επόπτη μας Αναπληρωτή 

Καθηγητή Αντώνη Αστρινάκη για την καθοριστική του συμβολή στην ολοκλήρωση 

της προσπάθειάς μας αυτής. Οι συμβουλές του, οι παρατηρήσεις του, οι προτροπές 

του αλλά και η ανοχή του στις διάφορες στιγμές «πνευματικής και ηθικής 

υποχώρησης» ήταν καθοριστικές. Χωρίς την δική του επιστημονική συμβολή   στην 

υποστήριξη των επιστημονικών προοπτικών της παρούσας εργασίας, την κατανόηση 

που επέδειξε και τη λεπτότητα που είχε να μη μας πιέσει και να σεβαστεί τους 

χρόνους που απαιτούσε ένα τέτοιο εγχείρημα με τόσο πολλά κοινωνικά εμπόδια, η 

εργασία αυτή δε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.  

Οφείλουμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στα μέλη της εποπτικής 

επιτροπής Ν. Τάτση, Γ. Κουζέλη, Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι 

με τις ουσιαστικές επισημάνσεις τους συνέβαλαν αποφασιστικά τόσο στην 

αποσαφήνιση εννοιολογικών συγχύσεων όσο και στην διαμόρφωση της τελικής 

εργασίας. Οφείλουμε, επίσης, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους καθηγητές 

Α. Χουρδάκη, Ν. Ανδρεαδάκη, Π. Κιμουρτζή, Ζ. Παλιό για τη πολύπλευρη στήριξη 

τους στην ερευνητική μου αυτή προσπάθεια. 

Είναι γνωστό πως η διεξαγωγή μιας κοινωνικής έρευνας είναι δαπανηρή υπόθεση. 

Έτσι και η παρούσα εργασία, η οποία υλοποιήθηκε, στο μεγαλύτερο μέρος της, με 

βάση την ποσοτική μέθοδο, είχε ένα υψηλό κόστος. Γι’ αυτό θα θέλαμε να  

εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Ίδρυμα Κωστοπούλου για την οικονομική 

ενίσχυση της έρευνας η οποία αποτέλεσε τη βάση αυτής της Διδακτορικής Διατριβής 

καθώς και να ευχαριστήσουμε θερμά την Μαρλένα Γεωργιάδη για την 

συμπαράστασή της στη προσπάθειά μας αυτή.  
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Τέλος, η έρευνά μας δε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την κατανόηση  που 

μας επέδειξαν οι διευθυντές και τα στελέχη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 

του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου Αθηνών, της Εθνικής Πινακοθήκης, του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και του Παιδικού Μουσείου, όπως επίσης χωρίς 

την κατανόηση που επέδειξαν όσοι υπεύθυνοι μουσείων δέχθηκαν να συνδράμουν 

στην προσπάθειά μας αποδεχόμενοι τις συνεντεύξεις που τους ζητήσαμε και που για 

λόγους δεοντολογίας δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματά τους. Τους 

ευχαριστούμε θερμά όλους για την καθοριστική τους συμβολή στην διεξαγωγή της 

παρούσας εργασίας.     

. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 «Δεν μπορεί  κανένας να αποκτήσει ούτε σοφία  

ούτε τέχνη αν δεν αποκτήσει γνώση» 

Δημόκριτος 

 

Αν θέλει κάποιος να επιβεβαιώσει πρακτικά, ευδιάκριτα και άμεσα  το 

γεγονός πως η κοινωνιολογία ενοχλεί, τότε το να επιχειρήσει, όπως σκοπεύσαμε να  

πράξουμε στην παρούσα διατριβή, να επιβεβαιώσει την διαπίστωση και την ισχύ της 

πολύ δυνατής συσχέτισης που υφίσταται και διατηρείται μεταξύ της επίσκεψης στα 

μουσεία και του επιπέδου εκπαίδευσης των επισκεπτών, προσδιορίζοντας τη 

φιλοτεχνία σε συνάρτηση με τη σχολική και οικογενειακή εκπαίδευση και μόρφωση 

(με την πρώτη να εξαρτάται στενά από τη δεύτερη), αποτελεί, ίσως, μία από τις 

ενδεδειγμένες επιλογές. Και αυτό, όχι μόνο επειδή η κοινωνιολογία αποκαλύπτει, 

όπως όλες οι επιστήμες, όπως θα έλεγε ο Bachelard , αθέατες σχέσεις1 αλλά κυρίως 

επειδή, στην περίπτωσή της, το αθέατο παίρνει, συχνά, μια ιδιάζουσα μορφή: τη 

μορφή, δηλαδή, του «απωθημένου», για να μιλήσουμε όπως ο  Bourdieu, που 

αποκρύπτεται τόσο περισσότερο  επιμελώς όσο περισσότερο αφορά μηχανισμούς  ή 

πρακτικές που «διαψεύδουν  κατάφωρα το δημοκρατικό credo»2.         

Επιδίωξη, πράγματι, της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδυση μιας  

μορφής και διάστασης αυτού του συλλογικού «απωθημένου», και πιο συγκεκριμένα 

των κοινωνικών όρων δυνατότητας της φιλοτεχνίας.   

                                                           
1 Βλ. C. de Montlibert, Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική, μετ. Κ. Διαμαντάκου, πρόλ. Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, Εκδ. Καρδαμίτσα, 2η έκ. 1999 



 

4 

Ωστόσο, κάθε τέτοια προσπάθεια προσκρούει σε σοβαρά εμπόδια3. Εμπόδια 

που δημιουργούν κυρίως όλοι εκείνοι οι καλλιεργημένοι άνθρωποι που αρέσκονται 

να αντιλαμβάνονται την «κουλτούρα» τους ως  δώρο της φύσης  και τον 

ντιλεταντισμό τους μέσα στη λογική και μέσω της λογικής του «κεραυνοβόλου 

έρωτα», της έμπνευσης ή της θείας επίπνοιας4. Η εμπειρία εξάλλου είναι γνωστή. 

Όλες οι κοινωνιολογικές έρευνες που στοχεύουν να καταδείξουν τους κοινωνικούς 

καθορισμούς των διαφόρων πολιτισμικών πρακτικών εξεγείρουν όλους αυτούς που 

αμφισβητούν την ύπαρξη της σχέσης μεταξύ «καλλιτεχνικού αισθητηρίου» και  

εκπαίδευσης, ίσως σοκαρισμένοι από την εντύπωση  καταγγελίας που τους 

δημιουργεί. Ταυτόχρονα όμως, όπως η ίδια η εμπειρία έχει δείξει, είναι οι ίδιοι που, 

παραδόξως, κατηγορούν τις ίδιες αυτές έρευνες ότι επισημαίνουν πράγματα 

προφανή5, αν όχι κοινότοπα. Αρκεί, όμως, να θυμηθούμε πόσο πολύ περιορισμένη 

είναι, πράγματι, η καλλιτεχνική μόρφωση στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης για 

να αντιληφθούμε πως η ίδια αυτή σχέση δεν έχει τίποτα το αυτονόητο, παρ’ όλες τις 

φαινομενικότητες6.  

Θέσαμε εξαρχής το αντικείμενό μας και την λειτουργία που θα θέλαμε  να 

επιτελέσει η επιστημονική του διερεύνηση προκειμένου να γίνουν σαφείς οι δύο 

άρρηκτα συνδεδεμένοι βασικοί παράγοντες που βρίσκονται στην αρχή της επιλογής 

                                                                                                                                                                      
2 Βλ. P. Bourdieu, Νόστιμον Ήμαρ. Οκτώβριος 1996, επιμ. Νίκος Παναγιωτόπουλος Αθήνα, 
Καρδαμίτσα, 1999, σ. 145-150 
3 Βλ. C. Wright Mills, L’imagination sociologique, Παρίσι, Maspero, 1983. 
4 Βλ. P. Bourdieu, J-C.Passeron, Οι Κληρονόμοι, πρόλογος-μετάφραση Νίκος Παναγιωτόπουλος-
Μαρία Βιδάλη, Εκ. Καρδαμίτσα, 2η έκ.1996 
5 Σχετικά με αυτό το είδος εμποδίου στην διάχυση της κοινωνιολογικής γνώσης βλ E. Durkheim, Les 
règles de la méthode sociologique, PUF, 1968  
6 Βλ. «Ο Πιερ Μπουρντιέ μιλά για τον Πιερ Μπουρντιέ», μετ. Μαρία Βιδάλη, στο P. Bourdieu, 
Κείμενα Κοινωνιολογίας, επιμ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Στάχυ, 1999, σ. 14 
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του θέματος της παρούσας διατριβής. Ο ένας είναι κοινωνικής και ο άλλος 

επιστημονικής τάξης.  

Ο πρώτος συνδέεται με το γεγονός πως, εδώ και δεκαπέντε περίπου χρόνια, η 

προσφυγή στο marketing ως τρόπο διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ (κυρίως 

μεγάλων) μουσείων  και του κοινού  τους αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα και έντονα στη 

χώρα μας. Η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι 

καθοριζόμενες σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικές στοχεύσεις που αφορούν τον 

πολιτισμό  συντείνουν στο να επιτρέψουν την είσοδο της παραγωγής της γνώσης, της 

εκπαίδευσης και του πολιτισμού στο εμπορικό πεδίο, σε συνδυασμό, βέβαια, με την 

παράλληλη απόσυρση του Κράτους από αυτούς τους χώρους.  

Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο, η άνοδος και η επιβολή της διαδικασίας του 

marketing στον τρόπο λειτουργίας των μουσείων τείνει να γίνεται σήμερα αντιληπτή 

ως ένα είδος φυσικής αναγκαιότητας. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα ώστε οι θεωρούμενοι 

σήμερα ως «εκσυγχρονιστικοί» προβληματισμοί σχετικά με το μέλλον των μουσείων 

που αναπτύσσονται τόσο στο πεδίο διαμόρφωσης των δημόσιων προβληματικών όσο 

και στο εσωτερικό των αντίστοιχων επαγγελματικών χώρων να αφορούν περισσότερο 

τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας αυτής της διαδικασίας παρά τη σημασία, τη 

λειτουργία και τις επιδράσεις της7. Η θεωρούμενη ως «εκσυγχρονιστική» αυτή 

αντίληψη συγκροτεί μαζί με την παραδοσιοκρατική  αντίληψη για την σχέση με την 

κουλτούρα, και ειδικότερα με τα έργα τέχνης, η οποία δομείται ακόμη στην βάση της 

«ιδεολογίας του χαρίσματος», το σημερινό κυρίαρχο κοινωνικό διάζευγμα στο χώρο 

                                                           
7 Βλ. J. Le Marec, «La relation entre l’institution muséale et les publics: confrontation de modèles», 
στο Musées, connaissance et developpement des publics, Ed. Ministère de la Culture et de la 
Communication de France, 2005.  
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των μουσείων, ομόλογο της παλιάς αντίθεσης που παρουσιαζόταν με τους όρους του 

«ναού»  και του «τόπου συναλλαγής»8. 

Πράγματι, θεωρήσαμε χρήσιμο, σήμερα, με τον πολλαπλασιασμό των «taste 

makers» στο χώρο των μουσείων, να υπενθυμίσουμε σ’ αυτούς που πιστεύουν στην 

θαυματουργό αποτελεσματικότητα της πολιτικής του marketing, της οποίας η 

διαφημιστική δράση μέσω του Τύπου, του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης και άλλων 

λιγότερο ή περισσότερο καινοφανών μέσων και εργαλείων μαζικής ενημέρωσης δεν 

αποτελεί παρά μια διάσταση, πως δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να προσθέτουν κάτι, 

σχετικά πιο ισχυρό συμβολικά, στην πολυλογία των πληροφοριών που παρείχαν ήδη 

παλαιότερα και παρέχουν ακόμα οι οδηγοί, οι οργανώσεις πρωτοβουλίας ή τα πανό 

οδηγιών και ενημέρωσης. Η λογική των ποικίλων αυτών δράσεων, όπως και αυτών 

του marketing, μοιάζει με αυτή όσων πιστεύουν, για να θυμηθούμε τις παλαιότερες 

παρατηρήσεις των εθνολόγων, πως μπορούν να γίνουν κατανοητοί από έναν ξένο που 

δεν γνωρίζει την γλώσσα τους αν φωνάξουν πιο δυνατά.  

Θελήσαμε να καταδείξουμε πως όλες αυτές οι εμφορούμενες από τη λογική 

του marketing προσπάθειες προώθησης της άμεσης επαφής με τα πολιτισμικά έργα, 

που επιτρέπουν στους ιθύνοντες να αναπαράγουν την ασυλία της οικονομίας του 

laisser-faire, συμβάλλουν μόνο πρόσκαιρα και μερικώς στην άρση των κοινωνικών 

ανισοτήτων που παρατηρούνται συστηματικά στην επίσκεψη στα μουσεία. Έτσι, 

προσπαθήσαμε να δείξουμε πως οι σχετικές δράσεις ασφαλώς και διευκολύνουν μια 

πρώτη επίσκεψη.  Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές άμεσης προτροπής, ελλείψει των 

θεσμικών και κοινωνικών όρων δημιουργίας μόνιμων και σταθερών διαθέσεων που 

θα επέτρεπαν, δίνοντάς του «ένα θεμέλιο και μια σημασία», τη γέννηση και την 

                                                           
8 Βλ. D. Cameron, «The museum, a Temple or the Forum», Curator, XIV, 1,1971, σ. 11-24  
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ενεργοποίηση της ζητούμενης συστηματικής πρακτικής, καταδικάζονται στην 

επιτυχία χωρίς συνέχεια.  

Μέσα σε αυτή την προοπτική θελήσαμε να καταδείξουμε πως, στη σημερινή 

τους ακόμη μορφή, οι εμπειρίες άμεσης επαφής με τα πολιτισμικά έργα, όπως αυτή 

που επιτρέπει μια επίσκεψη στα μουσεία, υποτάσσονται στο νόμο που γνωρίζουν 

καλά οι ειδικοί των φαινομένων της πολιτιστικής διάχυσης: μια τεχνική μπορεί να 

μαθευτεί, ακόμα και να κατανοηθεί πλήρως, και μετά να ξεχαστεί όταν οι συνθήκες 

ενεργοποίησης αυτής της τεχνικής δεν είναι δεδομένες, και όταν η τεχνική αυτή δεν 

εγγράφεται μέσα σ’ ένα σύστημα μόνιμων στάσεων και διαθέσεων που μόνο αυτές 

μπορούν να την θεμελιώσουν, διασφαλίζοντάς της την παραγωγή και την 

αναπαραγωγή της ενεργοποίησής της.   

Υπό αυτή την έννοια, η παρούσα εργασία μας είχε ως στόχο να προσπαθήσει 

να επιβεβαιώσει το κοινωνιολογικό γεγονός πως, αν και τα μουσεία είναι, θεωρητικά, 

ανοιχτά σε όλους, επιλέγουν κοινωνικά το κοινό τους στο μέτρο που οι σιωπηλές 

συνθήκες πρόσβασης στα έργα της επίσημης κουλτούρας είναι άνισα κατανεμημένες 

μεταξύ των κοινωνικών ομάδων9.  

Η οπτική αυτή, η οποία οδηγεί την εργασία αυτή στο χώρο της 

κοινωνιολογίας της πολιτισμικής διάχυσης, προϋποθέτει πως οι νόμοι που διέπουν 

την υποδοχή έργων τέχνης δεν είναι παρά μια ιδιαίτερη περίπτωση των πιο γενικών 

νόμων που διέπουν την διάχυση των συμβολικών αγαθών: η υποδοχή του εικαστικού 

μηνύματος συνδέεται με τα σχήματα αντίληψης, σκέψης και εκτίμησης των 

αποδεκτών του, έτσι ώστε, σε μια διαφοροποιημένη κοινωνία, να εγκαθιδρύεται μια 

στενή σχέση μεταξύ της φύσης και της ποιότητας των πληροφοριών που εκπέμπονται 

                                                           
9 Βλ. Pierre Bourdieu et Alain Darbel, L’ amour de l’ art, les musées d’art européens et leur public, 
Εdition de  Minuit, 1969 
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και της δομής του κοινού τους. Όταν το μήνυμα, στην συγκεκριμένη περίπτωση, το 

μήνυμα που εκπέμπουν τα έργα τέχνης ενός μουσείου, διαμορφώνεται μέσω ενός 

κώδικα, ο οποίος οφείλει να αποκτηθεί μέσω μιας μακράς, θεσμικά οργανωμένης, 

εκμάθησης, η υποδοχή του μηνύματος αυτού εξαρτάται από το βαθμό ελέγχου του 

κώδικα που διαθέτει ο δέκτης του. Με άλλα λόγια, είναι συνάρτηση της διάστασης 

μεταξύ του επιπέδου προσφερόμενης πληροφόρησης και του επιπέδου 

«αρμοδιότητας» (ικανότητας) του αποδέκτη.  

Στη βάση αυτών των παραδοχών, επιχειρήσαμε να επιβεβαιώσουμε πως η 

συστηματική επίσκεψη στα μουσεία, η εκδήλωση της ικανότητας ορισμένων 

υποκειμένων να εφαρμόζουν στα πολιτισμικά έργα ένα «καθαρό» βλέμμα, ένα 

βλέμμα που επιβάλλουν και τα έργα και ο χώρος στον οποίο εκτίθενται, συνδέεται με 

ειδικούς κοινωνικούς όρους. Οι όροι αυτοί έχουν να κάνουν με την πρόωρη επαφή με 

τα έργα, μια επαφή που συνδέεται με την υψηλή κοινωνική καταγωγή, και με τη 

μακρά σχολική εκπαίδευση, με το Σχολείο, με την έννοια του θεσμού κατάρτισης 

αλλά και με την έννοια της σχόλης, ως ευκαιρίας, δηλαδή, και κατάστασης 

αποστασιοποίησης από τους καταναγκασμούς και τις επείγουσες ανάγκες που 

συνεπάγεται και προϋποθέτει η εμπλοκή με την εκτός σχολείου ζωή10. Ειδικότερα, η 

εργασία μας είχε ως στόχο να εξετάσει το γεγονός πως, όταν παραγνωρίζονται αυτές 

οι συνθήκες, η διερεύνηση κάθε πρακτικής που θέλει  να είναι και να αντιμετωπίζεται 

ως αισθητική τείνει να θεσπίσει σιωπηλά σε καθολική νόρμα τις ιδιαίτερες ιδιότητες 

μιας εμπειρίας που είναι το προϊόν των προνομίων αυτών. Αναλυτικότερα, 

επιδιώξαμε να επιβεβαιώσουμε πως οι κατηγορίες αντίληψης, αφελώς  θεωρούμενες 

ως καθολικές και αιώνιες, που οι ερασιτέχνες της τέχνης εφαρμόζουν στο έργο τέχνης 

                                                           
10  Βλ. P. Bourdieu, Méditations Pascaliennes, Seuil, 1997, σ. 6-120, και P. Bourdieu, Η Διάκριση, μετ. 
Κ. Καψαμπέλη, πρόλ. Ν. Παναγιωτόπουλος,, Πατάκης, 1999, σ. 516-539 
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είναι κατηγορίες ιστορικές των οποίων ο πλήρης προσδιορισμός, όπως σημείωνε ο 

Πιερ Μπουρντιέ, προϋποθέτει δύο πράγματα: την ανακατασκευή, πρώτον, της 

φυλογένεσής τους, μέσω, δηλαδή, της κοινωνικής ιστορίας της κατασκευής της 

«καθαρής» διάθεσης και της καλλιτεχνικής αρμοδιότητας-ικανότητας, και, δεύτερον, 

της οντογένεσής τους, μέσω, δηλαδή, της ανάλυσης της απόκτησης αυτής της 

διαφορικής διάθεσης και αυτής της ικανότητας- αρμοδιότητας11.  

Έτσι, επικεντρώνοντας την εργασία μας στην εξέταση της οντογένεσης,  

προσπαθήσαμε να επιβεβαιώσουμε πως το «ανιδιοτελές παιχνίδι της αισθητικότητας» 

και η άσκηση της «ικανότητας της αισθητικής αίσθησης» προϋποθέτουν ειδικές 

κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες, εντελώς ιδιαίτερες12. Υπό αυτό το πρίσμα, 

γνωρίζοντας πως τα μουσεία, ως δημόσιοι θεσμοί, ως χώροι που προορίζονται για την 

καθαρή κατάληψη και μελέτη των έργων τους, δεν έχουν άλλο σκοπό παρά να 

προσφέρουν καλλιτεχνικά έργα προς εξέταση13, επιχειρήσαμε να εξετάσουμε τους 

όρους οι οποίοι επιτρέπουν στην εμπειρία των έργων τέχνης που προϋποθέτει και 

συνεπάγεται ο χώρος του μουσείου να τείνει να γίνεται η νόρμα της εμπειρίας όλων 

των αντικειμένων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία.  

Από την άλλη πλευρά όμως,  η επιλογή του συγκεκριμένου αντικειμένου και η 

ειδική οπτική συγκρότησης και διερεύνησής του καθορίστηκαν και από την παρούσα 

κατάσταση του επιστημονικού πεδίου του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.      

                                                           
11 Βλ. P. Bourdieu, «Αισθητική διάθεση και καλλιτεχνική επάρκεια», στο Τ. Πούλος (επιμ.), Έννοιες 
της τέχνης τον 20ό αιώνα, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 2006, σ.. 459-479.  
12 Βλ. P. Bourdieu, Οι κανόνες της τέχνης, μετ. Ε. Γιαννοπούλου, πρόλ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Εκδ. 
Πατάκη, 2006. 
13 Σύμφωνα με τον Μπουρντιέ, τα μουσεία εκθέτουν καλλιτεχνικά έργα τα οποία συχνά 
δημιουργούνται για άλλους σκοπούς, παράγοντας, έτσι, το αποτέλεσμα της θεσμοθέτησης μιας 
κοινωνικής ρήξης η οποία, αποκόπτοντας το έργο από το αρχικό του πλαίσιο, το απομονώνει και το 
περιχαρακώνει μ’ αυτό τον τρόπο, στην καθαρά καλλιτεχνική του λειτουργία.  Όπως το σημειώνει ο 
Pierre Bourdieu, το μουσείο το οποίο  «απομονώνει και διαχωρίζει» είναι ένας παραδειγματικός χώρος 
ενός «ενεργήματος συγκρότησης» διαμέσoυ του οποίου  βεβαιώνονται και συχνά αναπαράγονται και ο 
χαρακτήρας του «ιερού» των έργων τέχνης και η «ιερή» διάθεση που απαιτούν.Βλ. ibid.,σ. 438 
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Πράγματι, ο πολλαπλασιασμός, τα τελευταία δέκα χρόνια, διεθνώς αλλά και 

ιδιαίτερα στη χώρα μας, των σχετικών ερευνών δημιουργεί την αίσθηση πως τα 

θεμελιώδη πορίσματα της κοινωνιολογίας της πολιτισμικής διάχυσης και οι νέες 

διεπιστημονικές οδοί που αυτά άνοιξαν τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 τείνουν να 

παραγνωρίζονται, ενίοτε και να αγνοούνται, τελευταία μάλιστα όλο και 

περισσότερο14. Πολύ δύσκολα θα βρει κανείς σήμερα εργασίες πάνω στις σχέσεις 

μεταξύ κοινού και πολιτισμικών θεσμών, στο χώρο της κοινωνιολογίας της 

πολιτισμικής διάχυσης, οι οποίες να  αποδέχονται το γεγονός πως, δεδομένου ότι το 

εκπαιδευτικό σύστημα έχει ως κύρια λειτουργία όχι μόνο να παράγει καταναλωτές 

εφοδιασμένους με την τάση και την ικανότητα να καταναλώνουν λόγια έργα, αλλά 

και να αναπαράγει την άνιση κατανομή αυτής της τάσης και ικανότητας, άρα τη 

διαφορική σπανιότητα και την αξία διάκρισης αυτών των έργων15, η κοινωνιολογία 

της πολιτισμικής διάχυσης, αντί να συγκροτεί ένα αυτόνομο ερευνητικό πεδίο, 

διατηρεί στενές σχέσεις με την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την κοινωνιολογία 

των κυρίαρχων τάξεων. Σπάνια, πράγματι, βρίσκει κανείς σήμερα έρευνες και 

εργασίες στο χώρο της πολιτισμικής διάχυσης οι οποίες να αναγνωρίζουν πως οι 

σχέσεις αυτές προσδιορίζονται στο μέτρο που η αναπαραγωγή της δομής της 

κατανομής του πολιτισμικού κεφαλαίου που εξασφαλίζει το εκπαιδευτικό σύστημα 

συμβάλλει στην αναπαραγωγή της δομής των σχέσεων μεταξύ των τάξεων και μεταξύ 

των τμημάτων των κυρίαρχων τάξεων. Και από όσες εργασίες φαίνεται να τείνουν να 

μην αρνούνται ή και αποδέχονται, τουλάχιστον ρητορικά, πλήρως αυτή τη θεμελιώδη 

θέση οι περισσότερες δεν εξάγουν όλες τις συνέπειές της, καθώς τόσο οι 

                                                           
14 Bλ.  J-C. Passeron, Le raisonnement sociologique, Nathan, 1990, σ. 300-314 
15 Βλ., P. Bourdieu, J-C.Passeron, La reproduction, Ed. de Minuit, 1971 
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επιστημονικές τους προτάσεις όσο και οι πρακτικές θέσεις που προωθούν στο χώρο 

εφαρμογής της μουσειακής πολιτικής δεν είναι απολύτως συνεπαγωγικές16. 

Δεν είναι τυχαίο πως, σε διεθνές επίπεδο, η αυτονομία της κοινωνιολογίας της 

πολιτισμικής διάχυσης έχει περιορισθεί. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί 

με την διαρκώς αυξανόμενη ετερονομία της κοινωνιολογίας τόσο στη χώρα μας όσο 

και διεθνώς17. Όλα τείνουν να δείξουν πως η απαξίωση και υποβάθμιση της 

κοινωνιολογίας της πολιτισμικής διάχυσης στην αγορά των λόγιων προϊόντων 

εκφράζει ένα μετασχηματισμό των όρων κοινωνιολογικής παραγωγής και 

επιστημονικής συναλλαγής, μεταξύ των οποίων οι αλλαγές που επέδρασαν στο 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι οι πιο ασήμαντοι. Βέβαια, η κατάσταση αυτή 

συνδέεται με ένα γενικότερο φαινόμενο, αυτό της έντονης ανάπτυξης της 

πολιτισμικής βιομηχανίας18.  

Η κοινωνιολογία της πολιτισμικής διάχυσης φαίνεται, πράγματι σήμερα, να 

μην ελέγχει  τον προσανατολισμό των ερευνών της. Και αυτός ο προσανατολισμός 

δεν είναι αναγώγιμος στο απλό πέρασμα από το «μάκρο» στο «μίκρο», από το 

«ποσοτικό» στο «ποιοτικό», όπως με επιστημολογική αφέλεια φαίνεται πολλοί να 

υποστηρίζουν όταν περιγράφουν ή ασκούν κριτική στην μετα-θεωρία των σχετικών 

ερευνητικών προγραμμάτων. Πολλές από τις σημερινές έρευνες στο χώρο της 

κοινωνιολογίας της πολιτισμικής διάχυσης φαίνεται να υπηρετούν, εξ αντικειμένου, ή 

να στοχεύουν να υπηρετήσουν την σχετική γραφειοκρατική και κρατική ζήτηση, με 

το επιχείρημα βέβαια να φανούν χρήσιμες. Δεν θα είχε καμία δυσκολία κάποιος να 

διαπιστώσει πως ο  «επιστημονικός» τους λόγος αποτελεί συχνά ένα στήριγμα στην 

                                                           
16 Βλ., για παράδειγμα, E. Caillet-E. Lehalle, Ά l’approche du musée, la médiation culturelle, Presses 
Universitaires de Lyon, 1995  
17 Βλ. F. Poupeau, Une sociologie d’ Έtat, l’ école  et ses experts en France, Raisons d’agir, 2003 
18 Bλ. J-P. Warnier, La mondialisation de la culture, La découverte, 1999 
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πολιτική της «διαχειριστικής αναδιοργάνωσης της πολιτικής για τα μουσεία» και του 

«μάνατζμεντ» της οργάνωσής τους19. Οι πολλαπλασιαζόμενες αυτές έρευνες, στη 

βάση της ψευδαίσθησης της ουδετερότητας η οποία διενεργεί μια αποτελεσματική 

αποπολιτικοποίηση της κοινωνιολογίας των σχέσεων μεταξύ των μουσείων και του 

κοινού τους, έχουν ένα κοινό σημείο: μελετούν τις «νέες» σχέσεις μεταξύ του 

Μουσείου, του κοινού του και του περιβάλλοντός του και μιλούν γι’ αυτές, 

αντιμετωπίζοντάς τες μέσα από μια συναινετική οπτική των κοινωνικών σχέσεων. 

Έτσι, όχι μόνο αδυνατούν να προσδιορίσουν τους κοινωνικούς καθορισμούς της 

επίσκεψης στα μουσεία αλλά και, κυρίως, δρουν κανονιστικά συμβάλλοντας στην 

επικύρωση και την νομιμοποίηση της θεμελιωμένης σε ένα μουσειοκεντρισμό νέας 

δόξας που τείνει να εγκαθιδρυθεί στο χώρο της διαχείρισης των μουσείων. Και η νέα 

αυτή δόξα αποτελεί δομική παραλλαγή της γενικότερης κατάστασης στο χώρο των 

πολιτισμικών θεσμών20. Θα μπορούσε κανείς να επιβεβαιώσει αυτή τη διαπίστωση αν 

διερευνήσει τόσο τον τρόπο με τον οποίο δομείται σήμερα ο προβληματισμός 

αναφορικά με τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση και την 

συστηματοποίηση της επίσκεψης των πολιτών στα Μουσεία, όσο και τον τρόπο με 

τον οποίο αντιμετωπίζεται κάθε προσπάθεια κοινωνικού προσδιορισμού και εξήγησης 

των ατομικών και συλλογικών στάσεων σε σχέση με τα Μουσεία. Στην πρώτη 

περίπτωση, εύκολα κανείς θα μπορούσε να διαπιστώσει ότι από όλες σχεδόν τις 

πλευρές φαίνεται πως η συζήτηση γύρω από τους κοινωνικούς μηχανισμούς 

παραγωγής των πολιτισμικών ανισοτήτων παραχωρεί όλο και περισσότερο έδαφος σε 

μια μουσειοκεντρική λογική που εστιάζει την προσοχή της όλο και περισσότερο 

                                                           
19 Bλ.λ.χ.Deloche Bernard, Le musée virtuel, Presses Universitaires de France, 2001, Kotler Neil, 
Museums Strategy and Marketing, Ed. Jossey-Bass, 1998, Kotler Philip, Marketing Management New 
Jersey, Ed. Pearson Education, 2003 
20 Βλ. Νίκος Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Πολιτισμός και Αγορά. Για την αυτονομία της πολιτισμικής 
παραγωγής, Εκ. Πατάκη, 2003 
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στους καθαρά «οικολογικούς παράγοντες», για να μιλήσουμε όπως ο Α. Cicourel, 

όπως στην ποιότητα των εκθέσεων και στις σχέσεις αλληλόδρασης μεταξύ κοινού, 

αντικειμένων και θεσμών21. Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο εύκολα θα μπορούσε 

κανείς να διακρίνει τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται κάθε 

προσπάθεια που, στη βάση του προσδιορισμού των ανισοτήτων μπροστά στο 

Μουσείο, επιχειρεί την μείωσή τους, καθώς πολιτικά χαρακτηρίζεται ως μη 

ρεαλιστική, επιστημονικά «αναγωγιστική» και κοινωνικά «ξεπερασμένη». 

Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, σήμερα, την εποχή της υποχώρησης του Κράτους 

από τα Μουσεία και της επικυριαρχίας της λογικής της αγοράς και στον τρόπο 

λειτουργίας και στις λειτουργίες των μουσείων, η κοινωνιολογία της πολιτισμικής 

διάχυσης μοιάζει να μην μπορεί να αντισταθεί σθεναρά στην επιβολή της νέας 

αντίληψης για την «επιστήμη». Της αντίληψης, δηλαδή, αυτής που προωθούν πολλοί 

νέοι «ειδήμονες» των μουσείων και της μουσειακής πολιτικής 

«τεχνοκρατικοποιώντας» τις στοχεύσεις των προοπτικών για τον κοινωνικό και 

εκπαιδευτικό ρόλο των μουσείων  όπως αυτές προωθήθηκαν από τα τέλη της 

δεκαετίας του ’60 στα πλαίσια της «νέας μουσειολογίας»22.  

Θεωρήσαμε λοιπόν πως, στο παρόν συγκείμενο, το ζήτημα της ισχυροποίησης 

της κοινωνιολογίας της πολιτισμικής διάχυσης και της διερεύνησης των όρων και των 

μέσων που θα της επιτρέψουν να (επανα)διατυπώσει αυστηρά κοινωνιολογικά 

προβλήματα αποτελεί ένα μείζον πολιτικό και επιστημονικό διακύβευμα23. Αντίθετα 

με την νέα αντίληψη που τείνει να επικρατήσει, σύμφωνα με την οποία, τελικά, η 

σύγχυση ακαδημαϊκής στόχευσης και πρακτικών σκοπιμοτήτων, η σύγχυση 

                                                           
21Βλ. Α. Cicourel, Le raisonnement médical, Une approche socio-cognitive (επιμ.: P. Bourdieu, Y. 
Winkin), Seuil, 2002, σ. 23-39 
22 Βλ. A. Desvalees (επιμ.), La muséologie selon George-Henri Rivière, Dunod, 1989 
23Βλ. Πιερ Μπουρντιέ, Η επιστήμη και οι κοινωνικές της χρήσεις, Επιμέλεια-Επίμετρο Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, Μετάφραση-Πρόλογος Μαρία Θανοπούλου, ΕΚΚΕ-Πολύτροπο, 2005  
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επιστημονικών και κανονιστικών κριτηρίων, δεν είναι μόνο νόμιμη αλλά και 

απαραίτητη, θεωρήσαμε πως σε μια αυστηρή κοινωνιολογία της πολιτισμικής 

διάχυσης η κατασκευή των επιστημονικών της προβλημάτων προϋποθέτει μια ρήξη 

με την «μουσειογραφική αναισθησία»24. Μια καθαρά επιστημονική κοινωνιολογία 

της πολιτισμικής διάχυσης με επίκεντρο την επίσκεψη στα μουσεία προϋποθέτει την 

μη υποταγή στους καταναγκασμούς  που ασκούν η γραφειοκρατική  ζήτηση και οι 

δημόσιες προβληματικές υπό το βάρος των απαιτήσεων των νέων βιομηχανιών 

πολιτισμικής παραγωγής και διάχυσης των πολιτισμικών έργων, των νέων 

γραφειοκρατιών διαχείρισης και αξιολόγησης της πολιτισμικής κληρονομιάς και των 

νέων επαγγελματιών που τις στελεχώνουν25.  

Ωστόσο, αν το επιστημονικό αυτό διακύβευμα είναι σαφές, τότε η πολιτική 

του διάσταση είναι λιγότερο σαφής, καθώς είναι απόλυτα συνδεδεμένη με αυτό.  

Αν δεχθούμε, από τη μια μεριά, πως η επιστήμη μάς πληροφορεί όσον αφορά 

τα μέσα και, από την άλλη, πως οι δημοκρατικές επιταγές, όσον αφορά το 

συγκεκριμένο ζήτημα, θέτουν με σαφήνεια τους στόχους, δηλαδή πως πρέπει να 

καταβληθεί προσπάθεια για την καθολίκευση, δηλαδή τη δημοκρατικοποίηση, των 

πολιτισμικών προϋποθέσεων για την πρόσβαση στα πολιτισμικά έργα, τότε μια 

αυστηρή ανάλυση των ανισοτήτων μπροστά στα μουσεία θα μπορούσε, θεωρητικά 

και πρακτικά, να οδηγήσει σε μια ορθολογική πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. 

Και, όταν αναφερόμαστε σε μια ορθολογική πολιτική για τα μουσεία, γι’ αυτούς τους 

θεσμούς μέσω των οποίων βεβαιώνονται και αναπαράγονται και ο χαρακτήρας του 

«ιερού» των έργων τέχνης και η «ιερή» διάθεση που απαιτούν, εννοούμε μια πολιτική 

                                                           
24 Βλ. M. Thevoz, «Esthétique et/ou anesthésie muséographique», στο J. Hainard, R. Kaehr (επιμ.), 
Objets pretexts, objets manipules, Musée d’ethnographie, Neuchatel, 1984 
25 Βλ. Gaynor Kavanagh (επιμ), The museums Profession: Internal and external relations, Leicester 
University Press, 1991 
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η οποία, πέρα τόσο από το συντηρητικό καταστροφισμό όσο και από τον 

ερασιτεχνικό ουτοπισμό, θα έχει ως κέντρο το σχολείο, και έναν αποτελεσματικό 

τρόπο λειτουργίας του, συνδεδεμένο οργανικά με το Μουσείο και, γενικότερα, με το 

σύστημα των ειδικών θεσμών που είναι απαραίτητοι στην παραγωγή καταναλωτών 

λόγιων συμβολικών αγαθών, και, ειδικότερα, του εικαστικού του γούστου, ως 

διάθεσης και ως ικανότητας-αρμοδιότητας. Μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να 

συμβάλει στην επίτευξη μιας θεμελιώδους διάστασης των προϋποθέσεων για την 

πρόσβαση στην ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων του πολίτη26.  

Αν επιλέξαμε στη παρούσα εργασία μας να επικεντρωθούμε στην 

επιστημονική επαναδιατύπωση των σχέσων μεταξύ κοινωνιολογίας της πολιτισμικής 

διάχυσης και κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης προκειμένου να τεθούν οι όροι 

δυνατότητας μιας τέτοιας πολιτικής, είναι γιατί είχαμε και έχουμε την πεποίθηση πως 

μια τέτοια πολιτική, ενάντια στον κατακερματισμό και τη βραχυπρόθεσμη οπτική, 

είναι δυνατόν να την αποδεχθεί και ο πολιτικοοικονομικός, νεοφιλελεύθερης 

έμπνευσης, κυρίαρχος σήμερα, τρόπος θέασης του κόσμου. Αν γνωρίζουμε ότι, όπως 

σ’ όλες τις αναπτυγμένες χώρες, έτσι και στη χώρα μας, η διάρκεια της σχολικής 

φοίτησης τείνει συνεχώς να αυξάνεται, καθώς και το συνολικό επίπεδο μόρφωσης 

και, κατά συνέπεια, όλες οι συσχετιζόμενες με αυτό το γεγονός πρακτικές (επισκέψεις 

σε μουσεία ή θέατρα, ανάγνωση κτλ.), καθίσταται ευχερές να υποστηρίξουμε ότι μια 

πολιτική οικονομικής επένδυσης στους θεσμούς και στους παραγωγούς καταναλωτών 

των ονομαζόμενων «ποιοτικών» προϊόντων μπορεί, μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον, να 

είναι αποδοτική, όχι μόνο συμβολικά και κοινωνικά αλλά και οικονομικά27. 

                                                           
26 Βλ. M.S Prakash, S.S. Shaman, «Long-Range Planning for Museums», The Museologist, 5, no 176, 
1987, σ.12-26  
27 Βλ. για τον σχετικό προβληματισμό σε ένα συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο, μεταξύ πολλών άλλων, 
Marc Fumaroli, L’ Έtat culturel. Essais sur une religion moderne, Editions de Falois, 1992. Γενικότερα 
βλ. J. Meyerscough, The economic importance of the arts in Britain, Policy Studies Institute, 1988, G. 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο  γενικότερου προβληματισμού και κατασκευής του 

αντικειμένου μας, και έχοντας παρουσιάσει τα επιστημονικά και κοινωνικά κίνητρα 

που βρίσκονται στην αρχή της παρούσας έρευνας, απομένει να παρουσιάσουμε τον 

τρόπο ανάπτυξης της  εργασίας. 

Η εργασία που ακολουθεί δομείται σε τρία μέρη. 

Κατ’ αρχάς, στο πρώτο μέρος, αφού εκτεθούν οι μεθοδολογικές επιλογές και 

οι συνθήκες μέσα στις οποίες συλλέχθηκαν τα προς ερμηνεία αποτελέσματα της 

έρευνάς μας, σε ένα δεύτερο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τους 

κοινωνικούς όρους της πολιτισμικής πρακτικής που αποτελεί η επίσκεψη στα 

μουσεία. Σε αυτά τα δύο κεφάλαια, θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε, αφενός, τον 

τρόπο μέσω του οποίου, διαθέτοντας ένα σώμα υποθέσεων, διενεργήσαμε μια 

συστηματική έρευνα πάνω στο κοινό των ελληνικών μουσείων (στα κοινωνικά και 

σχολικά χαρακτηριστικά του, στις στάσεις του σε σχέση με το μουσείο και στις 

καλλιτεχνικές του προτιμήσεις). Θα επιχειρήσουμε να δείξουμε πώς η έρευνα αυτή 

λειτουργώντας ως διαδικασία επιβεβαίωσης, χρησιμοποιήθηκε στην προοπτική της 

συσχέτισης ενός συνοχικού συστήματος θεωρητικών προτάσεων με ένα συνοχικό 

σύστημα γεγονότων παραγομένων από τις υποθέσεις που επρόκειτο να 

επιβεβαιώσουμε. Αφετέρου, διαμέσου της ανάλυσης των εμπειρικά διαπιστωμένων 

σχέσεων μεταξύ της επίσκεψης στα μουσεία και των διαφόρων οικονομικών, 

κοινωνικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών των επισκεπτών, θα παρουσιάσουμε 

το σύνολο των  κοινωνικών παραγόντων που καθορίζουν ή διευκολύνουν την 

επίσκεψη στα  μουσεία καθώς και τη δομή των σχέσεων που τους ενώνουν.  

                                                                                                                                                                      
Hughes, «Μeasuring the economic value of the arts», Policy Studies, v. 9, no 3,1989, σ. 3-45,  B.S. 
Frey, «Τhe evaluation of cultural heritage. Some critical issus», στο M. Hutter, I. Rizzo (επιμ.), 
Economic perspectives on cultural heritag , Macmillan, 1997, σ. 31-49  
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Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, προκειμένου να εξηγήσουμε τη δράση και 

την αποτελεσματικότητα αυτών των επεξηγηματικών παραγόντων, θα επιχειρήσουμε 

να παρουσιάσουμε την γραμματική της διάθεσης, και τη λογική της δράσης της σε 

σχέση με τα πολιτισμικά έργα. Η διάθεση αυτή εκφράζεται, στην περίπτωσή μας, 

μέσα από την επίσκεψη στα μουσεία, υπό το πρίσμα μιας διαθεσιακής θεωρίας της 

δράσης. Θα επιχειρήσουμε να δείξουμε πως η παραγωγή της αισθητικής διάθεσης 

αποτελεί μια δομική έκφανση του φαινομένου της κοινωνικοποίησης και ορισμένων 

ειδικών όρων πραγμάτωσης αυτού του φαινομένου. Υπό το πρίσμα αυτό, θα 

επιχειρήσουμε να δείξουμε, κατ’ επέκταση, πως βρισκόμαστε μπροστά στο 

γενικότερο φαινόμενο της κοινωνικής δράσης πάνω στο σώμα, η οποία ενισχύεται 

από την επίδραση των συνθηκών ύπαρξης και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων τους, 

και των ειδικών επιπτώσεων αυτής της δράσης,  δηλαδή, της άρνησης της ορατότητας 

της κοινωνικής αυτής δράσης, καθώς αυτά τα αποτελέσματά της από τη στιγμή που 

εγγράφονται στο σώμα καθίστανται  λιγότερα αντιληπτά.   

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας μας, υπό το φως των θεωρητικών 

και εμπειρικών πορισμάτων σχετικά με το σύστημα των αιτιών και των λόγων που 

επιτρέπουν την εξήγηση και την κατανόηση της επίσκεψης στα μουσεία, θα 

διενεργήσουμε μια επιστημολογική κριτική των βασικών θεωρητικών αρχών που 

δομούν τον σύγχρονο επιστημονικό προβληματισμό σχετικά με την λεγόμενη 

«μουσειακή επικοινωνία» και τα γνωστά, από παλαιά, «εκπαιδευτικά προγράμματα 

των μουσείων»28 στο πεδίο της σύγχρονης μουσειολογίας και ιδίως της 

μουσειοπαιδαγωγικής. Η κριτική αυτή θα βασιστεί στις αρχές μιας φιλοσοφικής 

ανθρωπολογικής θεμελιωμένης στην διαθεσιοκρατική θεώρηση της δράσης, και στα 

                                                           
28 D. Cameron, «A view point: the museum as a communication system and implications for museum 
education», Curator, XI, 1, 1968, σ. 33-40 
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θεωρητικά και εμπειρικά αποτελέσματα του κατασκευαστικού δομισμού όπως αυτός 

προτάθηκε από το έργο του Πιερ Μπουρντιέ. Στην προοπτική αυτή θα αναλύσουμε 

διεξοδικότερα τις αρχές της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας πάνω στις οποίες στηρίζεται 

η διαθεσιοκρατική θεώρηση της κοινωνικοποίησης, άρα της εκμάθησης, η οποία 

διαπνέει την θεωρία της γέννησης και της δράσης της αισθητικής διάθεσης, και την 

οποία θα παρουσιάσουμε γενικά στο δεύτερο μέρος.  Έτσι, στα πλαίσια της κριτικής 

των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τα βασικά υποδείγματα πολιτισμικής εκμάθησης 

που ενεργοποιούνται σήμερα στα μουσεία, θα πραγματευτούμε έναν ορισμό της 

αισθητικής διάθεσης ως νόμο κοινωνικά κατασκευασμένης ατομικής συμπεριφοράς. 

Ο ορισμός αυτός δεν έχει τίποτα κοινό τόσο με τον αφελή ουσιοκρατισμό, ο οποίος 

συχνά δανείζει τα προαπαιτούμενά του σε ανάλογες αναλύσεις της συγκεκριμένης 

διάθεσης, όσο και με τους διάφορους δογματικούς αναγωγισμούς τους οποίους 

αποδίδουν οι διάφορες κριτικές σε κάθε προσπάθεια θεμελίωσης μιας 

διαθεσιοκρατικής θεώρησης της απόκτησης αυτής της διάθεσης.   

Η επιλογή αυτή κρίθηκε απαραίτητη εφόσον είναι γνωστή η λογική των 

προγραμμάτων που ενεργοποιούνται κυρίως από τους επαγγελματίες των μουσείων 

στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν, να διευρύνουν και να συστηματοποιήσουν την 

επικοινωνία των μουσείων με το κοινό τους. Έτσι, η κριτική αυτή, που θα δομήσει το 

τρίτο μέρος της εργασίας μας, προϋποθέτει και συνεπάγεται μια επαναθεμελίωση της 

σχέσης της κοινωνιολογίας της πολιτισμικής διάχυσης με την κοινωνιολογία της 

εκπαίδευσης. Μια επαναθεμελίωση η οποία αποσκοπεί στο να συμβάλει στην 

πληρέστερη επιστημονική θεμελίωση κάθε πολιτισμικής δράσης η οποία, στη 

συγκεριμένη περίπτωση, θα επιδιώξει την «ριζοσπαστικοποίηση της 

μουσειογραφίας», για να υπενθυμίσουμε μια παλιά στόχευση των επαγγελματιών του 
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αντίστοιχου χώρου29, και της  «μουσειοπαιδαγωγικής», προκειμένου να επιτευχθεί η 

διάχυση της νόμιμης κουλτούρας. Θα συμβάλει επίσης, και κατ’ επέκταση, στην 

αναγκαία, ας μας επιτραπεί ο όρος, επανακοινωνιολογικοποίηση, και, συνεπαγωγικά, 

επαναπολιτικοποίηση30, με την ευρεία έννοια του όρου, της «μουσειακής πολιτικής». 

Με δύο λόγια, η προσπάθεια συμβολής στην επαναθεμελίωση της πολιτισμικής 

δράσης στο χώρο της «μουσειακής πολιτικής» και της «μουσειακής αγωγής»  την 

οποία θα επιχειρήσουμε στο τελευταίο μας κεφάλαιο δεν έχει άλλο σκοπό από το να 

υπενθυμίσει στους ειδικούς και στους υπεύθυνους της μουσειακής αγωγής και 

πολιτικής και να τους προτρέψει να απαντήσουν πρακτικά σε αυτά τα τρία θεμελιώδη 

ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η δράση τους, όπως κάθε κοινωνική δράση31 

εξάλλου, και τα οποία φαίνεται σήμερα να παραβλέπουν:  «α. να γνωρίζει τι θέλει να 

κάνει, β. να γνωρίζει τι είναι ωφέλιμο να γνωρίζει για να εκπληρώσει τoυς στόχους 

της, γ. να γνωρίζει πως μια κοινωνική δράση παράγει πάντα αποτελέσματα άλλα από 

αυτά που στοχεύει, και ενίοτε αποκλειστικά και μόνο αυτά τα μη προβλεπόμενα 

αποτελέσματα»32.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Bλ. Stanislas Adotevi, Négritude et négrologues, 10/18, 1972, σ. 283-304 
30 Βλ. S. Weil, Rethinking the museum and other meditations, Smithsonian Institution Press, 1990, 
σ.43-56  
31 Βλ. M. Weber, Le savant et le politique, Plon, 1967 
32 J.-C. Passeron, Le raisonnement…, ό.π, σ. 291-292.  
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ΜΕΡΟΣ Ι 
 
 

Η ΕΡΕΥΝΑ 
 
 

 

 

 

 

«Μieux vaut garder pour soi ses petits commentaires personnels… 

dans la plupart des cas la prolixité des discours  

‘d’intution’ n’est que le masque d’une impuissance  

à prendre ses distances par rapport à l’objet» 

Max Weber 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
 

Η ερευνητική διαδικασία 
 

 

«Il n’ y a rien de plus trompeur que  

la simplicité apparente de la démarche scientifique  

telle que la décrivent les traités de logique» 

J. Dewey 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τις μεθοδολογικές επιλογές, τους τεχνικούς 

όρους και τις πρακτικές συνθήκες μέσα στις οποίες διενεργήθηκε η συνολική έρευνά 

μας, προκειμένου να προσφερθούν τα μέσα και οι όροι ελέγχου της συλλογής του 

ερευνητικού υλικού μας καθώς και των πράξεων που επέτρεψαν την συστηματική 

εξήγηση των δεδομένων,  την ερμηνεία και τις αναλύσεις που το υλικό αυτό επέτρεψε 

στη συνέχεια. Στην παρουσίαση αυτή συνειδητά αποφύγαμε τις εγχειριδιακού τύπου 

κανονιστικές αναλύσεις επί των επιλεχθεισών τεχνικών, οι οποίες συνήθως τείνουν να 

μιλήσουν περισσότερο για τις ίδιες τις τεχνικές και τις μεθόδους παρά για την λογική 

των θεωρητικά θεμελιωμένων πρακτικών μεθοδολογικών και τεχνικών επιλογών 

κατά την ερευνητική διαδικασία. Κοντολογίς, η λογική που διέπει τη δόμηση αυτού 

του κεφαλαίου βασίζεται στην παρουσίαση της πρακτικής εφαρμογής της 

αντικειμενικοποίησης της ίδιας της αντικειμενικής γνώσης, για την οποία μιλούσε ο 

Μπασλάρ με όρους «ψυχανάλυσης» 33, η οποία  περνά στην περίπτωσή μας από την 

κοινωνιολογία της χρήσης των εργαλείων έρευνας34.   

                                                           
33Βλ. G. Bachelard, La psychanalyse de l’esprit scientifique, PUF, 1982 
34 Η παρουσίαση όλων των τεχνικών διεργασιών που επιλέξαμε θέτει στο επίκεντρό της τη διερεύνηση 
της «ψυχολογίας της πλάνης» η οποία έχει ως στόχο και να απελευθερώσει την  επιστήμη από τις 
πλάνες  στις οποίες την οδηγούν τα γνωστικά εμπόδια και να εντοπίσει τους μηχανισμούς της πλάνης. 
Βλ. Γ. Κουζέλης, Από τον βιωματικό στον επιστημονικό κόσμο, Ζητήματα κοινωνικής αναπαραγωγής 
της γνώσης, Εκ. Κριτική, σ. 143. 
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Η συνολική μας έρευνα αποτελείται, κατ’ αρχάς, από δύο προέρευνες, μια κυρίως 

έρευνα (social statistical survey) σε δείγμα επισκεπτών, και μια μικρής κλίμακας 

(recherche-test) σε φοιτητές. Οι έρευνες αυτές συμπληρώθηκαν από έρευνα 

συνεντεύξεων με επισκέπτες μουσείων καθώς και από έρευνα συνεντεύξεων με 

διευθυντές και στελέχη μουσείων35.  

 

Α. Η μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας 

 

1. Οι προέρευνες 

 

Οι προέρευνες που διενεργήσαμε είχαν ως στόχο να οργανώσουν μια σειρά από 

απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες πριν από το σχεδιασμό του 

ερωτηματολογίου και την επιλογή του δείγματος, οι οποίες ήταν αναγκαίες για τη 

συγκέντρωση των τελικών στοιχείων της έρευνάς μας. 

 Οι εργασίες αυτές είχαν καταλυτική συμβολή κυρίως τόσο στην διατύπωση των 

αντικειμενικών σκοπών της έρευνάς μας, στον τελικό σχεδιασμό του 

ερωτηματολογίου και στην δοκιμή του, όσο και στην αποσαφήνιση των 

κατευθυντήριων αρχών διεξαγωγής των συνεντεύξεων, στο σχεδιασμό και στην 

επιλογή του δείγματος.  

Έτσι, η πρώτη προέρευνά μας διεξήχθη στην Αθήνα, στο Παιδικό Μουσείο, τα 

Σαββατοκύριακα του διαστήματος 1/10/96- 10/12/96. Η προέρευνα αυτή επικέντρωσε 

την προσοχή της στις γνώμες, στις στάσεις σχετικά με την αισθητική διάθεση και την 

επίσκεψη στα μουσεία των γονέων που συνόδευαν τα προσχολικής ηλικίας παιδιά 

                                                           
35 Μια μικρή σε έκταση έρευνα με ερωτηματολόγιο διεξήχθη το 2000 στους πρωτοετείς φοιτητές του 
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με στόχο να επιτρέψει 
την επιβεβαίωση ορισμένων διαστάσεων των αναλύσεων της βασικής μας έρευνας. Λόγω του 
περιορισμένου χαρακτήρα της έρευνας αυτής, την παρουσιάζουμε στο παράρτημα του δεύτερου μέρος 
της παρούσας εργασίας.  
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τους στους χώρους του Παιδικού Μουσείου προκειμένου να συμμετάσχουν στα 

εκπαιδευτικά προγράμματά του36. Οι εις βάθος ημικατευθυνόμενες συνεντεύξεις με 

16 μητέρες οι οποίες έρχονταν συστηματικά, δηλαδή σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο,  

συνέβαλαν καθοριστικά στην επιλογή και στη διατύπωση ορισμένων ερωτήσεων του 

τελικού ερωτηματολογίου, καθώς και, κυρίως, στην τελική ανάλυση των συνολικών 

αντίστοιχων στοιχείων.  

Η δεύτερη αποτέλεσε μια μικρή πιλοτική έρευνα στο Ιστορικό Μουσείο Αθηνών το 

διάστημα 10/11/06 -20/1/97, κατά την οποία, κυρίως, δοκιμάστηκαν και διορθώθηκαν 

το ερωτηματολόγιο σε τυχαίο δείγμα 60 ατόμων, καθώς και οι τεχνικοί και πρακτικοί 

όροι συμπλήρωσής του.  

Η φάση αυτή ήταν, επίσης, ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επέτρεψε την εξοικείωση με 

το ερωτηματολόγιο και τη συμπλήρωσή του, την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 

καταστάσεων, την ανεπάρκεια ορισμένων ερωτήσεων, ορισμένων εσφαλμένων  

διατυπώσεων ή μη κατανοητών φράσεων, και ειδικότερα την διατύπωση των 

χρονικών προσδιορισμών. Έτσι, στη φάση αυτή αποσαφηνίστηκαν οριστικά η έκταση 

και το μέγεθος του ερωτηματολογίου, το οποίο, τελικά, περιορίστηκε δραστικά σε 

σχέση με την αρχική του σύλληψη.   

 

2. Η κυρίως έρευνα  

 

2.1. Το δείγμα  

                                                           
36 Το παιδικό μουσείο επιλέχθηκε γιατί, όπως θα δούμε παρακάτω αναφορικά με τη λογική του 
σύστηματος των υποθέσεων για την εξήγηση των πολιτισμικών πρακτικών και την αισθητική διάθεση 
που θα προωθήσουμε, η ίδια η λογική του μουσείου αυτού -- δηλαδή αυτού του θεσμού που, από το 
1987 που ιδρύθηκε με στόχο τη δημιουργία στην Αθήνα ενός μουσείου όπου τα παιδιά με την 
επίσκεψή τους σε αυτό θα παίζουν με εκθέματα σχεδιασμένα ειδικά για να παρέχουν ερεθίσματα, 
πληροφόρηση και ψυχαγωγία, όπως, επίσης, και τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε άλλα 
μουσεία και την προσφορά δημιουργικού υλικού  για τα παιδιά και τους μεγάλους, γνωρίζει μια 
αναγνώριση και ανάπτυξη--  επέτρεπε την ενεργοποίηση της διαδικασίας επιβεβαίωσής τους.    
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H επιτόπια έρευνα που διενεργήσαμε με αντικείμενο τους επισκέπτες των μουσείων 

έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια  των χειμερινών περιόδων  της διετίας 1997-1998.  Το 

δειγματοληπτικό σχήμα που υιοθετήθηκε ήταν δισταδιακό, με πρώτο στάδιο τα 

μουσεία και δεύτερο τους επισκέπτες. Η επιλογή των δειγματοληπτικών  μονάδων 

του πρώτου σταδίου ήταν επιλεκτική, στη βάση του πλήθους των επισκεπτών και της 

διαφορετικότητας του πολιτιστικού  περιεχομένου των  εκθεμάτων τους, ενώ του 

δευτέρου ήταν η επίσκεψη. Έτσι, επελέγησαν το Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών 

(ΕΑΜΑ),  το Αρχαιολογικό Χανίων (ΑΜΧ), το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών 

(ΕΙΜΑ) και η Εθνική Πινακοθήκη (ΕΠ), μ’ ένα σύνολο 748 επισκεπτών.  

Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο μεθοδολογικό μας διάβημα διενεργήθηκε ως εξής: 

 

2.1.1. Η επιλογή του δείγματος 

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, λοιπόν, υιοθετήθηκε η μέθοδος της πολυεπίπεδης 

τυχαίας δειγματοληψίας37. Στο πρώτο στάδιο επελέγησαν τα μουσεία και στο δεύτερο 

στάδιο οι επισκέπτες σε αυτά τα μουσεία, οι οποίοι και θα απαντούσαν στο 

ερωτηματολόγιο της έρευνας. 

Ως προς το πρώτο στάδιο, την επιλογή δηλαδή των μουσείων, τέθηκαν δύο 

κριτήρια: 

Α. Το μέγεθος του πλήθους των επισκεπτών ανά έτος. 

Β. Η διαφορετικότητα του περιεχομένου των εκθεμάτων. 

Με βάση τα κριτήρια αυτά τα μουσεία που επελέγησαν τελικά για το δείγμα μας 

ήταν τόσο από την Αθήνα όσο και από την επαρχία. Από την  περιοχή της 

                                                           
37 Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Σ. Παπαπέτρου για την βοήθειά του στην δειγματοληψία. Βλ. 
Παπαπέτρου, Σ.Κ. (1998), Ανάλυση δεδομένων–στατιστικά πακέτα. Το στατιστικό πακέτο 
STATGRAPHICS. Αθήνα, Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Παπαπέτρου, Σ.Κ. (1999), Ανάλυση 
δεδομένων – στατιστικά πακέτα. Το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Αθήνα, Πανεπιστημιακές σημειώσεις, 
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πρωτεύουσας, λοιπόν, δείγμα των μουσείων ήταν: Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 

το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών και  η Εθνική Πινακοθήκη. Αντίστοιχα από την 

επαρχία επελέγη το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. 

 

 2.1.2. Ανάλυση ως προς τα κριτήρια επιλογής 

 

α. Ως προς το μέγεθος του πλήθους των επισκεπτών ανά έτος 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των επισκεπτών σε δύο 

αντιπροσωπευτικές χρονιές (1997–1998), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 

ΕΣΥΕ38. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 
 

Μουσείο Επισκέπτες  
1997 

Επισκέπτες 
1998 

Ποσοστό επισκεπτών 
 επί του συνόλου της Αττικής 

   1997 1998 
Εθνικό Αρχαιολογικό 294,587 325,002 70,4 77,0 
Εθνική Πινακοθήκη 53,232 38,209 12,7 3,4 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 9,993 14,334 2,4 9,1 
Σύνολο επισκεπτών σε όλα τα μουσεία 
της περιοχής πρωτευούσης 

 
418,303 

 
421,930 85,5% 89,5% 

    
Μουσείο Χανίων 25,854 21,426 0,1 1,9
Σύνολο επισκεπτών σε όλα τα 
μουσεία της επαρχίας 

2,232,043 1,911,300 0,1% 1,9%

 
 
Παρατηρούμε ότι τα τρία μουσεία της περιοχής Αττικής δειγματοληπτικά 

αντιπροσωπεύουν μουσεία στα οποία υπάρχει επισκεψιμότητα σε πολλαπλά επίπεδα 

σε σύνολο επισκεπτών 85,5% και 89,5% αντίστοιχα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο 

αντιπροσωπεύει τα μουσεία με «υψηλή» επισκεψιμότητα (άνω του 50%) σε σχέση με 

                                                                                                                                                                      
όπως επίσης και Μιχαλοπούλου Κ. (1992), Κλίμακες μετρήσεως στάσεων, Αθήνα, Οδυσσέας. 
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τα υπόλοιπα μουσεία. Η Εθνική Πινακοθήκη αντιπροσωπεύει τα μουσεία με «μέτρια» 

επισκεψιμότητα (10 – 49%) σε σχέση με τα υπόλοιπα μουσεία.  Το Εθνικό Ιστορικό 

Μουσείο αντιπροσωπεύει τα μουσεία με «μικρή» επισκεψιμότητα (1 – 9%), σε σχέση 

με τα υπόλοιπα μουσεία. Επίσης, το Μουσείο Χανίων αποτελεί αντιπροσωπευτικό 

δείγμα των μουσείων της επαρχίας, διότι όλα τα μουσεία (Ν = 70) περιορίζονται σε 

ποσοστά επισκεψιμότητας μεταξύ 0,01% και 2,0%.  Εξαίρεση αποτελεί το Μουσείο 

Δελφών, στο οποίο το αντίστοιχο ποσοστό υπερβαίνει το 5,0%, και για το λόγο αυτό 

τέθηκε εκτός δειγματοληψίας.  

 
 
β. Ως προς τη διαφορετικότητα του περιεχομένου των εκθεμάτων 
 

Και τα τέσσερα μουσεία στα οποία έγινε η έρευνα φιλοξενούν εκθέματα τα οποία 

χαρακτηρίζονται μοναδικά ως προς το είδος τους (τοπικό και εθνικό επίπεδο), 

ποικίλα ως προς τις ιστορικές περιόδους και πραγματικά ως προς το περιεχόμενό τους 

(όχι αντίγραφα και εκμαγεία). 

 

γ. Ως προς τους επισκέπτες των μουσείων 

 

Στο δεύτερο στάδιο δειγματοληψίας βασικό κριτήριο αποτέλεσε η επίσκεψη και 

όχι ο επισκέπτης. Θεωρητικά οι επισκέπτες σε αυτά τα μουσεία, οι οποίοι και θα 

απαντούσαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, θα μπορούσαν να επισκεφτούν το 

μουσείο περισσότερες από μία φορές. Σε ένα δεύτερο στάδιο αντιμετωπίσαμε και το 

πρόβλημα των «ομάδων» τουριστών, από τις οποίες αξιοποιήσαμε μόνο τις 

                                                                                                                                                                      
38 Βλ.Πολιτιστικές Στατιστικές, Έτη 1997-1998, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,Αθήνα, 
1999. 
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περιπτώσεις των ενηλίκων επισκεπτών, οι οποίοι και θα μπορούσαν δυνητικά να 

απαντήσουν  στο ερωτηματολόγιο. Τέλος, στο τρίτο στάδιο, για τεχνικούς λόγους 

(γλώσσα, κουλτούρα, θεματική της παρούσας εργασίας κ.ά.), η έρευνα περιορίστηκε 

στους Έλληνες επισκέπτες.  

Σύμφωνα με όλα τα στάδια και τα επιμέρους στάδια της δειγματοληψίας, το τελικό 

δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 748 Έλληνες ενήλικες επισκέπτες κατά τη διάρκεια 

των χειμερινών περιόδων της διετίας  1997 – 1998.  

Τα συμπληρωμένα και ελεγμένα ερωτηματολόγια, όπως και η τελική κατανομή 

τους ανά μουσείο, έχουν ως εξής:  

                                                   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 
 

Μουσείο Επισκέπτες  
Ν 

Ποσοστό 
δείγματος 

% 
Εθνικό Αρχαιολογικό 318 42,5 
Εθνική Πινακοθήκη 148 19,8 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 141 18,9 
Μουσείο Χανίων 141 18,9 
Σύνολο 748 100% 

 
 
 

2.1.3 Οι παραδοχές της δειγματοληπτικής έρευνας 

 

Η δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγια και στατιστικές μεθόδους 

είναι μία από τις ερευνητικές στρατηγικές που μπορεί να επιλέξει ο ερευνητής για 

τη διερεύνηση συγκεκριμένων πτυχών της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Πρόκειται, όπως είναι γνωστό, για μέθοδο που έχει καθιερωθεί ως κυρίαρχος 

τρόπος συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, κυρίως λόγω της συγκριτικής ευκολίας 

με την οποία εφαρμόζεται.  
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Ωστόσο, η αυξανόμενη δημοτικότητα και η άκριτη χρήση της, δίχως τις 

αναγκαίες επιφυλάξεις σχετικά με τις παραδοχές στις οποίες στηρίζεται, μπορεί, 

όπως είναι, επίσης, γνωστό, να οδηγήσει, και οδηγεί, πράγματι, συχνά, πολλές 

δειγματοληπτικές έρευνες να στηρίζονται σε αυθαίρετες βάσεις και, κατά 

συνέπεια, σε  στρεβλές απεικονίσεις της κοινωνικής πραγματικότητας39. 

Ειδικότερα, είναι γνωστό πως η δειγματοληπτική έρευνα αντιμετωπίζει τα 

κοινωνικά φαινόμενα ως σταθερά και μη μεταβαλλόμενα. Η ρευστότητα των 

κοινωνικών σχέσεων και η διαδικασία δημιουργίας και κατασκευής των 

κοινωνικών γεγονότων δεν είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης με τη 

μέθοδο των τυποποιημένων ερωτηματολογίων και στατιστικών μεθόδων ανάλυσης. 

Με άλλα λόγια, τα κοινωνικά υποκείμενα, εξαιτίας των καταναγκασμών που θέτει 

η ίδια η μέθοδος, δεν εξετάζονται πλήρως στο πλαίσιο των κοινωνικών τους 

σχέσεων, της προσωπικής τους ιστορίας και της ιστορικής εξέλιξης του 

γενικότερου κοινωνικού συνόλου, αλλά αντιμετωπίζονται ως φορείς μετρήσιμων 

χαρακτηριστικών. Ζητήματα κοινωνικής οργάνωσης και ιστορικής εξέλιξης του 

κοινωνικού περιβάλλοντος εντός του οποίου δρουν τα υπό μελέτη κοινωνικά 

υποκείμενα, τόσο σημαντικά σύμφωνα με την πορεία κοινωνικής έρευνας που 

χάραξαν οι κλασικοί κοινωνιολόγοι, δεν συμβαδίζουν πλήρως με την ποσοτική 

δειγματοληπτική έρευνα. Η δειγματοληπτική έρευνα, συνεπώς, πρέπει να 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους και όχι μονομερώς, καθώς η 

εικόνα που κατασκευάζεται από τα στοιχεία που συλλέγονται δεν μπορεί παρά να 

είναι ελλιπής40. 

                                                           
39 Βλ. Ι. Λαμπίρη-Δημάκη, Χ. Κελπερής, Κοινωνικές έρευνες με στατιστικές μεθόδου, Εκ. Σάκκουλα, 
1995, σ. 280-298, βλ. επίσης, H. Rouanet, B. Le Roux, M.-C. Bert, Statistique en sciences 
humaines:Procédures naturelles, Dunod, 1987 
40 Βλ. Κολυβά Φ.–Μαχαίρα, Ε. Μπόρα–Σέντα, (1998), Στατιστική – Θεωρία, Εφαρμογές, 
Θεσσαλονίκη, Ζήτη, Μπόρα – Σέντα,Χ. Μωυσιάδης, (1990), Εφαρμοσμένη Στατιστική, Πολλαπλή 
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Από την άλλη πλευρά, η λογική τέτοιων, ποσοτικού τύπου, ερευνών αναδύει και 

μια σειρά ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων.  

Παρά τους κανόνες που έχουν τυποποιηθεί, «θεσπιστεί», για τη διεξαγωγή 

της δειγματοληπτικής έρευνας και για την εξασφάλιση μεγαλύτερης εγκυρότητας 

και αξιοπιστίας των στοιχείων, η αξίωση στις τεχνικές πτυχές της μεθόδου και 

στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων δεν αλλάζει το γεγονός ότι η ίδια η 

μέθοδος μπορεί να επιβάλει τρόπους σκέψης και νοήματα στους ερευνώμενους σε 

συνάρτηση με τον τρόπο που διατυπώνονται οι ερωτήσεις, καθώς και οι 

εναλλακτικές απαντήσεις των κλειστών ερωτήσεων. Τα νοήματα και οι ερμηνείες 

πρώτου βαθμού των ερευνώμενων περιορίζονται ή μπορεί και να μετατρέπονται 

μέσα από τα αυστηρά πλαίσια διερεύνησης που χαρακτηρίζουν τη δειγματοληπτική 

έρευνα. Έτσι, έχει καθιερωθεί ο ερευνητής να επιχειρεί να προσδιορίζει με 

σαφήνεια τα θέματα και τις διαστάσεις τους, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να 

εξασφαλίσει τη συγκρισιμότητα των συλλεχθέντων στοιχείων για τη δυνατότητα 

εξαγωγής εγκύρων συμπερασμάτων με βάση τις ομοιομορφίες που εμφανίζουν.  

Παρ’ όλα αυτά, οι εργαλειακές παραδοχές της μεθόδου δημιουργούν 

ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο τα στοιχεία είναι στην πραγματικότητα 

συγκρίσιμα.  

Κατ’ αρχάς,  μέσα από την λογική της ίδιας της μεθόδου αυτής, θεωρείται 

ότι οι απαντήσεις των ερωτώμενων είναι ειλικρινείς και ακριβείς. Κατά πόσο όμως 

τούτο πράγματι συμβαίνει εξαρτάται όχι μόνο από την προσεγμένη τεχνική 

κατάρτιση του ερωτηματολογίου (τη σειρά των ερωτήσεων, τη διατύπωση κ.λπ.). 

                                                                                                                                                                      
παλινδρόμηση, Ανάλυση διασποράς, χρονοσειρές, Παρασκευόπουλος Ι.Ν. (1993), Μεθοδολογία 
επιστημονικής έρευνας, Τόμ. 1 – 2, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαρκαντώνη Ι.Σ. (1984), 
Στατιστική εφηρμοσμένηεις τας επιστήμας της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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αλλά και από την κοινωνική διαντίδραση ερευνητή και ερευνώμενου (στο πλαίσιο 

της συνέντευξης) δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κοινωνική –

αυτή συνεύρεση. Γενικότερα, είναι γνωστό πως οι παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάσουν την πορεία της είναι πολλοί. Η θέση του ερευνητή, η εξωτερική του 

εμφάνιση, τα μηνύματα που εκπέμπει σχετικά με την κοινωνική του θέση και ο 

βαθμός που αυτή ταιριάζει με την κοινωνική θέση του ερωτώμενου είναι 

παραδείγματα στοιχείων που μπορεί να επηρεάσουν την κοινωνική αυτή σχέση 

μεταξύ ερευνητή και ερευνώμενου και, συνεπώς, τις απαντήσεις που θα δοθούν. 

Και επιπλέον, εφόσον η σχέση αυτή εξαρτάται από τα άτομα που συμμετέχουν 

κάθε φορά, δεν είναι ποτέ δυνατό να μένει σταθερή από τη μία συνέντευξη στην 

άλλη41.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ακόμη και αν δεν υπήρχε το προαναφερόμενο 

πρόβλημα, η μέθοδος στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι ερευνώμενοι μπορούν να 

μεταφέρουν με ακρίβεια στους άλλους το πώς αισθάνονται, τι πιστεύουν, τι 

πράττουν συνήθως κ.λπ. Με άλλα λόγια, θεωρείται ότι οι στάσεις και οι απόψεις 

των ερευνώμενων είναι δυνατό να απομονωθούν από τις ίδιες τις κοινωνικές 

καταστάσεις που τις προκαλούν και οι περιγραφές τους να αποτελέσουν έγκυρους 

δείκτες σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, 

θεωρείται ότι ο ερευνητής δεν χρειάζεται να είναι ο ίδιος μάρτυρας συγκεκριμένων 

καταστάσεων, αλλά ότι μπορεί να εξαγάγει έγκυρα συμπεράσματα από τις 

περιγραφές των ερευνώμενων42.  

                                                           
41 Βλ. Schaum’s outline series (1977), Πιθανότητες και Στατιστική, Αθήνα, ΕΣΠΙ, Κασσωτάκη Ι.Μ. 
(1978), Διαμόρφωση και έλεγχος υποθέσεων μιας εμπειρικής έρευνας, Αθήνα, Βάσκα Λ., Κασσωτάκη 
Ι.Μ. (1998), Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, Αθήνα, Γρηγόρης, Παρασκευόπουλος Ι.Ν. 
(1990), Στατιστική Τομ. Α΄- Γ΄, Αθήνα. 
42 Βλ. C. Marshal, The survey method. The contribution of surveys to sociological explanation, George 
Allen and Unwin , London , 1983 και A. C. Moser, G. Kallon, Survey methods in social investigation, 
1981 
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Τέλος, ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι για τη συγκρισιμότητα των στοιχείων 

επιβάλλεται, επίσης, οι ερμηνείες που αποδίδονται στις ερωτήσεις και τις απα-

ντήσεις τους να είναι ίδιες για τον ερευνητή και για τους ερευνώμενους. 

Διαφορετικά, όταν ο ερευνητής προαποφασίζει ποια στοιχεία θα επιλέξει και πώς 

θα τα οργανώσει, τότε επιβάλλει τα δικά του νοήματα στους ερευνώμενους. Οι 

νοηματικές τυποποιήσεις των ερευνώμενων εκτοπίζονται από τις τυποποιήσεις του 

ερευνητή. Έτσι, το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο και η τυποποιημένη συνέντευξη 

διατρέχουν τον κίνδυνο να επιβάλουν στους ερωτώμενους κατηγορίες πρόσληψης 

και οργάνωσης του κοινωνικού κόσμου, ενώ το αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει 

να είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλουν τα ίδια τα κοινωνικά   

υποκείμενα στην διαμόρφωση της κοινωνικής τάξης πραγμάτων. 

Κοντολογίς, η δειγματοληπτική έρευνα είναι αναμφισβήτητα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο για τη μέτρηση συγκεκριμένων, αντικειμενικών χαρακτηριστικών, τα 

οποία δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να συνθέσει την απαραίτητη 

περιγραφική εικόνα του υπό έρευνα πληθυσμού. Ωστόσο, όταν ο σκοπός της 

έρευνας είναι η ανάπτυξη της κοινωνιολογικής γνώσης και η σύνδεση των 

εμπειρικών στοιχείων με την κοινωνιολογική θεωρία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους, που επιτρέπουν μια πιο ολοκληρωμένη και σε 

βάθος ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων. Η δειγματοληπτική έρευνα 

απομονώνει τα υποκείμενα από το «κοινοτικό» πλαίσιο δράσης τους, καθώς οι 

απαντήσεις τους στις προκαθορισμένες ερωτήσεις του ερευνητή 

αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα στοιχεία που ενσωματώνονται στο σύστημα 

μεταβλητών, με σκοπό τη στατιστική τους επεξεργασία και την ανεύρεση 

ομοιόμορφων και γενικών τάσεων. Το κάθε άτομο δεν αντιμετωπίζεται ως όλον, 

αλλά ως φορέας επιμέρους χαρακτηριστικών, που ανασύρονται επιλεκτικά, 
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ανάλογα με τη στατιστική επεξεργασία που επιδιώκει ο ερευνητής. Επιπλέον, τα 

θέματα προς διερεύνηση προσδιορίζονται με τρόπο που να ταιριάζει με τη 

μέθοδο συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων. Έτσι, ζητήματα που αφορούν την 

ιστορική εξέλιξη των κοινωνικών φαινομένων στο γενικότερο κοινοτικό, πολιτικό 

και πολιτισμικό πλαίσιο δεν είναι δυνατό να εμπεριέχονται στη δειγματοληπτική 

έρευνα, όπως επίσης δεν είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο δειγματοληπτικής 

έρευνας οι κοινωνικές κατασκευές που ενεργοποιούνται στη διαδικασία δράσης των 

κοινωνικών υποκειμένων.  

Με βάση τις προαναφερόμενες παραδοχές, η δειγματοληπτική έρευνα επιτρέπει τη 

διαπίστωση γενικών τάσεων σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, εξετάζοντας επιμέρους 

χαρακτηριστικά των συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων. Τα στοιχεία που προκύπτουν 

μπορεί να ρίχνουν φως σε ορισμένες πτυχές της κοινωνικής μας ζωής, αλλά δεν 

επαρκούν για μια ολοκληρωμένη διερεύνηση των κοινωνικών φαινομένων.  

Για το λόγο αυτό, η χρήση πολλαπλών ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών, όπως θα 

δούμε παρακάτω,  στην εμπειρική έρευνά μας κρίθηκε  απολύτως αναγκαία. 

 

 
3.Το ερωτηματολόγιο 

 
 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο προβληματισμού έγινε η σύνταξη και η επιλογή του 

ερωτηματολογίου μας. Η επεξεργασία και διαμόρφωση του τελικού 

ερωτηματολογίου43 βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο αντίστοιχο μιας παρόμοιας 

έρευνας που έγινε παλαιότερα στη Γαλλία, από την ομάδα του P. Bourdieu44, αφού 

                                                           
43 Βλ. Παράρτημα Α 
44 Pierre Bourdieu et Alain Darbel, L’ amour de l’ art, ό.π. 
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έγιναν βέβαια, προηγουμένως, οι αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές για να 

χρησιμοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο.  

Στην εργασία διαμόρφωσής του καταβλήθηκε προσπάθεια προκειμένου τα κύρια 

χαρακτηριστικά του να είναι η απλότητα, η ευκρίνεια και η συντομία, ώστε η 

συμπλήρωσή του να μην υπερβαίνει τα δέκα, πάνω κάτω, λεπτά της ώρας, πράγμα 

απαραίτητο τόσο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες  θα γινόταν η συμπλήρωσή 

του, δηλαδή κατά την έξοδο των επισκεπτών από τα μουσεία, όσο και για το κόστος 

της έρευνας.  

Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ερώτηση απόλυτα ουδέτερη, στα πιο πάνω βασικά 

χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου θα πρέπει να προσθέσουμε  και την 

προσπάθεια που έγινε ώστε οι ερωτήσεις του να μην περιλαμβάνουν τίποτε που θα 

μπορούσε να φέρει σε αμηχανία ή να προκαλέσει αντιδράσεις στα άτομα που θα το 

συμπλήρωναν45. Ειδικότερα, γνωρίζοντας, αφενός, πως οι ερωτήσεις σχετικά με τα 

αντικειμενικά δεδομένα των ερωτωμένων, αν και σαφείς και απλές, ορισμένες φορές 

θεωρούνται ενοχλητικές, ιδιαίτερα σε κοινωνίες όπου, για λόγους ιστορικούς,  η 

ερευνητική πρακτική τείνει να προσλαβάνεται από το συλλογικό ασύνειδο ως  

«ανακριτική πρακτική»46, και, αφετέρου, πως στο χώρο της πολιτισμικής 

κατανάλωσης έχει παρατηρηθεί από πλευράς ορισμένων ερωτωμένων η προσπάθεια 

αναβάθμισης του μορφωτικού τους επιπέδου47, υιοθετήσαμε ορισμένες στρατηγικές 

                                                           
45 Βλ. Claude. J. (1996), Η έρευνα με ερωτηματολόγιο, Αθήνα, Τυπωθήτω, Παπαναστασίου Κ. (1990), 
Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Λευκωσία, Π.Ι. Κατσίλη.Ι.Μ. (1997), Περιγραφική στατιστική 
εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευση, Αθήνα, Gutemberg, Cohen. L.- Manion, L. 
(1997), Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Αθήνα, Έκφραση, Μ. Duverger, Μέθοδοι Κοινωνικών 
ερευνών, ΕΚΚΕ, 1,2, 1976.  
46 Arakcy Martins Rodrigues, «Pratiques et représentations des petits fonctionnaires à San Paolo», 
Actes de la Recherche en sciences sociales, 73, 1988, σ.85-93    
47  P. Bourdieu, J-C. Chamboredon, J-C. Passeronc, Le métier de sociologue, Mouton, 1968, σ. 62-68, 
και D. Merllie, «Une nomenclature  et sa mise en oeuvre. Les statistiques sur l’origine sociale des 
étudiants», Actes de la Recherche en sciences sociales, 50, 1983, σ.3-47 
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παρουσίασης προκειμένου να αμβλυνθούν τα πιθανά εμπόδια στην ακριβή 

καταγραφή των στοιχείων.  

Κατ’ αρχάς, πριν αρχίσουμε κάθε φορά την καταγραφή των ατομικών στοιχείων των 

ερωτωμένων, κάναμε την ακόλουθη εισαγωγή: «Επειδή οι γνώμες των ανθρώπων για 

τα Μουσεία διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το επάγγελμα και τις συνθήκες 

διαβίωσης, θα θέλαμε να έχουμε πληροφορίες για ορισμένα από τα ατομικά 

χαρακτηριστικά των ατόμων που ερευνούμε». Επίσης, επιχειρήσαμε, όπου 

θεωρούσαμε αναγκαίο, κυρίως όταν «διαισθανόμασταν», στη βάση των υποθέσεών 

μας, κάποια πιθανή αντίφαση μεταξύ πρακτικών, γνωμών και στάσεων, κατά τη 

διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, να επανέλθουμε, μέσω κυρίως 

υποβολής ερωτήσεων ελέγχου σε συγκριτική οπτική (π.χ. «μου θυμίζετε έναν άλλο 

ερωτώμενο με το ίδιο επάγγελμα…», με στόχο να διερευνήσουμε καλύτερα τη θέση 

στο επάγγελμα),  στις ερωτήσεις για τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά, προκειμένου 

να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες απαντήσεις ως προς την συνέπεια και την ακρίβεια 

τους. 

Από την άλλη πλευρά, στο ερωτηματολόγιό μας, με ελάχιστες ανοικτές και 

διερευνητικές ερωτήσεις, υπερείχαν οι κλειστές ερωτήσεις. Η επιλογή αυτή κρίθηκε 

και τεχνικά και πρακτικά αναγκαία. Πράγματι, παρ’ όλο που γνωρίζαμε, από τη μια 

μεριά, πως  με την απόρριψη ανοικτών ερωτήσεων θα στερούμασταν ένα μεγάλο 

μέρος από την ένταση και τις λεπτές διαφοροποιήσεις των στάσεων και των 

πρακτικών των ερωτωμένων48, και, από την άλλη μεριά, πως το πιο κλειστό 

ερωτηματολόγιο δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την μονοσήμαντη διάσταση των 

απαντήσεων εκ του γεγονότος ότι υποβάλλουμε όλους τους ερωτηθέντες στις ίδιες 

                                                           
48 Α. Κομήλη, Βασικές αρχές και μέθοδοι επιστημονικής έρευνας στην Ψυχολογία, Οδυσσέας, 1989, 
Φίλιας, Π. Παππάς (επιμ.), Εισαγωγή στην μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών, 
Gutenberg, 1977    
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τυπικά ερωτήσεις49, οι κλειστές ερωτήσεις μάς επέτρεπαν να μειώσουμε το χρόνο της 

συνέντευξης. Ο χρόνος, πράγματι, για τους ερωτώμενους, όπως είχαμε διαπιστώσει 

στην προέρευνά μας, δεδομένων των πρακτικών όρων της συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου, θα έπρεπε, όπως αναφέραμε και παραπάνω, να είναι 

περιορισμένος.  

Αυτή η μορφή ερωτήσεων, επίσης, διευκόλυνε πολύ και εμάς, και αυτό όχι μόνο 

γιατί, μέσω της προκωδικογράφησής τους, η δημιουργία ενός ελεγχόμενου 

συστήματος ταξινόμησης των απαντήσεων ήταν ελεγχόμενη (διαφορετικά, γνωρίζαμε 

πως δεν θα ήταν μια εύκολη υπόθεση50). Mας διευκόλυνε κυρίως γιατί ο 

πολλαπλασιασμός των ανοικτών ερωτήσεων στο «οικολογικό» πλαίσιο όπου 

διεξαγόταν η συνέντευξη θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να χάσουμε τον 

προφορικό λόγο και, έτσι,  να δημιουργηθούν  κενά  που θα έβγαζαν   τον ερωτώμενο 

έξω από την λογική της ερευνητικής σχέσης που δημιουργούσε η συνέντευξη. Τέλος, 

στο ερωτηματολόγιο καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η διατύπωση των ερωτήσεων να 

γίνεται με συντομία και σε απλή και μη διφορούμενη γλώσσα, να μην παραπέμπουν 

αυτές, όποτε ετίθεντο, σε ασαφή χρονικό προσδιορισμό, και, φυσικά, να 

αποφευχθούν οι κατευθυνόμενες και ευαίσθητες ερωτήσεις που θα προκαλούσαν 

μεροληπτικές απαντήσεις.    

Κοντολογίς, γνωρίζοντας πως το ερωτηματολόγιό μας, όπως κάθε κοινωνιολογικό 

εργαλείο και κοινωνιολογική τεχνική, «έχει ένα συγκεκριμένο ιστορικό, από το οποίο 

εξαρτάται ο τρόπος χρήσης του»51, προσπαθήσαμε κατά την διάρκεια της 

                                                           
49 P. Bourdieu, J-C. Chamboredon, J-C. Passeronc, Le métier…, σ. 63 
50 P. Champagne, R. Lenoir, D. Merllie, L. Pinto, Μύηση στην κοινωνιολογική πρακτική, Καρδαμίτσα, 
2004 
51 C. de Montlibert, Εισαγωγή…, ό.π, σ. 280 
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συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων να το αντιμετωπίσουμε, όσο ήταν δυνατό, ως 

«ένα κοινωνικά προσδιορισμένο εργαλείο κοινωνικότητας»52. 

        

4. Η επιτόπια έρευνα και η επεξεργασία των ερωτηματολογίων   

   

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας (field work) αυτού του σταδίου της 

ερευνητικής μας διαδικασίας προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε γνωστές 

κοινωνιολογικής λογικής53 στρατηγικές και τεχνάσματα της ορθολογικής οργάνωσης 

της συλλογής του  συγκεκριμένου είδους στοιχείων54. 

Με την βοήθεια, όπως αναφέραμε παραπάνω, του απλού ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήσαμε δεν υπήρξε, κατ’ αρχάς, ανάγκη να τεθεί σε ειδική δοκιμασία η 

αναγκαία ουδέτερη στάση μας κατά την συνέντευξη, καθώς δε χρειάστηκε να 

αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι ερωτήσεις ή να διατυπωθούν εναλλακτικά, και, με 

αυτό τον τρόπο, να υπεισέλθει κάποιος, σημαντικός τουλάχιστον, παράγοντας 

αλλοίωσης της ομοιομορφίας και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων μέσω κάποιας 

έμμεσης υποβολής δικής μας απάντησης.  

Από την άλλη πλευρά, επιχειρήσαμε επίσης να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στους 

ερωτηθέντες. Προς αυτό τον σκοπό χρησιμοποιήσαμε μια σειρά από τεχνάσματα.  

Πρώτα από όλα, χρησιμοποιήσαμε την οικειότητα η οποία είχε αναπτυχθεί με τους 

υπαλλήλους της υποδοχής των επισκεπτών των μουσείων, για να δώσουμε για τους 

εαυτούς μας στους ερωτηθέντες, στο χώρο της συνέντευξης, την παράσταση  των 

                                                           
52 P. Bourdieu, J-C. Chamboredon, J-C. Passeronc, Le métier…, σ. 62 
53 Βλ. γενικότερα , A. Desrosières, «La portée sociologique des diverses pistes du travail statistique», 
στο Maurice Compte, Jean-Louis Besson, (επιμ), Des Mesures, Collection AEH, Presses Universitaires 
de Lyon, 1986, σ. 247-273  
54 Βλ. C.H. Backstrom, D.H. Hursh, Survey Research, Northern University Press, 1963,και Ι. Λαμπίρη- 
Δημάκη, Χ. Κελπερής, Κοινωνικές Έρευνες…ό.π, σ. 318-345 
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«μελών», κατά κάποιον τρόπο, του μουσείου. Έτσι, παρουσιαζόμενη ως υπεύθυνη 

ερευνήτρια μιας μεγάλης έρευνας που διενεργείται από την Σχολή Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών του  Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα τον τρόπο λειτουργίας 

των μουσείων και με στόχο να πληροφορηθούμε τι σκέπτεται ο κόσμος γι’ αυτά, και 

απολύτως διαθέσιμη όποτε, σπανίως, χρειάστηκε, να παράσχουμε τα πλήρη στοιχεία 

των θεσμικά υπευθύνων της έρευνας,  προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε, όπως και 

έγινε  επιτυχώς, τους όποιους αρχικούς δισταγμούς αντιμετωπίσαμε.  

Επίσης, βασική μας τακτική κατά την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν να 

μην αφήνουμε να υπάρξουν κενά σιωπής που συχνά παράγονται όταν ο ερευνητής 

καταγράφει τις απαντήσεις. Η επιτυχία της προσπάθειάς μας να διατηρήσουμε όσο 

ήταν πρακτικά δυνατόν μια επαφή πρόσωπο με πρόσωπο καθ’ όλη την διάρκεια της 

συμπλήρωσης των ερωτήσεων, με τρόπο ώστε η συμπλήρωση αυτή να μην αποτελεί, 

σε επίπεδο παράστασης, παρά μια δευτερεύουσας  σημασίας πράξη, ήταν, όπως 

αποδείχτηκε, πάντα το «κλειδί» για μια άνετη ατμόσφαιρα, που είχε ως αποτέλεσμα 

μια πετυχημένη συνέντευξη.    

Ωστόσο, τα δύο βασικά εμπόδια που αντιμετωπίσαμε ήταν αυτό της περιορισμένης 

διαθεσιμότητας ορισμένων επισκεπτών, και αυτό της άρνησης ορισμένων 

απαντήσεων από την πλευρά ορισμένων ερωτηθέντων. Όσον αφορά το δεύτερο, παρ’ 

όλες τις προσπάθειές μας (κυρίως μέσω της σταθερότητας στην ερώτηση και, 

σπανιότερα, της μερικής επαναδιατύπωσης της λογικής της ερώτησης ή της 

επιστροφής στο τέλος του ερωτηματολογίου στις αναπάντητες ερωτήσεις), το ζήτημα 

των μη απαντήσεων σε ορισμένες ερωτήσεις πράγματι τέθηκε. Στις περιπτώσεις 

αυτές φροντίζαμε να αφιερώσουμε μετά την συμπλήρωση των συγκεκριμένων 

ερωτηματολογίων περισσότερο χρόνο από ό,τι το κάναμε μετά από κάθε συνέντευξη 

με βάση έναν οδηγό παρατηρήσεων, για να περιγράψουμε πάνω στο συγκεκριμένο 
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ερωτηματολόγιο με περισσότερες λεπτομέρειες τη γενικότερη στάση των  

συγκεκριμένων ερωτηθέντων προς την ερευνητική σχέση και το ερωτηματολόγιο, τα 

γλωσσικά και σωματικά τους σχήματα, τις ενδυματολογικές τους μορφές, στοιχεία, 

δηλαδή, που θα συνέβαλλαν, όπως θα δούμε παρακάτω στην ανάλυση των στοιχείων, 

στην πληρέστερη κατανόηση  και αυτής της στάσης των ερωτωμένων.  

Όσον αφορά το πρώτο εμπόδιο, προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε 

ενεργοποιώντας στρατηγικές παρουσίασης και δημιουργίας μιας ευχάριστης, φιλικής  

και ευγενικής ατμόσφαιρας. Χρησιμοποιώντας όσο πιο ανεπιτήδευτα μπορούσαμε 

ένα φιλικό και φυσικό τόνο ομιλίας, μια στάση κατανόησης και συμπάθειας, και 

γνωρίζοντας τόσο καλά τις ερωτήσεις ώστε να μην έχουμε την ανάγκη να τις 

διαβάζουμε με επίσημο τρόπο, μπαίναμε, όποτε η βιασύνη των ερωτηθέντων το 

επέβαλλε, κατευθείαν στο «σώμα» των ερωτήσεων, προσπαθώντας να μην αφήσουμε 

χρόνο αντίδρασης στον ερωτώμενο. Eπιλογή που εμφανίστηκε αποτελεσματική, 

καθώς αποδείχθηκε πως  η μη διαθεσιμότητα σχετιζόταν περισσότερο με τις έρευνες 

και όχι τόσο με τον χρόνο που είχαν στην διάθεσή τους οι ερωτώμενοι. 

Μετά το πέρας της έρευνάς μας άρχισε η επεξεργασία των ερωτηματολογίων. Αφού 

διενεργήσαμε τον απαραίτητο έλεγχο των στοιχείων για να εξετασθούν και να 

διορθωθούν όπου ήταν αναγκαίο, δηλαδή όπου υπήρξαν «απαράδεκτες»55 ή και 

«ασυνεπείς», όπως ονομάζονται, καταχωρίσεις, και δυνατό, δηλαδή όπου η διόρθωση 

δεν άλλαζε τα στοιχεία, τα σφάλματά τους, προχωρήσαμε στην κωδικογράφηση των 

στοιχείων. 

Ως προς αυτό το βασικό στάδιο της ερευνητικής μας διεργασίας, θα πρέπει να 

σημειώσουμε δύο βασικές επιλογές. Κατ’ αρχάς, οι κατηγορίες των ατομικών 

                                                           
55 Κατά τον έλεγχο των στοιχείων προβήκαμε στην απαλοιφή μόνο ελάχιστων εμφανώς παράλογων 
και ασυνεπών καταχωρίσεων, οι οποίες ήταν πρoϊόν, προφανώς, των στρατηγικών  παρουσίασης  των 
ερωτηματολογίων και της συμπλήρωσής τους  που χρησιμοποιήσαμε.  
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επαγγελμάτων των ερωτηθέντων αναφέρονται στο παράρτημα Β56. Προκειμένου, 

όμως, να διευκολυνθεί η παρουσίαση και, κυρίως, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, 

έγινε σύμπτυξη ορισμένων κατηγοριών με σκοπό τη δημιουργία, όσο το δυνατόν, πιο 

ομοιογενών κοινωνικο-οικονομικών κατηγοριών. Το αποτέλεσμα ήταν να 

δημιουργηθούν οι ακόλουθες κοινωνικο-οικονομικές κατηγορίες: (α) Κατώτερη, (β) 

Μεσαία και (γ) Ανώτερη. Συγκεκριμένα, στην «Ανώτερη» κατηγορία έχουν 

περιληφθεί ι) οι κατηγορίες 1,3 και 11, ιι) όσα άτομα των κατηγοριών 12 και 13 είχαν 

πτυχίο ΑΕΙ. Στην «Μεσαία» κατηγορία έχουν περιληφθεί οι κατηγορίες των 

επαγγελμάτων 2,4,5,12 και 13, με εξαίρεση τα άτομα της περίπτωσης (ιι) της 

«Ανώτερης» κατηγορίας. Η «Κατώτερη» κατηγορία περιλαμβάνει τα άτομα των 

κατηγοριών 6,7 και 8. Στις πιο πάνω κατηγορίες δεν έχουν περιληφθεί οι 32 μαθητές 

της κατηγορίας 10.    

Από την άλλη πλευρά,  θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι, μεταξύ των επισκεπτών που 

δέχθηκαν να μετάσχουν στην έρευνα, υπάρχουν μερικοί που έχουν αφήσει 

αναπάντητες ερωτήσεις. Οι τελικές δειγματοληπτικές μονάδες  από τις οποίες δεν 

μπορέσαμε να λάβουμε πληροφορίες δεν ήταν όμοιες σε όλα τα χαρακτηριστικά που 

μας ενδιέφεραν με εκείνες που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Πράγματι, ο αριθμός των 

«μη απαντήσεων» ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την ερώτηση, το μορφωτικό 

επίπεδο και την κοινωνική κατηγορία των ερωτηθέντων. Στη τελική επεξεργασία, οι 

μη απαντηθείσες  ερωτήσεις εξαιρέθηκαν από την ανάλυση και την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. Αυτός είναι και ο λόγος που στους πίνακες των αποτελεσμάτων 

παρουσιάζονται διαφορετικοί αριθμοί ατόμων στις απαντήσεις των οποίων 

βασίζονται οι αναλύσεις.  

                                                           
56 Βλ. και Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) (1995), Στατιστική ταξινόμηση των 
επαγγελμάτων, ΣΤΕΠ- 92, Αθήνα 
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Αντίθετα, τις μη απαντήσεις τις λάβαμε σοβαρά υπόψη57 στο συσχετισμό της 

λεγόμενης «μη ανταπόκρισης» με τα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, τόσο, όπως 

θα δούμε παρακάτω, στην ανάλυση της ίδιας της ερευνητικής σχέσης που η έρευνά 

μας εγκαθίδρυσε με τους διάφορους ερωτηθέντες, όσο και στην ίδια την ανάλυση των 

στάσεων που διατηρούσαν οι ερωτηθέντες απέναντι στην τέχνη, τα μουσεία και την 

επίσκεψή τους.  

 

Β. Η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας 

 

Αν η ποσοτική έρευνα μας παρέχει μια αίσθηση της γενικότητας των γεγονότων 

που περιγράφει, αν είναι δεδομένο πως, όπως υποστηρίζει ο Silverman, η ποσοτική 

έρευνα μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε τον όγκο των στοιχείων του αντικειμένου 

μας και να μην περιοριζόμαστε σε μια γενική εντύπωση των στοιχείων αυτών58, με 

άλλα λόγια, αν η ποσοτική έρευνα  είναι αναγκαία δεδομένου ότι επιτρέπει στον 

ερευνητή, όταν οι απλές μέθοδοι μέτρησης που διαθέτει δείχνουν ότι οι εντυπώσεις 

του ήταν λαθεμένες, να αναθεωρήσει τα αποτελέσματα των στοιχείων τους, είναι, 

επίσης, δεδομένο, όπως αναφέραμε και παραπάνω, πως οι ποσοτικές έρευνες έχουν 

και τα όριά τους.  

Έτσι, έχοντας κατά νου τα όρια των δεδομένων που είχαν συλλεγεί  από μια τόσο 

τεχνική σχέση όσο η έρευνα με ερωτηματολόγιο, επιχειρήσαμε και διενεργήσαμε 

παρατηρήσεις και έρευνες που θα επέτρεπαν μια εγγύτερη σχέση με τις πραγματικές 

καταστάσεις59.  

                                                           
57 Βλ. L. Thevenot, L’économie du codage, στο: «Théories économiques et pratiques sociales», 
Critiques de l’économie politique, 23-24, 1983, σ.188-222. 
58 Silverman, D., Qualitative methodology and Sociology. Describing the Social World, Aldershot: 
Gower, 1985, σελ. 140 
59 Στην ίδια προοπτική, ο Silverman δίνει έμφαση κυρίως στα ποιοτικά στοιχεία στις έρευνές του, 
υιοθετώντας τις ποσοτικές πληροφορίες ως το μέσο καθιέρωσης της γενικότητας των παρατηρήσεών 
του. Η πρότασή του ότι τα ποσοτικά στοιχεία απεικονίζουν τους τρόπους με τους οποίους τα 
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Ειδικότερα, τους περιορισμούς και τους αποκλεισμούς που έθεταν οι πρακτικοί όροι 

συλλογής των ερωτηματολογίων, αλλά και το ίδιο το ερωτηματολόγιο ως τεχνικό 

εργαλείο με επιστημολογικούς περιορισμούς, στην διερεύνηση των υπό θεώρηση 

συμπεριφορών και στάσεων επιχειρήσαμε να τους υπερβούμε όσο ήταν δυνατόν με 

μια σειρά από εις βάθος συνεντεύξεις με επισκέπτες των μουσείων60.  

Πράγματι, είχαμε συνείδηση των ορίων που έθετε το κατασκευασμένο 

ερωτηματολόγιο κυρίως γύρω από την υπόθεση της κοινωνικής γέννησης της 

πολιτισμικής διάθεσης και πρακτικής, διάσταση της οποίας αποτελούσε η επίσκεψη 

στα μουσεία. Eίχαμε επίσης συνείδηση του γεγονότος πως, παρ’ όλες τις προφυλάξεις 

που πήραμε προκειμένου να περιορίσουμε την δημιουργία τεχνημάτων μέσα στην 

παραγωγή των αποτελεσμάτων, θα ήταν αδύνατον να ακυρώσουμε πλήρως τις 

επιδράσεις της κοινωνικής σχέσης που εγκαθίδρυε η συγκεκριμένη ερευνητική σχέση 

πάνω στα ίδια στοιχεία61. Για τους λόγους αυτούς, διενεργήσαμε 30 τυχαίες 

συνεντεύξεις.  

                                                                                                                                                                      
υποκείμενα αντιλαμβάνονται τον κόσμο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι αυτή η άποψη 
είναι ένας τρόπος συγχώνευσης της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας και είναι σύμφωνη με το 
επιστημολογικό αίτημα της συζήτησης ανάμεσα στις δύο ερευνητικές παραδόσεις. 
60 Ειδικότερα, δεδομένου ότι διευκολύνει την ερμηνεία των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών, η 
ποιοτική έρευνα  είναι απαραίτητη σε κάθε ερευνητή ο οποίος εγκαθιδρύει έναν συσχετισμό μεταξύ 
δύο μεταβλητών, ή θεωρεί ότι μια αιτιώδης σχέση έχει διακριθεί, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με το 
πρόβλημα της φύσης της σχέσης αυτής, δηλαδή με το πώς δημιουργείται και από τι εξαρτάται. Στα 
πλαίσια της ποσοτικής έρευνας όπου η μέθοδος επεξεργασίας μέσω της αναζήτησης των μεταβλητών 
εξάρτησης – δηλαδή το αν σχετίζονται δύο μεταβλητές, τι τιμές πρέπει να παίρνει η ανεξάρτητη για να 
φέρει τι αποτελέσματα στην εξαρτημένη, καθώς και το αν υπάρχει κάποια τρίτη μεταβλητή, που να 
διεισδύει σ’ αυτή τη σχέση ισχυροποιώντας την ή αναστέλλοντάς την – η συμβολή της ποιοτικής 
έρευνας μπορεί να είναι καθοριστική. Βλ. Rosenberg, Μ., The Logic of  Survey Analysis, New York: 
Basic Books, 1968. Κοντολογίς, σύμφωνα με τον Rosenberg η προσφυγή στην ποιοτική έρευνα 
επιτρέπει στον ερευνητή να κατανοήσει την έννοια των συμπερασμάτων στα οποία οδηγούν οι 
ποσοτικές μέθοδοι. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να αντιμετωπισθεί ως διαδρομή από την οποία τα 
συμπεράσματα που είναι επαρκή στα επίπεδα της σχέσης αιτίου-αιτιατού καταφέρνουν να γενικευτούν 
και να βρουν την πρακτική τους σημασία  – μπορούν δηλαδή να εγκαθιδρυθούν και να καθιερωθούν– 
και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η κοινωνική έρευνα σε συνδυασμό με την εμπειρία είναι το μέσο 
παραγωγής των στοιχείων που ικανοποιούν και τα δύο κριτήρια, αυτό της αιτιακής σχέσης και αυτό 
του νοήματός της στην πράξη. 
61 Όπως κατέδειξε ο Πιερ Μπουρντιέ,  όταν το ζητούμενο είναι να εντοπιστούν συστήματα γούστων, η 
έρευνα με κλειστό ερωτηματολόγιο δεν είναι ποτέ τίποτα παραπάνω από μια προσωρινή λύση, 
επιβεβλημένη  από την αναγκαιότητα να επιτευχθεί ένας σημαντικός αριθμός πληροφοριών για έναν 
αρκετά πολυπληθή πληθυσμό, ώστε να καταστεί δυνατή η στατιστική πραγμάτευση, καθώς, μεταξύ 
πολλών άλλων, της διαφεύγει σχεδόν πλήρως ό,τι αφορά την τροπικότητα των πρακτικών. Βλ. Pierre 
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Οι συνεντεύξεις αυτές δεν είχαν ως στόχο μόνο να προσφέρουν ένα μέσον ελέγχου 

του νοήματος των τιθέμενων ερωτήσεων. Επιδιώξαμε επίσης με τις συνεντεύξεις 

αυτές να ελέγξουμε και τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες αναλύθηκαν και 

ερμηνεύθηκαν οι απαντήσεις, και να διευρύνουμε, όσο ήταν εφικτό, και τις 

διαστάσεις και τη λογική των πραγματικών καθημερινών υπό θεώρηση 

συμπεριφορών και στάσεων, δηλαδή των λιγότερο τελετουργικών. 

Η αρχή της επιλογής του συνδυασμού της ποσοτικής με την ποιοτική μας έρευνα 

βασίστηκε, λοιπόν, σε επιστημολογικό επίπεδο, στην πεποίθησή μας πως «κάθε 

μορφή δεδομένου είναι χρήσιμη  και για την επαλήθευση και για την παραγωγή 

θεωρίας, ανεξάρτητα από το σε ποια από τις δυο αποδίδεται προτεραιότητα. Η 

προτεραιότητα εξαρτάται μόνο από τις περιστάσεις της έρευνας, τα ενδιαφέροντα και 

την εκπαίδευση του ερευνητή, και επίσης από τα είδη του υλικού που χρειάζεται για 

τη θεωρία του»62.  

Οι συνεντεύξεις αυτές διενεργήθηκαν με επισκέπτες μουσείων, τόσο της Εθνικής 

Πινακοθήκης όσο και του Ιστορικού Μουσείου Αθηνών. Οι ερωτώμενοι επιλέχθηκαν 

στη βάση των διαφοροποιημένων πληροφοριών που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και, φυσικά, της οικειότητας ή/και της 

εκλεκτικής συγγένειας που στοιχειωδώς αναπτύχθηκε κατά την ερευνητική σχέση, 

γεγονός που επέτρεψε να διατυπωθεί και να ικανοποιηθεί σε αυτές τις 30 περιπτώσεις 

                                                                                                                                                                      
Bourdieu, Η διάκριση,...,ό.π. Βλ. επίσης, Ν. Κυριαζή, Η κοινωνιολογική έρευνα, Κριτική επισκόπηση  
των μεθόδων και των τεχνικών, Ελληνικά Γράμματα, 1999. 
62 Glazer, A. Strauss, «Η ανακάλυψη της βάσιμης θεωρίας», στο Κ. Καλφόπουλος (επιμ.-εισ.), Η 
ποιοτική  παράδοση στις κοινωνικές επστήμες, Νήσος, 2003. Βλ. επίσης το Α. Αστρινάκης, Λ. 
Στυλιανούδη (επιμ.), Χέβυ μέταλ, Ροκαμπίλυ και φανατικοί οπαδοί, Νεανικοί πολιτισμοί και 
υποπολιτισμοί, Ελληνικά Γράμματα, 1996, όπου καταδεικνύεται πρακτικά πως η επιλογή μεθόδου 
έγκειται στη θεωρητική κατασκευή της έρευνας. Εξάλλου, το διάζευγμα αυτό, ποιοτικό-ποσοτικό, 
όπως σημειώνει ο Α. Αστρινάκης, «κατά πάσα πιθανότητα, εδραιώθηκε στην ευρύτερη 
κοινωνιολογική (υπο)κουλτούρα μέσω της διάχυσης και στερεοτυποποίησης διαστρεβλωμένων 
εννοιών των μικροκοινωνιολογικών προσεγγίσεων  και κάτω από την ισχυρή επίδραση  των 
προαναφερθεισών διχοτομικών συζητήσεων». Βλ. Α. Αστρινάκης,  «Σύγχρονα επιστημολογικά και 
μεθοδολογικά ζητήματα της μικροκοινωνιολογίας», στο Κ. Καλφόπουλος (επιμ.-εις.) Η ποιοτική 
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το αίτημά μας για μια ειδικότερη συνέντευξη σε χώρο και τόπο που από κοινού 

προσδιορίστηκαν στη συνέχεια63.    

 

1. Οι συνεντεύξεις 

 

Οι συνεντεύξεις αυτές κατασκευάστηκαν γύρω από την υπόθεση της ενότητας του 

γούστου, των ειδικών κοινωνικών παραγόντων που καθορίζουν τις  πολιτισμικές 

πρακτικές, την τροπικότητά τους, καθώς και την οπτική των ερωτωμένων ως προς 

τους παράγοντες αυτούς, οπτική που αντιμετωπίστηκε ως  προϊόν του κοινωνικού 

κόσμου και ως εκ τούτου με την τάση να τον αναπαραγάγει.  Οι συνεντεύξεις αυτές 

διενεργήθηκαν με βάση τις αρχές των εις βάθος συνεντεύξεων.   

Στη βάση της πεποίθησης πως και η συνέντευξη ως κατάσταση αλληλόδρασης δεν 

αποτελεί μια ουδέτερη τεχνική, πως ο κοινωνιολόγος οφείλει να μην την 

αντιμετωπίσει απλώς ως εργαλείο μελέτης αλλά και να την μετατρέψει σε 

αντικείμενο μελέτης προκειμένου να ελέγξει  τις επιδράσεις της κατάστασης της 

συνέντευξης στην παραγωγή των πληροφοριών που παρέχει, αυτά τα ειδικά idola 

                                                                                                                                                                      
παράδοση…,.ό.π, σ..208. Βλ. επίσης, R. Merton, J.S. Coleman, P.H.Rossi (επιμ.), Qualitative and 
quantitative social research. Papers in honor of Paul F. Lazarsfeild, The free press, 1979. 
63 Για να αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από αυτό το τυχαίο δείγμα, έπρεπε, για 
να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Πιερ Μπουρντιέ, «να μάθουμε σιγά-σιγά να παραβιάζουμε τον 
άγραφο κανόνα που λέει ότι στην επιστημονική κατασκευή μπορούν να υπεισέλθουν μόνο όσα 
δεδομένα έχουν συλλεγεί στις συνθήκες που ορίζονται κοινωνικά ως επιστημονικές, δηλαδή μέσω μιας 
σειράς ερωτήσεων ή με την καλά εξοπλισμένη παρατήρηση (και ο οποίος δε θα επιβαλλόταν τόσο 
έντονα στο επιστημονικό ασυνείδητο αν δεν είχε το προσόν να βγάζει έξω από το παιχνίδι τον 
κοινωνιολόγο, άρα να τον καθιστά απρόσβλητο στην κοινωνιοανάλυση την οποία συνεπάγεται κάθε 
μεθοδολογικά σωστή ανάλυση), προκειμένου να αναδυθούν ξανά όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο 
κοινωνιολόγος, ως κοινωνικό υποκείμενο, διαθέτει αναπόφευκτα και οι οποίες, έχοντας περάσει από 
έλεγχο μέσω της αντιπαράθεσης με τα μετρήσιμα δεδομένα της παρατήρησης, μπορούν να εισέλθουν 
στον επιστημονικό λόγο». P. Bourdieu, Η διάκριση,…..,ό.π, σ. 545            
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fori, προσπαθήσαμε να ενεργοποιήσουμε μια σειρά τεχνικών και πρακτικών ώστε να 

διασφαλισθεί, όσο ήταν δυνατόν, αυτός ο έλεγχος64.  

Έτσι, κατ’ αρχάς, πριν από τις συνεντεύξεις είχαμε στη διάθεσή μας μια πρώτη 

ανάλυση των στατιστικών μας στοιχείων, η οποία μας επέτρεπε να έχουμε μια 

εποπτική άποψη για τη συστηματικότητα των πρακτικών και των παραστάσεων της 

ομάδας στην οποία ανήκαν οι ερωτώμενοι. Επίσης, τα στοιχεία αυτά μας επέτρεψαν 

να προετοιμάσουμε κατάλληλα τη συνέντευξη, να διευκρινίσουμε ορισμένες 

αντιφάσεις που παρουσιάστηκαν στο ερωτηματολόγιο, καθώς και να αποφύγουμε να 

θέσουμε ήδη γνωστά ζητήματα, γεγονός που θα κούραζε τον ερωτώμενο και θα του 

μείωνε το ενδιαφέρον για τη συνέντευξη.  

Πράγματι,  ex integro, η προετοιμασία της κάθε συνέντευξης αποτελούσε για μας 

σημαντικό τμήμα της ερευνητικής μας πρακτικής. Η επεξεργασία της κάθε 

περίπτωσης, με βάση τα «στοιχεία» του ερωτώμενου που είχαμε στη διάθεσή μας από 

το ερωτηματολόγιό του, μας επέτρεπε, μέσω μιας προ-ανάλυσης των όρων 

παραγωγής του ερωτώμενου και της σχέσης του με τον πολιτισμό και την τέχνη, να 

υιοθετήσουμε την κατά το δυνατόν καταλληλότερη «σωματική αλλά και διανοητική 

πόζα». Έτσι, για παράδειγμα, η κατάλληλη επιλογή της στιγμής και του τρόπου 

διατύπωσης της κάθε ερώτησης κατά τη ροή της συνέντευξης επέτρεπε στον 

ερωτώμενο να διακρίνει ότι κατανοούσαμε επαρκώς το «αντικείμενο» και τη θέση 

από την οποία έβλεπε αυτό που τον ρωτούσαμε.  

Η κατάλληλη όμως προετοιμασία της συνέντευξης περνούσε, κατ’ αρχάς,   

αναγκαστικά από το ίδιο το γεγονός της τυχαιότητας  αυτών των 30 περιπτώσεων. 

Πράγματι, έπρεπε να τεθεί το ερώτημα των όρων που επέτρεψαν την αποδοχή της 

                                                           
64 C. de Montlibert, Εισαγωγή…, ό.π, σ. 282. Βλ. επίσης, H.J. Rubin, I.S. Rubin, Qualitative 
interviewing. The art of hearing data, The Sage Publications, 1995, επίσης, το πρώτο μέρος του Ε. 
Marc, D. Picard, L’interaction sociale, PUF, 1989, σ. 21-84 
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πρότασής μας από τους συγκεκριμένους ερωτώμενους και να εξαγάγουμε τις 

συνέπειες  ως προς τη λογική και τη μορφή της σχέσης επικοινωνίας που θα 

εγκαθίδρυε η ερευνητική μας σχέση.  

Εφόσον οι ερωτηθέντες προέρχονταν από καλλιεργημένα και ανώτερα οικονομικά 

στρώματα, γνωρίζαμε εξαρχής πως οι μεσαίες και ανώτερες τάξεις  αποδίδουν μια 

νομιμότητα στον ερευνητή χωρίς ο ίδιος να έχει την ανάγκη να την επιβάλει και να 

την προτάξει65. Γνωρίζαμε, ακόμα, πως, και αν δεν είχαν άλλη ανάλογη εμπειρία, 

είχαν συνηθίσει να μιλούν δημοσίως αναλυτικά στις καθημερινές τους συζητήσεις, να 

συναλλάσσονται και να διαλέγονται με εκπροσώπους οργανισμών, είχαν εξοικειωθεί 

να μιλούν με όρους οργάνωσης,  άρα με αφηρημένους όρους, να προσέχουν τις λέξεις 

που χρησιμοποιούν, πως επιδιώκουν να γίνουν κατανοητοί με ακρίβεια,  να δίνουν 

αποχρώσεις στο λόγο, να επιχειρούν να εξηγήσουν και να διαχειρίζονται τις 

αντιφάσεις που αναδύονται στην (συν)ομιλία τους66. Με άλλα λόγια, γνωρίζαμε πως 

η διαφορά τους στο επίπεδο της σκέψης και της επικοινωνίας ως προς τις άλλες 

τάξεις εστιάζεται στον αριθμό και στη φύση των προοπτικών και των απόψεων που 

υιοθετούν κατά την επικοινωνία, στην ικανότητά τους να μπαίνουν στη θέση και να 

υιοθετούν την άποψη του συνομιλητή τους,  στην ικανότητα και στην τάση τους να  

υιοθετούν και να διαχειρίζονται εννοιολογικές ταξινομήσεις και, τέλος, στην 

ικανότητά τους να καθιστούν εφικτή την οργάνωση της επικοινωνίας μέσω σύνθετων 

μορφολογικών και υφολογικών γλωσσικών σχημάτων και λογικών ταξινομήσεων67.  

Έτσι, είχαμε συνείδηση πως όλα αυτά τα δομικά χαρακτηριστικά που θα 

χαρακτήριζαν την επικοινωνία μας με τα συγκεκριμένα κοινωνικά υποκείμενα, ενώ 

                                                           
65 Χαρακτηριστικό του γεγονότος αυτού ήταν και η εύκολη αποδοχή του κασετοφώνου ως μέσου 
καταγραφής των συνεντεύξεων. 
66 L. Scatzman, A. Strauss, «Social class and modes of communication», στο P. Bourdieu, J-C. 
Chamboredon, J-C. Passeronc, Le métier de sociologue, Mouton, 1968, σ.223-23 
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θα διευκόλυναν τόσο την αναγκαία αρχική αποδοχή της κοινωνικής σύμβασης που 

εγκαθίδρυε η ερευνητική σχέση όσο και την ίδια την οργάνωση και την λογική της 

συζήτησης, την ίδια στιγμή, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ανασταλτικά και ως 

εμπόδια στην προσπάθειά μας να κάνουμε να αναδυθούν όλα αυτά τα απαραίτητα 

στοιχεία που «διακοσμούσαν» το πλαίσιο εντός του οποίου παραγνωρίζονταν όλοι 

αυτοί οι παράγοντες που υποθέταμε ότι καθόριζαν τις υπό διερεύνηση πρακτικές και 

παραστάσεις των συγκεκριμένων ατόμων.  

Ειδικότερα,  ένα γεγονός, που αντιμετωπίσαμε στην πράξη ήταν  πως οι ερωτώμενοι 

είχαν την ικανότητα όχι μόνο να περιγράφουν λεπτομερώς αλλά και να τείνουν να 

υιοθετούν τις απόψεις οργανισμών, να τοποθετούνται στη θέση των υπευθύνων των 

μουσείων, για παράδειγμα, να γίνονται συχνά ελλειπτικοί υιοθετώντας αφαιρετικά 

και θεωρητικά σχήματα, να αποστασιοποιούνται από τα γεγονότα μπροστά στα οποία 

τους έθεταν οι ερωτήσεις μας και να  λειτουργούν ως σκηνοθέτες της δράσης και των 

πρακτικών που τους ζητούσαμε να περιγράψουν. Αυτό μας υποχρέωνε, από τη μια 

μεριά, να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στην προοπτική 

δημιουργίας συνεχών αποσαφηνίσεων, πράγμα που επέτρεπε η ίδια η λογική που 

καθόριζε τον τρόπο της παράστασής τους, και, συνεπώς, στην διευκόλυνση του 

εντοπισμού των πληροφοριών που αναζητούσαμε (λ.χ. τονίζοντας « πολύ σημαντικό 

αυτό, δηλαδή…», ή « εξαιρετική παρατήρηση, δηλαδή…»). Από την άλλη πλευρά, 

όμως, τα ίδια αυτά χαρακτηριστικά απαιτούσαν μια ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς 

μας προκειμένου να ελέγξουμε τον έλεγχο που ασκούσαν οι ερωτώμενοι στο μέρος 

των πληροφοριών που ήθελαν να μας παραχωρήσουν. Έτσι, συχνά, επιχειρήσαμε 

περιστροφικές διασταυρώσεις του περιεχομένου των απαντήσεων μέσω διαφορετικών 

                                                                                                                                                                      
67 Ibid. 
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τρόπων διατύπωσης των ερωτήσεών μας προκειμένου να αμβλύνουμε τον περιορισμό 

του ελέγχου που ασκούσαν στο περιεχόμενο των απαντήσεων που μας έδιναν.  

Αποφύγαμε, επίσης, συστηματικά και πλήρως τις οποιεσδήποτε υποδείξεις, 

αξιολογικές κρίσεις και ερμηνείες από την πλευρά μας, και, φυσικά, κάθε γλωσσική η 

σωματική μας πρακτική η οποία θα εμπεριείχε απειλή και ρίσκο για τον 

ερωτώμενο68,«απειλητικές πληροφορίες» που θα φόβιζαν τα άτομα69. Αποφύγαμε 

όλα αυτά, δηλαδή, που θα πολλαπλασίαζαν την κοινωνική απόσταση μεταξύ 

ερευνητή και ερωτώμενου και θα περιόριζαν το βαθμό συμμετοχής των ερωτηθέντων 

στην σχέση που εδημιουργείτο με την συνέντευξη70. Το κλίμα εμπιστοσύνης που 

οφείλαμε να δημιουργήσουμε διευκολυνόταν από την συνειδητή επιλογή μας να 

συμπεριλάβουμε στα αντίστοιχα με μας κοινωνικά χαρακτηριστικά των επιλεγέντων 

και το φύλο.  

Έτσι, οργανώνοντας μια συζήτηση κατά την οποία η διατύπωση των 

ερωτημάτων εξαρτιόταν μόνο από το συγκεκριμένο πλαίσιο της κάθε συζήτησης, η 

συγγένεια των χαρακτηριστικών μας71 με αυτά των ερωτηθέντων επέτρεπαν τον ίδιο 

τρόπο χρήσης της γλώσσας στην περιγραφή των υπό πραγμάτευση αντικειμένων, 

διευκολύνοντας, κατ’ επέκταση, τον ίδιο τρόπο να μιλάμε για τον εαυτό μας κάθε 

                                                           
68 «Δεν υπάρχει αλληλόδραση μέσα στην οποία οι συμμετέχοντες να μην διατρέχουν ένα σοβαρό 
ρίσκο να βρεθούν ελαφρά αναστατωμένοι ή, αντίθετα, ένα μικρό ρίσκο να βρεθούν σοβαρά 
προσβεβλημένοι», βλ. E. Goffman, La présentation de soi, ..ό.π, σ. 230. 
69 Βλ. αναλυτικότερα σχετικά B.L. Berg, Qualitative research for the social sciences, Allyn and Bacon, 
1995, W. B. Shaffir, R.A Stebbins (επιμ.), Experiencing fieldwork, an inside view of qualitative 
research, Sage publications, 1991, U. Flick, An introduction to qualitative research, Sage publications, 
1998, και  Α. Λυδάκη, Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας, Καστανιώτης, 2001. 
70 A. Strauss, J. Cobin, Basics of qualitative research. Grounded theory procedures and techniques, 
Sage publications, 1990, A. Straus, Qualitative analysis in social sciences, Cambridge university press, 
1987 
71 Συνολικά, ας το επαναλάβουμε , γνωρίζοντας την πιθανή αναντιστοιχία που θα μπορούσε να υπάρξει 
μεταξύ της κοινωνικής μας θέσης και αυτής των ερωτώμενων, και άρα τον κίνδυνο να συλλάβουμε όχι 
την αλήθεια του αντικειμένου μας αλλά τη σχέση μας με αυτό, επιδιώξαμε, κατ’ αρχάς, μέσω της 
επιλογής των ερωτωμένων να αντιστοιχίσουμε όσο ήταν δυνατό το φύλο, την ηλικία, τη μόρφωσή μας 
με αυτά των ερωτωμένων.  Ελπίζαμε με αυτό τον τρόπο να διευκολυνθεί ο έλεγχος, όσο  ήταν δυνατόν, 
του «ασύνειδου της επικοινωνίας μας, ό,τι δηλαδή ήταν (και παραμένει αναγκαστικά άρρητο) στην 
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φορά που η κατεύθυνση της συζήτησης το  απαιτούσε.  Επίσης, σε ανθρώπους που 

είχαν την κοινωνικά προσδιορισμένη αίσθηση της οφειλόμενης προσοχής δώσαμε 

ιδιαίτερη προσοχή στην ανταλλαγή βλεμμάτων ( λ.χ. δεν χάναμε ποτέ τον συνομιλητή 

μας από τα μάτια), σε αυτό το όργανο αίσθησης το οποίο, όπως έχει έλεγε ο Ζίμμελ, 

επιτελεί  «μια μοναδική κοινωνιολογική λειτουργία» 72.  

Επιπλέον, δεδομένου πως οι εις βάθος συνεντεύξεις που διενεργήσαμε δεν 

είχαν κλινική στόχευση73, ήμασταν πολύ προσεκτικοί ώστε να μην προδώσουμε την 

αντίληψη  που είχαν  οι ερωτώμενοι τόσο για τον εαυτό τους όσο και για μας, 

προσπαθώντας να μην μεταδώσουμε καμιά πληροφορία ασύμβατη με την  αντίστοιχη 

εικόνα τους, να μην δώσουμε μια άστοχη πληροφορία που θα παρείχε στα άτομα 

μεγαλύτερη ή μικρότερη αξία από αυτή που πίστευαν ότι όφειλαν να δεχθούν.  

Δώσαμε προσοχή, επίσης, στο ύφος  και τις τροπές του λόγου, δεδομένου πως 

οι ελάχιστες κοφτές και οι μισοτελειωμένες φράσεις που ορισμένες φορές 

χρησιμοποιήθηκαν έλεγαν, συχνά, περισσότερα πράγματα από αυτά που ακούγονταν. 

Πολλές φορές, για να θυμηθούμε μια σκέψη του Γκαρφάνκελ, τέτοιες φράσεις 

αποτελούσαν από την πλευρά των ερωτωμένων διερευνητικές πρακτικές των κοινών 

τόπων μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενου74. Τέλος, όποιες φορές η ανάμνηση ή ο 

σχολιασμός γεγονότων προκαλούσε το γέλιο των ερωτηθέντων, προσπαθούσαμε να 

                                                                                                                                                                      
(κάθε) κοινής αποδοχής επικοινωνιακή σύμβαση». Βλ. Νίκος Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Pierre 
Bourdieu, Νόστιμον Ήμαρ, Αθήνα, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 1999, σ. 69-84. 
72 Ο Ζίμμελ έλεγε πως «το βλέμμα δεν παίρνει χωρίς να δώσει». Βλ. G. Simmel, Sociologie et 
épistémologie, PUF, 1981, σ. 223-238.Βλ. σχετικά με τη συνέντευξη ως σωματικό τρόπο προσοχής, Ε. 
Παπαγαρουφάλη, «Η συνέντευξη ως σωματική επικοινωνία των συνομιλητών», Επιθεώρηση 
κοινωνικών ερευνών, 107, Α, 2002, σ. 29-46 
73 Βλ. σχετικά με την λογική αυτών των συνεντεύξεων Ν. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Η απομάγευση του 
κόσμου, Εκ. Πατάκη, 2007. 
74 O.H Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, Polity Press, 1984, σ. 35-75. 
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ανταποκριθούμε προκειμένου να καταδείξουμε με ένα φυσικό τρόπο στους 

συνομιλητές μας πως μοιραζόμασταν κοινές παραστάσεις  ζωής75. 

 

2. Παραστάσεις και δομές      

 

Δεν αρκούσαν όμως όλες αυτές οι προφυλάξεις μας για να δημιουργήσουμε μια όσο 

το δυνατόν περισσότερο ουδέτερη κοινωνικά σχέση με τους ερωτωμένους. Είχαμε 

συνείδηση μέσω άλλων ερευνών που έχουν κατατεθεί στην διεθνή βιβλιογραφία πως 

οι τεχνικές που ακολουθήσαμε δεν θα μπορούσαν να ακυρώσουν πλήρως το γεγονός 

πως ως «εστιασμένη αλληλεπίδραση», για να μιλήσουμε όπως ο Γκόφμαν76, ως 

ερευνητική σχέση και εργαλείο, η συνέντευξη δεν μπορεί ποτέ να πάψει να είναι μια 

κοινωνικά «μη εκκενωμένη κατάσταση». Η συνέντευξη παραμένει πάντα μια 

κατάσταση όπου κάθε ομιλητής κατέχει μια λιγότερο η περισσότερο αντιληπτή 

κοινωνική θέση77. Έτσι, και στη δική μας ερευνητική σχέση, στη διάρκεια των 

συνεντεύξεων αντιμετωπίσαμε το γεγονός να εκδηλώνονται άλλες ιδέες αβίαστα και 

άλλες λιγότερο, όπως και να θίγονται θέματα στα οποία μπορούσαμε να επιμείνουμε 

περισσότερο από ό,τι σε άλλα, φέροντας, σε ένα πρώτο, τουλάχιστον, επίπεδο, τα 

ίχνη της λογικής της συγκεκριμένης σχέσης που έτεινε να εγκαθιδρυθεί.  

                                                           
75 Δείκτη για μας της επιδιωκόμενης όσο είναι δυνατό «μη βίαιης επικοινωνίας», όπως έλεγε ο 
Μπουρντιέ (P. Bourdieu, La misère du monde, Seuil, 1994, σ. 913), που χαρακτηρίζει όλες τις μορφές 
επικοινωνίας των οποίων το περιεχόμενο δεν αποτελεί προϊόν επιβαλλόμενων σχημάτων και 
παραστάσεων, αποτέλεσαν τα λίγα «δεν ήθελα να πως αυτό (ακριβώς)», αυτές, δηλαδή, οι μορφές 
αυτολογοκρισίας που ενεργοποιούνται στις περιπτώσεις μιας «κοινωνικά ασύμμετρης σχέσης» μεταξύ 
ερευνητή και ερωτώμενου.  
76 E. Goffman, Encounters, Two studies in the sociologie of interaction, Bobbs-Merill, 1961, σ. 7, βλ. 
στο E. Goffman, Συναντήσεις, Δυο μελέτες στην κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης, εις.-μετ. Δ. 
Μακρυνιώτη, Αλεξάνδρεια, 1996, σ. 61 
77 «Η κοινωνική απόσταση ανάμεσα στους ερωτώντες και τους ερωτώμενους  αποτελεί μια βασική 
διάσταση των συνεντεύξεων, η οποία επιδρά στην εικόνα του εαυτού που θέλει να παρουσιάσει στον 
άλλον», C. de Montlibert, Εισαγωγή…, ό.π, σ . 280. 
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Πράγματι, παρατηρήσαμε γρήγορα πως τα αντίστοιχα με τα δικά μας 

προαναφερθέντα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, τα οποία επέτρεπαν, 

όπως αναφέραμε παραπάνω, την εύκολη δημιουργία ενός «φιλικού κλίματος», 

ταυτόχρονα, και παρ’ όλες τις πρακτικές τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε, 

προσδιόριζαν την παραγωγή μιας εικόνας για την έρευνα και την συμμετοχή τους σε 

αυτή που δημιουργούσε σοβαρά εμπόδια στην απολύτως λεπτομερή περιγραφή 

πρακτικών και παραστάσεων που η ίδια η κατασκευή των υποθέσεών μας, που 

δομούσε και την λογική της οργάνωσης της συνέντευξης, είχε ανάγκη. Η εικόνα του 

νόμιμου ομιλητή που απευθύνεται σε νόμιμο και ενημερωμένο ομιλητή καθόριζε την 

παραγωγή λόγων εφοδιασμένων με συστηματικά θεωρητικά επεξηγηματικά σχήματα. 

Τα σχήματα αυτά, αν και χρήσιμα, καθώς επέτρεπαν την διερεύνηση των όρων 

δυνατότητας γενίκευσης μιας ιδιαίτερης κατάστασης σε σχέση με την τέχνη και τον 

πολιτισμό, και ως προς τούτο χρήσιμα για την ανάλυση των όρων παραγωγής της 

πολιτισμικής διάθεσης και του αυτονόητου χαρακτήρα της, δεν μας επέτρεπαν πολλές 

φορές όσο θέλαμε να «πάμε στα ίδια τα πράγματα», για τα οποία μιλούσε ο 

Χούσερλ78.   

Δε θα μπορούσαμε όμως να διαχειριστούμε θετικά τα συγκεκριμένα εμπόδια που 

αντιμετωπίσαμε αν δεν οπλιζόμασταν με την οπτική της κατασκευής του αντικειμένου 

μας. Η κατασκευή μας αυτή αποτελούσε την supremus motor της ερευνητικής μας 

πρακτικής, καθώς μας επέτρεπε να τοποθετήσουμε τον κάθε ερωτώμενο κατάλληλα 

                                                           
78 Η  χρήση του κασετοφώνου μάς βοήθησε να ελέγξουμε περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης 
των συνεντεύξεων, τη διακύμανση αυτής της εικόνας και, συνεπώς, τη σχέση δύναμης μεταξύ των δύο 
πλευρών και την εξέλιξή της μέσα στην ίδια τη συνέντευξη. Αναλύοντας τη γλώσσα του κάθε 
ερωτώμενου, έτσι ώστε να συσχετίσουμε τις αλλαγές του γλωσσικού ύφους με το είδος των 
ερωτήσεων, και με την ενδεχόμενη συστηματικότητά τους, προσπαθήσαμε να δώσουμε νόημα στη 
σχέση που έτεινε να διατηρήσει ο ερωτώμενος με το περιεχόμενο της κάθε ερώτησης, να 
αποτιμήσουμε την σχέση που διατηρούσε ο ερωτώμενος με την κάθε κατηγορία θεμάτων και 
ερωτημάτων της συζήτησης και τελικά να προσδιορίσουμε τις συστηματικές διαφοροποιήσεις σε 
επίπεδο παραστάσεων μέσα από τις συσχετίσεις των αλλαγών στάσης που παρατηρούσαμε κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης. 
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μέσα στον κοινωνικό χώρο όπου ανήκει, δηλαδή να τον εντάξουμε στις 

κοινωνικοοικονομικές δομές που τον παρήγαγαν, να συσχετίσουμε το βίωμά του με 

τις κοινωνικές δομές και τους κοινωνικούς όρους που το καθόρισαν. Με αυτό τον 

τρόπο επιδιώξαμε να προσδιορίσουμε την αρχή των πρακτικών και των παραστάσεών 

του, να τον αντιμετωπίσουμε ως αποτέλεσμα της δράσης συγκεκριμένων δομών και 

όχι ως προϊόν κάποιας άχρονης ατομικότητας79 της οποίας οι κατηγορίες που 

ενεργοποιούσε όταν επεξεργαζόταν παραστάσεις του κόσμου δημιουργούνταν ex 

nihilo, εκεί και τότε, δηλαδή, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης80.  

Έτσι, δεχτήκαμε καταρχήν πως οι κατηγορίες αυτές, όπως έλεγε ο Ντυρκέμ, 

«εσωτερικεύονται από έξω», πως οι σημασίες που προωθούνται από τα άτομα, χωρίς 

να είναι ψευδείς, είναι πάντοτε ελλιπείς, αφού δεν μπορούν να συλλάβουν όλους τους 

κοινωνικούς καθορισμούς της συμπεριφοράς τους, «το πραγματικό σύνολο μέσα στο 

οποίο εκτελείται η δραστηριότητά τους», όπως έλεγε ο Βέμπερ81, και οπλισμένοι με 

την γνώση των αντικειμενικών μηχανισμών και των κοινωνικών δομών μέσα στις 

οποίες ο ερωτώμενος κατέχει μια θέση που του προσδιορίζει την συγκεκριμένη 

άποψη που διαθέτει. Κατά συνέπεια επιχειρήσαμε να διαμορφώσουμε όσο το δυνατόν 

πιο «κατανοητικές διερωτήσεις», δηλαδή ερωτήσεις οι οποίες, οπλισμένες με τη 

                                                           
79 Βλ. στο πρώτο μέρος του βιβλίου, C.de Montlibert, Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική…, 
ό.π, σ. 31-53. Αξίζει να θυμηθούμε εδώ τον Βέμπερ, ο οποίος έλεγε πως «δεν επιτελείται πρόοδος όταν 
επιχειρείται μετάβαση από την ψυχολογική ανάλυση των ανθρώπινων ιδιοτήτων προς τις ιδιότητες των 
κοινωνικών θεσμών· αντίθετα, ο διαφωτισμός των ψυχολογικών συνθηκών και επιπτώσεων των 
θεσμών προϋποθέτει την τέλεια γνώση αυτών των τελευταίων και την επιστημονική ανάλυση των 
σχέσεών τους», Max Weber,  Essais sur la théorie de la science, Plon, 1965, σ. 178, στο C.de 
Montlibert, Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική..., ,ό.π, σ.333.  
80 Η κοινωνιολογική αυτή προοπτική μας, δηλαδή, η κατανόηση του κοινωνικού υποκειμένου ως ενός 
εμπειρικού υποκειμένου, οροεξαρτημένης παραλλαγής μιας ευρύτερης κατηγορίας που δομήθηκε μέσα 
από συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις, βασίστηκε στο κοινωνιολογικό παράδειγμα του γενετικού 
δομισμού όπως αυτό διατυπώθηκε από τον P. Bourdieu· βλ. ειδικότερα για την συγκεκριμένη διάσταση 
του ζητήματος P. Bourdieu, «Avenir de classes et causalité du probable», Revue française de 
Sociologie, XV, 1, 1974, σ. 3-42, και γενικότερα για το παράδειγμα αυτό στο Μέρος ΙΙ. 
81 Max Weber, «Σχετικά με ορισμένες κατηγορίες της κατανοούσας κοινωνιολογίας», στο Γ. 
Κουζέλης, Κ.Ψυχοπαίδης (επιμ.), Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Νήσος, 1994, σ.135-
190. 
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γνώση αυτή, καθιστούσαν νόμιμες ορισμένες απαντήσεις που άλλες ερωτήσεις και 

υπό άλλες συνθήκες θα οδηγούσαν στην απώθησή τους82.  

Ειδικότερα, στη βάση της πεποίθησης πως οι παραστάσεις κάθε ατόμου, «προϊόντα 

του συστήματος διαθέσεων και προδιαθέσεων που αποτελούν την έξη του (το 

habitus), την πρακτική αίσθηση ως αίσθηση παιγνίου, την πρακτική λογική, το modus 

operandi που υπαγορεύει τις συμπεριφορές, δεν μπορούν να εννοηθούν παρά μόνο 

μέσα στην πραξιακή διαδικασία, και ειδικότερα σε σχέση με τα διάφορα κοινωνικά 

παίγνια μέσα στα οποία τα κοινωνικά υποκείμενα δρουν ορίζοντάς τα και οριζόμενα 

ταυτοχρόνως από την ίδια την εργασία ορισμού που επιτελούν» 83, επιχειρήσαμε να 

θέσουμε συνεχώς έμμεσες ερωτήσεις σε αναφορά με την εμπλοκή τους στις διάφορες 

σχετικές κανονικοποιημένες δραστηριότητες μέσα στις οποίες αποκτήθηκε η 

«αίσθηση του παιχνιδιού της τέχνης». Η επιλογή αυτή ήταν εν πολλοίς επιτυχής, 

καθώς, όπως διαπιστώθηκε, με τον τρόπο αυτόν, οι ερωτήσεις δεν έδιναν την αίσθηση 

των αντικειμενικοποιητικών ερωτήσεων που προσβάλλουν την εικόνα του εαυτού 

μέσα από τις αναγωγιστικές προοπτικές που οι συγκεκριμένες ερωτήσεις συνήθως 

δημιουργούν. Αντιθέτως, με τις διατυπωμένες με αυτόν τον τρόπο ερωτήσεις οι 

ερωτηθέντες, μέσα από μια αίσθησης γοητευτικής ανάμνησης, αντιμετώπισαν πολλές 

φορές θετικά τις προτροπές αυτές, αν κρίνουμε από την έκταση και την ένταση των 

πληροφοριών που μας παρείχαν μέσω αυτού του τρόπου.   

                                                           
82 Βλ. σχετικά E. Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, La présentation de soi, Παρίσι, 
Minuit, 1973. 
83 Ν. Παναγιωτόπουλος, Η οδύνη των ανέργων, Εκ. Πολύτροπον, 2005, σ. 225-228. Και τα 
προαπαιτούμενα αυτά βασίζονται σε μια διάσταση των θεωρητικών αρχών του γενετικού δομισμού 
σύμφωνα με την οποία τα κοινωνικά παίγνια  δεν μπορούν να αποκτήσουν ένα αντικειμενικό νόημα 
παρά μόνο μέσω της «αίσθησης» των κοινωνικών υποκειμένων για το πιθανό μέλλον αυτών των 
παιχνιδιών, που αποκτάται μέσω του  πρακτικού ελέγχου των ειδικών κανονικοτήτων τους, μέσω της 
«αίσθησης του παιγνίου», αυτού του προϊόντος των αντικειμενικών δομών του χώρου του παιγνίου, 
«της εμπειρίας» του παιχνιδιού, όπως λέμε. Βλ. αναπτύξεις στο Ν. Παναγιωτόπουλος, «Η θεωρία της 
πρακτικής του Pierre Bourdieu», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΚΕ, τχ. 72, 1989, σ. 123-141. 
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Τέλος, διενεργήσαμε, επίσης, και 14 ημικατευθυνόμενες συνεντεύξεις με διευθυντές 

και στελέχη τόσο κεντρικών όσο και μικρών και περιφερειακών μουσείων. 

Κατασκευασμένες γύρω από την διερεύνηση της υπόθεσης των κοινωνικών 

παραγόντων που καθορίζουν της επικοινωνία μεταξύ μουσείων και επισκεπτών, 

καθώς και των παραστάσεών τους σχετικά με αυτούς τους παράγοντες, οι 

συνεντεύξεις αυτές διενεργήθηκαν με βάση τις αρχές των συνεντεύξεων γνωμών84.  

Οι συνεντεύξεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ύστερα από προσωπική επαφή μας με 

τους διευθυντές  και τα στελέχη των μουσείων, χωρίς καμία προγενέστερη επαφή ή/ 

και σχέση μαζί τους.  

Κατά την αρχική επικοινωνία μαζί τους, η περιγραφή του επίσημου στόχου της 

συγκεκριμένης αιτούμενης συνέντευξης, δηλαδή, πως επιδιώκαμε να ενημερωθούμε 

για τις πολιτικές που ενεργοποιούν σχετικά με τη προσέλκυση και τη διεύρυνση του 

κοινού του μουσείου τους καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 

υλοποίησή τους, δεν παρέλειπε να προσθέσει τον συμπληρωματικό της χαρακτήρα ως 

προς την γενικότερη έρευνα που υλοποιούσαμε, αναλύοντας λεπτομερώς τα στάδιά 

της που μέχρι τότε είχαν πραγματοποιηθεί.   

Λαμβάνοντας όλες χώρα στους χώρους εργασίας των ερωτηθέντων, σε χρόνο που 

καθόριζε η σχετική διαθεσιμότητά τους, οι συνεντεύξεις αυτές ανταποκρίθηκαν 

γενικά θετικά στις απαιτήσεις της κατασκευής του αντικειμένου που διερευνούσαν. 

Είναι γεγονός ότι δεν απoφύγαμε να υπεισέλθουν αρκετά τελετουργικά 

χαρακτηριστικά στην διεξαγωγή τους, δεδομένων των όρων δυνατότητας σύναψης 

της συμφωνίας υλοποίησης της συνέντευξης, της αδυναμίας να υπερβούμε την 

κοινωνική απόσταση (που δημιουργούσαν στην περίπτωση αυτή κυρίως το φύλο και 

η ηλικία) μεταξύ των ερωτηθέντων και ημών, καθώς οι  ερωτώμενοι δεν γνώριζαν τις 

                                                           
84 Βλ τον σχετικό οδηγό των αξόνων της συνέντευξης στο Παράρτημα Γ. 
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βασικές μας υποθέσεις, και οι ερωτήσεις μας δεν εστίαζαν με απόλυτη σαφήνεια στον 

προτασσόμενο σκοπό της έρευνάς μας. Ωστόσο κατορθώσαμε οι συνεντεύξεις μας να 

συλλάβουν, γενικά ικανοποιητικά,  τις γνώμες και τις παραστάσεις των ερωτηθέντων 

αναφορικά με την μουσειακή πολιτική που είτε ενεργοποιούσαν είτε θα εύχονταν να 

υλοποιήσουν αν είχαν τα κατάλληλα μέσα.   

Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα που προέκυψε, κυρίως στην διεξαγωγή των πρώτων 

από αυτές τις συνεντεύξεις, ήταν αυτό των, σε ορισμένες περιπτώσεις, συνειδητών 

στάσεων  με στόχο να αποκρύψουν ορισμένες πληροφορίες από το φόβο μήπως αυτές 

δεν αξιοποιηθούν ή δεν κατανοηθούν σωστά. Το εμπόδιο αυτό επιχειρήσαμε να το 

υπερβούμε, όσο ήταν δυνατό, στη συνέχεια. Μελετούσαμε κατ αρχήν, πριν από τις 

συνεντεύξεις, από υφιστάμενα γραπτά στοιχεία, όπου υπήρχαν, το ιστορικό του κάθε 

μουσείου ως προς κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές που ενδεχομένως είχαν 

ενεργοποιηθεί. Προσπαθούσαμε επίσης να παροτρύνουμε και να κατευθύνουμε τους 

συζητητές μας να τοποθετηθούν ως προς τις κυρίαρχες πολιτικές του μουσειακού 

μάρκετινγκ, ζήτημα που απασχολούσε τόσο τους ίδιους, καθώς αποτελούσε και 

αποτελεί μείζον θέμα του μιντιακο-πολιτικού περιβάλλοντος, όσο και την έρευνά μας. 

Η τελευταία επιλογή αποδείχθηκε εξαιρετικά ωφέλιμη, καθώς οι σχετικές ερωτήσεις 

κέντριζαν το ενδιαφέρον τους ως προς τη συνέντευξη και τους βοηθούσαν να 

κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την σπουδαιότητα και το μέγεθος των 

αποτελεσμάτων στα οποία η προσωπική τους συνεργασία μπορούσε να συμβάλει.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 
 

Οι κοινωνικοί όροι της πολιτισμικής πρακτικής 
 
 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε την ανάλυση των εμπειρικά διαπιστωμένων 

σχέσεων μεταξύ της επίσκεψης στα μουσεία και των διαφόρων κοινωνικών και 

οικονομικών χαρακτηριστικών των επισκεπτών. Θα προσπαθήσουμε να 

προσδιορίσουμε το σύνολο των παραγόντων που προσδιορίζουν ή διευκολύνουν την 

επίσκεψη στα μουσεία, όπως και το σχετικό βάρος αυτών των παραγόντων μέσα στο 

σύνολο αυτό. 

Κατ’ αρχάς, η επίσκεψη στα μουσεία αυξάνει  όσο αυξάνει το επίπεδο εκπαίδευσης. 

Η επίσκεψη στα μουσεία φαίνεται να είναι κυρίως πρακτική των καλλιεργημένων 

τάξεων και ομάδων. Οι διάφορες κοινωνικοοικονομικές κατηγορίες που 

επισκέπτονται τα μουσεία αντιπροσωπεύονται στο συνολικό πληθυσμό με έναν τρόπο 

περίπου αντίστροφο (βλ. παρακάτω Πίνακα Ι). Οι γεωργοί–κτηνοτρόφοι και οι αλιείς 

εκπροσωπούνται στα ελληνικά μουσεία με ποσοστό 0,3%, οι απασχολούμενοι στην 

παραγωγή και στις μεταφορές με 1,95%, οι υπάλληλοι γραφείου με 15,6%, οι 

έμποροι και πωλητές με 2,5%, ενώ οι ανώτερες τάξεις με 69,9%85 ( βλ. Πίνακες 1 και 

2).   

                                                           
85 Χρειάζεται να επαναλάβουμε πως για την καλύτερη ανάγνωση της ερμηνείας των κατηγοριών των 
ατομικών επαγγελμάτων, με βάση τις οποίες έγινε η διαμόρφωση των κοινωνικο-οικονομικών 
κατηγοριών (Κατώτερη- Μεσαία-Ανώτερη), γίνεται στο Παράρτημα Β μια πιο αναλυτική παρουσίαση 
των ομάδων των επαγγελμάτων που περιλαμβάνουν οι κύριες κατηγορίες. Οι κατηγορίες των ατομικών 
επαγγελμάτων και οι διάφορες υπο-ομάδες τους προέρχονται από τις αντίστοιχες που χρησιμοποιεί η 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία στις απογραφές  πληθυσμού και στις διάφορες έρευνές της. Εδώ θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι πλήρης αντιστοιχία με τις ομάδες που κατασκεύασε ο Bourdieu, όσον αφορά 
τις κοινωνικο-οικονομικές κατηγορίες, δεν μπορούσε να γίνει, γιατί δεν υπήρχε βάση για μια τέτοιου 
είδους αντιστοίχιση. Το γεγονός όμως ότι τα αποτελέσματα της έρευνας των μουσείων, που έγινε στη 
διετία 1996-98, δείχνουν σχεδόν τις ίδιες αποκλίσεις με τη γαλλική έρευνα, μεταξύ των τριών 
κοινωνικο-οικονομικών κατηγοριών, δείχνει ότι η διάκριση των κατηγοριών, όπως έγινε στην έρευνά 
μας, ήταν επιτυχής. Επίσης, στον πίνακα που ακολουθεί: 1) Δεν έχουν περιληφθεί  οι  31 μαθητές 
(Κατηγορία 10), 2) Στην  «Ανώτερη» κατηγορία έχουν περιληφθεί  ι) οι κατηγορίες  1,3, και 11, ιι) 4 
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 Πίνακας 1.Κοινωνικές κατηγορίες και επίσκεψη στα μουσεία 

   Κατηγορία                                    Σύνολο                   
______________________________________________________________ _____ 
                                          Συχνότητα                % 
__________________________________________________________________ 
 
Κατώτερη                                 22                      3,1 
 
Μεσαία                                    194                    27,0 
 
Ανώτερη                                   501                   69,9 
_____________________________________________ 
Σύνολο                                      717                 100,0 
 

                                                                                                                                                                      
άτομα της κατηγορίας  12 και  8 άτομα της κατηγορίας 13, που είχαν πτυχίο ΑΕΙ, 3) Στην «Μεσαία» 
κατηγορία  έχουν περιληφθεί οι κατηγορίες των επαγγελμάτων 2,4, 5, 12, και 13 με εξαίρεση τα άτομα  
της  παραγράφου  (2ιι), 4) Στην  «Κατώτερη»  κατηγορία έχουν περιληφθεί τα άτομα των κατηγοριών     
6,7 και 8. 
 



 

57 

 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2. Ατομικό επάγγελμα και επίσκεψη στα μουσεία 
 
    
     Κατηγορία          Σύνολο          ΕΑΜΑ          ΑΜΧ          Ιστορικό          ΕΠ 
                                 Ν=748          Ν=319          Ν=140         Ν=141          Ν= 148  
 
             1                    44,4               36,7               51,4              47,5             50,0 
     
             2                       2,9                1,6                 3,6                2,8                5,4 
 
             3                       0,9                 1,3                1,4                0,7                  - 
 
             4                      15,6              18,5               14,3              21,3               5,4  
 
             5                        2,5                 4,4                  -                  1,4               2,0 
 
             6                        0,8                 1,3                 0,7                0,7                 - 
 
             7                        0,3                  0,3                  -                    -                 0,7 
 
             8                         1,9                 2,2                 3,6                1,4                 - 
 
            10                        4,1                 6,0                   -                  4,3               4,1 
 
             11                      20,1               21,0               15,7              12,8             29,1 
 
             12                        1,5                 0,9                 1,4                3,5                0,7 
 
             13                        4,9                 5,3                 7,9                3,5                2,7 
_____________________________________________________________________  
        Σύνολο                  100,0             100,0             100,0            100,0           100,0 
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Πίνακας Ι 
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός κατά ομάδες επαγγελμάτων, απογραφή πληθυσμού  1991 

 
 
 

 1991 

 Ν % 

Ασκούντες επιστημονικά και ελευθέρια επαγγέλματα 494.560 12,7 

Διευθύνοντες και ανώτερα διοικητικά στελέχη 64.805 1,7 

Υπάλληλοι γραφείου 432.847 11,1 

Έμποροι και πωλητές 422.869 10,9 

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 361.902 9,3 

Απασχολούμενοι στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία κτλ. 675.389 17,4 

Τεχνίτες και εργάτες (εκτός γεωργίας) κτλ. 1.078.159 27,7 

Μη δυνάμενοι να καταταγούν + Νέοι 355.626 9,2 

ΣΥΝΟΛΟ 3.886.157 100,0 

 

 
 Η  εκπροσώπηση των ανώτερων τάξεων δεν φαίνεται να είναι τυχαία, όπως το 

μαρτυρά η κοινωνική τους ομογαμία ( βλ. Πίνακας 3). 

 
Πίνακας 3. Ατομικό επάγγελμα συζύγου 

 
Κατηγορία                                    Σύνολο 

__________________________________________________________________ 
                          Συχνότητα                   % 

__________________________________________________________________ 
1                                      168                       45,5 
2                                          8                         2,2 
3                                          2                         0,5 
4                                         80                       21,7 
5                                         17                         4,6 
6                                           6                         1,6 
7                                           5                         1,4 
8                                          15                         4,1 
10                                           -                            - 

 11                                            1                         0,3 
 12                                         10                         2,7 
 13                                          54                       14,6 

_________________________________________________ 
Σύνολο                                        369                      100,0 
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Ακόμα πιο σαφής είναι η κατανομή των επισκεπτών με βάση το επίπεδο εκπαίδευσής 

τους:  μόνο 1,2 % είναι αγράμματοι ή έχουν αποφοιτήσει μόνο από το δημοτικό, 

21,2% έχουν δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 77,5% είναι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα. Όπως 

σημειώνει μια διευθύντρια κεντρικού αθηναϊκού μουσείου, «εκείνο που βλέπω είναι 

ότι σίγουρα έχουν τελειώσει οπωσδήποτε λύκειο, και έχουν ακολουθήσει τριτοβάθμια 

εκπαίδευση» (γέλια). 

Πίνακας 4. Μορφωτικό επίπεδο και επίσκεψη στα μουσεία 
 
Κατηγορία                   Σύνολο          ΕΑΜΑ          ΑΜΧ          ΕΙΜΑ              ΕΠ 
                                     Ν=748           Ν=318          Ν=141         Ν=141           Ν=148    
_____________________________________________________________________ 
 
Αγράμματος                    0,3                  0,6                 -                    -                   - 
    
Δημοτικό                         0,9                  0,9                 -                    2,8                - 
 
Γυμνάσιο                         3,6                  5,0                0,7                  4,3               2,7 
 
Λύκειο                            15,6                16,4             18,9                 16,3             10,8 
 
Τεχνικό Λύκειο                 2,0                  1,9               2,8                   1,4              2,0   
 
Πτυχίο ΤΕΙ                        9,2                 11,9               7,8                   8,5             5,4  
 
Πτυχίο ΑΕΙ                      68,3                 63,2             70,2                 66,7           79,1 
_____________________________________________________________________ 
Σύνολο                           100,0               100,0            100,0               100,0        100,0  
 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, σε ένα πρώτο επίπεδο, πως ο βασικός επισκέπτης των 

ελληνικών μουσείων είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και πως, ως προς το 

επίπεδο εκπαίδευσής τους, οι επισκέπτες ελληνικών μουσείων  από τις διάφορες 

κοινωνικοοικονομικές κατηγορίες αντιστοιχούν, γενικά, στην ποσοστιαία κατανομή 

των επαγγελματικών ομάδων κατά επίπεδο εκπαίδευσης στο γενικό πληθυσμό, όπως 

παρατηρούμε στους δύο αμέσως παρακάτω πίνακες.  
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Πίνακας ΙΙ  

Επίπεδο εκπαίδευσης οικονομικά ενεργού πληθυσμού κατά ομάδες επαγγελμάτων, απογραφή πληθυσμού  1991 

 

 Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

Μέση 

Εκπαίδευση 

Στοιχειώδης  

Εκπαίδευση 

Δεν τελείωσαν τη 

Στοιχειώδη Εκπ/ση 

Δεν  

δήλωσαν 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

   91   91   91   91 71 81 91 71 81 91 

Επιστημονικά κτλ.   59,0   6,2   1,8   0,6 2,4 4,3 - 5,7 9,4 12,7 

Διευθύνοντες κτλ.   4,5   1,9   0,7   0,2 0,1 5,3 - 0,6 1,7 1,7 

Υπάλληλοι γραφείου   12,6   24,8   3,6   0,7 0,4 8,6 - 7,5 9,5 11,1 

Έμποροι & πωλητές   5,8   16,4   9,9   6,8 1,6 4,9 - 7,2 8,5 10,9 

Παροχή υπηρεσιών   4,3   10,0   10,9   8,2 5,3 15,0 - 7,4 7,8 9,3 

Γεωργοί κτλ.   0,7   4,3   25,7   55,4 73,5 16,2 - 40,6 27,5 17,4 

Τεχνίτες & εργάτες   4,6   23,0   40,1   22,7 14,4 23,2 - 29,9 31,6 27,7 

Μη κατατάξιμοι   3,3   5,8   4,8   4,4 2,4 18,9 - 1,1 1,5 4,8 

Νέοι   5,1   7,4   2,6   0,9 0,0 3,6 - 0,0 2,5 4,3 

Σύνολο   100   100   100   100 100 100 - 100 100 100 
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Πίνακας ΙΙΙ 

Ποσοστιαία κατανομή των επαγγελματικών ομάδων κατά επίπεδο εκπαίδευσης, απογραφή  199186 

 

 Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

Μέση 

Εκπαίδευση 

Στοιχειώδης  

Εκπαίδευση 

Δεν τελείωσαν τη 

Στοιχειώδη Εκπ/ση 

Δεν  

δήλωσαν 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

   91   91   91   91 71 81 91 71 81 91 

Επιστημονικά κτλ.   78,7   14,4   6,5   0,4 1,0 0,1 - 100 100 100 

Διευθύνοντες κτλ.   45,8   34,1   19,2   0,9 0,2 0,6 - 100 100 100 

Υπάλληλοι γραφείου   19,3   65,5   14,7   0,5 0,1 0,2 - 100 100 100 

Έμποροι & πωλητές   9,1   44,4   41,7   4,7 0,5 0,1 - 100 100 100 

Παροχή υπηρεσιών   7,9   31,7   53,7   6,6 1,8 0,4 - 100 100 100 

Γεωργοί κτλ.   0,7   7,3   68,1   24,0 4,4 0,1 - 100 100 100 

Τεχνίτες & εργάτες   2,8   24,4   66,6   6,2 1,2 0,1 - 100 100 100 

Σύνολο   17,0   29,4   46,1   7,5 2,5 0,2 - 100 100 100 

 

                                                           
86 Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, οι απόφοιτοι ανώτατων και ανώτερων σχολών και όσοι φοιτούν ή φοίτησαν σε 
ανώτατη ή ανώτερη σχολή. Στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση εκτός από τους απόφοιτους του δημοτικού περιλαμβάνονται και όσοι τελείωσαν την Γ΄ Γυμνασίου. Σ’ αυτούς που 
δεν τελείωσαν τη Στοιχειώδη Εκπαίδευση συγκαταλέγονται και οι «αγράμματοι». 
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Ως προς το φύλο δεν παρατηρείται, στο γενικό πληθυσμό87 των επισκεπτών, 

ουσιώδης διαφορά, πέρα από την πολύ μικρή διαφορά υπέρ των ανδρών επισκεπτών 

(βλ. Πίνακα 5).  

Πίνακας 5. Φύλο και επισκέπτες μουσείων 

 
  Φύλο                      Σύνολο            ΕΑΜΑ             ΑΜΧ            ΕΙΜΑ            ΕΠ 
                                Ν=748             Ν=318             Ν=141          Ν=141           Ν=148 
_____________________________________________________________________ 
 Άνδρες                   51,9                  53,8                 50,4              57,4                43,9 
 
Γυναίκες                  48,1                  46,2                 49,6              42,6                56,1 
_____________________________________________________________________ 
Σύνολο                    100,0               100,0                100,0           100,0               100,0 
 
 

Και η βασική εκπροσώπηση στο κοινό των μουσείων, δηλαδή το σημαντικό μέγεθος 

της ανώτερης κατηγορίας,  δείχνει να είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη του φύλου, πέρα 

από τις πολύ μικρές διαφορές που παρουσιάζονται στις κατώτερες και ανώτερες 

τάξεις. ( βλ. Πίνακα 6)   

 
Πίνακας 6. Επισκέπτες κατά φύλο και κοινωνικο-οικονομική κατηγορία  (%) 

 
 
     Φύλο            Ν*         Κατώτερη            Μέση            Ανώτερη               Σύνολο 
  ___________________________________________________________________ 
 
  Άνδρες            375                4,3                   27,2               68,5                     100,0 
 
  Γυναίκες          341               1,8                    27,0               71,3                     100,0 
_____________________________________________________________________ 
  Σύνολο            716                3,1                    27,1              69,8                      100,0 
 
 *  Δεν περιλαμβάνονται  32  μαθητές 

                                                           
87 Οι επιμέρους διαφορές ως προς το φύλο, όπως και όλες οι άλλες σχετικές διαφορές ως προς τις 
βασικές αυτές μεταβλητές και το είδος της επίσκεψης και το είδος του μουσείου, θα αναλυθούν πιο 
κάτω. Μπορούμε όμως να σημειώσουμε ήδη πως, αν ο αριθμός των ανδρών επισκεπτών που 
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο εμφανίζεται λίγο ανώτερος από τον αντίστοιχο των γυναικών, είναι 
γιατί, σύμφωνα με τις αξίες της αρρενωπότητας των οικογενειακών παραδόσεων κυρίως των λαϊκών 
τάξεων, ο άνδρας καταστασιακά θεωρεί εαυτόν και θεωρείται πιο νόμιμος να μιλήσει για την επίσημη 
και νόμιμη αισθητική. Βλ. Pierre Bourdieu, H Διάκριση, ..ό.π, σ. 440-445, και R. Hoggart, La culture 
du pauvre, Μinuit, 1970, σ. 78-81, 95-97. 
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Ή ακόμα, αναλυτικότερα, δεν παρατηρείται διαφορά στο γενικό πληθυσμό ως προς 

το ατομικό επάγγελμα και το φύλο, όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 7. Επισκέπτες  κατά φύλο και ατομικό επάγγελμα  (%) 

 
                                 Ατομικό *                                                                
                               Επάγγελμα         Άνδρες        Γυναίκες          Σύνολο   
                              __________________________________________ 
                                                          Ν=388          Ν=360           Ν=748 
                              __________________________________________ 
 
                                       1                    45,9              42,8                44,4 
                                       2                      2,6                3,3                  2,9 
                                       3                      1,8                  -                    0,9 
                                       4                    18,0              13,1                15,6 
                                       5                      3,6                1,4                  2,5 
                                       6                      1,0                0,6                  0,8 
                                       7                      0,3                0,3                  0,3 
                                       8                      2,8                0,8                  1,9 
 
                                                           Μη  εργατικό δυναμικό    
 
                                     10                      3,4                5,3                  4,3 
                                     11                    17,8              22,2                19,9 
                                     12                      2,6                0,3                  1,5 
                                     13                      0,3              10,0                  4,9 
                             ____________________________________________ 
                                  Σύνολο             100,0            100,0              100,0                                  

 

Επίσης, ως προς το ρόλο της εκπαίδευσης στον καθορισμό ή τη διευκόλυνση της 

επίσκεψης που ήδη έχει διαφανεί, είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως δεν 

παρατηρούνται ουσιώδεις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στο μορφωτικό 

επίπεδο, και αυτό όσο αυξάνει το μορφωτικό επίπεδο ( βλ . παρακάτω πίνακα). 
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Πίνακας 8.  Επισκέπτες κατά φύλο και μορφωτικό επίπεδο (%) 
 
                                                               Μορφωτικό  επίπεδο* 
                                         _____________________________________  
  Φύλο            Ν              1          2           3          4          5          6          7         Σύνολο                                 
_____________________________________________________________________                               
 
 Άνδρες        388              -        1,0        3,4      14,4      2,3      10,1     68,8         100,0 
 
 Γυναίκες      360             0,6     0,8        3,9      16,9      1,7        8,3     67,8         100,0 
_____________________________________________________________________ 
 Σύνολο         748             0,3     0,9        3,6      15,6      2,0        9,2     68,3         100,0 

 
 
*  Βλέπε  επεξηγήσεις, όπως και σε όλους τους πίνακες, των κωδικών στο Παράρτημα  Α. 
Σημειώνουμε ότι για τους σκοπούς της επεξεργασίας θεωρήθηκε σκόπιμο οι φοιτητές και οι 
σπουδαστές να ταξινομηθούν ως απόφοιτοι των αντιστοίχων ιδρυμάτων τους. 

 

Επίσης, ενώ ως προς την οικογενειακή κατάσταση δεν παρατηρούνται διαφορές, 

όπως βλέπουμε στον πίνακα που ακολουθεί αμέσως παρακάτω, ως προς την ηλικία 

παρατηρούμε πως το κοινό των μουσείων είναι νεανικό, καθώς  το ποσοστό των 

επισκεπτών με  ηλικία 15-24 χρονών είναι 27,3%, και με ηλικία 25-34 χρονών 25,4%, 

ενώ με ηλικία 45-54 χρονών είναι 11,9%, με ηλικία 55-64 χρονών 6,7% και με ηλικία                             

64 + χρονών 2,8% (Βλ. Πίνακα 10). Τάση η οποία διαπιστώνεται γενικότερα88. Η ίδια 

τάση παρατηρείται και ως προς το φύλο και ομάδες ηλικιών (Βλ. Πίνακα11). 

Πίνακας 9. Οικογενειακή κατάσταση 
 
Κατηγορία              Σύνολο 
                                 Ν= 747 
_____________________________________________________________________ 
Έγγαμος                         49,5 
Άγαμος                           48,6 
Διαζευγμένος/η                1,5 
Χήρος/α                            0,4 
Σύνολο                          100,0 
                                                           
88 Patureau Frédérique, 1992, Les pratiques culturelles des jeunes : les 15-24 ans, à partir des enquêtes 
sur les pratiques culturelles des Français, Département des Études et de la Prospective, Ministère de la 
culture et de la communication, et Direction de l’administration générale, Paris, La documentation 
française, Les jeunes et la culture, décembre 2002, Document de travail, Département des Études et de 
la Prospective, Ministère de la Culture et de la Communication, DT 1266, «Les jeunes et les sorties 
culturelles», février 1995, Développement culturel, bulletin du DEP, Ministère de la Culture et de la 
Communication, n°106. 
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Πίνακας 10. Ομάδες ηλικιών 

 
 
 
Ομάδες ηλικιών       Σύνολο            ΕΑΜΑ              ΑΜΧ           ΕΙΜΑ            ΕΠ 
 
Μέχρι  14  ετών       1,2                     1,9                     -                 2,1                - 
 
15-24         «           27,3                   25,8                  22,0             21,3             41,2 
 
25-34         «           25,4                   19,5                  31,2             24,8             33,1 
 
35-44         «           24,7                   32,7                  21,3             19,9             15,5 
 
45-54          «          11,9                   11,6                  13,5             15,6               7,4 
 
55-64          «            6,7                     6,3                    9,9               9,2               2,0        
 
65 +                          2,8                     2,2                    2,1                7,1               0,7 
Σύνολο                   100,0                 100,0               100,0            100,0            100,0 
 

 
Πίνακας 11. Επισκέπτες κατά φύλο και ομάδα ηλικιών  (%) 

 
 
                                                           Ομάδες   ηλικιών 
                                ________________________________________ 
     Φύλο        Ν       15-24     25-34     35-44     45-54     55-64       65+          Σύνολο                        
  ___________________________________________________________________ 
 
  Άνδρες       388        22,4       24,2       25,8       14,7         7,5         4,1         100,0 
 
  Γυναίκες     360       32,5        26,7       23,6         8,9         5,8        0,4          100,0 
_____________________________________________________________________ 
  Σύνολο        748       27,3        25,4       24,7       11,9         6,7        2,8          100,0 

 
 

Η μέση ηλικία των επισκεπτών αυξάνει όσο ανεβαίνουμε στην κοινωνική ιεραρχία, 

πράγμα που σημαίνει πως η σχολική δράση είναι τόσο περισσότερο έντονη και 

διαρκής όσο πιο υψηλό είναι το σχολικό επίπεδο. Συνεπώς, μπορούμε να 

υποθέσουμε, σε ένα πρώτο επίπεδο, πως αυτοί στους οποίους ασκήθηκε η σχολική 

δράση διέθεταν προγενέστερα μια μεγαλύτερη ικανότητα να καταναλώνουν 

καλλιτεχνικά έργα, ικανότητα η οποία αποκτήθηκε μέσω της πρόωρης και άμεσης 
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επαφής με τα έργα. Δεδομένου όμως πως το ποσοστό επίσκεψης πέφτει σταδιακά 

όταν περάσουμε από την ηλικιακή κατηγορία η οποία παρουσιάζει τα πιο υψηλά 

ποσοστά φοίτησης, και τόσο πιο γρήγορα όσο πλησιάζουμε στις πιο ηλικιωμένες 

κατηγορίες, και πως η μείωση αυτή παρουσιάζει σχετικά μικρότερους ρυθμούς στα 

ανώτερα και πιο καλλιεργημένα στρώματα, όπως βλέπουμε στους δυο πίνακες που 

ακολουθούν (με 8,9%,5,8%,0,4% και 14,7%, 7,5%, 4,1% για τις γυναίκες και τους 

άνδρες και για τις κατηγορίες ηλικιών 45-54, 55-64, 65+ αντίστοιχα) μπορούμε να 

αναρωτηθούμε αν η σχέση που συνδέει την ηλικία με την επίσκεψη δεν μεταφράζει 

απλώς την επίδραση της εκπαίδευσης89. Και, δεδομένου πως οι σχέσεις μεταξύ 

επίσκεψης και κοινωνικοοικονομικής κατηγορίας ή και τόπου διαμονής θέτουν 

ανάλογα ζητήματα, είναι λογικό να αναρωτηθούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να 

προσπαθήσουμε  να καθορίσουμε μέσω άλλων τεχνικών την αντίστοιχη επήρεια των 

διαφόρων παραγόντων οι οποίοι, μεμονωμένοι με την πρώτη ματιά, φαίνονται να 

καθορίζουν ή να διευκολύνουν την επίσκεψη των μουσείων.  

Πίνακας 12. Ομάδες ηλικιών κατά κοινωνικο-οικονομική κατηγορία  (%) 

                                                                 Ομάδες ηλικιών 
                                         _____________________________________      
          Κατηγορία     Ν    15-24    25-34    35-44    45-54    55-64    65+        Σύνολο   
      _________________________________________________________________ 
 
           Κατώτερη     22       9,1       27,3      31,8       13,6      13,6      4,5         100,0  
 
           Μέση          194       9,8       30,4      34,5       13,4        8,2      3,6         100,0 
 
           Ανώτερη     500     32,0       25,0      22,2       12,0        6,2      2,6         100,0 
     __________________________________________________________________ 
           Σύνολο        716     25,3       26,5      25,8       12,4        7,0     2,9          100,0 
 

                                                           
89 Στην ίδια λογική θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως η σημαντική  διαφορά μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, όσον αφορά την ομάδα ηλικιών 15-24 (βλ. Πίνακα 11), που παρατηρείται εξηγείται από την 
συνεπή και επιμελή υποταγή στις σχολικές αξίες και στάσεις που εγχαράσσονται από την σχολική 
παιδαγωγική,  γεγονός που έρχεται να επιβεβαιώσει την γενικότερη σχολική, με την διπλή έννοια του 
όρου, στάση που παρουσιάζουν οι γυναίκες κατά την περίοδο των σπουδών τους (όπως φαίνεται, για 
παράδειγμα, και από τα ποσοστά εισόδου στο ελληνικό πανεπιστήμιο, βλ. Χ. Κάτσικα, Γ.Κ. Καββαδία, 
Η ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση, Gutenberg, 1994). 
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Πίνακας 13. Ομάδες ηλικιών κατά μορφωτικό επίπεδο (%) 

 
                                                                    Ομάδες ηλικιών 
                                         ______________________________________ 
          Κατηγορία*     Ν    15-24     25-34     35-44     45-54     55-64     65+     Σύνολο 
          ________________________________________________________________ 
 
                  1                2      50,0         -           50,0          -             -            -        100,0 
 
                  2                6         -           -            16,7       33,3       50,0          -       100,0 
 
                  3               19     89,5        5,3            -           -             5,3          -       100,0 
 
                  4             117     21,4       26,5        28,2         9,4         8,5        6,0     100,0 
 
                  5               15     20,0       33,3        20,0       20,0         6,7          -       100,0 
 
                  6               69     36,2       26,1        24,6       10,1         2,9          -       100,0  
 
                  7              511    26,0       26,4        25,4       12,9         6,5         2,7     100,0 
                                                                    
_____________________________________________________________________ 
            Σύνολο           739   27,6        25,7       25,0        12,0        6,8         2,8     100,0 
 
             
Έτσι, η έρευνα της εξήγησης της επίσκεψης στα μουσεία μάς υποχρεώνει να 

αντικαταστήσουμε τα ποσοστά εκπροσώπησης των διαφόρων κατηγοριών 

επισκεπτών στο σύνολο του κοινού των μουσείων με το σχετικό βάρος της κάθε 

μεταβλητής στο σύνολο των συσχετιζόμενων παραγόντων. Σε αυτή την προοπτική, 

επιχειρήσαμε να καθορίσουμε το ρόλο της κάθε μεταβλητής, φύλο, ηλικία, 

επαγγελματική κατηγορία και μορφωτικό επίπεδο, ως παράγοντα που επηρέαζε τον 

βαθμό στον οποίο επισκέπτονται τα κοινωνικά υποκείμενα που μελετήσαμε τα 

συγκεκριμένα μουσεία που εξετάσαμε στην παρούσα έρευνα.  

Έτσι, κατ’αρχάς, διενεργήσαμε μια ανάλυση πορειών (multiple regression) για να 

καθορίσουμε το σχετικό βάρος κάθε μεταβλητής (φύλο, ηλικία, επαγγελματική 

κατηγορία και μορφωτικό επίπεδο) στον καθορισμό της επίσκεψης. Το ποσοστό της 

συνολικής διακύμανσης που ερμηνεύεται από τη συγκεκριμένη ομάδα των 

προβλεπτικών μεταβλητών (R2) είναι 0,02 ( βλ. τις συμπληρωματικές αναλύσεις στο 
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Παραρτημα ΙΙ του παρόντος κεφαλαίου). Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 2% της 

συνολικής διακύμανσης του παράγοντα «επισκεψιμότητα» ερμηνεύεται από τις 

τέσσερις μεταβλητές φύλο, ηλικία, επαγγελματική κατηγορία και μορφωτικό 

επίπεδο90.  

Descriptive Statistics  

 
 Mean Std. Deviation N 

E37 1,56 ,50 369

E10 1,44 ,50 369

E11 4,36 1,14 369

E14 4,41 4,32 369

E15 6,13 1,39 369

 
Correlations  

 
 E37 E10 E11 E14 E15 

E37 1,000 ,000 ,075 ,059 ,084 

E10 ,000 1,000 -,153 -,288 -,059 

E11 ,075 -,153 1,000 ,264 -,009 

E14 ,059 -,288 ,264 1,000 -,344 

Pearson Correlation

E15 ,084 -,059 -,009 -,344 1,000 

E37 , ,500 ,076 ,130 ,054 

E10 ,500 , ,002 ,000 ,128 

E11 ,076 ,002 , ,000 ,433 

E14 ,130 ,000 ,000 , ,000 

Sig. (1-tailed) 

E15 ,054 ,128 ,433 ,000 , 

E37 369 369 369 369 369 

E10 369 369 369 369 369 

N 

E11 369 369 369 369 369 

                                                           
90 Το χαμηλό ποσστό της συνολικής διακύμανσης του παράγοντα «επισκεψιμότητα» εξηγείται από μια 
σειρά από λόγους τους οποίους αναπτύξαμε στο κεφάλαιο σχετικά με την δειγματοληψία (βλ. 
παραπάνω), και ειδικότερα με την εξαιρετικά μεγάλη διασπορά των μουσείων και την μικρή 
επισκεψιμότητά τους σε σχέση με τη συνολική. Ο συνδυασμός της ιεράρχησης των παραγόντων που η 
multiple regression ανέδειξε με τις επιμέρους αναλύσεις των στοιχείων της έρευνας μας επιτρέπει να 
θεμελιώσουμε τις θεωρητικές αναλύσεις που ακολουθούν. 
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E14 369 369 369 369 369  

E15 369 369 369 369 369 

 
Variables Entered/Removed(b)  

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 E15, E11, E10, E14(a) , Enter 

a All requested variables entered. 

b Dependent Variable: E37  

 
 

Model Summary  

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,142(a) ,020 ,009 ,50 

a Predictors: (Constant), E15, E11, E10, E14  

 
 
 

ANOVA(b)  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 1,837 4 ,459 1,872 ,115(a) 

Residual 89,274 364 ,245   1 

Total 91,111 368    

a Predictors: (Constant), E15, E11, E10, E14 

b Dependent Variable: E37  

 
 

Coefficients(a)  

 
 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

Model B Std. Error 
Beta 

 
 

t Sig.

(Constant) 1,069 ,198  5,405 ,000

E10 4,419E-02 ,055 ,044 ,800 ,424

E11 2,471E-02 ,024 ,057 1,049 ,295

E14 1,130E-02 ,007 ,098 1,627 ,105

1 

E15 4,329E-02 ,020 ,121 2,146 ,033

a Dependent Variable: E37  
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Βασική παρατήρηση, πάντως, των συντελεστών παλινδρόμησης (beta) δείχνει ότι η 

μεταβλητή μορφωτικό επίπεδο συνεισφέρει περισσότερο από όλες στην πρόβλεψη 

του παράγοντα κριτηρίου (beta = 0,121) και ακολουθούν ιεραρχικά οι υπόλοιποι 

παράγοντες: επαγγελματική κατηγορία (beta = 0,098), ηλικία (beta = 0,057) και φύλο 

(beta = 0,044)91. 

Έτσι, παρατηρούμε ότι, με το επίπεδο εκπαίδευσης σταθερό, η γνώση του φύλου ή 

της κοινωνικοοικονομικής κατηγορίας δεν προσφέρει, γενικά, ουσιαστικές 

συμπληρωματικές πληροφορίες.  Εξάλλου το γεγονός πως οι νεανικές ηλικιακές 

κατηγορίες, όπως είδαμε πιο πάνω, είναι οι πιο έντονα εκπροσωπημένες  στα μουσεία 

εξηγείται προφανώς από την επίδραση του σχολείου. Από όλους τους παράγοντες, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο εμφανίζεται, πράγματι, ως ο πιο καθοριστικός. Βέβαια, 

αναμφίβολα, οι γυναίκες των ανώτερων τάξεων επισκέπτονται λίγο πιο συχνά τα 

μουσεία από ό,τι οι άνδρες (βλ. πίνακα 6), ενώ η χωρική απόσταση επηρεάζει την 

πολιτισμική ατμόσφαιρα και πρακτική (βλ. παρακάτω). Το γεγονός, όμως, πως  

μεταξύ των μεσαίων τάξεων αυτοί που έχουν περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης 

παρουσιάζουν ένα ανώτερο ποσοστό επίσκεψης από ό,τι οι άλλοι της ίδιας 

κατηγορίας με λιγότερα χρόνια εκπαίδευσης μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η 

εκπαίδευση έχει μια ειδική και καθοριστική συμβολή και επίδραση, η οποία δεν 

μπορεί να υποκατασταθεί από μόνο το γεγονός της υπαγωγής της σε μια τάξη και 

ομάδα, ή ακόμα από την διάχυτη επίδραση των ομάδων αναφοράς. Μια 

συμπληρωματική και έμμεση επιβεβαίωση αυτής της εμπειρικής διαπίστωσης 

μπορούμε να βρούμε στο γεγονός πως τα άτομα που σπουδάζουν ή είναι απόφοιτοι 

ΤΕΙ  προέρχονται κυρίως από τμήματα των οποίων τα προγράμματα σπουδών 

                                                           
91 Βλέπουμε πως, αν λάβουμε υπόψη ότι η ανάλυση πορειών είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις 
συσχετίσεις διαφόρων λογικών προτύπων των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών, η δυνατότητα να 
κατασκευαστούν τα πρότυπα των σχέσεων που προέρχονται από την εντατική γνώση του αντικειμένου 
που ερευνάται – με τη βοήθεια της ποιοτικής έρευνας – έχει ένα ιδιαίτερο όφελος.  
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συνάδουν με την τέχνη ή, ακόμα, πως ορισμένοι επισκέπτες από τις μεσαίες τάξεις 

(λ.χ. σχεδιαστές, βιβλιοθηκάριοι, κοινωνικοί λειτουργοί) παρουσιάζουν, λόγω 

εκπαίδευσης, στάσεις, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά κυρίως στο επόμενο 

κεφάλαιο, πιο συγγενείς με αυτές των ανώτερων τάξεων92.   

Αν και η πλειοψηφία ( 58,6%)  των επισκεπτών θεωρεί πως η τιμή του εισιτηρίου 

είναι σωστή ή/και φθηνή (βλ. Πίνακα 14), μπορούμε να αναρωτηθούμε αν το 

οικογενειακό εισόδημα ασκεί μια ειδική δράση στο ρυθμό της επίσκεψης, καθώς θα 

μπορούσε κάποιος να υποθέσει, εξαιτίας της μικρής σχετικά διαφοράς των σχετικών 

εκτιμήσεων(42,4% των επισκεπτών θεωρεί το εισιτήριο ακριβό/ή πολύ ακριβό) και 

της μαζικότητας των επισκέψεων τις Κυριακές ( 72,1% των επισκεπτών), πως η 

οικογενειακή μετακίνηση προϋποθέτει και συνεπάγεται ένα κόστος.  

Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να θέσουμε το ερώτημα αν η απόλυτα ελεύθερη 

είσοδος θα διευκόλυνε την επίσκεψη και το ρυθμό της.   

 
 

Πίνακας 14. Κατά τη γνώμη σας η τιμή του εισιτηρίου είναι: 
 

 
  Κατηγορία             Σύνολο          ΕΑΜΑ          ΑΜΧ            ΕΙΜΑ             ΕΠ 
_____________________________________________________________________ 
                                 Ν= 661           Ν= 318        Ν= 129         Ν= 126          Ν= 88 
_____________________________________________________________________ 
Πολύ φθηνή                     3,3                  1,3               7,0                4,0              4,5 
Φθηνή                             10,3                  4,1             22,5             12,7            11,4 
Σωστή                             44,0                23,3             57,4             63,5            71,6 
Ακριβή                            35,7                58,5             12,4             18,3            12,5 
Πολύ ακριβή                     6,7                12,9               0,8               1,6                - 
_____________________________________________________________________ 
     Σύνολο                     100,0               100,0           100,0           100,0          100,0 

 
 

                                                                                                                                                                      
 
92 Ανάλογα αποτελέσματα διαπιστώθηκαν και σε άλλη έρευνα, όπου οι επισκέπτες/τριες του Μουσείου 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Βυζαντινού και 
Χριστιανικού Μουσείου έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμά τους συμβαδίζει με τη 
μόρφωση. Βλ. Ρ. Καυταντζόγλου, Ε. Τουντασάκη, Μ. Φρυδάκης, «Ιστορία, δομή και λειτουργία των 
Εθνικών μουσείων της Αθήνας, μια έρευνα κοινού», Τετράδια Μουσειολογίας, 2, 2005, σ. 71-73. 
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Πίνακας 15. Είσοδος 
 
 
Κατηγορία                 Σύνολο            ΕΑΜΑ            ΑΜΧ        ΕΙΜΑ                ΕΠ 
                                   Ν=739             Ν=311            Ν=140       Ν=141             Ν=147 
 
Ελεύθερη                    72,1                 86,2                75,0           80,9                  31,3 
 
Με εισιτήριο               27,9                 13,8                25,0           19,1                  68,7 
_____________________________________________________________________ 
 Σύνολο                      100,0               100,0              100,0          100,0               100,0 
 

 

Εμπειρικά, για να απαντήσουμε με αυστηρότητα στο ερώτημα, θα έπρεπε να 

μπορούσαμε να υπολογίσουμε τα ποσοστά επίσκεψης σε σχέση ταυτόχρονα με το 

επίπεδο εκπαίδευσης και με το εισόδημα των επισκεπτών. Μόνο με αυτό τον τρόπο 

θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε  σε μια ασφαλή διαπίστωση και να αποσαφηνιστεί το 

γεγονός της αισθητά αυξημένης, και κάπως διάχυτης, αρνητικής στάσης ως προς το 

κόστος του εισιτηρίου των μουσείων.( βλ. Πίνακα 16) 

 
 

Πίνακας 16. Γνώμη για την τιμή των εισιτηρίων  κατά κοινωνικο- 
οικονομική κατηγορία  (%) 

 
                                                                               Γνώμη 
                                                          ____________________________   
                  Κατηγορία           Ν            1          2          3          4          5          Σύνολο  
                  ___________________________________________________________ 
 
                   Κατώτερη           21           4,8       9,5     28,6     57,1        -           100,0              
 
                   Μέση                 180           3,3      7,8     41,1     38,3       9,4         100,0 
 
                   Ανώτερη             432          3,5     11,6    46,1     32,6       6,3         100,0 
                  ____________________________________________________________ 
                    Σύνολο               633          3,5     10,4    44,1     35,1       7,0         100,0 
 

Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός, αφενός, πως οι επισκέπτες των κατωτέρων τάξεων 

επιλέγουν να επισκεφτούν τα μουσεία κυρίως τις Κυριακές, δηλαδή ακολουθώντας 
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τους συλλογικούς ρυθμούς των πολιτισμικών πρακτικών, ενώ στις ανώτερες 

κατηγορίες η επίσκεψη διαχέεται στις ημέρες της εβδομάδας, αφετέρου, πως οι 

περισσότεροι από τις  κατώτερες τάξεις δεν αξιολογούν το εισιτήριο ως πολύ ακριβό 

(μόνο το 6,3% των επισκεπτών των ανώτερων τάξεων και το 12,4% των αποφοίτων 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βλ. πίνακα 16, 17), και, τέλος, πως  οι αποτιμήσεις της 

τιμής του εισιτηρίου ήταν περισσότερο πολιτικής τάξης κρίσεις παρά οικονομικής, 

όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε [λ.χ. «Μας το παίζουν και 

σοσιαλιστές οι άνθρωποι….» (άνδρας, 35 χρ., υπάλληλος γραφείου), ή ακόμα, « η  

τιμή του εισιτηρίου είναι πάντα ακριβή, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει. Ο πολιτισμός 

ανήκει σε όλους» (άνδρας, 41 χρ., οικονομολόγος), «για τους Έλληνες θα πρέπει να 

είναι τελείως ελεύθερη ενώ για τους ξένους, που μας έχουν κλέψει τόσα έργα, ένα 

χαράτσι» (γυναίκα, 32 χρονών, γιατρός, παθολόγος], μας κάνει να κλίνουμε στο 

συμπέρασμα πως δεν είναι η μείωση του κόστους εισόδου που θα οδηγούσε σε μια 

αύξηση της συχνότητας της επίσκεψης των κατώτερων τάξεων στα μουσεία.  

Όπως, εξάλλου, σημειώνει και μια διευθύντρια μουσείου, «σε σπάνιες περιπτώσεις 

πιιστεύω ότι λειτούργησε αποτρεπτικά η τιμή του εισιτηρίου στο να μπει κάποιος να 

δει την έκθεση. Απ’ όσο είμαι δηλ. όλα αυτά τα χρόνια, ελάχιστες φορές άκουσα 

παράπονα για την τιμή του εισιτηρίου. Την οποία θεωρώ πολύ λογική». Ή, όπως λέει 

μια ακόμα συνάδελφός της, «δε νομίζω ότι παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο. Το 

χειμώνα, ας πούμε τις Κυριακές, η είσοδος είναι ελεύθερη. Δεν έχει τύχει να 

διαμαρτυρηθεί κανείς για την τιμή του εισιτηρίου»93. 

                                                           
93 Παρ’ όλα αυτά, παρατηρήσαμε σε μια περίπτωση διευθύντριας μουσείου την αντίθετη θέση: «Ναι, 
παίζει ρόλο. Όλοι θέλουν να μπαίνουν δωρεάν. Δεν αντέχω άλλο να εξηγώ γιατί πρέπει να πληρώνουν 
εισιτήριο. Νομίζω ότι το πρόγραμμα της Μελίνας έκανε μεγάλο κακό. Αυτήν την ιστορία ότι πρέπει να 
μπαίνουμε τσάμπα γιατί είμαστε Ελληνάρες δεν την έχω καταλάβει, μεγάλο κακό. Έχω μιλήσει με 
αρκετούς και παρατηρώ ότι όταν έρχονται τσάμπα είναι πιο χαρούμενοι. Την ημέρα του 
περιβάλλοντος,στις 5 Ιουνίου, η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, το χειμώνα έχουμε κατά μέσο όρο 
επισκεψιμότητα γύρω στα 100 άτομα από σχολεία και τέτοια, τις Κυριακές 30-50 άτομα. Εκείνη την 
ημέρα έφθασαν τα 1200-1400 άτομα. Λέει κάτι αυτό;». 
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Πίνακας 17. Γνώμη για την τιμή του εισιτηρίου, κατά μορφωτικό                                      
επίπεδο (%) 

               
                                                                               

Γνώμη 
 

 
          Κατηγορία          Ν          1           2            3            4           5            Σύνολο 
          ________________________________________________________________ 
                  1                     2           -           -            -           50,0      50,0          100,0 
 
                  2                     7           -            -         42,9        42,9     14,3           100,0  
 
                  3                    26           -          7,7       46,2        46,2        -             100,0  
 
                  4                   108         3,7        8,3       40,7        40,7       6,5           100,0 
 
                  5                     14           -          7,1       28,6        35,7     28,6           100,0 
 
                  6                     64          4,7      12,5       35,9        40,6       6,3           100,0 
 
                  7                   440          3,4      10,9       46,6        33,3       6,1           100,0 
          ________________________________________________________________ 
              Σύνολο             661          3,3      10,3       44,0        35,7       6,7           100,0 
              
 

 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σημειώσουμε πως όσον αφορά  την ειδική επίδραση του 

τόπου διαμονής αυτή η μεταβλητή δεν απομονώθηκε, εξαιτίας της ισχυρής συνάφειας 

με τη μεταβλητή της κοινωνικοοικονομικής κατηγορίας και με το επίπεδο 

εκπαίδευσης.   
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Πίνακας 18. Επισκέπτες κατά τόπο διαμονής και μουσείο (%) 
   
Κατηγορία                  Σύνολο           ΕΑΜΑ           ΑΜΧ             ΕΙΜΑ            ΕΠ 
                                    Ν=747            Ν=318            Ν=141           Ν=141          Ν=147 
 
Περιοχή Πρωτ/σης       69,6               73,6                 41,8              73,8             83,7  
 
Χανιά                              4,0                   -                  20,6                  -                  - 
 
Λοιπές Αστικές 
Περιοχές                       14,9               12,2                27,7                12,8           10,9 
 
Ημιαστ. & Αγροτι- 
  κές  περιοχές                7,5                 9,7                  7,1                 8,5              2,0 
 
Εξωτερικό                       4,0                  4,4                  2,8                 5,0              3,4 
Σύνολο                         100,0             100,0             100,0              100,0          100,0 
 

Ωστόσο, όλα τείνουν να δείξουν, αν παρατηρήσουμε την σαφώς μεγαλύτερη 

διασπορά των επισκεπτών των μεσαίων και των ανώτερων τάξεων ως προς τον τόπο 

κατοικίας και την επίσκεψη στα διάφορα μουσεία (βλ. πίνακες 18,19 και τα 

σχεδιαγράμματα Ι,ΙΙ, που ακολουθούν), πως οι πολιτισμικές ανισότητες που 

αντιστοιχούν στον τόπο κατοικίας συνδέονται με τις ανισότητες στο μορφωτικό 

επίπεδο και την κοινωνική κατάσταση: οι πιθανότητες να κατοικεί   κάποιος σε μια 

μεγάλη πόλη  αυξάνουν  όσο ανεβαίνουμε στην κοινωνική ιεραρχία και  στις μικρές 

πόλεις δεν προσφέρονται εκδηλώσεις και πολιτισμικές προτροπές.  

Πίνακας 19. Επισκ. κατά μορφωτικό επίπεδο και τόπο διαμονής (%) 
       

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν Π.Π ΧΑΝΙΑ ΛΟΙΠ. ΑΣΤ 
Π. 

ΗΜ.κ 
ΑΓΡ.Π. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Αγράμματος 2 
 50,0 50,0 - - - 

Δημοτικό 6 42,9 - 28,6 - 28,6 
Γυμνάσιο 27 55,6 - 11,1 33,3 - 
Λύκειο 116 72,4 5,2 12,1 8,6 1,7 

Τεχν. Λύκειο 15 80,0 6,7 6,7 6,7 - 
Πτυχίο ΤΕΙ 69 75,4 7,2 5,8 11,6 - 
Πτυχίο ΑΕΙ 511 69,1 3,3 17,0 5,5 5,1 
Σύνολο 747 63,6 14,5 13,6 13,1 11,8 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι 
15 Χ 16    ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (%)
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Προς επίρρωση της υπόθεσης για το μη καθοριστικό ρόλο της μεταβλητής του τόπου 

κατοικίας θα προσθέταμε πως μόνο το 20% των επισκεπτών του ΑΜΧ ήταν άτομα 

που κατοικούσαν στην πόλη των Χανίων. 

Ωστόσο, το  κατεχόμενο δίπλωμα, μέσω του οποίου διερευνήσαμε το εκπαιδευτικό 

επίπεδο των επισκεπτών των μουσείων, παραμένει ένας πολύ ατελής δείκτης του 

πολιτισμικού επιπέδου των ατόμων94.  

Μπορούμε, λοιπόν, να υποθέσουμε πως μεταξύ των επισκεπτών με το ίδιο σχολικό 

επίπεδο υπάρχουν δευτερεύουσες διαφορές. 

Πράγματι, παρ’ όλο που, όπως βλέπουμε στον πίνακα που ακολουθεί, ενώ οι 

επισκέπτες των μουσείων είναι μοιρασμένοι ως προς το αν ασχολούνται με μια μορφή 

τέχνης και μόνο το ¼ των επισκεπτών παίζουν κάποιο μουσικό όργανο. (βλ. Πίν.21)-- 

και μεταξύ αυτών όσοι ασχολούνται με μια τέχνη είναι κυρίως αυτοί που 

καταπιάνονται (βλ. Πίνακες 22,23) με τη Μουσική ( 25,6%), με τη Ζωγραφική 

(45,9%), και τη   Φωτογραφία (12,3%),  ενώ όσοι παίζουν κάποιο όργανο είναι αυτοί, 

κυρίως, που παίζουν Κιθάρα (με ποσοστό 33,7%) και Πιάνο ( με ποσοστό 33,7%), 

φανερώνοντας, έτσι, τις πιο παραδοσιακές άρα και τις πιο νόμιμες κοινωνικά σχέσεις 

μεταξύ επίσκεψης στα μουσεία και άλλων πολιτισμικών δραστηριοτήτων --,  

                                                           
94 Αν και γνωρίζαμε τον περιορισμό αυτό, για να μην διακυβεύσουμε την επιτυχία της έρευνας (βλ. το 
προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με την μεθοδολογία της έρευνας), περιορίσαμε τις ερωτήσεις σχετικά 
με το γενικότερο πολιτισμικό επίπεδο των επισκεπτών. Το ίδιο έγινε και για την κοινωνική καταγωγή 
και ένταξη των επισκεπτών, παρ’όλο που γνωρίζαμε  πως, παραλείψαμε να διερευνήσουμε, μεταξύ 
άλλων, τη συμβολή της μεταβλητής της «κοινωνικοεπαγγελματικής κατηγορίας των γονέων», η οποία 
ωστόσο, αν και δεν αποτελεί παρά μια κατά προσέγγιση πληροφορία σχετικά με την κοινωνική 
καταγωγή ή και την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει το ερωτώμενο άτομο (καθώς δεν υπολογίζει 
ούτε την κοινωνική τροχιά ούτε την επαγγελματική σταδιοδρομία ούτε την κοινωνική θέση που 
κατέχει είτε το ίδιο το άτομο είτε τα άλλα μέλη της οικογένειας, ούτε, ακόμα πιο γενικά, το δίκτυο των 
κοινωνικών σχέσεων του ατόμου, δηλαδή όλα αυτά τα δεδομένα που ορίζουν την κοινωνική θέση και 
την κοινωνική καταγωγή του και τα οποία δεν μπορούν να αναχθούν ούτε μόνο στο επάγγελμα του 
ερωτώμενου, όταν πρόκειται για τη διερεύνηση της κοινωνικής τάξης, ούτε σ’ αυτά των γονέων του 
ατόμου, όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε την κοινωνική του καταγωγή), είναι οπωσδήποτε ένας 
χρήσιμος δείκτης στο σύστημα των επεξηγηματικών μεταβλητών μιας ατομικής ή συλλογικής 
πρακτικής. 
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Πίνακας 20. Ασχολείστε με κάποια μορφή τέχνης ; 
 
   
 Κατηγορία              Σύνολο           ΕΑΜΑ           ΑΜΧ          ΕΙΜΑ                ΕΠ 
_____________________________________________________________________ 
                                 Ν= 748           Ν= 318          Ν= 141       Ν= 141            Ν= 148 
_____________________________________________________________________ 
 
     ΝΑΙ                         50,1               49,1               39,0              44,0                 68,9 
 
     ΟΧΙ                         49,9               50,9               61,0              56,0                 31,1 
_____________________________________________________________________ 
     Σύνολο                  100,0             100,0             100,0            100,0                100,0 
 
 

Πίνακας 21. Παίζετε κάποιο μουσικό όργανο; 
 
  Κατηγορία             Σύνολο           ΕΑΜΑ          ΑΜΧ          ΕΙΜΑ              ΕΠ 
_________________________________________________________________ 
                                 Ν= 748           Ν= 318          Ν= 141       Ν= 141          Ν= 148 
____________________________________________________________________ 
 
          ΝΑΙ                   25,6                 25,5                18,6            27,0                31,1 
 
          ΟΧΙ                   74,4                 74,5                82,4            73,0                68,9 
____________________________________________________________________ 
      Σύνολο                100,0                100,0             100,0           100,0             100,0 
 
 

Πίνακας 22. Αν ΝΑΙ, με ποια τέχνη; 

 
   
Κατηγορία            Σύνολο           ΕΑΜΑ          ΑΜΧ          ΕΙΜΑ             ΕΠ 
_____________________________________________________________________ 
                                 Ν= 375         Ν= 156           Ν= 55        Ν= 62           Ν= 102 
_____________________________________________________________________ 
 
Μουσική                     25,6               39,1                27,3           22,6                5,9 
Ζωγραφική                 45,9               34,0                43,6           38,7               69,6 
Τραγούδι                     1,1                 0,6                    -              1,6                  2,0 
Λογοτεχνία                   5,3                 5,1                  5,5            6,5                  4,9 
Χορός                           2,1                 1,3                  3,6            4,8                  1,0  
Φωτογραφία                12,3               14,7                16,4          16,1                 3,9 
Θέατρο                          2,7                 1,9                  3,6            1,6                 3,9  
Λοιπά                            5,1                 3,2                     -             8,1                 8,8 
_____________________________________________________________________ 
     Σύνολο                  100,0             100,0              100,0         100,0             100,0 
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Πίνακας 23. Αν ΝΑΙ, με ποιο όργανο; 
 
  Κατηγορία             Σύνολο           ΕΑΜΑ               ΑΜΧ              ΕΙΜΑ             ΕΠ 
_____________________________________________________________________ 
                                Ν= 190            Ν= 82                 Ν= 24            Ν=38              N=46 
_____________________________________________________________________ 
 
Κιθάρα                       33,7                 38,3                    40,0               21,8              32,6 
 
Φλάουτο                       2,6                   2,5                   12,0                    -                   - 
 
Πιάνο                          33,7                 25,9                   16,0                36,8              54,3 
 
Αρμόνιο                        6,8                   6,2                     8,0                   5,3               8,7  
 
Κρουστά                       1,6                   3,7                       -                       -                  -  
 
Λοιπά έγχορδα              6,8                   9,9                       -                   13,2                -  
 
Λοιπά πνευστά             14,7                 13,6                   24,0                 21,8              4,3 
_____________________________________________________________________ 
      Σύνολο                 100,0                100,0                100,0                100,0          100,0 
 
 
παρατηρούμε ότι το ποσοστό των επισκεπτών των μουσείων που προέρχονται από τα 

κατώτερα στρώματα ή/και έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, δηλαδή αυτοί που 

έχουν τη μικρότερη συχνότητα επίσκεψης στα μουσεία, έχουν σχετικά υψηλά 

ποσοστά ασχολίας με τις προαναφερόμενες τέχνες (18,2% και 36,4% για μουσικό 

όργανο και κάποια τέχνη αντίστοιχα)95 (βλ. Πίνακες 24,25). 

Πίνακας 24. «Παίζετε κάποιο μουσικό όργανο;» κατά κοινωνικο-οικονομική  
κατηγορία (%) 

 
Κατηγορία            Ν             ΝΑΙ            ΟΧΙ            Σύνολο 

_________________________________________________ 
 

Κατώτερη              22            18,2            81,8             100,0 
 

Μέση                    194            17,0           83,0              100,0 
 

Ανώτερη               499             28,1          71,9               100,0 
_________________________________________________ 
Σύνολο                 715             24,8          75,2               100,0 

                                                           
95 Θα πρέπει να σημειωθεί πως το γεγονός ότι η «Κατώτερη» κατηγορία περιέχει μόνο 22 
δειγματοληπτικές μονάδες περιορίζει την εγκυρότητα των διαπιστώσεων αυτών και μας καθιστά  
πάντα προσεκτικούς στις επιμέρους αναλύσεις, μέσα  στην κατηγορία αυτή. 
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Πίνακας 25.  «Ασχολείστε με κάποια μορφή τέχνης;» κατά κοινωνικο-οικονομική 
κατηγορία  (%) 

 
 

Κατηγορία           Ν             ΝΑΙ           ΟΧΙ          Σύνολο 
_______________________________________________ 

 
Κατώτερη           22             36,4          63,6            100,0 

 
Μέση                 194            44,8          55,2             100,0 

 
Ανώτερη             500           53,0          47,0             100,0 

________________________________________________ 
Σύνολο               716           50,3          49,7             100,0 

 
 
 

Το γεγονός αυτό δεν πρέπει, ωστόσο, να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα πως η 

ενασχόληση με μία τέχνη ή ένα μουσικό όργανο αποτελεί το μόνο ή το πιο 

καθοριστικό δευτερεύον χαρακτηριστικό που εξηγεί πως μεταξύ των ατόμων που 

διαθέτουν ένα δεδομένο εκπαιδευτικό ή κοινωνικό επίπεδο μπορούμε να διακρίνουμε 

διαφορετικούς βαθμούς «πολιτισμικής ευλάβειας», ή πιο απλά πως από μόνη της 

εμπεριέχει μια μυστηριώδη καλλιτεχνική ορμή, η οποία θα μπορούσε να ωθήσει στην 

πολιτισμική κατανάλωση.  

Αντίθετα, τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν δείκτες ένταξης σε ένα πολιτισμικό 

περιβάλλον το οποίο διευκολύνει, με έναν τρόπο, την επαφή με την τέχνη, με ένα 

γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνει τους απαραίτητους 

κοινωνικούς όρους διάθεσης για την επίσκεψη στα μουσεία,  όπως φαίνεται στους 

δύο παρακάτω πίνακες, στους οποίους παρατηρούμε πως η συχνότητα αυξάνει όσο 

και το μορφωτικό επίπεδο και η ενασχόληση με την τέχνη96.       

 
 

                                                           
96 Όπως έχει καταδειχθεί και σε άλλες έρευνες που διαπίστωσαν την υψηλή καταγωγή και το υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο των επισκεπτών, υψηλό σχετικά ήταν και το ποσοστό των επισκευτών που 
αποτελούσαν μέλη μορφωτικών και πολιτιστικών συλλόγων. Βλ. Ρ. Καυταντζόγλου, Ε. Τουντασάκη, 
Μ. Φρυδάκης, ..,ό.π. σ. 72    
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Πίνακας 26 «Παίζετε κάποιο μουσικό όργανο;» κατά μορφωτικό επίπεδο (%) 

 
           
Κατηγορία          Ν                    ΝΑΙ                    ΟΧΙ                    Σύνολο 
          _______________________________________________________________ 
                  1                     2                    50,0                    50,0                     100,0 
 
                  2                     7                    42,9                     57,1                    100,0 
 
                  3                    27                   40,7                     59,3                    100,0 
 
                  4                  117                   20,5                     79,5                    100,0 
 
                  5                    15                    26,7                     73,3                    100,0 
 
                  6                    69                    27,5                     72,5                    100,0 
 
                  7                   510                   25,3                     74,7                    100,0 
          _______________________________________________________________ 
              Σύνολο             747                   25,6                     74,4                     100,0 
 

Πίνακας 27 «Ασχολείστε με κάποια 
μορφή τέχνης;» κατά μορφωτικό επίπεδο (%) 

 
          Κατηγορία          Ν                     ΝΑΙ                       ΟΧΙ                    Σύνολο 
         
_________________________________________________________________ 
                  1                      2                   100,0                          -                       100,0     
 
                  2                      7                     28,6                       71,4                     100,0 
 
                  3                     27                    44,4                       55,6                     100,0 
 
                  4                   117                    47,9                        52,1                    100,0 
 
                  5                     15                    53,3                        46,7                    100,0  
 
                  6                     69                    59,4                        40,6                     100,0 
 
                   7                   511                   49,7                        50,3                     100,0 
           ______________________________________________________________ 
              Σύνολο              748                   50,1                        49,9                     100,0 
 
 
 

Ειδικότερα, όλα τείνουν να δείξουν, όπως έστω και πολύ ελλειπτικά μπορέσαμε να 

ανιχνεύσουμε παρατηρώντας τις περιπτώσεις των επισκεπτών που κατατάξαμε στην 

κατώτερη τάξη με βάση την κοινωνικο-οικονομική τους κατηγορία, πως πρόκειται για άτομα 
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τα οποία έχουν αποφοιτήσει από τα κλιμάκια της  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν 

ασχοληθεί με το πιάνο, το αρμόνιο και την κιθάρα, γεγονός που δείχνει πως η μη τυπική αυτή 

κατηγορία των επισκεπτών από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα έχει περισσότερα χρόνια 

σχολικής φοίτησης από το μέσο όρο της κατηγορίας τους.    

Πίνακας 28. Επισκέπτες κατά κ.ο κατηγορία και μουσικό όργανο (%)            
                                                                                                                                                                         

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν ΚΙΘΑΡΑ ΦΛΑΟΥΤΟ ΠΙΑΝΟ ΑΡΜΟΝΙΟ ΚΡΟΥΣΤΑ ΛΟΙΠ. 
ΕΓΧΟΡΔΑ 

ΛΟΙΠ. 
ΠΝΕΥΣΤΑ 

ΚΑΤΩΤΕΡΗ 4 48,5 25,0 50,0 - - 
- 

25,0 

ΜΕΣΑΙΑ 33 48,5 - 21,2 3,0 6,1 12,1 9,1 
ΑΝΩΤΕΡΗ 139 33,1 2,9 34,5 6,5 0,7 6,5 15,8 

ΣΥΝΟΛΟ 176 43,4 14,0 35,2 4,8 3,4 9,3 16,6 

 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ 

13Α Χ 36    ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΤΑ Κ.Ο. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (%)
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Γενικότερα, τα άτομα αυτά φαίνεται να διαφοροποιούνται από μια σειρά 

κοινωνικών κριτηρίων που μόνο η διερεύνηση όλης της κοινωνικής τους τροχιάς θα 

μπορούσε να μας  επιτρέψει να συλλάβουμε την κοινωνική τους θεμελίωση. Όπως, 

για παράδειγμα, χαρακτηριστικά μάς είπαν δύο από τα άτομα αυτά στην διάρκεια της 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, «έκανα λίγο κιθάρα από κάποιον δάσκαλο που 

γνώρισε ο πατέρας μου στο στρατό. Αυτός πάντα μου έλεγε για την τέχνη. Είχε και 
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έναν  αδελφό που δούλευε σε μουσείο»· ή, ένας άλλος, «ο αδελφός της μητέρας μου 

είναι φύλακας σε μουσείο». 

Πίνακας 29.  Επισκέπτες κατά μορφωτικό επίπεδο και μουσικό όργανο (%)            
                                                                                                                  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν Κιθάρα Φλάουτο Πιάνο Αρμόνιο Κρουστά  Λοιπ. 
Έγχορδα 

Λοιπ. 
Πνευστά 

Αγράμματος 1 - - - - - - 100,0 

Δημοτικό 3 33,3 - - - - - 66,6 

Γυμνάσιο 11 9,1 - 45,5 27,3 - - 18,2 

Λύκειο 24 37,5 4,2 25,0 - 8,3 12,5 12,5 

Τεχν. Λύκειο 4 50,0 2- - -- - 25,0 25,0 

Πτυχίο ΤΕΙ 19 42,1 -- 36,8 - - 5,3 15,8 
Πτυχίο ΑΕΙ 128 33,6 3,1 35,9 7,8 0,8 6,3 12,5 

Σύνολο 190 34,3 3,7 35,8 17,6 4,6 12,3 35,8 

         

 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

ΙV 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ V 

13Α Χ 38   ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΤΑ Κ.Ο. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΙΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΤΕΧΝΗΣ (%)
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ V97 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Το γεγονός πως τα άτομα των κατώτερων τάξεων φαίνονται να διαφοροποιούνται από μια σειρά 
κοινωνικών κριτηρίων που μόνο η διερεύνηση όλης της κοινωνικής τους τροχιάς θα μπορούσε να μας  
επιτρέψει να συλλάβουμε την ειδική τους συμβολή και την κοινωνική τους θεμελίωση αποτελεί και 
ένα από τα όρια της παρούσας έρευνάς μας, το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί αναλυτικότερα σε 
μεταγενέστερη έρευνα. 
 

ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ν=2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν=2
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν=12
ΛΥΚΕΙΟ Ν=55
ΤΕΧΝ.ΛΥΚΕΙΟ Ν=8
ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ Ν=41
ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ Ν=255
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Για να διαπιστώσουμε αν, όπως με το ποσοστό της επίσκεψης, η ένταση της 

πρακτικής της επίσκεψης η οποία μπορεί να μετρηθεί με τη συχνότητά της μέσα στο 

χρόνο αυξάνεται όσο αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης, πρέπει να επιβεβαιώσουμε 

αν οι διάφορες κατηγορίες επισκεπτών που κατασκευάσαμε σύμφωνα με το βαθμό 

εκπαίδευσής τους  είναι ομοιογενείς υπό το πρίσμα της συχνότητας της πρακτικής 

τους.     

Στην ερώτηση που θέσαμε σχετικά με την πρώτη επίσκεψή τους στα μουσεία,  αν και 

η μεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών τα γνώρισε για πρώτη φορά ως παιδί ( 75% 

των επισκεπτών, ενώ μόλις 21% και 4% ως έφηβοι και ενήλικες αντίστοιχα), όπως 

μπορούμε να διαπιστώσουμε στον πίνακα που ακολουθεί, η συχνότητα αυτής της 

εμπειρίας αυξάνει όσο αυξάνουν και το μορφωτικό επίπεδο και η κοινωνική 

κατηγορία. 

 

Πίνακας 30.  Πότε πήγατε σ’ ένα μουσείο για πρώτη φορά; 

  Κατηγορία             Σύνολο          ΕΑΜΑ          ΑΜΧ          ΕΙΜΑ                 ΕΠ 
___________________________________________________________________ 
                                 Ν=748           Ν= 318         Ν= 141        Ν= 141            Ν= 148 
____________________________________________________________________ 
 
Ως  παιδί (Νηπι- 
αγωγείο-Δημοτικό)       75,0                76,8              66,0             73,0                 81,8 
 
Ως έφηβος (Γυ- 
μνάσιο-Λύκειο)              21,0                20,4               31,2            19,1                14,2 
 
Ως ενήλικας (άνω 
των 18 ετών)                   4,0                  2,8                  2,8             7,8                   4,0 
_____________________________________________________________________ 

     Σύνολο                   100,0              100,0              100,0          100,0              100,0 
 
 

Έτσι, παρατηρώντας πως το 40% περίπου του συνόλου των επισκεπτών των 

κατώτερων τάξεων, έναντι του 80% περίπου των ανώτατων τάξεων, επισκέφτηκαν 

μουσείο για πρώτη φορά στην παιδική ηλικία (Βλ. Πίνακες 31,32 και τα αντίστοιχα 
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σχεδιαγράμματά τους VII, VIII), και, επίσης, πως σ’ αυτή  την περίπτωση το 22,7% 

του δείγματος των κατώτερων τάξεων έναντι 40,8% των μεσαίων και 40,8% των 

ανώτερων τάξεων το επισκέφτηκαν με γονείς /συγγενείς ( βλ. παρακάτω Πίνακες 33, 

34), μπορούμε να υποστηρίξουμε πως όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο εκπαίδευσης 

τόσο πιο γρήγορα εισέρχεται κανείς για πρώτη φορά στο μουσείο.  

Πίνακας 31. Περίοδος πρώτης επίσκεψης σε μουσείο κατά οικονο- 
μικο-κοινωνική κατηγορία  (%) 

 
                                                                 Περίοδος 
                                                   _______________________ 
              Κατηγορία         Ν             1             2             3              Σύνολο                   
            _______________________________________________________ 
 
              Κατώτερη          22           40,9       50,0         9,1              100,0  
 
              Μέση               194           67,5       25,8         6,7              100,0 
 
              Ανώτερη          500           78,0       19,0         3,0              100,0 
            _______________________________________________________ 
              Σύνολο             716           74,0       21,8         4,2              100,0 
                      

Πίνακας 32. Περίοδος πρώτης επίσκεψης σε μουσείο κατά 
μορφωτικό επίπεδο (%) 

 
                                                                      Περίοδος 
                                                       _______________________ 
          Κατηγορία           Ν               1                2               3               Σύνολο 
          ___________________________________________________________ 
                  1                      2           100,0             -               -                100,0 
 
                   2                     7             14,3           14,3         71,4             100,0 
 
                  3                     27            96,3             3,7             -               100,0 
 
                  4                   117            66,7            26,5           6,8             100,0 
 
                  5                     15            60,0            40,0             -               100,0 
 
                  6                     69            76,8            21,7            1,4             100,0 
 
                  7                    511           76,7            20,2             3,1            100,0 
           ___________________________________________________________ 
              Σύνολο              748           75,0            21,0             4,0            100,0 
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Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά μια επισκέπτρια, «δε θυμάμαι πότε 

ακριβώς...μάλλον σε βρεφική ηλικία» (αρχαιολόγος, γυναίκα 36 ετών, σύζυγος 

συμβασιούχου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, γράφει παιδικά διηγήματα και 

επισκέφτηκε το μουσείο μαζί με μια φίλη της φωτογράφο).  

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ VII 

13Α Χ 27    ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΤΑ Κ.Ο. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ VIII 
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ΠΤΥΧΕΙΟ ΤΕΙ Ν=69
ΠΤΥΧΕΙΟ ΑΕΙ Ν=511
ΣΥΝΟΛΟ
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Το γεγονός μάλιστα πως ένα σχετικά υψηλό ποσοστό των επισκεπτών με χαμηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο επισκέφθηκαν το μουσείο πρώτη φορά με τους γονείς 

/συγγενείς τους, σε συνδυασμό με το γεγονός πως είναι οι ίδιοι που ασχολούνται με 

μια τέχνη, δείχνει την επίδραση της πολιτισμικής ατμόσφαιρας σε αυτή την μη τυπική 

κατηγορία για την οποία ήδη είδαμε πως διαφοροποιείται συστηματικά.  

Πίνακας 33. Συνοδός κατά την πρώτη επίσκεψη σε μουσείο 
κατά  κοινωνικο-οικονομική κατηγορία  (%) 

 
                                                                        Συνοδός  
                                                  ___________________________ 
             Κατηγορία         Ν            1            2            3            4            Σύνολο 
             __________________________________________________________  
 
              Κατώτερη         22         22,7       68,2        4,5         4,5           100,0 
 
              Μέση               194        34,2       57,2        5,2         3,6           100,0 
 
              Ανώτερη          500        40,8       54,0        3,2          2,0          100,0 
             ___________________________________________________________ 
              Σύνολο             716        38,4       55,3        3,8          2,5          100,0 
 

 
Πίνακας 34. Συνοδός κατά την πρώτη επίσκεψη σε μουσείο κατά 

μορφωτικό επίπεδο (%) 
 
                                                                    Συνοδός 
                                                    _________________________ 
          Κατηγορία*          Ν            1            2            3            4            Σύνολο       
          ___________________________________________________________ 
                  1                     2         50,0       50,0          -             -            100,0 
 
                  2                     7         42,9       28,6          -           28,6         100,0 
 
                  3                    27        37,0       63,0           -              -           100,0 
 
                  4                  117        32,5       59,8          6,0          1,7         100,0 
 
                  5                    15        26,7       53,3            -          20,0         100,0 
 
                  6                    69        40,6        56,5          1,4          1,4         100,0 
 
                  7                  511        40,1        54,2          3,7          2,0         100,0 
         ____________________________________________________________ 
             Σύνολο             748        38,6        55,3          3,6          2,4         100,0 
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Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να δούμε ακόμη ένα στοιχείο απόδειξης αυτής της 

διαπίστωσης στο γεγονός πως οι κοινωνικές τάξεις οι οποίες εκπροσωπούνται 

περισσότερο  στο κοινό των μουσείων είναι αυτές οι οποίες δηλώνουν την πιο συχνή 

προγενέστερη επίσκεψη, όπως βλέπουμε στους δύο πίνακες που ακολουθούν, και 

στους οποίους παρατηρούμε ότι  οι επισκέπτες που επισκέφτηκαν 3,4 και πάνω από 5 

φορές τους τελευταίους μήνες ένα μουσείο ( 17,3%, 10% και 29,6% αντίστοιχα· στο 

γενικό πληθυσμό των επισκεπτών είναι 42,1%, 50,5% και 61% για τις κατώτερες, 

μεσαίες και ανώτερες κοινωνικές τάξεις αντίστοιχα, με το ποσοστό των κατώτερων 

τάξεων να αυξάνει με την παρουσία των ατόμων από την μη τυπική κατηγορία που 

προαναφέραμε98).   

 
 

Πίνακας 35. 
 

Πόσες φορές πήγατε σε μουσείο κατά τη διάρκεια των 12 προηγουμένων μηνών; 
 
 
  Κατηγορία             Σύνολο          ΕΑΜΧ          ΑΜΧ          ΕΙΜΑ                ΕΠ 
___________________________________________________________________ 
 
          0                          10,3               17,0               6,7                 3,7                1,2 
          1                          16,6               14,2             37,3                 6,0                9,4 
          2                          16,3               15,5             23,1               14,9               10,6 
          3                          17,3               19,9             11,9               19,4               12,9 
          4                          10,0               10,7               4,5               14,9                 8,2 
          5 +                       29,6               22,7             16,4               41,0               57,7  
____________________________________________________________________ 
      Σύνολο                   100,0             100,0           100,0             100,0             100,0   
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
98 Ανάλογα υψηλά ποσοστά των αντίστοιχων κοινωνικών κατηγοριών διαπιστώθηκαν και σε άλλη 
έρευνα κοινού, σε αυτή των Ρ. Καυταντζόγλου, Ε. Τουντασάκη, Μ. Φρυδάκη, ..,ό.π. , στην οποία άνω 
των 2 και έως 10 επισκέψεις σε μουσείο τον τελευταίο χρόνο  δήλωσαν το 44% των επισκεπτών του 
ΜΕΛΤ, το 32% του ΕΑΠ, και το 63% του ΒΧΜ., σ. 72. 
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Πίνακας 36. Αριθμός επισκέψεων σε μουσεία στη διάρκεια των 12 προ- 
ηγουμένων της συνέντευξης μηνών κατά κοινωνικο-οικονομική κατηγορία (%) 

 
 

Αριθμός  επισκέψεων 
__________________________________ 

Κατηγορία      Ν          0          1          2          3          4          5+      Σύνολο 
___________________________________________________________ 

 
Κατώτερη      19       15,8     10,5     31,6     10,5     10,5       21,1     100,0 

 
Μέση           182       14,3     20,3     14,8     14,8     11,5       24,2     100,0 

 
Ανώτερη       441         8,8    15,6      15,2    17,5        9,1      33,8      100,0 

____________________________________________________________ 
Σύνολο        642       10,6    16,8      15,6    16,5        9,8      30,7      100,0 

 

 

Κοντολογίς, μπορούμε να θεωρήσουμε ως δεδομένο πως οι διάφορες κατηγορίες 

επισκεπτών, διαφοροποιημένες σύμφωνα με το βαθμό εκπαίδευσής τους,  

παρουσιάζονται ομοιογενείς  υπό το πρίσμα της έντασης της πρακτικής τους, η οποία 

μεταβάλλεται όπως το ποσοστό της επίσκεψης που τις χαρακτηρίζει, με τρόπο ώστε η 

πρακτική να γίνεται πιο έντονη όσο το επίπεδο εκπαίδευσης αυξάνει99. 

                                                           
99 Θα μπορούσαμε, προς επιβεβαίωση των συγκεκριμένων παρατηρήσεων, να αναφερθούμε και σε 
άλλες σχετικές έρευνες, όπως, για παράδειγμα, αυτή της Α. Κουβέλη (Η σχέση των μαθητών με το 
μουσείο. Θεωρητική  προσέγγιση, Έρευνα στην Αθήνα και στην Ικαρία, Εκπαιδευτικά προγράμματα, 
ΕΚΚΕ, 2000), η οποία, σε έναν πληθυσμό 2740 μαθητών της περιοχής της πρωτεύουσας και 434 
μαθητών της Ικαρίας,  διαπίστωσε, επίσης, πως, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του 
πατέρα ή της μητέρας, τόσο συχνότερα αυτοί συνοδεύουν τα παιδιά τους σε επισκέψεις μουσείων, και 
σημειώνει: « Από τους πατέρες με εκπαίδευση έως Δημοτικό, το 63% επισκέπτονται μαζί με τα παιδιά 
τους μουσεία , ενώ για τους πατέρες με ανώτατη εκπαίδευση το ποσοστό αυτό αυξάνει σε 88,1%. Στην 
ίδια διαπίστωση καταλήγουμε και σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας. Από τις μητέρες με 
επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικού, το 62,7% συνοδεύουν τα παιδιά τους σε μουσεία, αλλά το 89,3% από 
τις μητέρες με ανώτατη εκπαίδευση. Ο ίδιος συσχετισμός ισχύει και για το επίπεδο εκπαίδευσης των 
γονέων στην Ικαρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία (…) από τους πατέρες με εκπαίδευση δημοτικού το 
30,1% συνοδεύουν τα παιδιά σε μουσεία, αλλά το 76% όταν έχουν ανώτατη εκπαίδευση(…). Τα 
παραπάνω στοιχεία τεκμηριώνουν, παράλληλα, ότι η πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά είναι 
προνομιακή για τους μαθητές με γονείς υψηλού μορφωτικού επιπέδου και ότι η διαφοροποίηση αυτή 
γίνεται εντονότερη στις περισσότερο υποβαθμισμένες περιοχές» (σ. 142-3). Από ό,τι προηγείται 
συμπεραίνουμε πως οι έως τώρα παρατηρήσεις μας μας ωθούν να βεβαιώσουμε πως τα πολιτιστικά 
προνόμια και οι πολιτιστικές ελλείψεις είναι σωρευτικά.      
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Τέλος, θα πρέπει να προσδιορίσουμε και την συμβολή του τουρισμού στον 

καθορισμό της επίσκεψης, καθώς, όπως συχνά λέγεται και προωθείται από τις 

διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές πολιτικές, ο τουρισμός ασκεί από μόνος του μια 

καθοριστική επίδραση  στην πολιτισμική πρακτική.  

Όλα τείνουν να δείξουν πως, ενώ το ποσοστό του συνολικού ελληνικού  πληθυσμού 

που κάνει διακοπές αυξήθηκε έντονα τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των 

επισκεπτών των ελληνικών μουσείων δε δείχνει να ακολουθεί αυτή την αύξηση (βλ. 

παρακάτω Πίνακα).  

Πράγματι, βλέποντας τον αριθμό των επισκεπτών τόσο των μουσείων όσο και των 

αρχαιολογικών χώρων σε συνδυασμό με τον αριθμό των τουριστών, τόσο των 

Ελλήνων όσο και των αλλοδαπών, που μετρήθηκε με βάση τον ανά έτος αριθμό 

καταλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν από τουρίστες κατά τη δεκαετία του ’90, 

διαπιστώνουμε πως η αύξηση των αριθμών των τουριστών δεν είναι αντίστοιχη αυτής 

των επισκεπτών των μουσείων. Στο γεγονός αυτό θα μπορούσαμε να στηρίξουμε την 

παρατήρηση σε έτη όπου, όπως το 1995, η μείωση του συνόλου των τουριστών σε 

συνδυασμό με την αύξηση των Ελλήνων τουριστών συνοδεύεται με συνολική μείωση 

των επισκεπτών τόσο των μουσείων όσο και των αρχαιολογικών χώρων, ή ακόμα στο 

ότι η ταυτόχρονη αύξηση των Ελλήνων και των αλλοδαπών τουριστών το 1998 

συνοδεύεται με μείωση των επισκεπτών των μουσείων το ίδιο έτος. Αν και πρόκειται 

για έμμεσο δείκτη, αρκεί, θεωρούμε, για να αμφιβάλουμε για την καθοριστική 

αποτελεσματικότητα του τουρισμού ως παράγοντα που προσδιορίζει την συχνότητα 

της επίσκεψης στα μουσεία100.  

                                                           
100 Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και με βάση τα στοιχεία του ΤΑΠΑ που αφορούν κυρίως 
Αρχαιολογικά και Βυζαντινά Μουσεία το διάστημα 1992-2000, στο οποίο εκδόθηκαν 18.662.752 
εισιτήρια (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι δωρεάν είσοδοι του κοινού), η επισκεψιμότητα στα 
Μουσεία παρουσιάζει διακυμάνσεις γύρω από μια ετήσια τιμή της τάξης των 2,1 εκατ. εισιτηρίων 
αλλά με πτωτική τάση. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

4474093 4392404 4636074 4620691 4604292 4702301 4694269 5374734 5530490 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

6362702 5026862 6207645 6181971 6627151 6250244 5954992 6764649 7253471 

ΣΥΝΟΛΟ 10836801 9419266 10843719 10830259 11263640 10975669 10666920 12159907 12806919 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ(%) 
(*ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΗΜΟ=ΜΕΙΩΣΗ) 
 -15,04* 13,14 -0,12 3,85 -2,62 -2,89 12,28  

          

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

3189679 1685520 2108834 2359033 2329982 2024846 2146595 2526630 2236302 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
7343224 4352179 5612013 5618022 6122562 5777315 6053172 6439510 6608440 

ΣΥΝΟΛΟ 10532903 6037699 7720847 7977055 8452544 7802161 8199767 8966140 8844742 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ(%) 
(*ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΗΜΟ=ΜΕΙΩΣΗ) 
 -74,45 21,8 3,21 5,62 -8,34 4,85 8,55 -1,37 

 
 

 
Γνωρίζουμε όμως από τα δεδομένα της έρευνάς μας πως το ποσοστό όσων 

επισκέπτονται τα μουσεία κατά την περίοδο των διακοπών τους είναι πάντα μικρό, 

και, παράλληλα, πως το μερίδιο των πρώτων επισκέψεων μειώνεται σε όλες τις 

κατηγορίες όσο το ποσοστό της συχνότητας αυξάνει (βλ. παραπάνω πίνακα 36). Με 

άλλα λόγια, ο τουρισμός δεν μπορεί να ασκήσει παρά μόνο μια διαφοροποιητική  

ανάλογα με τις κοινωνικές τάξεις δράση, και, πιο συγκεκριμένα, μπορεί μεν να 

προτρέψει τα λιγότερο καλλιεργημένα άτομα να κάνουν μια πρώτη επίσκεψη στο 

μουσείο, αλλά δεν αρκεί από μόνος του να δημιουργήσει μια διαρκή και σταθερή 

πρακτική. Είναι δεδομένο, κατ’αρχάς, πως ο τουρισμός δεν είναι ανεξάρτητος από 

την εκπαίδευση, καθώς τόσο η έκταση όσο και η ένταση  των τουριστικών 

μετακινήσεων συνδέονται με την επαγγελματική κατηγορία του τουρίστα και το 

εισόδημα, τα οποία συνδέονται, τελικά, με την εκπαίδευση. Επιπλέον, το ίδιο το είδος 

του τουρισμού και η θέση που καταλαμβάνουν σε αυτόν οι πολιτισμικές 

δραστηριότητες δεν εξαρτώνται μόνο από το ύφος και τη διάρκεια των διακοπών.  Ο 
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πολιτιστικός τουρισμός, δηλαδή ο τουρισμός που κυρίως παραχωρεί μια  κυρίαρχη 

θέση στις επισκέψεις στα μουσεία, εξαρτάται από το επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο 

συνδέεται με μια υψηλή κοινωνική τάξη. « Με την ευκαιρία που μου δίνει η εργασία 

μου κάνω πολλά ταξίδια και έτσι έχω την δυνατότητα να επικέπτομαι πολλά μουσεία 

και διαφορετικά μουσεία» ( 40χρονος δικηγόρος).  

 Έτσι, όπως παρατηρούμε από τους δύο πίνακες που ακολουθούν, το ποσοστό των 

ατόμων που επισκέπτονται τα μουσεία με την ευκαιρία του τουρισμού είναι μικρό 

στο σύνολο του πληθυσμού των επισκεπτών ( 5,2% των επισκεπτών), ενώ, αντιθέτως, 

είναι πολύ υψηλό (60,3% των επισκεπτών) το ποσοστό όσων δηλώνουν πως 

επισκέπτονται από συνήθεια το μουσείο, ανεξάρτητα από την ευκαιρία που τους δίνει 

ο τουρισμός, και αυτό όσο ανεβαίνουμε στην κοινωνική ιεραρχία.  

Όσοι από τα λιγότερο καλλιεργημένα στρώματα δηλώνουν πως επισκέπτονται τα 

μουσεία με την ευκαιρία του τουρισμού τους είναι αυτοί ακριβώς που εκπροσωπούν 

την μη τυπική κατηγορία που αναφέραμε παραπάνω, και της οποίας τα μέλη έχουν 

μια λιγότερο ή περισσότερο στενή σχέση με την τέχνη.   
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Πίνακας 37. Στο μουσείο ήρθατε: 
 

 
Κατηγορία                    Σύνολο          ΕΑΜΑ          ΑΜΧ          ΕΙΜΑ             ΕΠ 
                                     Ν=746           Ν=318           Ν=140        Ν=140          Ν=148 
 
Ύστερα από συμ- 
βουλή  κάποιου                  7,2              2,2                  3,6               9,3               19,6 
 
Για να συνοδεύ- 
σετε   τα παιδιά 
σας                                      9,4            11,9                10,8              11,4                0,7 
 
Για να συνοδεύσετε 
κάποιον  που επι- 
σκέπτεται την πόλη            3,1               2,2                  5,7                2,9               2,7 
 
Γιατί επισκέπτεστε             
αυτήν  την περίοδο 
την περιοχή                         5,2               4,4                  9,3                 5,0                3,4 
 
Γιατί έχετε τη συνήθεια 
να  επισκέπτεστε τα  
μουσεία  των πόλεων        60,3             79,2                 70,7                50,0            19,6 
 
Από άρθρο σε εφημερί- 
δες                                        8,4                -                      -                  12,1             31,1  
 
Από εκπομπή στην τηλε- 
όραση                                    2,5               -                      -                    2,1            10,8  
 
Από αφίσες στην πόλη           0,1              -                      -                    0,7                - 
 
Από αφίσες στην είσοδο                   
του μουσείου                          2,0              -                      -                      -             10,1 
 
Κατά τύχη                               1,6              -                      -                    6,4             2,0 
 
Άλλοι λόγοι                               -               -                      -                      -                - 
Σύνολο                                 100,0         100,0                100,0              100,0        100,0 
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Πίνακας 38. Κίνητρο επίσκεψης στο μουσείο κατά μορφωτικό επίπεδο (%) 

                                                                
Κίνητρο* 

Κατηγορία Ν 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ 

1 2 - - 50,0 - 50,0 - - - - - 100,0

2 7 - 28,6 - 14,3 42,9 14,3 - - - - 100,0

3 27 3,7 - - 55,6 29,6 3,7 3,7 - - 3,7 100,0

4 116 6,0 15,5 0,9 1,7 61,2 8,6 2,6 0,9 1,7 - 100,0

5 15 20.0 13,3 6,7 - 40,0 13,3 - - 6,7 - 100,0

6 69 5,8 13,0 - 1,4 69,6 1,4 2,9 - - 5,8 100,0

7 510 7,5 7,6 3,9 3,9 61,4 9,4 2,5 - 2,4 1,4 100,0

Σ 746 7,2 9,4 3,1 5,2 60,3 8,4 2,5 0,1 2,0 1,6 100,0
 
Θα μπορούσαμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε ως δείκτες της περιορισμένης και 

ειδικής δράσης του τουρισμού στη συχνότητα της επίσκεψης στα μουσεία τόσο τον 

τρόπο της πρώτης επίσκεψης, όσο και το συνοδό της πρώτης αυτής επίσκεψης, που 

αναλύσαμε παραπάνω, για να επιβεβαιώσουμε το γεγονός πως, αν και δίνει μια 

αρχική προτροπή, η δράση του τουρισμού δεν μπορεί να εξισωθεί με αυτή της 

εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής κατάρτισης και μόρφωσης.  

Όλα τείνουν να δείξουν πως ο τουρισμός, πράγματι, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ως 

ευκαιρία για «πολιτισμική κατανάλωση», όπως λέμε πια σήμερα, παρά μόνο  από 

όλους όσους ο τρόπος ζωής τους τους προδιαθέτει να αντιληφθούν την τυχαία 

παραμονή τους ως δυνατότητα (συμπληρωματικής) επαφής με το χώρο του 

πολιτισμού.  Μόνο όσοι από αυτούς διαθέτουν την πιο στενή επαφή με τον κόσμο της 

τέχνης θα μπορούσαν να μετατρέψουν την τουριστική παραμονή τους σε ένα χώρο 

που προσφέρει πολιτισμικά έργα από τυχαία σε καθορισμένα τυχαία. «Είχαμε 

επιλέξει να πάμε στην Κρήτη φέτος και σκεπτόμενοι πού θα μείνουμε αποφασίσαμε 

να μείνουμε στο νομό Ηρακλείου, έτσι θα είχαμε πιο εύκολη πρόσβαση στην Κνωσό, 

την οποία θέλαμε να γνωρίσουν τα παιδιά» (40 χρ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου). Και 
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όλα φαίνεται να δείχνουν πως οι καλλιεργημένες τάξεις αισθάνονται την επίσκεψη 

στα μουσεία κατά τη διάρκεια των διακοπών τους ως αυτονόητο, φυσικό και 

συστατικό στοιχείο του προγράμματός τους: (« Ήταν πραγματικά εξαιρετική η 

Φλωρεντία την τελευταία φορά που πήγαμε. Μας έκανε έναν καταπληκτικό καιρό και 

ο φωτισμός ήταν φανταστικός. Δε χορταίναμε να βλέπουμε και να ξαναβλέπουμε τα 

μνημεία, ανάλογα με την ώρα», Γυναίκα, 38 χρ., Ανώτατο στέλεχος διαφημιστικής 

εταιρείας). Αντίθετα, οι μεσαίες τάξεις με την «καλή πολιτιστική τους θέληση» 

εντάσσουν την επίσκεψη στα μουσεία με έναν τρόπο εμβόλιμο και 

παραπληρωματικό, με έναν τρόπο ανάλογο με αυτόν που μαθαίνουν ξένες γλώσσες ή 

ακούνε «καλή μουσική», με τρόπο, δηλαδή, που υπακούει στη λογική του «κάνω για 

να το κάνω» και όχι του «κάνω γιατί είμαι»: «Ήθελαν τα παιδιά όλη μέρα μπάνιο και 

έξοδο και μόλις και μετά βίας μπορέσαμε την τελευταία μέρα να πάμε στο μουσείο 

της πόλης. Τους υποχρέωσα, θα ήταν ντροπή να μην πάμε» (36χρ. γυναίκα, 

υπάλληλος τράπεζας). Κοντολογίς, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στο δεύτερο μέρος 

της παρούσας εργασίας, οι πολιτισμικές επιταγές εξαναγκάζουν μόνο όσους έχουν 

την ανάγκη να (εκ)δηλώσουν την ένταξή τους στον καλλιεργημένο κόσμο  

υπακούοντας απολύτως  στους κανόνες  που διέπουν την ένταξη αυτή: «Ήταν 

ευκαιρία να δω το μουσείο με την παραμονή μου εδώ για το στρατιωτικό. Δεν είχα 

ξαναεπισκεφτεί τα Χανιά» (28 χρονών, απόφοιτος ΑΕΙ, ασχολείται με τη μουσική)101.  

Συνολικά και συνοπτικά, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε, επιβεβαιώνοντας τα 

πορίσματα παλαιότερων ερευνών102, αλλά και νεότερων103, πως οι παρατηρούμενες 

                                                           
101 Και βέβαια οι παρατηρήσεις και οι υποθέσεις αυτές ισχύουν a fortiori και για τις επιδράσεις των 
προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού τα οποία έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια.  
102 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour…, ό.π. σ. 35-65 και, μεταξύ πολλών άλλων, B. Dixon, A. 
Courtney, R. Bailey, The Museum and the canadien public, Arts and Culture Branch, Departement of 
secretary of State, 1974,V.Arnell, I. Hammer, G. Nylof, Going to Exhibitions. 
Riksutstallningar/Swedish Travelling Exhibitions, 1976  
103 Βλ.,για παράδειγμα, John Falk, Vistors, «Who does, who doesn’t and why – understanding why 
people go to museums», Museum news 77, 1998, σ. 38-43, A.-M. Rieu, Les visiteurs et leurs musées,  
πρόλογος, F. Dagognet,La documentation française, 1998, Les Musées de France en 2003,και Résultats 
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σχέσεις μεταξύ της επίσκεψης των μουσείων και των μεταβλητών όπως η κοινωνικο-

οικονομική κατηγορία, η ηλικία ή ο τόπος κατοικίας περιορίζονται  στην σχέση 

μεταξύ επιπέδου εκπαίδευσης και επίσκεψης και συχνότητάς της. Kαι επίσης, βέβαια, 

πως η δράση του σχολείου σε αυτή την κατεύθυνση δεν μπορεί να ασκήσει την πλήρη 

αποτελεσματικότητά της παρά μόνο όταν ασκείται πάνω σε άτομα τα οποία 

διαθέτουν, μέσω μιας οικογενειακής εκπαίδευσης, μια ορισμένη οικειότητα με τον 

κόσμο της τέχνης. Ας υπενθυμίσουμε εδώ πως η ιδιαίτερα γρήγορη μείωση της 

επίσκεψης όσο ανεβαίνουμε τις ηλικιακές κατηγορίες  κατέδειξε πως η (προ)διάθεση 

στην επίσκεψη των μουσείων  που εγχαράσσεται βασικά από το σχολείο είναι 

καταδικασμένη να αποδυναμωθεί  πιο γρήγορα όταν ασκείται σε παιδιά που δεν 

έχουν εφοδιασθεί από την οικογένεια με την κατάλληλη στάση προς την τέχνη και 

τους καταναγκασμούς της. Με άλλα λόγια, η δράση του σχολείου επιδρά με 

διαφοροποιημένο τρόπο πάνω στα κοινωνικά υποκείμενα που την υφίστανται και, 

κατά συνέπεια, αυτή έρχεται εν πολλοίς να επικυρώσει τις αρχικές κοινωνικές 

ανισότητες που προϋπήρχαν της δικής του λειτουργίας και παρέμβασης, όπως το έχει 

ήδη διαπιστώσει σε άλλα αντικείμενα μελέτης η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης104.  

Και βέβαια σε μια χώρα όπως η Ελλάδα τα αποτελέσματα αυτά μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα πως, αν και υπάρχουν θεσμοί που έχουν επιφορτισθεί με το έργο της 

συντήρησης και της καλλιέργειας της λατρείας του πολιτισμού, η πολιτισμική 

παράδοσή μας, η οποία εκφράζεται στην πραγματικότητα μέσα σε μια παραδοσιακή 

σχέση με τον πολιτισμό, δεν μπορεί, για να μιλήσουμε όπως ο Μπουρντιέ, να 

                                                                                                                                                                      
de l’enquête 2004, Délégation au développement et aux affaires internationales, Département des 
études, de la prospective et des statistiques,  N° 17, mai 2006, Bλ.μεταξύ πολλών άλλων ερευνών οι 
οποίες συγκλίνουν στα ίδια αποτελέσματα, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και τόπους, Νouveaux 
éléments sur le public des musées, Documentation française, 1978, Statistiques principales de la 
culture et des communications au Quebec, Institut de la statistique du Quebec, 2006,Teboul-
Champarnaud, Le public des musées, Harmattan, 2000, Paindavoine,Isabelle, Francaux Pierre,  Portrait 
socio-économique du secteur muséal en Communauté française, Sofres, 2003.  
104 Βλ. P. Bourdieu, J-C. Passeron, Οι κληρονόμοι, οι φοιτητές και οι σπουδές τους,μετ.-πρόλ. Ν. 
Παναγιωτόπουλος, Μ. Βιδάλη, Εκ. Καρδαμίτσα, 1996 
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συγκροτηθεί μέσα στην ίδια της τη λογική και την τροπικότητά της παρά μόνο με την 

δομική συνενοχή της συναφούς οικογενειακής εκπαίδευσης και των αντίστοιχων 

παραδόσεών της105. 

 

                                                                                                                                                                      
 
105 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour…, ό.π. σ. 65-66. Ανάλογα αποτελέσματα μπορούμε να 
διαπιστώσουμε και σε άλλες νεότερες έρευνες, όπως αυτή του Μέριμαν, ο οποίος, διερευνώντας 
ιστορικά και αρχαιολογικά μουσεία υπό την οπτική της στάσης των επισκεπτών σε σχέση με το 
παρελθόν και τον τρόπο ερμηνείας του, διαπίστωσε πως οι επισκέπτες ηλικίας μεταξύ 30 και 59 ετών 
είναι κυρίως φοιτητές ή εργαζόμενοι, έχουν στην πλειονότητά τους αποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο 
και έχουν παραμείνει στην εκπαίδευση μετά το κατώτατο υποχρεωτικό όριο, ενώ κατέχουν ένα  
οικονομικό κεφάλαιο το οποίο τους προσφέρει μια κοινωνική ασφάλεια. Ενώ, αντίθετα, οι μη 
επισκέπτες είναι κυρίως συνταξιούχοι, άνεργοι, δεν έχουν πάει σε ιδιωτικό σχολείο, έχουν 
εγκαταλείψει την εκπαίδευση στην κατώτατη ηλικία και διαθέτουν ένα οικονομικό κεφάλαιο το οποίο 
δεν τους προσφέρει μια απόσταση από την κοινωνική αναγκαιότητα. Βλ. N. Merriman, «The social 
basis of museum and heritage visiting», στο Susan Pierce(επιμ.), Museum studies in material culture, 
Leicester University Press, 1989, σ. 153-171, 166        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ  
 

Παράρτημα Ι 
 

Όλα τείνουν να δείξουν πως οι συστηματικές συσχετίσεις, οι κοινωνικοί νόμοι, θα 

τολμούσαμε να πούμε,   που διέπουν την επίσκεψη των μουσείων λειτουργούν και για 

τις άλλες πολιτισμικές πρακτικές.  «Όσοι παρακολουθούν εικαστικές εκθέσεις έχουν 

αντίστοιχα πολιτισμικά ενδιαφέροντα και σε άλλους πολιτιστικούς τομείς» σημειώνει 

μια διευθύντρια μουσείου.  

Για παράδειγμα, σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 

ΕΚΕΒΙ106, η εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βιβλιο-ανάγνωση. Έτσι, 

όπως παρουσιάζεται στην συγκεκριμένη έρευνα, μόλις το 12,9% των ατόμων 

κατώτερης εκπαίδευσης διαβάζουν βιβλία. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα 

μέσης εκπαίδευσης είναι σημαντικά μεγαλύτερο (43,1%) και για τα άτομα ανώτερης 

εκπαίδευσης ανέρχεται στο 70,9%. Όμως και στην κατηγορία αυτή το ποσοστό των 

μη αναγνωστών δεν είναι αμελητέο, αφού ένα στα δέκα άτομα που έχουν 

ολοκληρώσει ανώτερες σπουδές δε διαβάζει καθόλου. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η 

διαφορά του ποσοστού των μη αναγνωστών ανάμεσα στα άτομα κατώτερης και 

ανώτερης εκπαίδευσης (53,8% έναντι 9,8%). Παράλληλα,  σημαντικό ρόλο στην 

                                                           
106 Όπως σημειώνεται στο διαδικτυακό χώρο του ΕΚΕΒΙ, από τον οποίο ανασύρθηκαν και τα στοιχεία 
που παρουσιάζονται στο παράρτημα αυτό, η «Β΄ Πανελλήνια Έρευνα Αναγνωστικής Συμπεριφοράς 
και Πολιτιστικών Πρακτικών» σχεδιάστηκε από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο V-PRC και υλοποιήθηκε στις αρχές του 2004. Η Α΄ Έρευνα («Πανελλήνια Έρευνα 
Αναγνωστικής Συμπεριφοράς», 1999) είχε, για πρώτη φορά στη χώρα μας, καταγράψει με 
συστηματικό τρόπο τις πρακτικές του αναγνωστικού κοινού, καθώς και το αξιακό και πολιτισμικό 
πλαίσιο συγκρότησής τους. Η Β΄ Έρευνα είχε ως σκοπό να παρακολουθήσει την εξέλιξη της 
αναγνωστικής συμπεριφοράς κατά την τελευταία πενταετία και, ταυτόχρονα, να διεισδύσει στο σύνολο 
των πολιτιστικών πρακτικών της ελληνικής κοινωνίας. Ουσιαστικά, οι δύο αυτές εθνικές έρευνες, 
έχοντας ως θεωρητική αφετηρία την άποψη ότι η ανάγνωση βιβλίων σχετίζεται άμεσα με το σύνολο 
των πολιτιστικών πρακτικών, κατέγραψαν και συστηματοποίησαν τη σχέση αυτή, παρέχοντας μια 
σειρά από χρήσιμα δεδομένα (data) στον χώρο του πολιτισμού, στη χώρα μας, για συγκριτική 
αξιολόγηση και συναγωγή συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά είναι συγκρίσιμα με τα 
αποτελέσματα της Α΄ «Πανελλήνιας Έρευνας Αναγνωστικής Συμπεριφοράς», 1999, και 
παρουσιάζονται επίσης στον κόμβο του ΕΚΕΒΙ στο διαδίκτυο, σε τεκμηριωμένη και σχολιασμένη 
μορφή, από όπου και ανασύρουμε τα βασικά συμπεράσματα. 
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αναγνωστικότητα παίζει και το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων. Έτσι, τα άτομα των 

οποίων και οι δύο γονείς έχουν λάβει κατώτερη εκπαίδευση δε διάβασαν κανένα 

βιβλίο τον περασμένο χρόνο σε ποσοστό 37,7% και διάβασαν γενικά βιβλία σε 

ποσοστό 28,3%, ενώ για τα άτομα των οποίων και οι δύο γονείς έχουν ολοκληρώσει 

την ανώτερη εκπαίδευση  τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 7,8% και 74,8%. Αυτό, 

σύμφωνα με την έρευνα, εξηγείται εν μέρει από την  υψηλή συσχέτιση που έχει 

συνήθως το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων με εκείνο των παιδιών. Κοντολογίς, το 

πολιτιστικό υπόβαθρο των γονέων φαίνεται να επιδρά έντονα στην αναγνωστική 

συμπεριφορά των παιδιών τους. Από την άλλη μεριά, εξετάζοντας τις συνήθειες 

ανάγνωσης ως προς τη θέση στην απασχόληση, η έρευνα παρατήρησε ότι ορισμένες 

κατηγορίες απασχολούμενων διαβάζουν πολύ περισσότερο από άλλες. Οι φοιτητές, οι 

μισθωτοί του δημοσίου τομέα, οι άνεργοι και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα 

διαβάζουν σε αρκετά μεγάλο  βαθμό, ενώ σε μικρότερο βαθμό διαβάζουν οι 

εργοδότες-αυτοαπασχολούμενοι, οι νοικοκυρές και οι συνταξιούχοι. Απ’την άλλη, οι 

εργοδότες-αυτοαπασχολούμενοι και οι νοικοκυρές διαβάζουν βιβλία ειδικού 

ενδιαφέροντος σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες κατηγορίες. Ειδικότερα, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής οι νοικοκυρές έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

ανάγνωσης «πρακτικών» βιβλίων107 (34,2%) αλλά ασήμαντο ποσοστό ανάγνωσης 

επαγγελματικών βιβλίων. Η αναγνωστικότητα διαφοροποιείται και ανάλογα με το 

ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Έτσι, παρατηρούμε στα πορίσματα της 

έρευνας αυτής ότι αναγνώστες είναι το 20,8% των ατόμων με μηνιαίο οικογενειακό 

εισόδημα κάτω από 150 χιλιάδες δραχμές. Η αναλογία αυτή ακολουθεί αύξουσα 

πορεία όσο το εισόδημα αυξάνεται, φθάνοντας το 59% μεταξύ των ατόμων με 

                                                           
107 Σημειώνεται διευκρινιστικά ότι πρακτικά βιβλία ονομάστηκαν στην έρευνα «τα βιβλία που μπορεί 
να συμβουλευθεί κανείς σχετικά με τη διακόσμηση, τη γυμναστική, τις κατασκευές, τη μαγειρική, τον 
κήπο, την αστρολογία, τους υπολογιστές, τη μουσική, το αυτοκίνητο κτλ. 
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μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα άνω των 600 χιλιάδων δραχμών. Ιδιαίτερη αύξηση 

παρατηρήθηκε στο ποσοστό των μέτριων και συστηματικών αναγνωστών όσο 

αυξάνεται το εισόδημα. Έτσι, το ποσοστό των μέτριων-συστηματικών αναγνωστών 

ανέρχεται στο 3,1% των ατόμων με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα κάτω από 150 

χιλιάδες, στο 7,6% των ατόμων με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 150 και 

250 χιλιάδων, για να ανέβει τελικά στο 15,1% των ατόμων με μηνιαίο εισόδημα 450 

έως 600 χιλιάδες και στο 19,6% όσων ανήκουν στην υψηλότερη εισοδηματική τάξη. 

Οι αναγνώστες μόνο βιβλίων ειδικού ενδιαφέροντος και τα άτομα που δήλωσαν ότι 

δεν διαβάζουν καθόλου μειώνονται, ποσοστιαία, όσο αυξάνεται το εισόδημα. Ειδικά 

για τους μη αναγνώστες, παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό τους μεταξύ των ατόμων με 

εισόδημα κάτω των 150 χιλιάδων δραχμών είναι αρκετά υψηλό (45,5%), ενώ μεταξύ 

των ατόμων της υψηλότερης εισοδηματικής κλίμακας περιορίζεται στο 20,3%, 

ποσοστό σημαντικά μικρότερο από το μέσο όρο. Με βάση πάντως την υψηλή 

συσχέτιση που παρατηρήθηκε μεταξύ του εκπαιδευτικού επιπέδου των ερωτώμενων 

και του οικογενειακού τους εισοδήματος στην έρευνα αυτή, υποστηρίζεται πως η 

διαφορά στο εισοδηματικό επίπεδο των ατόμων μόνον έμμεσα επηρεάζει την 

αναγνωστική τους συμπεριφορά, στο μέτρο που συνδέεται με το εκπαιδευτικό τους 

επίπεδο.  

Επιπλέον, από τη σύνθεση των εξής τεσσάρων παραμέτρων: του επιπέδου 

εκπαίδευσης του ερωτώμενου, της θέσης του στην απασχόληση, του οικογενειακού 

του εισοδήματος και της κατοχής συγκεκριμένων καταναλωτικών αγαθών (βίντεο, 

στερεοφωνικό, έγχρωμη τηλεόραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, κλιματιστικό, 

δεύτερο αυτοκίνητο, συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι), στην ίδια έρευνα 

παρουσιάζεται και η μεταβλητή η οποία έχει σχέση με το κοινωνικό στρώμα των 

ατόμων. Με βάση, λοιπόν, την κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιήθηκε (δηλαδή 

ανώτερο κοινωνικό στρώμα θεωρείται το Α και κατώτερο το F),παρατηρούμε ότι τα 
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ποσοστά των αναγνωστών μειώνονται όσο κατέρχεται το κοινωνικό στρώμα, 

επιβεβαιώνοντας τα συμπεράσματα που προέκυψαν στις προηγούμενες ενότητες. 

Έτσι, για το στρώμα Α, το ποσοστό των αναγνωστών είναι 74,2% και για το Β 69,7%, 

και μάλιστα τα ποσοστά των μέτριων και συστηματικών αναγνωστών στα στρώματα 

αυτά είναι 20,4% και 26,7% αντίστοιχα. Το ποσοστό των αναγνωστών πρακτικών-

επαγγελματικών βιβλίων είναι σχετικά μικρό (κάτω από 25%) στα στρώματα A, B 

και C, ενώ στα άλλα τρία στρώματα κυμαίνεται γύρω στο 35%. Τέλος, το ποσοστό 

των μη αναγνωστών αυξάνεται από 8,8% για το ανώτερο κοινωνικό στρώμα σε 

29,8% για το στρώμα Ε και σε 47,6% για το στρώμα F. Μέσω της  συγκριτικής 

ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα αυτή των παραμέτρων που 

εξετάστηκαν, αναζητώντας ερμηνευτικές τάσεις της αναγνωστικής συμπεριφοράς 

όσον αφορά τα κυριότερα δημογραφικά χαρακτηριστικά που φαίνεται να την 

επηρεάζουν, παρατηρήθηκε πως το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι εκείνο που 

διαφοροποιεί, στο μεγαλύτερο βαθμό, την αναγνωστική συμπεριφορά των 

ερωτώμενων. Από εκεί και πέρα η ηλικία και το φύλο διαπιστώθηκε πως αποτελούν 

βασικούς διαφοροποιητικούς παράγοντες για την αναγνωστικότητα των ατόμων 

κατώτερης μόρφωσης,  η αστικότητα, η θέση στην απασχόληση και το εκπαιδευτικό 

επίπεδο των γονέων διαφοροποιούν την αναγνωστικότητα των ερωτώμενων μέσης 

μόρφωσης, ενώ η αστικότητα, το φύλο αλλά και οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα 

είναι βασικοί διαφοροποιητικοί παράγοντες για την αναγνωστικότητα των 

ερωτώμενων ανώτερης μόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα του 

ΕΚΕΒΙ: Α. Οι ερωτώμενοι με κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης είναι η κατηγορία 

εκείνη με τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων που δεν διαβάζουν βιβλία. Το 53,8% όσων 

έχουν κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης δήλωσαν ότι δεν διάβασαν κανένα βιβλίο τον 

τελευταίο χρόνο, και μόλις το 12,9% δήλωσε ότι είναι αναγνώστες βιβλίων. Η ηλικία 

αποτελεί το σημαντικότερο διαφοροποιητικό παράγοντα στην κατηγορία αυτή, 
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ακολουθούμενη από το φύλο. Έτσι, στις μεγαλύτερες ηλικίες το ποσοστό όσων δεν 

διαβάζουν εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλές τιμές (60-70% για τους ερωτώμενους ηλικίας 

άνω των 55 ετών) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικίες (περίπου 42% για τους 

ερωτώμενους ηλικίας 15-54 ετών). Το φύλο αποτελεί σημαντικό διαφοροποιητικό 

παράγοντα όσον αφορά την ανάγνωση στις ομάδες ηλικιών 15-54 ετών και 65 ετών 

και άνω. Οι άνδρες αυτών των ηλικιακών ομάδων διαβάζουν λιγότερο από τις 

γυναίκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας επίσης το 

ποσοστό των μη αναγνωστών για τους άνδρες ηλικίας άνω των 65 ετών με κατώτερη 

μόρφωση φτάνει το 80%. Β. Από τους ερωτώμενους με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης, το 

43,1% δήλωσαν ότι είναι αναγνώστες βιβλίων, το 34% διάβασαν μόνο βιβλία ειδικού 

ενδιαφέροντος και το 22,9% δήλωσαν ότι δεν διάβασαν κανένα βιβλίο. Η αστικότητα 

του τόπου κατοικίας αποτελεί τον ισχυρότερο διαφοροποιητικό παράγοντα γι’ αυτή 

την κατηγορία, ακολουθούμενη από το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και τη θέση 

στην απασχόληση. Έτσι, το ποσοστό των αναγνωστών εμφανίζεται μικρότερο για 

τους κατοίκους ημιαστικών-αγροτικών περιοχών (28%) σε σχέση με τους κατοίκους 

αστικών περιοχών (51,6%). Αντίθετα, στις ημιαστικές-αγροτικές περιοχές είναι 

αυξημένο το ποσοστό των αναγνωστών βιβλίων ειδικού ενδιαφέροντος (κοντά στο 

48%). Η αναγνωστική συμπεριφορά των κατοίκων των αστικών περιοχών 

διαφοροποιείται κυρίως με βάση το μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους, για δε τους 

κατοίκους ημιαστικών-αγροτικών περιοχών ισχυρή διαφοροποιητική δυναμική 

εμφανίζει η θέση στην απασχόληση. Έτσι, οι κάτοικοι των αστικών περιοχών 

διαβάζουν τόσο περισσότερο όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 

τους, ενώ από τους κατοίκους ημιαστικών-αγροτικών περιοχών υψηλότερα ποσοστά 

αναγνωστών εμφανίζονται στους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, στους φοιτητές και 

στους συνταξιούχους. Γ. Όσον αφορά τους ερωτώμενους με ανώτερο επίπεδο 

εκπαίδευσης, τα άτομα αυτά έχουν, όπως ήταν αναμενόμενο, τη συστηματικότερη 
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σχέση με την ανάγνωση. Το 70,9% αυτών δήλωσαν αναγνώστες βιβλίων, και 

αναλυτικότερα το 46,7% δήλωσαν ότι διάβασαν από ένα ως εννέα βιβλία και το 

24,2% ότι διάβασαν από δέκα βιβλία και πάνω. Μόλις το 9,7% αυτών των 

ερωτώμενων δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ανάγνωση. Ο 

σημαντικότερος διαφοροποιητικός παράγοντας για την κατηγορία αυτή είναι η 

αστικότητα του τόπου κατοικίας και στη συνέχεια το φύλο των ερωτώμενων. Έτσι, το 

ποσοστό των αναγνωστών ανεβαίνει περίπου στο 73% για τους κατοίκους των 

αστικών περιοχών (εκ των οποίων περίπου το 27% είναι μέτριοι-συστηματικοί 

αναγνώστες), ενώ είναι περίπου 62% για τους κατοίκους ημιαστικών-αγροτικών 

περιοχών. Επιπλέον, οι γυναίκες των αστικών περιοχών είναι αρκετά 

συστηματικότεροι αναγνώστες από τους άνδρες. Να προσθέσουμε πως σύμφωνα με 

την έρευνα το 80% των γυναικών κατοίκων αστικών περιοχών με ανώτερο επίπεδο 

εκπαίδευσης δήλωσαν ότι διάβασαν βιβλία κατά τον τελευταίο χρόνο.  

Συνολικά, λοιπόν, παρατηρείται ότι την ομάδα των πλέον τακτικών αναγνωστών 

αποτελούν γυναίκες κάτοικοι αστικών περιοχών με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Στον αντίποδα, η ομάδα που έχει τη μικρότερη σχέση με την ανάγνωση αποτελείται 

από άνδρες μεγάλης ηλικίας με κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Τέλος, πρέπει να 

σημειωθεί πως και γι’ αυτή την πολιτισμική πρακτική που εξέτασε η έρευνα του 

ΕΚΕΒΙ προέκυψε ότι ένα αρκετά περιορισμένο ποσοστό ατόμων (κάτω από 10%) 

ασχολείται με διάφορες δραστηριότητες όπως η ζωγραφική ή το σχέδιο (7,7%), 

κάποιο μουσικό όργανο ή το τραγούδι (7,1%), ο κινηματογράφος ή το video (4,3%), 

η φωτογραφία (4,2%) κτλ. Συγκρίνοντας τα ποσοστά αυτά με τα αντίστοιχα ποσοστά 

των αναγνωστών, παρατηρούμε ότι οι τελευταίοι ασχολούνται με τις δραστηριότητες 

αυτές σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, και η διαφορά αυτή γίνεται ιδιαίτερα έντονη για 

τους συστηματικούς αναγνώστες. Έτσι, για παράδειγμα, με τη ζωγραφική ασχολείται 

το 18,5% των τελευταίων, με τη μουσική το 20,6%, με τη φωτογραφία το 14,6%, ενώ 
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το ποσοστό όσων ασχολούνται με τη συγγραφή (διηγήματος, μυθιστορήματος κτλ.), 

το οποίο για το σύνολο περιορίζεται στο 2,4%, για τους συστηματικούς αναγνώστες 

ανέρχεται σε 10,9%.  

Παράλληλα συμπεράσματα σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι 

κοινωνικοί παράγοντες και ειδικότερα το πολιτισμικό κεφάλαιο μπορούμε να 

συναγάγουμε και από την έρευνα που διεξήγαγε η ICAP πάνω σε ανάλογες 

πολιτισμικές πρακτικές, αυτές της παρακολούθησης θεατρικών και 

κινηματογραφικών έργων. Πράγματι, στην έρευνα αυτή, η οποία διενεργήθηκε το 

1993  και σε έναν πληθυσμό ηλικίας 15 χρονών και πάνω, με κάλυψη 100% του 

ελληνικού πληθυσμού και σε δείγμα 2000 ατόμων, παρατηρείται πως οι κύριοι 

επισκέπτες των κινηματογράφων είναι άτομα ανώτερης μόρφωσης, τα άτομα με μέση 

μόρφωση πηγαίνουν στον κινηματογράφο αλλά όχι συχνά, ενώ τα άτομα με 

κατώτερη μόρφωση κατά κανόνα δεν πηγαίνουν στον κινηματογράφο. Οι 

διαφοροποιήσεις αυτές εντείνονται όταν περνάμε στην παρακολούθηση θεατρικών 

έργων, πράγμα λογικό αν λάβει υπόψη του κανείς την ανώτερη θέση που 

καταλαμβάνει το θέατρο στην πολιτισμική ιεραχία των καλλιτεχνικών έργων, καθώς 

παρατηρούμε πως οι επισκέπτες κυρίως του θεάτρου είναι άνδρες ανώτερης 

μόρφωσης και γυναίκες με ανώτερη και μέση μόρφωση, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες 

δεν το προτιμούν.  

Και αυτές οι διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανεξαρτήτως του είδους του θεατρικού 

ή κινηματογραφικού έργου, μεταβλητής την οποία αν η έρευνα συνυπολόγιζε θα 

μπορούσε να συλλάβει τις οξύτερες κοινωνικές αντιθέσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε την ανάλυση (multiple regression) που διενεργήσαμε για 

να καθορίσουμε επιπλέον το  σχετικό βάρος κάθε μεταβλητής (φύλο, ηλικία και 

επαγγελματική κατηγορία – χωρίς το μορφωτικό επίπεδο) στον καθορισμό της 

επίσκεψης στα μουσεία. Το ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που ερμηνεύεται 

από τη συγκεκριμένη ομάδα των προβλεπτικών μεταβλητών (R2) είναι 0,008. Αυτό 

σημαίνει ότι μόνο το 0,8% της συνολικής διακύμανσης του παράγοντα 

«επισκεψιμότητα» ερμηνεύεται από τις τρεις μεταβλητές φύλο, ηλικία και 

επαγγελματική κατηγορία. Επιπλέον, παρατήρηση των συντελεστών παλινδρόμησης 

(beta) δείχνει ότι η μεταβλητή επαγγελματική κατηγορία συνεισφέρει περισσότερο 

από όλες στην πρόβλεψη του παράγοντα κριτηρίου (beta = 0,048) και ακολουθούν 

ιεραρχικά οι υπόλοιποι 2 παράγοντες: ηλικία (beta = 0,066) και φύλο (beta = 0,024). 

 
 

Descriptive Statistics  

 
 Mean Std. Deviation N 

E37 1,56 ,50 369

E10 1,44 ,50 369

E11 4,36 1,14 369

E14 4,41 4,32 369

 
 
 
 

Model Summary  

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,088(a) ,008 ,000 ,50 

a Predictors: (Constant), E14, E11, E10  
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Correlations  

 
 E37 E10 E11 E14 

E37 1,000 ,000 ,075 ,059 

E10 ,000 1,000 -,153 -,288 

E11 ,075 -,153 1,000 ,264 
Pearson Correlation

E14 ,059 -,288 ,264 1,000 

E37 , ,500 ,076 ,130 

E10 ,500 , ,002 ,000 

E11 ,076 ,002 , ,000 
Sig. (1-tailed) 

E14 ,130 ,000 ,000 , 

E37 369 369 369 369 

E10 369 369 369 369 

E11 369 369 369 369 
N 

E14 369 369 369 369 

 
 

Variables Entered/Removed(b)  

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 E14, E11, E10(a) , Enter 

a All requested variables entered. 

b Dependent Variable: E37  

 
 
 

ANOVA(b)  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ,708 3 ,236 ,953 ,415(a) 

Residual 90,403 365 ,248   1 

Total 91,111 368    

a Predictors: (Constant), E14, E11, E10 

b Dependent Variable: E37  
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Coefficients(a)  

 
 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

Model B Std. Error 
Beta 

 
 

t Sig.

(Constant) 1,372 ,139  9,844 ,000

E10 2,402E-02 ,055 ,024 ,439 ,661

E11 2,863E-02 ,024 ,066 1,212 ,226
1 

E14 5,570E-03 ,006 ,048 ,864 ,388

a Dependent Variable: E37  

 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση (multiple regression) για να καθορίσουμε το 

σχετικό βάρος κάθε μεταβλητής (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο – χωρίς 

επαγγελματική κατηγορία) στον καθορισμό της επίσκεψης. Το ποσοστό της 

συνολικής διακύμανσης που ερμηνεύεται από τη συγκεκριμένη ομάδα των 

προβλεπτικών μεταβλητών (R2) είναι 0,012. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 1,2% της 

συνολικής διακύμανσης του παράγοντα «επισκεψιμότητα» ερμηνεύεται από τις τρεις 

μεταβλητές φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο. Επιπλέον, παρατήρηση των 

συντελεστών παλινδρόμησης (beta) δείχνει ότι η μεταβλητή ηλικία συνεισφέρει 

περισσότερο από όλες στην πρόβλεψη του παράγοντα κριτηρίου (beta = 0,110) και 

ακολουθούν ιεραρχικά οι υπόλοιποι παράγοντες: μορφωτικό επίπεδο (beta = 0,022) 

και φύλο (beta = 0,002). 

Descriptive Statistics  

 
 Mean Std. Deviation N 

E37 1,50 ,50 748

E10 1,48 ,50 748

E11 3,50 1,36 748

E15 6,19 1,36 748
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Correlations  

 
 E37 E10 E11 E15 

E37 1,000 -,013 ,108 -,016 

E10 -,013 1,000 -,145 -,033 

E11 ,108 -,145 1,000 ,050 
Pearson Correlation

E15 -,016 -,033 ,050 1,000 

E37 , ,356 ,002 ,327 

E10 ,356 , ,000 ,182 

E11 ,002 ,000 , ,084 
Sig. (1-tailed) 

E15 ,327 ,182 ,084 , 

E37 748 748 748 748 

E10 748 748 748 748 

E11 748 748 748 748 
N 

E15 748 748 748 748 

 
 
 
 

Variables Entered/Removed(b)  

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 E15, E10, E11(a) , Enter 

a All requested variables entered. 

b Dependent Variable: E37  

 
 
 

Model Summary  

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,111(a) ,012 ,008 ,50 

a Predictors: (Constant), E15, E10, E11  
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ANOVA(b)  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 2,284 3 ,761 3,066 ,027(a) 

Residual 184,715 744 ,248   1 

Total 186,999 747    

a Predictors: (Constant), E15, E10, E11 

b Dependent Variable: E37  

 
 
 

Coefficients(a)  

 
 Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

Model B Std. Error 
Beta 

 
 

t Sig.

(Constant) 1,405 ,115  12,250 ,000

E10 1,674E-03 ,037 ,002 ,045 ,964

E11 4,038E-02 ,014 ,110 2,975 ,003
1 

E15 -8,077E-03 ,013 -,022 -,599 ,549

a Dependent Variable: E37  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 
 
 

Η «TEXNH» THΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Il n’ y a pas de vision sans pensée. Mais il ne suffit pas  
de penser pour voir: la vision est une pensée conditionnée,  

elle nait “à l’occasion” de ce qui arrive dans le corps,  
elle est donc “excitée” à penser par lui...»   

 
M. Merleau-Ponty 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι 

 
 

Η αισθητική διάθεση  και τα πολιτισμικά έργα 
 

 
«Ce sont les regardeurs qui font les tableaux, on decouvre  

aujourd’hui le Greco, le public peint ses tableaux  
trois cent ans après l’auteur  en tire» 

Μ. Duchamp 

 

Μέσω των στατιστικών αναλύσεων που προηγήθηκαν έγινε σαφές πως η πρόσβαση 

στα πολιτιστικά έργα αποτελεί προνόμιο των καλλιεργημένων τάξεων. Όλα δείχνουν 

πως, αν και η κοινωνία προσφέρει σε όλους τη θεωρητική δυνατότητα να έλθουν σε 

επαφή με τα έργα που εκθέτονται στα μουσεία, την πραγματική δυνατότητα την 

έχουν μόνο ορισμένοι. Κατά συνέπεια, αυτό που εμφανίζεται ως άνισα κατανεμημένο 

μεταξύ των κοινωνικών ομάδων δεν είναι τα ίδια τα έργα αλλά η τάση, η ροπή , η 

διάθεση που έχει κάποιος για να τα καταναλώσει. Και η διάθεση αυτή που γεννά την 

«πολιτιστική ανάγκη» δεν αποτελεί παρά προϊόν εκπαίδευσης.   

Με άλλα λόγια, όλα τείνουν να δείξουν πως οι διαπιστωμένες ανισότητες πρόσβασης 

στα μουσεία αποτελούν μια δομική έκφανση γενικότερων κοινωνικών ανισοτήτων, 

και ειδικότερα μια διάσταση των μορφωτικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, των 

ανισοτήτων σε σχέση με το Σχολείο, το οποίο, όπως λέει ο Πιερ Μπουρντιέ και θα 

δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, δημιουργεί την «πολιτισμική ανάγκη» και παρέχει τα 

μέσα  για να ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη. Τα μουσεία, τα οποία, ως δημόσιοι θεσμοί, 

δεν έχουν άλλο σκοπό από το να προσφέρουν προς εξέταση και μελέτη έργα που δεν  

παράγονται κατ’ ανάγκη γι’ αυτό το σκοπό108, ενώ εμφανίζονται θεωρητικά ανοιχτά 

                                                           
108 Για την λειτουργία αυτή της κοινωνικής ρήξης που επιτελούν τα μουσεία, καθώς, αποκόπτοντας τα 
έργα από το αρχικό τους πλαίσιο, απομονώνοντας και περιχαρακώνοντάς τα, τα περιορίζουν στην  
καθαρά καλλιτεχνική τους λειτουργία, βλ. Pierre Bourdieu,Les règles de l’art, Seuil, 1992. 
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σε όλους, επιλέγουν με κοινωνικά κριτήρια το κοινό τους. Η διατύπωση αυτή είναι 

κάπως φιναλιστική και χρειάζεται να προσθέσουμε γρήγορα πως η επιλογή αυτή 

επιτελείται στο μέτρο που οι σιωπηλές συνθήκες πρόσβασης στα έργα της επίσημης 

κουλτούρας, δηλαδή η πρόωρη σύχναση σ’ αυτά (συνδεδεμένη με την υψηλή 

κοινωνική καταγωγή), καθώς  και η σχολική εκπαίδευση, είναι άνισα κατανεμημένες 

μεταξύ των κοινωνικών ομάδων.  

Αυτές  τις σιωπηλές συνθήκες πρόσβασης στα έργα της επίσημης κουλτούρας θα 

εξετάσουμε στο παρόν τμήμα της εργασίας μας. Προς το σκοπό αυτό, οφείλουμε να 

μελετήσουμε πέρα από την πρακτική της επίσκεψης και τους ρυθμούς αυτής της 

πρακτικής, όπως το κάναμε στο πρώτο μέρος, τις συμπεριφορές και τις στάσεις των 

επισκεπτών σε σχέση με τα έργα. Πράγματι,  οι παρατηρήσεις μας έδειξαν πως όλες 

οι συμπεριφορές και οι στάσεις των επισκεπτών  σε σχέση με τα έργα συνδέονται  

άμεσα και σχεδόν αποκλειστικά με την εκπαίδευσή τους, η οποία μετριέται με τα 

κατεχόμενα διπλώματα ή/και με το χρόνο σχολικής φοίτησης.  

Πίνακας 39. Επισκέπτες κατά μορφωτικό επίπεδο και χρονική διάρκεια επίσκεψης 
(%) 

 
ΩΡΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν 1/2 1 1½ 2 2½ + 

Αγράμματος 2 
 - 50,0 - - 50,0 

Δημοτικό 6 16,7 33,3 33,3 - 16,7 
Γυμνάσιο 27 3,7 48,1 18,5 29,6 - 
Λύκειο 115 17,4 45,2 16,5 12,2 8,7 

Τεχν. Λύκειο 15 20,0 26,7 20,0 26,7 6,7 
Πτυχίο ΤΕΙ 67 17,9 41,8 16,4 17,9 6,0 
Πτυχίο ΑΕΙ 500 17,2 40,4 21,4 15,0 6,0 
ΣΥΝΟΛΟ 732 15,5 40,8 21,0 20,3 15,7 

 

Έτσι, κατ’αρχάς, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε στον πίνακα 39 και στο 

αντίστοιχο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί πως ο  πραγματικός χρόνος που 
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αφιερώνεται στην επίσκεψη, κατάλληλος δείκτης της αντικειμενικής αξίας που 

αποδίδει ο επισκέπτης στα  έργα, αυξάνει παράλληλα με το επίπεδο εκπαίδευσης των 

επισκεπτών. Έχοντας λάβει υπόψη μας την εμπειρία άλλων ερευνών σύμφωνα με την 

οποία  οι προερχόμενοι από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα έχουν την τάση να 

αυξάνουν τη δηλωμένη διάρκεια επίσκεψής τους, αν και δεν μπορέσαμε να το 

διενεργήσουμε για όλες τις περιπτώσεις του δείγματός μας, παρατηρήσαμε, μέσα από 

ενδεικτικές παρατηρήσεις που διενεργήσαμε, πως και στην έρευνά μας οι επισκέπτες 

των αντίστοιχων  κοινωνικών στρωμάτων έτειναν να αυξάνουν κατά τη δήλωσή τους 

τη διάρκεια της επίσκεψής τους, και μάλιστα κατά πολύ συγκριτικά με την 

πραγματική διάρκεια της επίσκεψης. Με αυτό τον τρόπο οι κοινωνικές αυτές  

κατηγορίες πρόδιδαν την προσπάθεια των λιγότερο καλλιεργημένων επισκεπτών να 

συμμορφωθούν με μια νόρμα που φαντάζονταν ως «νόμιμη»109.   

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑVIIΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η αναγνώριση μιας αναγκαίας νόρμας φάνηκε, επίσης, από τις 
περιπτώσεις των επισκεπτών οι οποίοι αντιμετώπισαν επιφυλακτικά τη συγκεκριμένη απάντηση, και 
κυρίως αυτών οι οποίοι, έχοντας περάσει από το σχολείο και ενσωματώσει τις αρχές της  αναγνώρισης 
των κυριάρχων πρακτικών, ήταν ικανοί να αναγνωρίσουν πως προδίδουν την αναγνώριση που 
οφείλουν στα έργα, όπως στην περίπτωση, λ.χ, αυτής της φιλολόγου η οποία στην ερώτηση σχετικά με 
τη διάρκεια επίσκεψης σημείωσε πως «αυτό δε σημαίνει τίποτα σήμερα δεν είχα χρόνο, θα ξαναέρθω», 
ή αυτή της καθηγήτριας Θεολογίας που πρόσθεσε «δεν έχω συχνά χρόνο και έτσι τα βλέπω 
γρήγορα...»).     
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Πίνακας 40. Επισκέπτες κατά κ.ο κατηγορία και χρονική διάρκεια επίσκεψης (%) 
 

              
ΩΡΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν 1/2 1 1½ 2 2½ + 

Κατώτερη 21 
 28,6 42,9 4,8 14,3 9,5 

Μεσαία 189 19,6 36,0 20,6 16,9 6,9 
Ανώτερη 491 15,9 42,8 20,6 14,3 6,5 
Σύνολο  21,4 40,2 15,3 15,2 7,6 

 
 

Γεγονός που επιβεβαιώνεται, όπως βλέπουμε στον πίνακα 40 αλλά και σε αυτούς που 

έπονται, καθώς παρατηρούμε ότι όσο ανεβαίνουμε στην κοινωνική ιεραρχία οι αποκλίσεις 

αυτές μειώνονται και ο χρόνος της δηλωμένης επίσκεψης παραμένει σταθερός και γύρω από 

το μέσο όρο. 

 
 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Χ 
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Αν οι παρατηρήσεις μας είναι σωστές, τότε θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως οι 

δηλωμένες διάρκειες της επίσκεψης από τους επισκέπτες κάθε μουσείου  θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ως δείκτες της κοινωνικής νόρμας της διάρκειας επίσκεψης 
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που πρέπει να αντιστοιχεί σε κάθε μουσείο. Και με αυτό τον τρόπο, όπως σημείωνε ο 

Μπουρντιέ, να αντικειμενικοποιηθεί η κοινωνική ιεραρχία των μουσείων110.  

Πίνακας 41. Διάρκεια επίσκεψης ανά μουσείο 

      Διάρκεια                  Σύνολο          ΕΑΜΑ          ΑΜΧ          ΕΙΜΑ           ΕΠ              
     επίσκεψης  
 
                                      Ν= 732           Ν= 311        Ν= 138        Ν= 137          Ν=146                             
 
  1 / 2      ώρα                 16,8                 9,6                45,7             11,7                 9,6 
 
    1         ώρα                  41,3               33,4               42,8             48,9                49,3  

 
1 ½      ώρα                  20,1                20,3               10,1             22,6               26,7  
 

                2         ώρες                15,4                26,0                 1,4              9,5                11,6 
 
2 ½ +   ώρες                  6,4                10,6                    -               7,3                 2,7 
___________________________________________________________________ 

    Σύνολο                     100,0             100,0               100,0          100,0             100,0 
 

 

Ο χρόνος  που αφιερώνουν οι επισκέπτες στα έργα  αποτελεί λοιπόν έναν καλό δείκτη 

της ικανότητάς τους να αποκωδικοποιήσουν, να νοηματοδοτήσουν τα έργα και να 

«αισθανθούν» τις σημασίες τους. Όπως σημειώνει μια υπεύθυνη των δημοσίων 

σχέσεων περιφερειακού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, «πιστεύω ότι η ώρα 

παραμονής συνδέεται με το επίπεδο εκπαίδευσής του, φυσικά και συνδέεται και με το 

πόσο ενημερωμένος και πληροφορημένος είναι, τι συγκεκριμένα ψάχνει,… ναι, 

φυσικά και συνδέεται».  

Αν όμως το έργο τέχνης δεν μπορεί να υπάρξει ως τέτοιο παρά μόνο γι’ αυτόν που 

διαθέτει τα μέσα να το ιδιοποιηθεί, τότε ποια είναι η σχέση μεταξύ ενός έργου και 

ενός «καταναλωτή» του;  

Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, και κατά συνέπεια για να κατανοήσουμε 

πλήρως την εμπειρία των επισκεπτών στα μουσεία, θα επιχειρήσουμε να 

                                                           
110 Pierre Bourdieu, Alain Darbeel, L’amour.., ό.π. 
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παρουσιάσουμε τις αρχές της θεωρίας του Πιερ Μπουρντιέ για την αισθητική 

διάθεση, αρχές τις οποίες θα υιοθετήσουμε στην παρούσα εργασία μας προκειμένου 

να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε τις πρακτικές και τις παραστάσεις των 

επισκεπτών των μουσείων που μελετήσαμε111.  

Η εξέταση της αισθητικής διάθεσης που διενήργησε ο Μπουρντιέ εγγράφεται στη 

γενικότερη θεωρία που προτείνει για το γούστο. Μια θεωρία η οποία καταδεικνύει τη 

γενετική ισχύ της κοινωνιολογικής του μεθόδου σε σχέση με τους ισχυρισμούς της 

φιλοσοφίας, υπενθυμίζοντας έτσι εμμέσως πως η κοινωνική φιλοσοφία και οι μεγάλες 

προφητικές θεάσεις του 19ου αιώνα αποτέλεσαν κοινωνικά εμπόδια στην κατασκευή 

μιας επιστημονικής κοινωνιολογίας του γούστου. Και στην διάσταση της μελέτης που 

προτείνει για την αισθητική διάθεση επιβεβαιώνεται άλλη μια φορά η πρόθεσή του να 

υιοθετηθεί μια ρασιοναλιστική φιλοσοφία της γνώσης ως μεθοδική εφαρμογή του 

Λόγου και της εμπειρικής παρατήρησης του κοινωνικού κόσμου. Με τη φιλοσοφία 

αυτή, η οποία επιβάλλει τόσο τη ρήξη με τις προϊδεάσεις και τις προκαταλήψεις όσο 

και μια διαρκή προσπάθεια αναλυτικής απο/ανακατασκευής του κοινωνιολογικού 

αντικειμένου, ικανής να αναδείξει τις κρυφές αιτίες και τις απρόσωπες κοινωνικές 

δυνάμεις που κινητοποιούν τα άτομα και τις ομάδες, ο Μπουρντιέ επιχειρεί να 

θεμελιώσει επαρκώς την «αρχή του επαρκούς λόγου» της κοινωνιολογίας της 

αισθητικής διάθεσης112. Επίσης,  στην ανάπτυξη της θεωρίας του για την αισθητική 

                                                           
 
111 Οι βασικές εργασίες από τις οποίες θα αντλήσουμε τα παραίτητα στοιχεία είναι: Pierre Bourdieu, 
Αισθητική διάθεση…, ό.π, σ, Pierre Bourdieu, Alain Darbeel, L’amour.., ό.π, Pierre Bourdieu, Η 
Διάκριση, .., ό.π, σ, Pierre Bourdieu, «Éléments pour une théorie sociologique de la perception 
artistique, Noiroit (Arras), 14, 1969, σ. 3-14, Pierre Bourdieu, «La sociologie de la perception 
esthétique», Les sciences sociales et  l’oeuvre d’art, La connaissance, 1969, 161-176, Pierre Bourdieu, 
«Disposition et compétence artistique», Temps Modernes, 295, 1971, 1345-1378. 
112 Όπως σημειώνει ο Λοΐκ Βακάν, στον  Πιερ Μπουρντιέ, «Le rapport à la philosophie est tout aussi 
central», όπως και στο έργο του Emile Durkheim, «tant au plan de sa génèse que de son contenu et de 
son déroulement. Il n'est qu'à considérer d'une part l'influence de la philosophie morale allemande sur 
ses travaux de jeunesse (des premiers articles tirés du séjour outre-Rhin à la thèse, De la division du 
travail social), d'autre part l'objet de son livre majeur, Les formes élémentaires de la vie religieuse, qui 
est d'apporter une résolution sociologique, c'est-à-dire sociale et empirique, à l'affrontement stérile 
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διάθεση παρατηρούμε τα ευρύτερα θεωρητικά δάνεια που χαρακτηρίζουν τη θεωρία 

του για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, δηλαδή, όπως σημειώνει ο συνεργάτης του 

την εποχή της διαμόρφωσης της θεωρίας αυτής Πασσερόν, «(α) τον ορισμό από τον 

Ντυρκέμ του “θεσμού”, ως πλαισίου της διάρκειας των αναπαραστάσεων και  των 

στάσεων· (β) τον μαρξικό ορισμό της οικονομικής βάσης και της ιδεολογικής 

εμβέλειας των διαφορών και των ταξικών συγκρούσεων· και, τέλος, (γ) τον 

ενεργητικό ρόλο που διαδραματίζουν οι “αναπαραστάσεις” της νομιμότητας που οι 

κοινωνικοί παράγοντες αποδίδουν σε μια “εξουσία διαταγής”, της συμβολικής, 

δηλαδή, δύναμης κανονικότητας που ο Βέμπερ είχε περιγράψει με εξονυχιστικό 

τρόπο, μέσα από πολλούς πολιτισμούς, σε διαφορετικές “τάξεις” (δικαστική, 

εκπαιδευτική, θρησκευτική ή πολιτική) – κάτι που μας παρακίνησε, αφού δοκιμάσαμε 

την ερμηνευτική του δύναμη μέσα στο corpus του Βέμπερ, να μεταφέρουμε στην 

“πολιτιστική τάξη” την έννοια της “νομιμότητας” που δανείζονται διαφορετικές 

“κοινωνικές τάξεις” οι οποίες αναλύονται από τον Βέμπερ»113. 

                                                                                                                                                                      
entre empirisme humien et rationalisme kantien. Quant à la méthode sociologique, Durkheim la définit 
précisément par opposition à l'approche "spéculative" des philosophes et il n'a de cesse de réitérer son 
désir "de voir la sociologie sortir de la phase philosophique et prendre enfin son rang parmi les 
sciences... De même il n'est pas illégitime de lire l'ensemble de l'oeuvre de Claude Lévi-Strauss (et 
notamment ses Mythologiques) comme une gigantesque entreprise de sociologisation comparative du 
kantisme». Βλ. Loic Wacquant, «Durkheim et Bourdieu: Le socle commun et les fissures», στο 
Critique, 579/580, 1995, σ.646-660. 
113 «J-C Passeron, Σαράντα χρόνια μετά», στο Νίκος Παναγιωτόπουλος (επιμ), Για την εκπαίδευση…., 
ό.π, σ.  238. Στη θεωρία αυτή, όπως σημειώνει ο Ν. Παναγιωτόπουλος, «ο Π. Μπουρντιέ επιχειρεί α. 
να διαρρήξει τα ιερά σύνορα που δημιουργεί η νόμιμη κουλτούρα και να επαναφέρει την αισθητική 
κατανάλωση  στην οικογένεια των  καθημερινών καταναλώσεων, β. να αποδείξει, μέσω μιας 
ριζοσπαστικής κριτικής της κρίσης, πως η αισθητική κρίση είναι ουσιωδώς μια κοινωνική ικανότητα 
τόσο ως προς την γένεσή της όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της, γ. να περιγράψει τους 
βασικούς μηχανισμούς της κουλτούρας και της εξουσίας στις σύγχρονες κοινωνίες, και δ. να 
επεξεργασθεί, μέσω μιας συνάρθρωσης της θεωρίας της γνώσης και της πολιτικής θεωρίας,  μια 
θεωρία των τάξεων η οποία, συνδέοντας την μαρξιστική θεωρία και τον υπερτονισμό του οικονομικού 
κεφαλαίου, τη βεμπεριανή αναγνώριση της διακριτότητας της πολιτισμικής τάξης πραγμάτων και τη 
ντυρκεϊμιακή παράδοση της ανάλυσης των ταξινομήσεων, να επιλύει το θεμελιώδες θεωρητικό και 
εμπειρικό πρόβλημα της γένεσης  και της ύπαρξης των τάξεων. Η πολλαπλή αυτή στόχευση 
προωθείται με την βοήθεια του βασικού  θεωρητικού του σχήματος, δηλαδή της θεωρίας της 
πρακτικής η οποία εδράζεται στην εννοιολογική τριάδα έξη (habitus), κεφάλαιο, πεδίο»· Ν. 
Παναγιωτόπουλος, «Η διάκριση της Διάκρισης», στο Pierre Bourdieu, Η διάκριση, .., όπ. σ.14-15 … 
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 Ο Πιερ Μπουρντιέ, αναπτύσσοντας, κατ’ αρχάς, τις αναλύσεις του Έρβιν 

Πανόφσκυ114, διαπιστώνει πως αυτό που «φτιάχνει» το έργο τέχνης δεν είναι μόνο η 

αισθητική πρόθεση. Το έργο τέχνης «δεν εξαρτάται μόνο από την «πρόθεση» του 

παραγωγού των αντικειμένων η οποία απαιτεί να προσληφθεί το έργο τέχνης σε 

σχέση με μια καθαρά αισθητική πρόθεση, δηλαδή στο επίπεδο της μορφής της 

μάλλον παρά της λειτουργίας της, πρόθεση η οποία «αποτελεί και η ίδια προϊόν 

κανονιστικών προτύπων και κοινωνικών συμβάσεων που συμβάλλουν στον 

καθορισμό του ορίου, ιστορικά μεταβαλλόμενου και πάντοτε αβέβαιου, μεταξύ των 

απλών τεχνικών αντικειμένων και των αντικειμένων τέχνης» 115. Η κατανόηση και η 

εκτίμηση του έργου εξαρτώνται επίσης «από την πρόθεση του θεατή, που και αυτή 

επίσης εξαρτάται από συμβατικά κανονιστικά πρότυπα τα οποία διέπουν τη σχέση με 

το έργο τέχνης σε μια συγκεκριμένη ιστορική και κοινωνική συνθήκη, και 

ταυτοχρόνως από την ικανότητα του θεατή να προσαρμοστεί σ’ αυτά τα κανονιστικά 

πρότυπα, δηλαδή από την καλλιτεχνική του επάρκεια»116. Με άλλα λόγια, σύμφωνα 

με τον Μπουρντιέ, «η ιστορία των εργαλείων πρόσληψης του έργου είναι το 

απαραίτητο συμπλήρωμα της ιστορίας των εργαλείων παραγωγής· πράγματι, κάθε 

έργο φτιάχνεται κατά κάποιον τρόπο δύο φορές, από τον παραγωγό και από τον 

καταναλωτή, ή, μάλλον, από την ομάδα στην οποία ανήκει ο καταναλωτής»117.  

Πρέπει, λοιπόν, να συνδέσουμε δύο σύνολα επιστημονικά εγκαθιδρυμένων 

γεγονότων: από τη μια μεριά, όπως είδαμε έως τώρα και στην έρευνά μας, την άνιση 

κατανομή του πολιτισμικού κεφαλαίου (του οποίου το καλλιτεχνικό κεφάλαιο 

αποτελεί μια ειδική διάσταση) η οποία είναι στην αρχή του γεγονότος πως, όπως και 

η τάση, η ροπή στην παραγωγή, έτσι και η κατανάλωση έργων τέχνης κατανέμεται 

                                                           
114 E. Panofsky, Meaning in the Visual Arts, Νέα Υόρκη, Doubleday Anchor Books, 1955. 
115 Pierre Bourdieu, Αισθητική διάθεση…, ό.π, 
116 Ibid 
117 Ibid 
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άνισα μεταξύ των κοινωνικών υποκειμένων. Και, από την άλλη πλευρά, υπάρχει αυτό 

που ο Μπουρντιέ ονομάζει καλλιτεχνικό πεδίο, αυτός ο κοινωνικός μικρόκοσμος, 

μέσα στον οποίο όσοι μετέχουν σε αυτόν (άλλοι παράγοντας, άλλοι σχολιάζοντας, 

άλλοι διαχέοντας, κτλ.)  συγκρούονται μεταξύ τους για τον ίδιο τον ορισμό και τον 

τρόπο παραγωγής, τη διαμόρφωση της δομής του, τον τρόπο λειτουργίας και τις 

λειτουργίες του.  

Το πεδίο αυτό, σύμφωνα με τον Μπουρντιέ, κατέκτησε προοδευτικά την σχετική του 

αυτονομία σε σχέση με τις διάφορες εξωγενείς εξουσίες. Η προοδευτική αυτή 

αυτονόμηση συνοδεύτηκε από την θέσμιση μιας ρήξης μεταξύ αυτού που γίνεται 

μέσα σε αυτό τον μικρόκοσμο και αυτού που γίνεται μέσα στον καθημερινό κόσμο 

των καθημερινών ανθρώπων118. Όπως επιχείρησε να δείξει στις εργασίες του ο 

Μπουρντιέ, η λογική αυτού του μικρόκοσμου «οδηγεί τον καλλιτέχνη να εξωθήσει 

μέχρι τα έσχατά της όρια τη διακήρυξη της πρωτοκαθεδρίας της μορφής επί της 

λειτουργίας, του τρόπου αναπαράστασης επί του αντικειμένου της αναπαράστασης, η 

γένεση ενός νέου τρόπου καλλιτεχνικής παραγωγής συνοδεύεται από την παραγωγή 

ενός τρόπου πρόσληψης του έργου τέχνης που τείνει να επιβληθεί ως ο νόμιμος 

τρόπος πρόσληψης»119. Με δυο λόγια, για τον Μπουρντιέ, η δημιουργία και η 

εγκαθίδρυση του αμιγώς αισθητικού τρόπου πρόσληψης συνοδεύουν το 

μετασχηματισμό του τρόπου της καλλιτεχνικής παραγωγής ο οποίος συνδέεται με την 

αυτονόμηση του πεδίου παραγωγής120. 

                                                           
118 Βλ. αναλυτικά σχετικά με την έννοια του καλλιτεχνικού πεδίου Pierre Bourdieu, Οι Κανόνες της 
Τέχνης…,ό.π. 
119 Pierre Bourdieu, Αισθητική διάθεση….., ό.π 
120 Και για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση τόσο των στοιχείων που αντιπαραθέτουν την καθαυτό 
αισθητική διάθεση σε μια «πρακτική» διάθεση όσο και της συλλογικής και ατομικής γένεσης αυτής 
της «καθαρής» διάθεσης, η οποία αναγορεύεται σε «φύση» λόγω της παραγνώρισης που περιβάλλει τη 
γένεσή της, βλ. P. Bourdieu, «L’invention de la vie d’artiste», Actes de la recherche en sciences 
sociales, 1975, 2, σ. 67-93 και P. Bourdieu, «La production de la croyance», Actes de la recherche en 
sciences sociales, 1977, 13, σ.3-43 
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Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Μπουρντιέ, το έργο τέχνης θεωρούμενο ως 

συμβολικό αγαθό δεν υπάρχει ως τέτοιο παρά μόνο γι’ αυτόν που έχει τα μέσα να το 

οικειοποιηθεί. Η οικειοποίηση αυτή γίνεται μέσω μιας εργασίας αποκωδικοποίησης, 

δηλαδή μέσω της κατοχής και χάρη στην κατοχή του ιστορικά συστημένου κώδικα 

που είναι κοινωνικά αποδεκτός ως η συνθήκη για τη συμβολική οικειοποίηση των 

έργων τέχνης που προσφέρονται από μια δεδομένη κοινωνία σε μια δεδομένη στιγμή 

του χρόνου121. Η δυνατότητα αποκωδικοποίησης ενός ατόμου αποτελεί την 

καλλιτεχνική του επάρκεια. «Ο βαθμός καλλιτεχνικής επάρκειας ενός κοινωνικού 

υποκειμένου μετριέται στο βαθμό στον οποίο ελέγχει  το σύνολο των διαθέσιμων, σε 

μια χρονική στιγμή, εργαλείων ιδιοποίησης  του έργου τέχνης , δηλαδή τα σχήματα 

ερμηνείας που αποτελούν τον όρο ιδιοποίησης του καλλιτεχνικού κεφαλαίου, ή , με 

άλλα λόγια, τον όρο της αποκωδικοποίησης των προσφερόμενων έργων σε μια 

δεδομένη κοινωνία σε μια δεδομένη χρονική στιγμή»122. Τα σχήματα αυτά ερμηνείας 

αποτελούν προϊόντα της ιστορίας που αναπαράγονται από τη διάχυτη ή μεθοδική 

εκπαίδευση, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά συστήματα ταξινόμησης που είναι 

διαθέσιμα για μια συγκεκριμένη εποχή και μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη. Τα 

σχήματα αυτά ερμηνείας, προσθέτει ο Μπουρντιέ, συνιστούν την αρχή των βασικών 

και κατάλληλων διακρίσεων που τα κοινωνικά υποκείμενα (μπορούν να) 

επιτελ(έσ)ούν μέσα στη σφαίρα των καλλιτεχνικών αναπαραστάσεων: «Κάθε εποχή 

οργανώνει το σύνολο των καλλιτεχνικών αναπαραστάσεων ακολουθώντας ένα 

κυρίαρχο σύστημα ταξινόμησης που προσιδιάζει σε αυτήν, φέρνοντας κοντά έργα 

που άλλες εποχές τα διέκριναν, απομακρύνοντας έργα που άλλες εποχές τα έφερναν 

κοντά κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα άτομα να δυσκολεύονται να σκεφτούν άλλες 

                                                           
121 Pierre Bourdieu, Alain Darbeel, L’amour…, ό.π, Bλ. επίσης, Pierre Bourdieu, Yvette Delseaut, 
«Pour une sociologie de la perception», Actes de la recherche en sciences sociales, 40, 1981, σ. 3-10 
122 Ibid, σ. 71-72. 
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διαφορές από εκείνες που τους επιτρέπει να σκεφτούν το διαθέσιμο σύστημα 

ταξινόμησης (…)»123.  

Έτσι, σύμφωνα με τον Μπουρντιέ, τα συστήματα αυτά ταξινόμησης που αποτελούν  

τον καλλιτεχνικό κώδικα, αυτό το ιστορικά συγκροτημένο σύστημα εργαλείων 

αντίληψης  που αποτελεί τον τρόπο ιδιοποιησης των καλλιτεχνικών αγαθών, δεν 

εξαρτώνται από τα ενικά άτομα124, και επιβάλλονται σε αυτά χωρίς τη θέλησή τους, 

ως κοινωνικά γεγονότα, υπό την έννοια του Ντυρκέμ125. Κατά συνέπεια, από τη μια 

μεριά, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή σε μια δεδομένη κοινωνία υφίσταται ένας 

κοινωνικά αποδεκτός καλλιτεχνικός κώδικας που αποτελεί την αντικειμενικοποίηση 

του καλλιτεχνικού κεφαλαίου της αντίστοιχης κοινωνίας. Από την άλλη μεριά,  ο 

κώδικας αυτός παίρνει και τη μορφή γνωστικών δομών, δηλαδή, 

υποκειμενικοποιείται υπό μορφή διαθέσεων και γνωστικών, αποτιμητικών δομών στα 

διάφορα κοινωνικά υποκείμενα: «Από τη μια πλευρά, τα έργα που συστήνουν το 

αντικειμενοποιημένο καλλιτεχνικό κεφάλαιο απαιτούν κώδικες άνισα περίπλοκους 

και εκλεπτυσμένους, δηλαδή κατάλληλους να αποκτηθούν κατά το μάλλον ή ήττον 

γρήγορα μέσω μιας μαθητείας θεσμοθετημένης ή μη· από την άλλη πλευρά, κάθε 

άτομο κατέχει μια ορισμένη και περιορισμένη δυνατότητα κατανόησης της 

πληροφορίας που προτείνεται από το έργο, δυνατότητα που εξαρτάται από τη γνώση 

που διαθέτει του γενόσημου κώδικα του τύπου του θεωρούμενου μηνύματος, είτε 

πρόκειται για τη ζωγραφική στο σύνολό της είτε για τη ζωγραφική της τάδε εποχής, 

της τάδε σχολής ή του τάδε δημιουργού»126. 

Μέσα σε αυτή την λογική, θεωρώντας πως δεν υπάρχει κανένας κώδικας, που να έχει 

συστηθεί άπαξ και διαπαντός, τον οποίο θα αρκούσε να εφαρμόσουμε για να 

                                                           
123 Ibid. σ. 72 
124 Pierre Bourdieu, Alain Darbeel, L’amour…, ό.π, σ. 75 
125 Emile Durkheim,Les règles de la méthode sociologique, PUF, 1982 
126 Pierre Bourdieu, Αισθητική διάθεση….., ό.π, σ. 468. 
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αποκαλύψει το έργο τέχνης το πλήρες και ολοκληρωμένο νόημά του, ο Μπουρντιέ 

υποστηρίζει πως η «αναγνωσιμότητα» ενός έργου τέχνης σε μια δεδομένη κοινωνία 

σε μια δεδομένη χρονική στιγμή εξαρτάται από την αναντιστοιχία και την απόκλιση 

μεταξύ του κώδικα που απαιτεί το έργο και της ατομικής επάρκειας, την οποία ορίζει 

σε σχέση με το βαθμό στον οποίο έχει κατακτηθεί ο κοινωνικά κυρίαρχος κώδικας, 

κώδικας που και αυτός  μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο κατάλληλος και 

επαρκής127. Ανάλογα με το βαθμό πλούτου και συνθετότητας του κώδικα που 

εφαρμόζουμε, το ίδιο έργο προσφέρει μια διαφορετική πληροφορία. Ταυτόχρονα ο 

Μπουρντιέ θεωρεί πως «η principium divisionis [αρχή διαίρεσης] που παραδίδει στον 

αρμόζοντα θαυμασμό τα αντικείμενα που αξίζουν και απαιτούν αυτόν το θαυμασμό 

δεν μπορεί να θεωρηθεί μια a priori κατηγορία κατανόησης και εκτίμησης παρά μόνο 

στο βαθμό που οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες της παραγωγής και της 

αναπαραγωγής της καθαρά αισθητικής διάθεσης, αυτού του προϊόντος της ιστορίας 

που οφείλει να αναπαράγεται μέσω της εκπαίδευσης, προϋποθέτουν τη λήθη αυτών 

των ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών»128.  

Η ανάλυσή του αυτή εγγράφεται στην γενικότερη ανάλυσή του σχετικά με τους 

κοινωνικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων διαιωνίζεται η δοξική σχέση με τον 

κοινωνικό κόσμο, η σχέση, δηλαδή, που μας κάνει να δεχόμαστε ως φυσικές τις 

κοινωνικά εγκαθιδρυμένες διαιρέσεις, και, πιο συγκεκριμένα, τους μηχανισμούς  μέσω 

των οποίων διενεργείται η κοινωνική εργασία φυσικοποίησης των κοινωνικών 

κατασκευών.   

                                                                                                                                                                      
 
127 Pierre Bourdieu, Alain Darbeel, L’amour…, ό.π, σ. 77 
128 Pierre Bourdieu, Αισθητική διάθεση….., ό.π, σ. 461. Και συνεχίζει σημειώνοντας: «Η ατομική ή 
συλλογική ιστορία του γούστου διαψεύδει την ψευδαίσθηση ότι αντικείμενα τόσο σύνθετα όσο τα έργα 
τέχνης, τα οποία παράγονται σύμφωνα με νόμους κατασκευής που αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια μιας σχετικά αυτόνομης ιστορίας, μπορούν να προκαλέσουν 
φυσικές προτιμήσεις μόνο και μόνο χάρη στις μορφικές του ιδιότητες», σ. 461. Βλ. γενικότερα σε αυτή 
την προοπτική Ν. Εlias, Η διαδικασία του πολιτισμού, Μια ιστορία της κοινωνικής συμπεριφοράς στη 
Δύση, μετ. Θ.Λουπασάκης, Αλεξάνδρεια, 1996. 
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Με βάση, λοιπόν, αυτές τις θεωρητικές προϋποθέσεις ο Μπουρντιέ επιχειρεί να 

κατανοήσει τους τρόπους πρόσληψης των έργων τέχνης.  

Όταν, για παράδειγμα, το μήνυμα υπερβαίνει τις δυνατότητες κατανόησης, ο θεατής 

που είναι ανίκανος να συλλάβει την πληροφορία που εκπέμπει το έργο τέχνης, να το 

αντιληφθεί όπως το ίδιο απαιτεί, αιωρείται μεταξύ της αδιαφορίας απέναντι σε κάτι 

που του εμφανίζεται ως ξένο, χωρίς λογική και συνοχή, απ’ το οποίο απουσιάζει κάθε 

αναγκαιότητα, αναγκαιότητα παραγωγής και κατανόησης, και της ενεργοποίησης 

κωδίκων που ο ίδιος διαθέτει, ανεξάρτητα από το αν είναι οι κατάλληλοι ή όχι.  

Για να καταστήσουμε λιγότερο αφηρημένες αυτές τις προτάσεις, θα αναφέρουμε ως 

παράδειγμα αυτού του είδους την κοινωνική εμπειρία που εξελίχθηκε στην Ελβετία, 

στην πόλη της Bienne. Ο δήμος της  Bienne είχε αγοράσει έργα σύγχρονης τέχνης τα 

οποία εκτέθηκαν σε δημόσιο χώρο. Μια μέρα οι οδοκαθαριστές μάζεψαν αυτά τα 

έργα θεωρώντας ότι επρόκειτο για σκουπίδια, γεγονός που έδωσε αφορμή σε μια 

πολύ ενδιαφέρουσα δίκη με αντικείμενο τη διάκριση μεταξύ ενός έργου τέχνης και 

ενός σκουπιδιού, διάκριση η οποία δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υφίσταται παρά 

μόνο για όσους διαθέτουν τις κατάλληλες και συμβατές αρχές αντίληψης129.  Και πώς 

θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, καθώς, αν συμφωνήσουμε με τη θεωρία του 

Μπουρντιέ, η ικανότητα να προσλαμβάνει κανείς και να αποκωδικοποιεί τα αμιγώς 

υφολογικά χαρακτηριστικά αποτελεί ουσιαστική και θεμελιώδη λειτουργία της 

αμιγώς καλλιτεχνικής επάρκειας, της ικανότητας, δηλαδή, η οποία αποκτάται μέσω 

της επαφής με τα έργα ή μέσω μιας ενσωμάτωσης των ταξινομητικών σχημάτων που 

μας επιτρέπουν να τοποθετούμε κάθε στοιχείο μιας καλλιτεχνικής παραγωγής σε  μια 

αμιγώς καλλιτεχνική τάξη130.  

                                                           
129 D. Gamboni, «Méprises et mépris. Éléments pour une étude de l’iconoclasme contemporain», Actes 
de la recherche en sciences sociales, 49, 1983, σ. 2-28 
130 Όπως σημειώνει, «η αισθητική διάθεση, ως δεξιότητα αντίληψης και αποκρυπτογράφησης των 
καθαυτό υφολογικών χαρακτηριστικών, είναι αδιαχώριστη από την καθαυτό καλλιτεχνική ικανότητα: 
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Υπό αυτή τη λογική ο Μπουρντιέ διαχωρίζει και αναλύει τους δύο αντιθετικούς 

τρόπους πρόσληψης των έργων. Από τη μια μεριά έχουμε την «αμιγώς αισθητική 

πρόσληψη», και, από την άλλη, την «αφελή πρόσληψη». Η πρώτη «διακρίνεται από 

την αφελή πρόσληψη, όχι εξαιτίας της λογικής της λειτουργίας της αλλά εξαιτίας του 

τύπου των χαρακτηριστικών που συγκρατεί ως καίρια μέσω μιας αρχής επιλογής που 

δεν είναι άλλη από την αμιγώς αισθητική διάθεση: η αφελής πρόσληψη, που 

θεμελιώνεται στον τυχαίο έλεγχο της διαίρεσης σε συμπληρωματικές τάξεις του 

σύμπαντος των σημαινόντων και του σύμπαντος των σημαινομένων, χειρίζεται τα 

στοιχεία της αναπαράστασης, φύλλα ή σύννεφα, ως δείκτες ή σημάδια ενδεδυμένα με 

μια λειτουργία καθαρής καταδήλωσης (“αυτό είναι μια λεύκα”, “αυτό είναι μια 

καταιγίδα”)· αντιθέτως, η αμιγώς αισθητική πρόσληψη αφοσιώνεται μόνο στα 

αισθητικά καίρια χαρακτηριστικά, δηλαδή σ’ αυτά που χαρακτηρίζουν σε σχέση με 

το σύμπαν των υφολογικών δυνατοτήτων έναν ιδιαίτερο τρόπο χειρισμού των φύλλων 

ή των σύννεφων, δηλαδή ένα ύφος ως τρόπο αναπαράστασης όπου εκφράζεται ο 

                                                                                                                                                                      
η πρακτική αυτή γνώση, που έχει αποκτηθεί μέσω ρητής εκμάθησης ή μέσω της απλής συναναστροφής 
με τα έργα, κυρίως όσα συγκεντρώνει το μουσείο, τα οποία, εξαιτίας της ποικιλίας των αρχικών 
λειτουργιών τους και της ουδετεροποιητικής έκθεσής τους σε έναν τόπο αφιερωμένο στην τέχνη, 
καλούν το καθαρό ενδιαφέρον για τη μορφή, επιτρέπει σε κάποιον να τοποθετήσει κάθε στοιχείο ενός 
σύμπαντος καλλιτεχνικών παραστάσεων σε μια τάξη προσδιορισμένη σε σχέση με την τάξη την οποία 
συγκροτούν όλες οι συνειδητά ή ασύνειδα αποκλεισμένες καλλιτεχνικές παραστάσεις». Pierre 
Bourdieu, Η Διάκριση, .., ό.π, σ. 93-94.  Σε αυτή την κατεύθυνση ορίζει με ένα φαινομενολογικό τρόπο 
την αισθητική στάση και ο Στόλντις.  Μια στάση, όπως έλεγε ο Τζέρομ Στόλντις, είναι ο τρόπος  με 
τον οποίο κατευθύνουμε και ελέγχουμε την αντίληψή μας. Έτσι, η προσοχή μας είναι επιλεκτική, 
καθώς συγκεντρώνεται σε μερικά χαρακτηριστικά του περίγυρού μας και αγνοεί άλλα. Εφόσον 
παραδεχτούμε κάτι τέτοιο, τότε συνειδητοποιούμε πόσο ανεπαρκής είναι η παλαιά άποψη που 
υποστήριζε ότι τα ανθρώπινα όντα είναι απλώς παθητικοί δέκτες καθενός ξεχωριστά και όλων μαζί 
των εξωτερικών ερεθισμάτων… Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι μια στάση οργανώνει και 
προσανατολίζει τη συνείδησή μας  για τον κόσμο. Ωστόσο η αισθητική στάση δεν είναι η συνήθης 
(…). Θα ορίσω την «αισθητική στάση» ως «ανιδιοτελή και συμπαθητική προσοχή» αλλά και θεώρηση 
οποιουδήποτε αντικειμένου της συνείδησης, χάριν αυτού του ιδίου… Η «ανιδιοτέλεια» ...δηλώνει ότι 
βλέπουμε  το αντικείμενο χωρίς να μας ενδιαφέρει  καθόλου ο απώτερος σκοπός τον οποίο μπορεί να 
εξυπηρετήσει. Δεν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να χειραγωγήσουμε το αντικείμενο…όσον 
αφορά το συμπαθητικός σημαίνει πως «πρέπει να καταστήσουμε τον εαυτό μας δεκτικό στο 
αντικείμενο και να τον τοποθετήσουμε κατά κάποιον τρόπο ώστε να δεχτεί οτιδήποτε αυτό θα 
μπορούσε να προσφέρει στην αντίληψή μας». Βλ. Τζέρομ Στόλντις, «Η αισθητική στάση», στο  
Έννοιες της τέχνης τον 20ό,ό.π, σ. 281-299, 281, 283, 285,287. 
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τρόπος πρόσληψης και σκέψης που προσιδιάζει σε μια εποχή, μια τάξη, μια μερίδα 

κάποιας τάξης ή μια καλλιτεχνική ομάδα»131.  

Όσοι, λοιπόν, δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για να διακρίνουν τα θεμελιώδη 

αισθητικά χαρακτηριστικά που ένα έργο διαθέτει και μοιράζεται με την τάξη των 

έργων της ίδιας καλλιτεχνικής κατηγορίας, οι λιγότερο καλλιεργημένοι θεατές, 

αδυνατούν να θεωρήσουν το έργο τέχνης ως τέτοιο. Η ίδια αρχή βρίσκεται και στην 

αμηχανία με την οποία αντιμετώπισαν, για παράδειγμα, τη πρόσκλησή μας για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου όσοι ερωτώμενοι στην έρευνά μας δεν 

βασίζονταν στην ασφάλεια που θα μπορούσε να τους παράσχει η κατοχή ενός 

ισχυρού καλλιτεχνικού κεφαλαίου, ή απλώς ενός ισχυρού πολιτισμικού κεφαλαίου– 

«Δεν πιστεύω να είναι τεστ γνώσεων...» (γυναίκα, οικιακά, 28 χρονών,  απόφοιτη 

λυκείου)– ή όσοι, αναγνωρίζοντας την ένδεια που πρόδιδαν σε ορισμένες ερωτήσεις, 

προσέτρεχαν να συμπληρώσουν δείκτες της καλής πολιτισμικής τους διάθεσης, όπως 

αυτός ο 49χρονος συνταξιούχος του πυροσβεστικού σώματος ο οποίος πρόσθεσε ότι 

«αγαπά πολύ τα βιβλία, και περνάει την ώρα του μαζί τους». Οι λιγότερο 

καλλιεργημένοι θεατές, επειδή ακριβώς δεν διαθέτουν τα εργαλεία συμβολικής 

οικειοποίησης που θα τους επέτρεπαν την κατάλληλη πρόσληψη των έργων τέχνης, 

δηλαδή αυτή που θα τους επέτρεπε να διακρίνουν την  ιδιαιτερότητα των έργων,  

εφαρμόζουν πάνω σε αυτά ασυνείδητα τον κώδικα που διαθέτουν για την κατανόηση  

 

                                                           
131 Pierre Bourdieu, Αισθητική διάθεση….., ό.π,σ.464, ή, ακόμα αναλυτικότερα, «η σύλληψη των 
υφολογικών χαρακτηριστικών που ορίζουν την υφολογική αυθεντικότητα των έργων μιας εποχής σε 
σχέση με τα αντίστοιχα μιας άλλης εποχής ή, στο εσωτερικό αυτής της τάξης, των έργων μιας σχολής 
σε σχέση με μια άλλη, ή ακόμη του συνόλου των έργων ενός δημιουργού σε σχέση με τα έργα της 
σχολής ή της εποχής στην οποία ανήκει, ή ακόμη και ενός συγκεκριμένου έργου ενός δημιουργού σε 
σχέση με το σύνολο του έργου του, είναι αδιαχώριστη από την κατανόηση των υφολογικών 
επαναλήψεων, δηλαδή των τυπικών χαρακτηριστικών της ζωγραφικής ή της γλωσσικής ύλης που 
ορίζουν ένα ύφος. Η απόδοση των κατηγορημάτων στηρίζεται πάντοτε υπόρρητα στην αναφορά σε 
“έργα-μάρτυρες”, που συγκρατούνται συνειδητά ή ασυνείδητα διότι παρουσιάζουν σ’ έναν ιδιαιτέρως 
υψηλό βαθμό τις αναγνωρισμένες ιδιότητες, κατά τρόπο λιγότερο ή περισσότερο ρητό, ως καίριες 
μέσα σε ένα καθορισμένο σύστημα ταξινόμησης». Ibid, σ. 465. 
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των αντικειμένων του καθημερινού τους κόσμου, δηλαδή τα σχήματα πρόσληψης που 

προσανατολίζουν την καθημερινή πρακτική τους. «Αυτοί που δεν έχουν τα μέσα να 

φθάσουν σε μια “καθαρή” πρόσληψη χρησιμοποιούν στην κατανόηση του έργου 

τέχνης τις διαθέσεις που υποστηρίζουν την καθημερινή τους πρακτική, 

καθιερώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο μια λειτουργιστική “αισθητική” που δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από μια διάσταση τους ταξικού τους έθους»132.  

Υπό την έννοια αυτή, δεν έχει νόημα να λέμε, όπως συχνά ακούμε από τους «εραστές 

της τέχνης», πως ο «λαός» δεν αγαπά την τέχνη γιατί αυτό απλώς σημαίνει πως δε 

διαθέτει τα μέσα πρόσβασης, πως δε διαθέτει τον κώδικα, πως δε διαθέτει τα 

εργαλεία γνώσης, την επάρκεια, άρα, την τάση, την προδιάθεση να θαυμάσει τα έργα 

τέχνης ως τέτοια, να τα θαυμάσει, δηλαδή, καθαρά αισθητικά. «Όταν οι πλέον 

στερημένοι ειδικής ικανότητας έρχονται αντιμέτωποι με τα νόμιμα έργα τέχνης, τους 

εφαρμόζουν τα σχήματα του ήθους, τα ίδια εκείνα που δομούν τη συνηθισμένη 

αντίληψή τους για τη συνηθισμένη ύπαρξη και τα οποία, δημιουργώντας προϊόντα 

μιας αθέλητης και καθαυτό ασύνειδης συστηματικότητας, αντίκεινται στις 

πληρέστερα ή ελλιπέστερα διασαφηνισμένες αρχές μιας αισθητικής. H απόρροια είναι 

μια συστηματική «αναγωγή» των πραγμάτων της τέχνης στα πράγματα της ζωής, μια 

                                                           
132Pierre Bourdieu, Αισθητική διάθεση….., ό.π,σ.470. Έτσι, παραδείγματος χάρη, όπως σημειώνει ο 
Μπουρντιέ αναλύοντας την τροπικότητα των αντίστοιχων πρακτικών, «ο απροϋπόθετος σεβασμός 
στην καθιερωμένη τέχνη και κουλτούρα, συστηματική έκφραση μιας ασκητικής διάθεσης που 
εκδηλώνεται επίσης στις άλλες διαστάσεις της ύπαρξης, οδηγεί τους μικροαστούς σε μια πολιτισμική 
καλή θέληση, απολύτως καθαρή αλλά κενή, που τρέφεται από το θαυμασμό της καλοφτιαγμένης 
εργασίας, τη λατρεία της εργασίας για την εργασία, παρέχοντας το ηθικό υποκατάστατο της 
αισθητικής της τέχνης για την τέχνη. Όσο για τους πιο στερημένους πολιτισμικά, καταδικασμένους 
από τις αδήριτες ανάγκες της ζωής σε μια πραγματιστική διάθεση που κατά κανέναν τρόπο δεν τους 
προδιαθέτει να θεωρούν και να καταλαβαίνουν ως τέτοια τα α-τελεολογικά προϊόντα της καθαρά 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας, σχεδόν ολοσχερώς στερημένοι από αυτό το οπλοστάσιο λέξεων οι 
οποίες, στον πρώτο βαθμό της καλλιτεχνικής μύησης, επιτρέπουν τουλάχιστον να κατονομάσουμε τις 
διαφορές και να τις συστήσουμε ως τέτοιες κατονομάζοντάς τες, (…) αυτοί είναι καταδικασμένοι να 
αντιλαμβάνονται ως αδιάκριτα όλα τα έργα που δεν αποκαλύπτουν αμέσως ένα νόημα όταν 
εφαρμοστεί σ’ αυτά ο κώδικας που μας επιτρέπει να προσδίδουμε νόημα στον καθημερινό κόσμο»· 
ibid σ.471.Ανάλογες διαπιστώσεις μπορούμε να βρούμε στα αποτελέσματα του Μέριμαν, στην έρευνα 
του οποίου οι μη επισκέπτες θα προτιμούσαν να εξερευνήσουν το «παρελθόν»  με δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα στον ιδιωτικό παρά στο δημόσιο χώρο.  Βλ. N. Merriman, «The social basis of meum 
and heritage visiting»,..ό.π. 
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τοποθέτηση σε παρένθεση της μορφής προς όφελος του «ανθρώπινου» περιεχομένου, 

κατεξοχήν βαρβαρισμός από τη σκοπιά της καθαρής αισθητικής»133.  Όπως ο 

οδοκαθαριστής που αναφέραμε παραπάνω, ο οποίος υπέπεσε σε ένα «σφάλμα 

κατηγορίας», όπως θα έλεγαν οι φιλόσοφοι, το οποίο τον οδήγησε σε αυτό το είδος 

«ασύνειδης εικονοκλαστικής πράξης», έτσι και όσοι δε διαθέτουν τις κατάλληλες 

κατηγορίες αντίληψης δεν σκέπτονται ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Με άλλα λόγια, δεν 

ενσωμάτωσαν, σύμφωνα με τον Μπουρντιέ,  υπό μορφή γούστου το νόμο, την αρχή 

κρίσης και διάκρισης που αντικειμενικοποιείται μέσα στα έργα  και η οποία επιτρέπει 

τη δημιουργία διαφορών134. Η έλλειψη, η αποστέρηση  αυτών των κατηγοριών, αυτής 

της αρχής, οδηγεί στην αμηχανία και κυρίως στην αδιαφορία, η οποία είναι πολύ πιο 

ριζοσπαστική από την απλή έλλειψη ενδιαφέροντος του γνώστη135. Κοντολογίς, όταν 

                                                           
133 Pierre Bourdieu, Η Διάκριση, .., ό.π, σ.87 
134 Υπό αυτή την έννοια, ο Μπουρντιέ επιχειρεί να ανιχνεύσει το θεμέλιο του «βάρβαρου γούστου», 
στο οποίο αναφέρονται πάντα αρνητικά οι πλέον αντιθετικές μορφές της κυρίαρχης αισθητικής. Όπως 
σημειώνει, «δεν είναι τυχαίο επομένως το γεγονός ότι η λαϊκή αισθητική, όταν πασχίζουμε να 
ανακατασκευάσουμε τη λογική της, εμφανίζεται ως το αρνητικό ανάποδο της καντιανής αισθητικής, 
και ότι το λαϊκό ήθος αντιπαραθέτει άρρητα σε καθεμία πρόταση της αναλυτικής του Ωραίου μια θέση 
που την ανασκευάζει. Eνώ ο Kαντ, για να συλλάβει τι συνιστά τον ειδικό χαρακτήρα της αισθητικής 
κρίσης, έκανε το παν για να διακρίνει «εκείνο που αρέσει» από «εκείνο που ευχαριστεί» και 
γενικότερα για να διαχωρίσει «την ανιδιοτέλεια», μοναδική εγγύηση της καθαυτό αισθητικής 
ποιότητας της ενατένισης, από το «συμφέρον των αισθήσεων», που ορίζει «το ευχάριστο», και από το 
«συμφέρον του Λόγου», που ορίζει «το Kαλό». Τα μέλη των λαϊκών τάξεων τα οποία περιμένουν από 
τις εικόνες να πληρούν κάποια λειτουργία, έστω και σημείου, εκδηλώνουν σε όλες τις κρίσεις τους τη 
συχνά ρητή αναφορά στα κανονιστικά πρότυπα της ηθικής ή της τέρψης.(...) Aν οι μορφικές 
αναζητήσεις, οι αναζητήσεις του πρωτοποριακού θεάτρου ή της μη παραστατικής ζωγραφικής, ή και 
απλώς η κλασική μουσική, εμβάλλουν τα άτομα σε αμηχανία, τούτο συμβαίνει εν μέρει επειδή 
αισθάνονται ανίκανα να καταλάβουν τι αυτές, ως σημεία που είναι, οφείλουν να σημαίνουν. Kαι έτσι 
ενδέχεται να βιώσουν ως απρόσφορη ή ανάξια μια ικανοποίηση η οποία δεν μπορεί να εδραιωθεί σε 
μια σημασία που υπερβαίνει το αντικείμενο. Eπειδή δεν ξέρουν ποια είναι η πρόθεσή τους, δεν 
αισθάνονται ικανά να ξεχωρίσουν τι είναι κατόρθωμα και τι αδεξιότητα, να διακρίνουν την 
«ειλικρινή» αναζήτηση από την κυνική απάτη. H μορφική αναζήτηση όμως είναι επίσης εκείνη η 
οποία, θέτοντας τη μορφή, δηλαδή τον καλλιτέχνη, σε πρώτο πλάνο, με τα προσωπικά του 
ενδιαφέροντα, τα τεχνικά του προβλήματα, τα εφέ του και τα συστήματα αναφοράς του, αποπέμπει το 
πράγμα το ίδιο σε απόσταση και απαγορεύει την άμεση κοινωνία με την ομορφιά του κόσμου– ωραίο 
παιδί, ωραία κοπέλα, ωραίο ζώο ή ωραίο τοπίο. Από την παράσταση αναμένεται να είναι χαρά των 
οφθαλμών, γιορτή για τα μάτια και, όπως η νεκρή φύση, «να ανακαλεί τις αναμνήσεις και τις 
προεικονίσεις κάθε παρελθούσας και μελλούμενης γιορτής»(…). Mε δυο λόγια, το έργο φαίνεται 
πλήρως αιτιολογημένο, ανεξάρτητα από την τελειότητα με την οποία πληροί την παραστατική 
λειτουργία του, μόνο αν το παριστώμενο πράγμα αξίζει να παρασταθεί, αν η παραστατική λειτουργία 
υποτάσσεται σε μια υψηλότερη λειτουργία, όπως να εξυμνήσει, καθηλώνοντάς την, μια 
πραγματικότητα άξια να διαιωνισθεί». Pierre Bourdieu, Η Διάκριση, .., ό.π, σ.83,86. 
135 Βλ. P-M de Biasi, «Esthétique, les batailles pour l’hégémonie», στο Magazine litteraire, no 369, 
1998,σ. 48-50. 
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λέμε ότι κάποιοι δεν αγαπούν την τέχνη, η διατύπωση αυτή στερείται 

κοινωνιολογικού νοήματος, καθώς ουσιαστικά σημαίνει πως τα κοινωνικά αυτά 

υποκείμενα δεν ενδιαφέρονται για την τέχνη καθώς δεν πληρώθηκαν οι όροι για να 

συγκροτηθεί σε αυτούς η αγάπη για την τέχνη, η libido artistica136, το «μάτι»137, το 

οποίο αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή, ένα προϊόν εκπαίδευσης.    

                                                           
136 Βλ. για μια ανάλυση μιας ανάλογης κοινωνικής εμπειρίας Pierre Bourdieu, «Piété religieuse et 
dévotion artistique. Fidèles et amateurs d’art à Santa Maria Novella»,  Actes de la recherche en 
sciences sociales, 105, 1994, σ. 71-74 
137 Για μια εξαιρετική μελέτη της κοινωνικής γένεσης των κατηγοριών καλλιτεχνικής αντίληψης βλ. 
M. Baxandall, «L’oeil du Quatrocento», Actes de la recherche en sciences sociales, 40,1981, σ. 10-49. 
Βλ. επίσης, Pierre Bourdieu, «La révolution impressionniste», Arras, Noroit, 303, 1987, σ. 3-18, Pierre 
Bourdieu, «L’institutionnalisation de l’anomie», Les cahiers du musée national de l’art moderne, 
no.19-20, 1987, σ.6-19. Θα ήταν χρήσιμο να προσθέσουμε πως στο βιβλίο του Οι κανόνες της τέχνης, 
στο δεύτερο κεφάλαιο, και με αφορμή τις αναλύσεις του ιστορικού και θεωρητικού της τέχνης Μάικλ 
Μπάξανταλ στο βιβλίο του Ζωγραφική και εμπειρία στην Ιταλία του 15ου αιώνα, ο Μπουρντιέ διευρύνει 
ορισμένες απόψεις που είχε εκφράσει παλαιότερα σε σχέση με την κοινωνιολογία της πρόσληψης της 
τέχνης. Όπως σημειώνει ο Π. Πούλος, ο Μπουρντιέ «υπενθυμίζει ότι η επιστήμη της πρόσληψης της 
τέχνης και των έργων τέχνης, στηριζόμενη στα μαθήματα της εικονολογίας και της σημειολογίας, 
έτεινε πολύ συχνά να θεωρεί αφελώς τις κατηγορίες πρόσληψης σαν καθολικές και αιώνιες, ενώ 
παράλληλα στόχευε σε ερμηνευτικές πρακτικές αποκωδικοποίησης ή ανάγνωσης των καλλιτεχνικών 
κωδίκων.  Με άλλα λόγια, ο Μπουρντιέ θέτει το εξής ερώτημα: μήπως ο κίνδυνος που ελλοχεύει αν 
υιοθετήσουμε την εικονολογική ή τη σημειολογική οπτική γωνία είναι να οδηγηθούμε στο να 
μεταχειριζόμαστε τη γλώσσα σαν νεκρό γράμμα προορισμένο να αποκωδικοποιηθεί (και όχι να 
μιληθεί και να γίνει κατανοητό πρακτικά); Η απάντηση στο ερώτημα αυτό προϋποθέτει να 
αναγνωρίσουμε τόσο ότι οι κατηγορίες πρόσληψης των έργων τέχνης είναι ιστορικές κατηγορίες όσο 
και ότι, όπως ισχυρίζεται ο Μπάξανταλ, το «μεγαλύτερο μέρος των οπτικών συνηθειών μιας κοινωνίας 
δεν είναι καταγεγραμμένο στις γραπτές της μαρτυρίες». Εκείνο που χρειάζεται επομένως να κάνουμε 
είναι μια εργασία ανακατασκευής του κώδικα που ενυπάρχει στο έργο, χωρίς ωστόσο να ξεχνάμε ότι 
ίδιον της πρωτογενούς κατανόησης είναι πως ο θεατής που ζει την ίδια εποχή με τον καλλιτέχνη, σε 
αντίθεση με τον ερμηνευτή, επενδύει στην κατανόηση του έργου τέχνης πρακτικά σχήματα που, όπως 
και οι κανόνες της γραμματικής, δεν είναι ενσυνείδητα. Με άλλα λόγια, ο αναλυτής του έργου τέχνης 
δεν οφείλει να μιμηθεί ή να αναπαραγάγει πρακτικά – αναβιώνοντας, κατά κάποιον τρόπο, το 
παρελθόν – την παρελθούσα πρακτική εμπειρία της κατανόησης, αλλά οφείλει να συμπεριλάβει στη 
θεωρία του για την πρόσληψη του έργου τέχνης μια θεωρία της πρώτης πρόσληψης ως πρακτικής, 
χωρίς θεωρία και χωρίς έννοια, κατασκευάζοντας ένα μοντέλο που να ερμηνεύει τόσο τις πρακτικές 
όσο και τα έργα. Ως εκ τούτου, η επιστήμη του τρόπου αισθητηριακής γνώσης θεμελιώνεται σε μια 
θεωρία της πρακτικής ως πρακτικής, δηλαδή ως δραστηριότητας θεμελιωμένης σε γνωσιακές 
διαδικασίες που ενεργοποιούν έναν τρόπο οικειοποίησης που δεν είναι όμοιος με τον τρόπο της 
θεωρίας και της έννοιας, χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται μ’ ένα είδος άφατης ταύτισης με το αντικείμενο. 
Σύμφωνα με τον Μπάξανταλ, οι κοινωνικοί παράγοντες «ευνοούν τη σύσταση οπτικών δεξιοτήτων 
που μεταφράζονται με τη σειρά τους σε σαφώς αναγνωρίσιμα στοιχεία στο ύφος ενός ζωγράφου». 
Στην περίπτωση του ματιού της εποχής του Κουατροτσέντο, καταλαβαίνουμε ότι το μάτι αυτό είναι 
ένα ηθικό και πνευματικό μάτι διαμορφωμένο από τη θρησκεία, την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, 
δηλαδή δεν είναι τίποτε άλλο παρά το σύστημα των σχημάτων πρόσληψης και αξιολόγησης, κρίσης 
και απόλαυσης, τα οποία έχουν αποκτηθεί στις πρακτικές της καθημερινής ζωής και τα οποία 
ενεργοποιούνται και στην παραγωγή και στην πρόσληψη των έργων τέχνης. Στόχος της ιστορικής 
ανάλυσης είναι επομένως η ανασύσταση της κοινωνικής, πρακτικής εμπειρίας του κόσμου, της 
λογικής των πραγμάτων και όχι των πραγμάτων της λογικής. Η ιστορική ανάλυση απορρίπτει τις 
λεκτικές γενικότητες της ανάλυσης της ουσίας. Π. Πούλσος, «Η αισθητική διάθεση και το 
καλλιτεχνικό πεδίο σύμφωνα με τον Μπουρντιέ, υπό δήμοσ.».  
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Αντίθετα, ο αισθητισμός, σύμφωνα με τον Μπουρντιέ, αναγορεύει την 

καλλιτεχνική πρόθεση σε αρχή της τέχνης του ζην. Η  καλλιτεχνική πρόθεση που 

ενεργοποιείται από τον αισθητισμό «αντιβαίνει υποχρεωτικά στις διαθέσεις του ήθους 

ή στα κανονιστικά πρότυπα της πρακτικής ηθικής που προσδιορίζουν σε κάθε στιγμή, 

για τις διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, τα νόμιμα αντικείμενα και τους νόμιμους 

τρόπους παράστασης, αποκλείοντας από το σύμπαν του παραστάσιμου ορισμένες 

πραγματικότητες και ορισμένους τρόπους να παρασταθούν αυτές (…). Σε αντίθεση 

με τη μη ειδική αντίληψη, η καθαυτό αισθητική αντίληψη του έργου τέχνης (που 

διαθέτει, προφανώς, διάφορους βαθμούς τελείωσης) είναι εξοπλισμένη με μια 

κοινωνικά συγκροτημένη και αποκτημένη αρχή διακριτικότητας: αυτή ακριβώς η 

αρχή επιλογής την οδηγεί να εντοπίσει και να συγκρατήσει, ανάμεσα στα στοιχεία 

που προτείνονται στο βλέμμα (…), όλα τα υφολογικά γνωρίσματα και μόνο όσα, όταν 

επανατοποθετηθούν στο σύμπαν των υφολογικών δυνατοτήτων, διακρίνουν έναν 

ιδιαίτερο τρόπο μεταχείρισης των επιλεγμένων στοιχείων (...), δηλαδή ένα ύφος ως 

τρόπο παράστασης όπου εκφράζεται ο προσίδιος τρόπος αντίληψης και σκέψης μιας 

εποχής, μιας τάξης ή ενός τμήματος τάξης, μιας ομάδας καλλιτεχνών ή ενός κατ’ 

ιδίαν καλλιτέχνη»138.  

                                                           
138 Pierre Bourdieu, Η διάκριση, ….., ό.π,σ.90.-95. Εδώ παρατηρούμε τη συνάφεια των εργασιών του 
Μπουρντιέ με αυτές του Basil Bernstein και με τη θεωρία του για τον ρόλο που έπαιζαν ο 
«περιορισμένος κώδικας» και ο «γενικευμένος κώδικας» στην λεκτική, συναισθηματική και 
πνευματική κοινωνικοποίηση των παιδιών των λαϊκών και των μεσαίων τάξεων (βλ. Basil Bernstein 
Class, Codes and Control, τόμος Ι, London Routledge and Kegan Paul, 1971), καθώς και με τις 
εργασίες που αφορούσαν στην σχολική γλώσσα και τις παρεξηγήσεις γύρω από την παιδαγωγική 
σχέση, τις δυσλειτουργίες της στην επικοινωνία διδασκόντων – διδασκομένων (βλ. Π. Μπουρντιέ, Ζ.-
Κ. Πασσερόν, Μ. ντε Σαιντ-Μαρτέν, Παιδαγωγική σχέση και επικοινωνία, Παρίσι-Χάγη, Mouton, 
1965). Μέσα σε αυτή την προοπτική εξάλλου θα μπορούσαμε να νοηματοδοτήσουμε περισσότερο 
κοινωνιολογικά τις περιγραφικές διακρίσεις που θεματοποιούν οι επιστήμονες που ασχολούνται με την 
ανάλυση της σχέσης των παιδιών με τα έργα τέχνης όταν, για παράδειγμα, περιγραφικά διαφοροποιούν 
δύο τύπους παιδιών, αυτόν λ.χ. του παρορμητικού τύπου, που αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα με βάση 
τις χτυπητές εξωτερικές τους σχέσεις, και του διασκεπτικού  τύπου,  που επικεντρώνει την προσοχή του 
στη λειτουργική σχέση των μορφών (βλ. Ι. Παρασκευόπουλος, Εξελικτική ψυχολογία, τόμ 3, Σχολική 
ηλικία, Αθήνα), ή ακόμα αυτό του ενδοστρεφούς-υποκειμενικού, που δείχνει προτίμηση προς την 
εξπρεσιονιστική ζωγραφική, και του αντικειμενικού, που εκφράζεται δομικά και προτιμά κυβιστές και 
Μόντριαν (βλ. Μ. Λαμπράκη-Πλάκα, Ο γελωτοποιός και η αλήθεια του, η αθέατη πλευρά της τέχνης, 
Καστανιώτης, 1991, σ. 22).  
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Ωστόσο, για να κατανοήσουμε πλήρως γιατί αυξάνεται παράλληλα  με το σχολικό 

κεφάλαιο, όπως  θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω, η  τάση, η ροπή ή, τουλάχιστον, 

η αξίωση προς αποτίμηση ενός έργου «ανεξάρτητα από το περιεχόμενό του», και 

γενικότερα, όπως σημειώνει ο Μπουρντιέ, η ροπή προς αυτές τις «χωρίς λόγο» και 

«χωρίς κέρδος» σχέσεις και επενδύσεις τις οποίες ζητούν τα νόμιμα έργα της νόμιμης 

κουλτούρας, θα πρέπει να προσθέσουμε πως η αισθητική διάθεση προϋποθέτει μια 

σχέση απόστασης από τον κόσμο, μια σχέση απόστασης από την βάρβαρη 

αναγκαιότητα, σχέση που συνιστά την αρχή της αστικής εμπειρίας του κόσμου: «Σ’ 

αυτή τη σχέση καταδηλώνεται στην πραγματικότητα η εξάρτηση της αισθητικής 

διάθεσης από τις υλικές συνθήκες ύπαρξης, παρελθούσες και παρούσες, οι οποίες 

αποτελούν τη συνθήκη τόσο της συγκρότησης όσο και της ενεργοποίησής της και 

παράλληλα της συσσώρευσης ενός πολιτισμικού κεφαλαίου (σχολικά επικυρωμένου 

ή όχι) που δεν μπορεί να αποκτηθεί παρά μόνο χάρη σε μια κατά κάποιον τρόπο 

απόσυρση από την οικονομική αναγκαιότητα»139. Όπως το σημειώνει, 

ημικατανοώντας αυτό το γεγονός, μια διευθύντρια κεντρικού αθηναϊκού μουσείου, 

«τώρα για το ειδικό κοινό: εάν στοχεύαμε σε επισκέπτες που γνωρίζουμε ότι έτσι κι 

αλλιώς δεν επισκέπτονταν το μουσείο, θα έπρεπε να κάνουμε μια θεματική έκθεση 

που να τους ενδιαφέρει σώνει και καλά και να απευθυνθούμε ιδιαίτερα στους χώρους 

όπου δουλεύουν, όπου είναι δυνατό να τους βρούμε, για να τους φέρουμε στο 

μουσείο. Δεν είναι εύκολο αυτό. Αυτός που δεν συνηθίζει να επισκέπτεται ένα 

μουσείο δε σπαταλάει τον ελεύθερό του χρόνο για να επισκεφτεί ένα μουσείο… 

Αυτοί που δουλεύουν σε εργοστάσια, αυτοί που δεν έχουν ελεύθερο χρόνο και αυτοί 

που έχουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, αυτοί θα προτιμούσαν να πάνε στον 

ελεύθερο χρόνο τους στον κινηματογράφο». 

                                                           
139 ibid σ. 95-96… 
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Με αυτή τη λογική κλείνει ο κύκλος της ανάλυσης της αισθητικής αίσθησης που 

προτείνει ο Μπουρντιέ. Η  θεωρία της αντίληψης και της κρίσης που αναπτύσσει 

περνά, λοιπόν, μέσα από την κριτική της καντιανής θεωρία της «καθαρής 

αισθητικής», την οποία η φιλοσοφία αντιμετωπίζει ως καθολική ενώ στην 

πραγματικότητα, για τον Μπουρντιέ,  πρόκειται για μια κοινωνικά μορφοποιημένη 

και παραγνωρισμένη  παράσταση ιδιαίτερης εμπειρίας με την τέχνη, την οποία οι 

αστοί οφείλουν στην  προνομιούχο θέση που κατέχουν στον κοινωνικό κόσμο. Υπό 

το πρίσμα αυτό ο Μπουρντιέ υποστηρίζει πως η αισθητική κρίση αποτελεί μια 

κοινωνική ικανότητα. Η αισθητική κρίση προϋποθέτει την αισθητική διάθεση, η 

οποία δεν αποτελεί μια ιδιαιτερότητα της ελεύθερης ατομικότητας. Η «αγάπη για την 

τέχνη» που ορίζει την κουλτούρα των κυρίαρχων τάξεων και βιώνεται ως ανεξάρτητη 

από κοινωνικούς όρους και κοινωνικοϊστορικές συνθήκες δεν αποτελεί μια καθολική 

αξία, όπως το αξίωνε ο Καντ, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας ειδικής κοινωνικής 

κληρονομιάς140.  H αισθητική διάθεση που τείνει να μην λαμβάνει ως αντικείμενο 

αντίληψης το είδος και τη λειτουργία του αντικειμένου που αναπαριστά ένα έργο 

                                                           
140 Γίνεται έτσι κατανοητό γιατί, κατά τον Μπουρντιέ, η ιεραρχία των τρόπων ζωής είναι η 
παραγνωρισμένη επαναμετάφραση της ταξικής ιεραρχίας. Όπως σημειώνει ο Ν. Παναγιωτόπουλος, για 
τον Μπουρντιέ, σε κάθε κύρια κοινωνική θέση (αστική, μικρο-αστική και λαϊκή) αντιστοιχεί μια τάξη 
έξεων που υπαγορεύει τρία θεμελιώδη είδη γούστου. «Πράγματι, έχοντας παρουσιάσει το τοπογραφικό 
του κοινωνικού χώρου, ο Π. Μπουρντιέ καταδεικνύει πως η ιεραρχία των τρόπων ζωής είναι η 
παραγνωρισμένη επαναμετάφραση της ταξικής ιεραρχίας, αφού σε κάθε κύρια κοινωνική θέση 
(αστική, μικρο-αστική και λαϊκή) αντιστοιχεί μια τάξη έξεων που υπαγορεύει τρία θεμελιώδη είδη 
γούστου. Κατ’ αρχάς, η σχέση των κυρίαρχων με τον κόσμο, την οποία ονομάζει “αίσθηση της 
διάκρισης”, είναι η εκδήλωση, στο επίπεδο της  συμβολικής τάξης πραγμάτων, της απόστασής τους από 
την υλική αναγκαιότητα και του μακροχρόνιου μονοπωλίου που διαθέτουν στο χώρο των σπάνιων 
πολιτισμικών αγαθών. Αποδίδοντας προτεραιότητα στη φόρμα σε σχέση με τη λειτουργία, στον τρόπο 
σε σχέση με το αντικείμενο, και υμνώντας την “ καθαρή ευχαρίστηση” του νου έναντι της αγοραίας 
ευχαρίστησης των αισθήσεων, το  γούστο των αστών ορίζεται σε απόλυτη αντίθεση με το “γούστο της 
αναγκαιότητας” των λαϊκών  τάξεων, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί αντιστροφή της καντιανής 
αισθητικής, αφού υποτάσσει τη φόρμα στην λειτουργία, και αρνείται να αυτονομήσει μια κρίση από 
την πρακτική της λειτουργία. Στην ενδιάμεση ζώνη του κοινωνικού χώρου οι μικροαστοί επιδεικνύουν 
ένα γούστο που  χαρακτηρίζεται από “καλή πολιτισμική θέληση”. Η γνώση των νόμιμων συμβολικών 
αγαθών που διαθέτουν οι μικροαστοί συνδυάζεται με την άγνοια  του προσήκοντα τρόπου χρήσης και 
κατανάλωσής τους. Η έλλειψη ευχέρειας και η  ανησυχία που εκδηλώνονται σε κάθε περίπτωση 
χρήσης των νόμιμων πολιτισμικών αγαθών, προϊόν της σχέσης ανοικειότητας με τον αντίστοιχο χώρο, 
σε αντιδιαστολή με την άνεση και την αμεριμνησία των αστών, δεν εκφράζει παρά την αίσθηση του 
κινδύνου που διατρέχουν, να προδώσουν το έλλειμμά τους στον κώδικα διαμόρφωσης των αγαθών 
αυτών». Ν. Παναγιωτόπουλος, Η διάκριση της…, ό.π, σ. 28-29. 
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τέχνης και άρα να αποκλείει οποιαδήποτε «ηθικοπρακτική σχέση με αυτό 

προκειμένου να εστιάσει την προσοχή της μόνο στον τρόπο παράστασης, και να τον 

συσχετίσει με άλλες εκδοχές τρόπων, αποτελεί διάσταση μιας σφαιρικής σχέσης με 

τον κόσμο και με τους άλλους, ενός βιοτικού ύφους, όπου εκφράζονται, υπό 

παραγνωρίσιμη μορφή, τα αποτελέσματα των επιμέρους συνθηκών ύπαρξης: 

συνθήκη οποιασδήποτε εκμάθησης της νόμιμης κουλτούρας, είτε άρρητης και 

διάχυτης, όπως είναι τις περισσότερες φορές η οικογενειακή εκμάθηση, είτε ρητής 

και ειδικής, όπως είναι η σχολική εκμάθηση, οι υπαρξιακές αυτές συνθήκες 

χαρακτηρίζονται από την αναστολή και την αναβολή της οικονομικής αναγκαιότητας 

και από την αντικειμενική και υποκειμενική απόσταση από τις πρακτικές επείγουσες 

καταστάσεις, θεμέλιο της αντικειμενικής και υποκειμενικής απόστασης από τις 

ομάδες οι οποίες υπόκεινται σ’ αυτές τις αιτιοκρατίες»141.  

Συνολικά λοιπόν από την πλευρά της ανάλυσης της σχέσης που διατηρούν οι 

καταναλωτές πολιτισμού με τα πολιτισμικά έργα, η ανάλυση του Μπουρντιέ, τελικά, 

οδηγεί στην ανάλυση της πολιτισμικής κυριαρχίας. Πράγματι, στην περίπτωση της 

πολιτισμικής κυριαρχίας, η αισθητική διάθεση είναι τόσο βαθιά ριζωμένη, ώστε δεν 

χρειάζεται δικαιολόγηση. Η αισθητική διάθεση τείνει να γίνεται αποδεκτή ως 

αυτονόητη, χάρη στη σχεδόν απόλυτη και άμεση συμφωνία, αντιστοιχία που 

καθιδρύεται ανάμεσα στις κοινωνικές δομές, όπως αυτές εκφράζονται στην κοινωνική 

οργάνωση των πολιτισμικών πρακτικών, και στις εγγεγραμμένες στα σώματα και στους 

εγκεφάλους γνωστικές δομές. Ο Πιερ Μπουρντιέ επιχειρεί να προτείνει τους όρους 

                                                           
141 Pierre Bourdieu, Η διάκριση, ….., ό.π,σ. 96. Ανάλογα συμπεράσματα θα μπορούσαμε να 
παρατηρήσουμε στην έρευνα του Μέριμαν, στην οποία η κοινωνική διαφοροποίηση των επισκεπτών 
των ιστορικών μουσείων αντιστοιχεί και σε μια διαφοροποίηση των ειδών ιστορίας: ειδικότερα οι 
ανώτερες τάξεις προτιμούν  περισσότερο την παγκόσμια ιστορία, ενώ οι κατώτερες την οικογενειακή 
ιστορία, δείχνοντας έτσι πως η κοινωνική ιεραρχία των επισκεπτών αντιστοιχεί σε μια κοινωνική 
ιεραχία αντικειμένων. Βλ. N. Merriman, The social basis of museum and heritage visiting,..,ό.π.  
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παραγωγής των αισθητικών κατηγοριών μέσω της ανάλυσης της κατασκευής των 

κατηγοριών της κοινωνικής κατασκευής των πολιτισμικών διαθέσεων.  

Και βέβαια κατανοούμε εύκολα πως η ανάλυση αυτή αποτελεί, για τον Μπουρντιέ, τον 

εκ των ων ουκ άνευ όρο μιας πλήρους και αυστηρής κατανόησης της ειδικής μορφής 

της πολιτισμικής κυριαρχίας, δηλαδή της παραδειγματικής αυτής μορφής συμβολικής 

βίας ως καταναγκασμού μέσω του σώματος, όπως ο ίδιος την θεωρούσε142. H 

συμβολική βία είναι «αυτή η ειδική μορφή εξαναγκασμού, που μπορεί να υπάρξει μόνο 

με την ενεργό συνενοχή –χωρίς αυτό να σημαίνει ενσυνείδητη και οικειοθελή 

συνενοχή– αυτών που την υφίστανται και οι οποίοι ορίζονται μόνο από το βαθμό κατά 

τον οποίο στερούνται της δυνατότητας μιας ελευθερίας βασισμένης στη 

συνειδητοποίηση. Αυτός ο σιωπηρός εξαναγκασμός ασκείται αναγκαστικά κάθε φορά 

που οι αντικειμενικές δομές συναντούν τις νοητικές δομές που τους αντιστοιχούν. Η 

απόλυτη και άμεση υποταγή –εκείνη της δοξικής εμπειρίας του γενέθλιου κόσμου, 

κόσμου χωρίς εκπλήξεις, όπου τα πάντα μπορούν να θεωρηθούν αυτονόητα, γιατί οι 

ενυπάρχουσες τάσεις της καθεστηκυίας τάξης προηγούνται διαρκώς των προσδοκιών 

που είναι αυθόρμητα διατεθειμένες να τις προσλάβουν– εγκαθιδρύεται πάνω στη βάση 

της αρχικής συνενοχής ανάμεσα στις γνωστικές δομές και τις αντικειμενικές δομές από 

τις οποίες αυτές προέρχονται»143.  

Παρ’ όλα αυτά, η κατανόηση των τρόπων πρόσληψης οφείλει να συμπεριλάβει και 

την ανάλυση της  σχέσης τους με τους όρους παραγωγής των έργων.  

                                                           
142 Βλ. σχετικά Δ. Μακρυνιώτη (επιμ.-εισ.), Τα όρια του σώματος, μτφρ. Κ. Αθανασίου, Κ. 
Καψαμπέλη, Μ. Κονδύλη, Θ. Παρασκευόπουλος, Αθήνα, Νήσος, 2004. 
143 P. Bourdieu, La Noblesse d'État, Grandes Écoles et esprit de corps, Παρίσι, Minuit, 1989, σ. 12. 
Πράγματι, από τις εργασίες πάνω στην Καβυλία, το Les Héritiers και τo La Reproduction, μέχρι το 
Noblesse d'État και το Misère du monde, περνώντας από τη Διάκριση, το Γλώσσα και συμβολική εξουσία 
και το Ontologie politique de Martin Heidegger, ο Pierre Bourdieu απέδωσε μεγαλύτερη σημασία από 
οποιονδήποτε άλλο κοινωνιολόγο στην ανάλυση της συμβολικής βίας ως διάστασης των κοινωνικών 
σχέσεων.  
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Χωρίς να μπορούμε να υπεισέλθουμε εδώ σε αναλυτικές λεπτομέρειες, καθώς αυτό 

ξεπερνά το πλαίσιο της εργασίας, οφείλουμε, σύντομα, να προσθέσουμε πως,  

σύμφωνα με τη θεωρία της παραγωγής των καλλιτεχνικών παραγωγών που προτείνει 

ο Μπουρντιέ, το ιδεώδες της «καθαρής» πρόσληψης του έργου τέχνης ως έργου 

τέχνης αποτελεί προϊόν μιας μακράς εργασίας «αποκάθαρσης», που αρχίζει από τη 

στιγμή που το έργο τέχνης διαχωρίζεται από τις μαγικές ή θρησκευτικές λειτουργίες 

του144. Η διαδικασία αυτή της αποκάθαρσης, της, υπό μια έννοια, αποψίλωσης κάθε 

κοινωνικής δουλείας και εξάρτησης,  είναι στενά συνυφασμένη  με τη σύσταση μιας 

κοινωνικά διακριτής κατηγορίας επαγγελματιών της καλλιτεχνικής παραγωγής, 

ειδικών δηλαδή που τείνουν όλο και περισσότερο να μη γνωρίζουν άλλους κανόνες 

εκτός από εκείνους της παράδοσης που έχουν κληρονομήσει από τους προκατόχους 

τους145. Με βάση τις αρχές τις θεωρίας του, τις οποίες αναλύει διεξοδικά στο έργο 

του Οι κανόνες της τέχνης, ο χώρος της τέχνης συγκροτήθηκε μέσω μιας 

προοδευτικής ρήξης με τον κόσμο του χρήματος, και μεταξύ των όρων της 

αυτονομίας που διαθέτει, όπως και κάθε πεδίο, είναι η εμφάνιση μιας ειδικής 

γλώσσας: έναν από τους πιο ισχυρούς δείκτες της ύπαρξης της αυτονομίας ενός 

πολιτισμικού χώρου αποτελεί η ύπαρξη ενός συστήματος ειδικών κατηγοριών 

αντίληψης και αποτίμησης146. Το καλλιτεχνικό πεδίο, λοιπόν, σύμφωνα με τον 

Μπουρντιέ, υφίσταται όταν  μπορεί και κατορθώνει να επιβάλει την αρχή του, το δικό 

του «νόμο», δηλαδή το νόμο που επιβάλλει πως «κανείς δεν εισέρχεται εδώ εάν δεν 

                                                           
144 Συνοπτική παρουσίαση των θέσεών του για το πεδίο μπορεί κανείς να βρει στο Πιερ Μπουρντιέ, Η 
επιστήμη και οι κοινωνικές της χρήσεις, μετάφραση-πρόλογος Μ. Θανοπούλου, επίμετρο Ν. 
Παναγιωτόπουλος, Πολύτροπο, 2005, σ. 20-40, και στο Pierre Bourdieu, Κείμενα κονωνιολογίας, 
…,ό.π, σ.  63-70, από όπου δανειζόμαστε και τις περισσότερες σχετικές αναφορές. 
145 Pierre Bourdieu, Αισθητική διάθεση….., ό.π,σ.462. 
146 Βλ. σχετικά με αυτό τον δείκτη C. Baetghe, «Une littérature sans littérarite, Pour une autonomie de 
l’oeuvre d’art», στο J.Dubois, P.Durand, Y.Winkin (επιμ.), Le symbolique et le social, La réception 
internationale de la pensée de Pierre Bourdieu, Les éditions de l’Université de Liège, 2005, σ.117-126 
και G. Sapiro, « Autonomie esthétique, autonomisation littéraire», στο P. Encreve, P-M Lagrave (επιμ), 
Travailler avec Pierre Bourdieu, σ. 89-298, P. Francastel, Études de sociologie de l’art, Gallimard, 
1970, σ. 133-190 
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είναι καλλιτέχνης», τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο ό,τι διακυβεύεται μέσα σε 

αυτό το χώρο οφείλει να κρίνεται στη βάση καλλιτεχνικών κανόνων και νορμών. Υπό 

την έννοια αυτή κάθε παραβάτης, συνειδητός ή μη,  του θεμελιώδους αυτού νόμου 

του πεδίου, ο οποίος εισέρχεται στο πεδίο και τείνει να υποστηρίζει ετερόνομους 

στόχους με την πρόφαση πως υπηρετεί καλλιτεχνικούς σκοπούς, έχει κάθε 

πιθανότητα να στιγματιστεί147. Έτσι, όταν αναφερόμαστε σε ένα καλλιτεχνικό πεδίο 

το οποίο διαθέτει και απολαμβάνει μια ισχυρή αυτονομία,  εννοούμε ένα χώρο ο 

οποίος επιτρέπει σε κάθε έργο που παράγεται μέσα σε αυτό το χώρο να επιβάλει το 

νόμο του, «την αρχή θέασης που αποφασίζει ο παραγωγός του»148. Ωστόσο ο 

Μπουρντιέ προσθέτει πάντα πως η αυτονομία αυτή είναι πάντα σχετική, καθώς  οι 

μικρόκοσμοι αυτοί δεν αποφεύγουν ποτέ ολοκληρωτικά τους καταναγκασμούς του 

μακρόκοσμου που τους περιβάλλει. Έτσι, οι χώροι αυτοί διαθέτουν πάντα μια 

σχετική, μερική αυτονομία, λιγότερο ή περισσότερο δεδομένη, αυτονομία που ποτέ 

δεν είναι για πάντα κατακτημένη, καθώς αποτελεί αντικείμενο αγώνων μεταξύ των 

εσωτερικών δυνάμεων του πεδίου και των εξωτερικών προς αυτό δυνάμεων149.  

Κατά συνέπεια, ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τίθενται πάντα σχετικά με τα πεδία, 

όπως σημειώνει ο Μπουρντιέ, ή τα υποπεδία του πολιτισμού, είναι ακριβώς ο βαθμός 

αυτονομίας που κάθε πεδίο διαθέτει. Ένα λοιπόν από τα συνεπαγωγικά ζητήματα που 

τίθενται στην ανάλυσή του αποτελεί αυτό της φύσης των εξωγενών καταναγκασμών, 

της μορφής υπό την οποία ασκούνται, αλλά και της μορφής μέσω της οποίας 

εκδηλώνονται οι αντιστάσεις του πεδίου, οι μηχανισμοί, δηλαδή, που κάθε 

                                                           
147 Βλ. σχετικά την εισαγωγή του Pierre Bourdieu για την ελληνική έκδοση στο Pierre Bourdieu, 
Μικρόκοσμοι, Τρεις μελέτες πεδίου, επιμ.-εισ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, μετ. Ν.Παναγιωτόπουλος, Μ. 
Δημητρακόπουλος, Γ. Τσούλας, J-P. Schaal, Δελφίνι, 1991.  
148 Πιερ Μπουρντιέ, Οι κανόνες της τέχνης, …, ό.π ,σ.340-346.  
149 J. Jurt, «L'histoire sociale de la littérature et la question de l'autonomie», Regards sociologiques, τχ. 
17-18, 1999, σσ. 29-44. Βλ. P. Dirkx, «Tribulations d’un concept. Ce que le “champ littéraire” fait aux 
études littéraires» στο P. Champagne, J. Heibron, L. Pinto, G. Sapiro (επιμ.), Sciences sociales et 
réflexivité. Hommage à Pierre Bourdieu, Παρίσι, Fayard, 2004. 
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πολιτισμικός μικρόκοσμος ενεργοποιεί για να απελευθερωθεί, να ουδετεροποιήσει ή 

και να ακυρώσει αυτούς τους εξωγενείς καταναγκασμούς, ώστε να είναι σε θέση να 

επιβάλει την αναγνώριση μόνο των δικών του εσωτερικών  καθορισμών150. Όπως 

αναφέραμε παραπάνω, όσο μεγάλη και αν είναι η αυτονομία του πεδίου, τα έργα ενός 

πεδίου, άρα και του καλλιτεχνικού, ουδέποτε παράγονται πλήρως ανεξάρτητα από 

τους εξωτερικούς παράγοντες που μακρόκοσμου151. Και αυτό γιατί, από τη μια μεριά, 

η πολιτισμική δραστηριότητα συνεπάγεται οικονομικούς πόρους (γνωρίζουμε, λ.χ., 

πως ο βαθμός αυτονομίας μιας επιστήμης ή μιας τέχνης εξαρτάται από το βαθμό στον 

οποίο έχει ανάγκη αυτούς τους πόρους) και, από την άλλη μεριά, γιατί η προστασία 

του πεδίου από τις εξωτερικές πιέσεις και τις ευρύτερες μεταβολές εξαρτάται, όπως 

σημειώνει ο Μπουρντιέ, από τον «όγκο του συλλογικού, ιστορικά συγκροτημένου, 

ειδικού κεφαλαίου που κατέχει ο κάθε πολιτισμικός χώρος» και το οποίο του 

επιτρέπει την επιβολή θετικών ή αρνητικών κυρώσεων σε ετερόνομους φορείς του152.  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Μπουρντιέ κάθε πεδίο είναι ένα πεδίο δυνάμεων και 

ένα πεδίο αγώνων για τη διατήρηση ή το μετασχηματισμό αυτού του πεδίου 

δυνάμεων. Μπορούμε, σύμφωνα με τον Μπουρντιέ,  σε έναν πρώτο χρόνο να 

περιγράψουμε το πεδίο ως ένα φυσικό κόσμο που εμπεριέχει σχέσεις δύναμης, 

                                                           
150 Βλ. σχετικά μια πολύ συνοπτική ανάλυση αυτής της διάστασης της θεωρίας των πεδίων στο I. 
Champey, «L’autonomie de l’artiste», στο Penser l’art et la culture avec les sciences sociales, En 
l’honneur de Pierre Bourdieu, υπό τη διεύθ. της E. Pinto,Publications de la Sorbonne, 2002, σ. 83-90.   
151 Κάθε ανάλυση όσων συμβαίνουν μέσα σε αυτά τα αυτόνομα πεδία δεν είναι, σύμφωνα με τον 
Μπουρντιέ, βάσιμη παρά μόνο εάν λαμβάνει υπόψη, σε μια δεδομένη στιγμή, τις μεταβολές που 
επιτελούνται μέσα στον περιβάλλοντα χώρο. Για παράδειγμα,  οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο σχολικό 
σύστημα αντανακλάται στα πεδία, με διάστημα μιας γενιάς, διαμέσου της παραγωγής των παραγωγών 
και της παραγωγής των καταναλωτών. Και θα μπορούσαμε εδώ να κάνουμε ένα σχόλιο, κυρίως 
σημειώνοντας πως όποιος γνωρίζει τι συμβαίνει εντός του εκπαιδευτικού συστήματος δεν μπορεί παρά 
να ανησυχεί σήμερα.Το γεγονός, πράγματι, ότι σημειώνεται μια γενική άνοδος του μορφωτικού 
επιπέδου στις σημερινές ευρωπαϊκές κοινωνίες έχει αδιαμφισβήτητες επιπτώσεις στον καταμερισμό 
της πνευματικής εργασίας και της πνευματικής παραγωγής. Ένα από ερωτήματα που τίθενται σήμερα 
στη χώρα μας σε σχέση με τον πολιτισμό είναι η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου αλλά επίσης και τι 
είδους μόρφωση παρέχεται. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί γιατί ύστερα από την έκρηξη 
που γνωρίσαμε στο εθνικό εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν παρατηρήθηκε μια ανάλογη έκρηξη στο 
επίπεδο της κατανάλωσης λόγιων προιόντων. 
152 Πιερ Μπουρντιέ, Η επιστήμη και οι κοινωνικές της χρήσεις, μετάφραση-πρόλογος Μ. Θανοπούλου, 
επίμετρο, Ν. Παναγιωτόπουλος, Πολύτροπο, 2005, σ. 41. 
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σχέσεις κυριαρχίας. Οι φορείς, ατομικοί και συλλογικοί, δημιουργούν το πεδίο, το 

χώρο του, και ο χώρος αυτός δεν υπάρχει παρά μόνο μέσω των φορέων και των 

αντικειμενικών σχέσεων μεταξύ των φορέων που μετέχουν σε αυτό153.  Υπό αυτούς 

τους όρους είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως είναι η δομή των αντικειμενικών 

σχέσεων μεταξύ των δρώντων που καθορίζει αυτό που μπορούν ή δεν μπορούν να 

κάνουν, ή, ακριβέστερα, πως είναι η θέση που κατέχουν μέσα σε αυτή τη  δομή που 

καθορίζει ή προσανατολίζει τις τοποθετήσεις τους . Αυτό σημαίνει πως δεν μπορούμε 

να κατανοήσουμε πραγματικά αυτό που λέει και δεν λέει  ή αυτό που κάνει και δεν 

κάνει ένας πολιτισμικός παραγωγός μέσα στο πεδίο του παρά μόνο αν είμαστε ικανοί 

να συλλάβουμε την θέση που κατέχει μέσα σ’ ένα πεδίο. Αυτό όμως σημαίνει πως 

έχει προηγηθεί όλη η απαραίτητη εργασία κατασκευής των αντικειμενικών σχέσεων 

που συγκροτούν τη δομή του υπό θεώρηση πεδίου. Και αυτή η δομή, σύμφωνα με τον 

Μπουρντιέ, καθορίζεται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή από τον καταμερισμό του 

καλλιτεχνικού κεφαλαίου154. Με άλλα λόγια, οι φορείς (ατομικοί και συλλογικοί) που 

χαρακτηρίζονται από τον όγκο του κεφαλαίου τους καθορίζουν τη δομή του πεδίου 

ανάλογα με το βάρος τους, ένα ειδικό βάρος,  που εξαρτάται από το βάρος όλων των 

άλλων φορέων, δηλαδή από όλο το χώρο. Και, αντίστροφα, κάθε φορέας δρα υπό τον 

καταναγκασμό της δομής του πεδίου, ο οποίος επιβάλλεται τόσο περισσότερο ισχυρά 

και βίαια σε αυτόν όσο λιγότερο είναι το σχετικό του βάρος μέσα σε αυτό το πεδίο155. 

Κοντολογίς, δημιουργώντας μια ρήξη με την ιδεαλιστική κατασκευαστικοκρατία, ο 

Μπουρντιέ προωθεί την ιδέα πως οι πιθανότητες που έχει ένας ενικός φορέας να 

επιβάλει τις θελήσεις του, να  υποτάξει τις δυνάμεις του πεδίου στις επιθυμίες του, 

                                                           
153 Βλ. Ibid. σ. 35-40 και επίσης C. E. Schorske, «Pierre Bourdieu face au problème de l'autonomie», 
Critique, 1995, τχ. 579-580, σ. 697-703 
154 Βλ. L.Pinto, «The theory of fields and the sociology of Literature, Reflections on the work of Pierre 
Bourdieu», International Journal of Contemporary Sociology, vol. 33, no 2, 1996, σ.171-202.  
155 Pierre Bourdieu, Κείμενα…., ό.π, σ. 54  
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είναι σε συνάρτηση με την θέση του μέσα στη δομή του καταμερισμού  του 

κεφαλαίου156. Άρα, αυτό που ορίζει τη δομή του πεδίου σε μια χρονική στιγμή είναι η 

δομή του καταμερισμού του κεφαλαίου, του καλλιτεχνικού στη συγκεκριμένη 

περίπτωση κεφαλαίου, μεταξύ των εμπλεκομένων στο ανάλογο πεδίο δρώντων157.  

Τι σημαίνει όμως κεφάλαιο για τον Π. Μπουρντιέ;  

Κάθε πεδίο είναι χώρος συγκρότησης μιας ειδικής μορφής κεφαλαίου. Το κεφάλαιο 

αυτό, το οποίο σωρεύεται από τους συνεχείς αγώνες που διέπουν τα πεδία, συμβάλλει 

στον ορισμό όχι μόνο των κανόνων του παιχνιδιού που χαρακτηρίζουν το πεδίο αλλά 

ακόμα και των κανονικοτήτων του παιχνιδιού, της «γραμματικής του», των νόμων 

σύμφωνα με τους οποίους κατανέμονται τα οφέλη και τα κέρδη του παιχνιδιού. Έτσι, 

τα πεδία αποτελούν το χώρο σχέσεων δύναμης που εμπλέκουν εγγενείς τάσεις, 

αντικειμενικές πιθανότητες, γεγονός που σημαίνει ότι το παιχνίδι του πεδίου δεν 

παίζεται τυχαία και δεν έχει έναν τυχαίο προσανατολισμό. Όλα, δηλαδή, δεν είναι το 

ίδιο δυνατά και αδύνατα, σε κάθε χρονική στιγμή158. Οι διάφορες επαγγελματικές 

στρατηγικές των φορέων ενός πεδίου  είναι πολύ άνισα κατανεμημένες ανάλογα με 

τους φορείς, ανάλογα με το κεφάλαιο που διαθέτουν και, μάλιστα, πράγμα που συχνά 

παραβλέπεται στους σχολιασμούς των αναλύσεων αυτής της θεωρίας του Μπουρντιέ, 

ανάλογα με τη σχέση με το κεφάλαιο που απέκτησαν μέσω του τρόπου απόκτησης 

αυτού του κεφαλαίου159.  

Τέλος, για τον Μπουρντιέ, μέσα σε ένα πεδίο που αποτελεί μια αντικειμενική δομή 

εξελίσσονται αγώνες με αντικείμενο αυτή τη δομή. Οι φορείς που εμπλέκονται σε 

                                                           
156 Βλ. σχετικά αναλυτικότερα F. Bridget, «The field of cultural production», Sociological Review, 
vol.43, no 3, 1994. 
157 Βλ. αναλυτικότερα C. Suaud, «Création artistique et objectivation sociologique: Remarques à partir 
des Regles de l'art de Pierre Bourdieu», Lendemains, τχ. 75/76, 1994, σ. 14-26. 
158 Βλ, συμπληρωματικές αναπτύξεις στο Pierre Bourdieu, Πρακτικοί Λόγοι, μετ. Ρ. Τουτουντζή, 
Πλέθρον, 2000, σ. 55-73. 
159 Ibid 
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αυτούς τους αγώνες το κάνουν σε σχέση με τη θέση τους μέσα στο πεδίο αλλά και με 

βάση τις αποκτημένες διαθέσεις τους, αυτό που ονομάζει ο Μπουρντιέ  έξη, δηλαδή 

με βάση τις σταθερές και μόνιμες διαθέσεις, οι οποίες μπορούν να τους οδηγήσουν 

στο να αντισταθούν,  να  εναντιωθούν ή να συμπορευθούν με τις δυνάμεις του 

πεδίου160.  

Κοντολογίς, το πεδίο αποτελεί αντικείμενο αγώνων τόσο μέσα στις παραστάσεις όσο 

και μέσα στην πραγματικότητα161. Η διαφορά μεταξύ ενός πεδίου και ενός 

παιχνιδιού, ενός παιγνίου, είναι πως το πεδίο αποτελεί ένα παίγνιο μέσα στο οποίο οι 

ίδιοι οι κανόνες του παιχνιδιού αποτελούν διακύβευμα. Οι κοινωνικοί δρώντες 

τοποθετούνται μέσα στη δομή σε θέσεις που εξαρτώνται από το κεφάλαιό τους και 

αναπτύσσουν στρατηγικές που εξαρτώνται οι ίδιες, σε μεγάλο βαθμό,  από αυτές τις 

θέσεις, και πάντα μέσα στα όρια των διαθέσεών τους162.  Αυτές οι στρατηγικές 

προσανατολίζονται είτε προς την συντήρηση της δομής είτε προς το μετασχηματισμό 

της, και μπορούμε χονδρικά να επιβεβαιώσουμε πως, όσο περισσότερο τα άτομα 

κατέχουν προνομιούχες θέσεις μέσα στη δομή, τόσο περισσότερο τείνουν να 

συντηρήσουν ταυτόχρονα τη δομή του πεδίου και τη θέση τους μέσα σε αυτό· πάντα 

βέβαια μέσα στα όρια των διαθέσεών τους (δηλαδή της κοινωνικής τροχιάς και της 

κοινωνικής τους καταγωγής),  οι οποίες είναι λιγότερο ή περισσότερο αντίστοιχες με 

τις θέσεις τους163.  

Οι θέσεις αυτές της θεωρίας του Μπουρντιέ που παρουσιάσαμε πολύ σύντομα είναι, 

μεταξύ άλλων, χρήσιμες για να κατανοήσουμε ορισμένες εκφάνσεις των στάσεων των 

καταναλωτών πολιτισμικών έργων που μας αφορούν εδώ και θα διερευνήσουμε 

                                                           
160 Βλ.ειδικότερα γι’αυτό το σημείο Pierre Bourdieu, Homo Academicus, Minuit, 1984. 
161Βλ. A Boschetti, «Les travaux sur le champ littéraire. Enjeux, acquis, perspectives», στο Νίκος 
Παναγιωτόπουλος (επιμ), Γύρω από την έννοια του πεδίου, Πρακτικά θερινού Πανεπιστημίου, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης,4 - 9 Ιουλίου 2005, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2006, σ.45-61 
162 P. Champagne, O. Christin, Mouvements d’une pensée, Pierre Bourdieu, Bordas, 2004. 
163 Βλ. Pierre Bourdieu, Science de la science et reflexivité, Raisons d’agir, 2001. 
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παρακάτω, στάσεις κυρίως του καλλιεργημένου κοινού σε σχέση με ορισμένα έργα 

τέχνης και τον τρόπο κατανάλωσής τους, και ιδιαίτερα της σύγχρονης τέχνης, και, 

κατ’ επέκταση, να κατανοήσουμε ορισμένες φαινομενικά παράδοξες συμπεριφορές 

των «εραστών της τέχνης»164.  

Πράγματι, δεδομένου πως εξαιτίας της ίδιας της λογικής του ο κόσμος της τέχνης 

απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τον κοινό κόσμο, η κοινωνική αυτή τομή 

έγινε ιδιαίτερα αισθητή από τη στιγμή που το καλλιτεχνικό πεδίο άρχισε να παράγει 

ανασκοπικές πρακτικές, αναστοχαστικά ενεργήματα μέσω των οποίων προβάλλεται 

ένα έργο το οποίο απαιτεί για να γίνει αντιληπτό την κατανόηση της πρότασης πως 

αντικείμενο της τέχνης είναι η ίδια η τέχνη165.  Έτσι, οι προσδοκίες του ευρέος 

λεγόμενου κοινού, το οποίο τείνει εκ των πραγμάτων σε ένα είδος δομικού 

ακαδημαϊσμού, καθώς εφαρμόζει στα έργα τέχνης στην καλύτερη περίπτωση 

κατηγορίες αντίληψης που παρήχθησαν και επιβλήθηκαν σε προηγούμενη κατάσταση 

του καλλιτεχνικού πεδίου, σε προηγούμενη εποχή, όπως λέμε166, δεν μπορούν παρά 

να απομακρυνθούν όλο και περισσότερο από αυτό που προτείνουν οι σημερινοί 

πρωτοποριακοί καλλιτέχνες. Οι τελευταίοι, ενταγμένοι μέσα στο παιχνίδι της 

κατάκτησης της αυτονομίας του πεδίου και της λογικής της αλλαγής του, θέτουν 

                                                           
164 Για μια αναλυτική παρουσίαση των θέσεων του Μπουρντιέ για τη σχέση μεταξύ καταναλωτών και 
πολιτισμικών αγαθών, μεταξύ προσφοράς και πολιτισμικής ζήτησης, βλ. P. Bourdieu, «La 
métamprhose des goûts», στο P. Bourdieu, Questions de sociologie, Minuit , 1984, σ. 161-172. 
165 P. Bourdieu, «Questions sur l’art pour et avec les élèves d’une école d’art mise en question», στο 
Pensez l’art à l’école, Actes Sud, 13-58. Μέσα στην ίδια προοπτική, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε 
πως τόσο προπολεμικά όσο και μεταπολεμικά  διάφοροι καλλιτέχνες ή/και σχολές καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, οι οποίοι, θέλοντας να παρουσιάσουν  μια τέχνη μη εμπορεύσιμη, μη μουσειακή 
περισσότερο εννοιολογική,   επιχείρησαν με διάφορες μορφές καλλιτεχνικής δράσης και παραγωγής 
(με κατασκευές, ready mades, happenings, performances, κά) να παρουσιάσουν μια τέχνη που θα 
αντιστεκόταν στην καθεστηκυία αντίληψη για το ρόλο της τέχνης και του καλλιτέχνη, οδηγήθηκαν σε 
μια δριμύτατη κριτική στο θεσμό του μουσείου. Βλ. Ε. Αλεξάκη, «Το σύγχρονο μουσείο: Εμπορικό 
κέντρο ή χώρος ουσιαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας;», στο Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη, 
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή, Μεταίχμιο, 2002, σ.67-76,73.     
166  Pierre Bourdieu, Alain Darbeel, L’amour…, ό.π, σ. 78.      
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συνεχώς σε αμφισβήτηση  τις αρχές παραγωγής της προηγούμενης τέχνης, σε σημείο 

να θέτουν την ίδια την τέχνη ως αντικείμενο τέχνης.  

Είδαμε παραπάνω πως η αναγνωσιμότητα ενός σύγχρονου έργου ποικίλλει ανάλογα 

με τη σχέση που οι παραγωγοί διατηρούν με τον κώδικα της προηγούμενης περιόδου. 

Έτσι, «η απόσταση μεταξύ του κοινωνικού κώδικα και του κώδικα που απαιτούν τα 

έργα έχει προφανώς κάθε πιθανότητα να μειώνεται κυρίως στις κλασικές περιόδους 

παρά στις περιόδους συνεχόμενης ρήξης όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. Ο 

μετασχηματισμός των εργαλείων καλλιτεχνικής παραγωγής προηγείται απαραίτητα 

του μετασχηματισμού των εργαλείων αντίληψης, και  ο μετασχηματισμός των τρόπων 

αντίληψης δεν μπορεί   να διενεργηθεί παρά αργά, καθώς πρόκειται για μια εκρίζωση 

ενός τύπου καλλιτεχνικής επάρκειας (προϊόν της εσωτερίκευσης ενός κοινωνικού 

κώδικα, βαθιά εγγεγραμένο στις συνήθειες και τις μνήμες που λειτουργούν σε 

ασύνειδο επίπεδο) προκειμένου αυτός να αντικατασταθεί από με έναν άλλο, μέσω 

μιας νέας διαδικασίας εσωτερίκευσης, αναγκαίας, μακράς και δύσκολης. Η αδράνεια 

των καλλιτεχνικών επαρκειών (αν θέλουμε, των έξεων) κάνει ώστε σε περιόδους 

ρήξης τα έργα που παράγονται μέσω ενός νέου τύπου εργαλείων παραγωγής είναι 

καταδικασμένα να γίνονται αντιληπτά για μια περίοδο μέσω των παλαιών εργαλείων 

αντίληψης, αυτών των ίδιων ενάντια στα οποία συγκροτήθηκαν» 167.  

                                                           
167 ibid σ. 77-78. Βλ. σχετικά αναλυτικότερα, F. Ringer, «The intellectual field, intellectual history and 
thw sociology of Knowledge», Theory and society, 19, 1990, σ.269-294. Όλα τείνουν να δείξουν πως 
από αυτή την σημερινή μεγάλη αναντιστοιχία εκπορεύεται η σύγχυση ή η δυσφορία που παρουσιάζει 
το κοινό που προέρχεται από τις κυρίαρχες τάξεις και αποτελεί το κοινό των μουσείων και των γκαλερί 
μπροστά στις πρωτοποριακές καλλιτεχνικές έρευνες. Σε αυτή την μεγάλη αναντιστοιχία που 
παρατηρείται σήμερα βρίσκει ένα μέρος των αναγκαίων όρων επιτυχίας της η συντηρητική 
επανάσταση στο χώρο της τέχνης, η οποία σταδιακά γενικεύει την επιβολή της λογικής της. Η 
επανάσταση αυτή επιχειρεί την παλινδρόμηση της αυτονομίας του καλλιτεχνικού πεδίου, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω της επιβολής μιας λογικής αποτίμησης και πρόσληψης των έργων τέχνης στην 
προοπτική της καθολικής αναγνώρισης που επιβάλλει η κεκαλυμμένη λογική της αγοράς και των 
μέσων αναγνώρισης της αναγκαιότητάς της (Βλ. Ν. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Η λογική της αγοράς, 
Πατάκης, 2004), παράγοντας και επιβάλλοντας μια σειρά όρων επιβολής τυραννικών ενεργημάτων στο 
χώρο της τέχνης (Βλ. σχετικά με την ανάλυση ενός τέτοιου ενεργήματος που έλαβε χώρα στον τόπο 
μας, Ν. Παναγιωτόπουλος,  Λογοκρισίες και πολιτισμική αγορά, στο συλλογικό τόμο υπό την 
επιμέλεια του Γ. Σταυρακάκη, Νεφέλη, 2008, υπό δημοσ. 
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Ας περιορισθούμε προς το παρόν σε αυτή τη διαπίστωση, η οποία, λειτουργώντας ως 

αρχή κατανόησης, θα μας επιτρέψει, αμέσως μετά, να διερευνήσουμε και να 

κατανοήσουμε καλύτερα ορισμένες εκφάνσεις των στάσεων των επισκεπτών των 

ελληνικών μουσείων. Και ας προσθέσουμε, υπό μορφή προοπτικής ανάλυσης, πως 

μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να κατανοούμε καλύτερα γιατί, όταν ρωτήθηκε ο 

διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Λος Άντζελες γιατί, παρ’ όλη τη 

διαφήμιση του μουσείου – ολοσέλιδη για δύο χρόνια σε περιοδικά και εφημερίδες–, 

αυτό δεν κατάφερε να τραβήξει το μεγάλο κοινό, απάντησε πως «κανένα μουσείο 

σύγχρονης τέχνης δεν θα μπορούσε να προσελκύσει τα πλήθη, όπως κανένα έργο 

σύγχρονης τέχνης δεν θα γίνει δημοφιλές όσο ένα παλιό»168. 

                                                           
168 Μ. Μαραγκού, «Μέγα πάθος ή μέγα πλήθος», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 30/10/1994.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ 

 

Η αισθητική διάθεση, πρακτικές και παραστάσεις 

 

Αν παρουσιάσαμε κάπως εκτεταμένα τις βασικές αρχές της θεωρίας του Πιερ 

Μπουρντιέ για την αισθητική διάθεση, είναι γιατί τις θεωρήσαμε αναγκαίες για την 

πλήρη κατανόηση της δράσης και της αποτελεσματικότητας των επεξηγηματικών 

παραγόντων, των πρακτικών και των στάσεων των επισκεπτών των μουσείων που θα 

διερευνήσουμε αμέσως τώρα.  

Πράγματι, αν συμφωνήσουμε με ό,τι προηγείται, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε την 

ανάλυση των ειδικότερων στάσεων των επισκεπτών των μουσείων της έρευνάς μας 

θέτοντας το ερώτημα πώς ένας επισκέπτης που δεν διαθέτει τα εφόδια των 

οργανωτικών αρχών αντίληψης που απαιτούν τα εκθέματα ενός μουσείου θα 

μπορούσε να συλλάβει τις οργανωμένες σημασίες οι οποίες εμπεριέχονται μέσα στο 

σύνολο συνοχικών και σωρευτικών γνώσεων του μουσείου. Για να απαντήσουμε σε 

αυτό το ερώτημα, θα χρειαστεί να εξετάσουμε αναλυτικά και διεξοδικά τις 

ειδικότερες πρακτικές και στάσεις των επισκεπτών που μελετήσαμε.   

Έτσι, αν και στην έρευνά μας ο αριθμός των παρατηρήσεων στις κατώτερες τάξεις 

ήταν περιορισμένος, είναι σημαντικό να σημειώσουμε, κατ’αρχάς, ότι οι μισοί από 

αυτούς είχαν μια δυσκολία να θυμηθούν τα ονόματα των έργων που είχαν μόλις δει. 

Γεγονός που σημαίνει πως από τη συγκεκριμένη επίσκεψη δεν μπορούσαν να 

αποκτήσουν έστω κάποια στοιχειώδη γνώση η οποία θα τους ήταν χρήσιμη σε κάποια 

μελλοντική επίσκεψή τους. Αυτό μας επιτρέπει έστω και σε αυτό το σημείο της 

ανάπτυξης της ανάλυσής μας να υποθέσουμε, επίσης, ότι μια τυχαία επίσκεψή τους 
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δεν επιτρέπει την συγκρότηση μιας αρχής συστηματικής γνώσης η οποία θα τους 

παρακινούσε να συστηματοποιήσουν τη σχέση τους με το θεσμό του μουσείου.  

Από την άλλη μεριά, όλα δείχνουν, πράγματι, πως οι επισκέπτες των μουσείων που 

προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα αισθάνονται «έξω από τα νερά 

τους» μέσα στο μουσείο. Το  81,8% των επισκεπτών των κατώτερων τάξεων, έναντι 

52,5 των επισκεπτών των ανώτερων τάξεων, θα προτιμούσαν να επισκέπτονται  τα 

μουσεία με τη βοήθεια ενός καταρτισμένου οδηγού ή μ’ ένα φίλο ειδικό επί του 

θέματος ( βλ. Πίνακα 41).  

 
Πίνακας 41. Επιθυμητός τρόπος επίσκεψης σ’ένα μουσείο κατά 

κοινωνικο-οικονομική κατηγορία  (%) 
 

                                                                 
Τρόπος* 

                                                  ________________________ 
         Κατηγορία          Ν              1          2          3          4            Σύνολο 
      _________________________________________________________ 
 
         Κατώτερη            22          59,1     22,7     13,6      4,5           100,0 
 
         Μέση                  194         39,2     13,9     34,5     12,4          100,0  
 
         Ανώτερη             500         35,4     17,2     37,2     10,2          100,0 
      _________________________________________________________ 
          Σύνολο               716        37,2     16,5     35,8      10,6          100,0 
   
 

Και η επιθυμία αυτή κατανέμεται λιγότερο, αντίθετα, στα καλλιεργημένες τάξεις, 

ανεξαρτήτως μουσείου, όπως παρατηρούμε τόσο στον πίνακα που προηγείται όσο και 

στους τρεις πίνακες που ακολουθούν169. (Πίνακες 42,43,44) 

 
 

                                                           
169 Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε εδώ την παρατήρηση του Πιερ Μπουρντιέ από την συγκριτική 
του έρευνα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες τη δεκαετία του ’60, πως το ποσοστό των επισκεπτών που 
επιθυμούν να επισκέπτονται μόνοι τα μουσεία τείνει να αυξάνει όσο αυξάνει το εθνικό πολιτιστικό 
κεφάλαιο, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό τόσο τότε όσο και στη δική μας έρευνα παραμένει συγκριτικά 
με άλλες χώρες σχετικά χαμηλό. (βλ. Pierre Bourdieu, Alain Darbeel, L’amour…, ό.π. σ. 87).  
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Πίνακας 42. Με ποιον τρόπο προτιμάτε να επισκέπτεστε το μουσείο; 
 

 
Κατηγορία                Σύνολο          ΕΑΜΑ          ΑΜΧ          ΕΙΜΑ               ΕΠ 
                                  Ν=748          Ν=318           Ν=141        Ν=141             Ν=148 
_____________________________________________________________________ 
 
Με καταρτισμένο         38,0                51,6             29,1             36,9                18,2 
 οδηγό  
Με ένα φίλο                                                                                                                      
ειδικό                            16,3                16,0             21,3               7,8                20,3 
 
Μόνος                            34,5                25,5            46,8              40,4               36,5 
 
Άλλο                               11,2                 6,9               2,8              14,9               25,0 

Σύνολο                          100,0             100,0           100,0            100,0             100,0 
 
 

Αν οι επισκέπτες των λαϊκών τάξεων προτίμησαν και προτιμούν να  επισκέπτονται τα 

μουσεία με την οικογένειά τους, τους φίλους τους, είναι γιατί έτσι βρίσκουν έναν 

τρόπο να μοιραστούν την αμηχανία που βιώνουν μέσα σε ένα χώρο τον οποίο 

νιώθουν ξένο, ανοίκειο. Η επίσκεψη καταγράφεται ως μοναχική εμπειρία τόσο 

περισσότερο όσο ανεβαίνουμε στην κοινωνική ιεραρχία.  

Αν οι κατώτερες τάξεις προτιμούν να συνοδεύονται, γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο 

μπορούν να μειώσουν την αμηχανία τους, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις ανώτερες 

τάξεις, των οποίων  το 37,2% προτιμούν να  επισκέπτονται το μουσείο μόνοι, έναντι 

μόνο 13,6% των κατώτερων τάξεων. 
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Πίνακας 43. Επιθυμητός τρόπος επίσκεψης σε μουσείο κατά μορφωτικό επίπεδο 

                                                                 
Τρόπος* 

                                                     ________________________ 
         Κατηγορία             Ν            1            2            3            4            Σύνολο    
         __________________________________________________________ 
                  1                      2            -         50,0       50,0          -             100,0 
 
                  2                      7          57,1          -        28,6        14,3          100,0 
 
                  3                     27         59,3      11,1         7,4        22,2          100,0 
 
                  4                   117         44,4      11,1       29,1        15,4          100,0 
 
                  5                     15          26,7     20,0       33,3        20,0          100,0 
 
                  6                     69          39,1     21,7        27,5        11,6         100,0 
 
                  7                   511          35,4     17,0        38,2          9,4          100,0 
          __________________________________________________________ 
             Σύνολο               748         38,0      16,3       34,5         11,2         100,0 

= 
 

Πίνακας 44. Ήρθατε να επισκεφτείτε το μουσείο:  
 
 
 
Κατηγορία                   Σύνολο          ΕΑΜΑ          ΑΜΧ          ΕΙΜΑ            ΕΠ 
                                     Ν=748          Ν=318          Ν=141         Ν=141         Ν=148 
 
Μόνος/η                       18,7               13,8              11,4             26,2              29,1 
 
Με τα παιδιά σας, 
με την οικογένειά 
 σας                              38,8                45,9             31,2              45,4             24,3 
 
Με φίλους                    37,6                34,2             53,9              22,7             43,9 
 
Με οργανωμένη 
ομάδα                            3,6                  6,0               0,7                4,3               0,7 
 
Άλλο                               1,3                  0,3               2,8                1,4               2,0 
Σύνολο                        100,0              100,0            100,0            100,0          100,0 
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Ενώ, όπως παρατηρούμε στους τρεις πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες, 45,46,47), 

κανείς από τις κατώτερες τάξεις δεν επισκέπτεται τα μουσεία μ’ ένα βιβλίο ή οδηγό 

και το 13,6 τα επισκέπτεται με ξεναγό, έναντι 4% και 2,8% αντίστοιχα από τις 

ανώτερες τάξεις.  

Όπως σημειώνει και μια διευθύντρια περιφερειακού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, 

«κάποιοι θέλουν οπωσδήποτε ξεναγό, να τους προϊδεάσει, να τους προβληματίσει, να 

τους εξηγήσει τα έργα που βλέπουν, γιατί η σύγχρονη τέχνη δεν απαντά εύκολα στην 

κατανόησή της. Κάποιοι άλλοι θέλουν να τα βλέπουν μόνοι τους. Αυτοί είναι που 

επισκέπτονται συνήθως τα μουσεία, ξέρουν, γνωρίζουν για σύγχρονη τέχνη, και 

επομένως τους είναι εύκολο και δεν θα θέλανε κάποιον από πίσω τους, θέλουν όλο το 

χρόνο δικό τους. Και υπάρχουν βέβαια οι σχολικές ομάδες, που θέλουνε μια 

διαφορετική μεταχείριση».  

Το γεγονός, ακόμη, ότι το 50% των αποφοίτων μερικών τάξεων του δημοτικού,  

έναντι 3,9% των αποφοίτων ΑΕΙ, επισκέφτηκαν το μουσείο για να συνοδεύσουν 

κάποιον επισκέπτη τους, όπως είδαμε παραπάνω, δείχνει ότι οι «κυριαρχούμενοι» 

προσπαθούν να «προσέξουν» τη πολιτιστική τους συμπεριφορά, αναγνωρίζοντας, 

στην πράξη, τη νομιμότητα αυτής της πρακτικής, αφού αναγνωρίζουν πως η επίσημη 

σχέση επιβάλλει «επίσημη συμπεριφορά» και «επίσημους», «αναγνωρισμένους», 

«καλούς» χώρους.              
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Πίνακας 45.  Πώς  επισκεφθήκατε  αυτό το μουσείο; 
 
 
  Κατηγορία              Σύνολο          ΕΑΜΑ          ΑΜΧ          ΕΙΜΑ                ΕΠ  
___________________________________________________________________ 
                                  Ν= 748          Ν= 318          Ν= 141       Ν= 141           Ν= 148 
____________________________________________________________________ 
 
Μ’ έναν οδηγό 
(βιβλίο)                             2,3                2,5              0,7              3,5                  2,0 
 
Μ’ έναν τουριστι- 
κό οδηγό                            1,1               1,3              0,7              1,4                  0,7 
 
Βλέποντας τα ση- 
μειώματα δίπλα στα         93,5              93,4           97,2            91,5                92,6 
εκθέματα 
 
Υπό τις οδηγίες ενός 
ξεναγού                              2,8                 2,8              -                3,5                  4,7 
 
Με ένα έντυπο της 
πόλης                                  0,3                  -               1,4                -                     - 
_____________________________________________________________________ 
      Σύνολο                      100,0              100,0         100,0         100,0              100,0  

 
 
Το γεγονός πως η εμπειρία της επίσκεψης ενός μουσείου παίρνει, υπό μια έννοια, την 

διάσταση δοκιμασίας όσο πιο μικρό είναι το σχολικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των 

επισκεπτών φαίνεται από την ανάγκη παρουσίας ενός ξεναγού/οδηγού που  

αισθάνθηκαν οι επισκέπτες με αυτά τα χαρακτηριστικά. Διαθέτοντας ένα ισχνό 

επίπεδο κατάρτισης, αισθάνονται την ανάγκη να υποβοηθηθούν στην επίσκεψη. Και 

η ανάγκη βοήθειας γίνεται τόσο περισσότερο μεγάλη όσο πιο ισχνή είναι η 

κατάρτιση.  Έτσι, η πρακτική της χρήσης των ενημερωτικών σημειωμάτων φαίνεται 

να έχει διπλή χρησιμότητα, ανάλογα με τον επισκέπτη. Ενώ για τους επισκέπτες των 

καλλιεργημένων τάξεων φαίνεται να αποτελεί μια σχέση τυπικής επιβεβαίωσης της 

επικοινωνίας με το έργο, για τους επισκέπτες των λαϊκών τάξεων δείχνει να αποτελεί 
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ένα αναγκαίο μέσο καθοδήγησης και προσανατολισμού για την αναγκαία συμβατική 

και νόμιμη συμπεριφορά σε ένα περιβάλλον όπου η ανάγκη αυτοελέγχου προς 

αποφυγή αναντίστοιχων συμπεριφορών βιώνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και 

απολύτως αναγκαία. Με αυτό τον τρόπο, οι τελευταίοι φαίνεται να βρίσκουν τον 

τρόπο να αποφύγουν να προδώσουν την μη ελεγχόμενη σχέση με το αντικείμενο της 

επίσκεψης σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστεί, και στα μάτια τους είναι πολύ 

πιθανό να χρειαστεί.  

 
 

Πίνακας 46. Τρόπος επίσκεψης κατά κοινωνικο-οικονομική  κατηγορία 
 
                                                                       Τρόπος* 
                                                  ______________________________ 
          Κατηγορία            Ν            1          2          3          4          5           Σύνολο  
         ______________________________________________________________                          
 
           Κατώτερη            22             -          -       86,4      13,6       -             100,0                                         
 
           Μέση                  194           2,1      0,5     95,9        1,5       -             100,0 
 
           Ανώτερη             500            2,6     1,4     92,8         2,8     0,4           100,0 
         _______________________________________________________________ 
           Σύνολο                716            2,4     1,1     93,4         2,8     0,3           100,0 
    
 

Δεν είναι τυχαίο πως η παρουσία ξεναγού μειώνεται όσο το σχολικό κεφάλαιο 

αυξάνει, φανερώνοντας πως οι καλλιεργημένοι επισκέπτες έχουν την τάση να 

αρνούνται την σχολικού τύπου πλαισίωση της επίσκεψής τους, ενώ, αντίθετα, οι 

πολιτισμικά ενδεείς βρίσκουν στην παρουσία ενός ξεναγού τον τρόπο να 

προσεγγίσουν τα μη «προσβάσιμα» σε αυτούς έργα (14,3% για τους απόφοιτους 

δημοτικού, έναντι 2,5% για τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). «Μακάρι 

να υπήρχε πάντα ένας οδηγός να μας λέει τι βλέπουμε» (47χρονος, βιοτέχνης, 

απόφοιτος ΚΑΤΕ), «Θα προτιμούσα και βέβαια έναν οδηγό, έναν καταρτισμένο 

άνθρωπο να μας εξηγεί» (39χρονη, δημόσιος υπάλληλος, απόφοιτη λυκείου). Η 
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«αναστάτωσή» τους μπροστά στα έργα μειώνεται όταν η αντίληψη οπλίζεται με 

τυπικές γνώσεις, όσο αόριστες και αφηρημένες και αν είναι αυτές. Επιπροσθέτως, και 

προς επίρρωση των παραπάνω παρατηρήσεων, πρέπει να σημειώσουμε πως, όσο το 

σχολικό κεφάλαιο αυξάνει σε σύγκριση με το πολιτισμικό, το ευρύτερα μορφωτικό 

δηλαδή, τόσο η παρουσία του ξεναγού παρουσιάζεται στις απαντήσεις των 

επισκεπτών των ανωτέρων τάξεων. Όπως, για παράδειγμα, σημειώνει αυτός ο 39 

χρονος γιατρός  χωρίς άλλα μορφωτικά εφόδια, «…θα συμπλήρωνε η ύπαρξη 

οδηγού-ξεναγού την επίσκεψη, εδώ πολλές φορές έχω έρθει στο ίδιο μουσείο και 

πάντα βλέπω και νέα πράγματα που ήδη έχω δει…αλλά, αν γινόταν αυτό, ίσως 

βάζαμε πρόβλημα στην διοίκηση ίσως... δημόσιο, βλέπεις».   

Πίνακας 47. Τρόπος επίσκεψης στο μουσείο κατά μορφωτικό επίπεδο                                        

Τρόπος* 
                                                 _____________________________ 
          Κατηγορία*          Ν          1          2          3           4          5           Σύνολο 
          _____________________________________________________________ 
                  1                     2       50,0         -       50,0         -          -             100,0  
 
                  2                     7           -           -       85,7      14,3       -             100,0 
 
                  3                   27           -           -       96,3        3,7       -             100,0 
 
                  4                 117          0,9         -       96,6        2,6      -              100,0 
 
                  5                   15          6,7         -       93,3          -        -              100,0 
 
                  6                   69          2,9         -       92,8        4,3        -            100,0   
 
                  7                 511          2,3        1,6     93,2        2,5       0,4         100,0 
           _____________________________________________________________ 
              Σύνολο           748          2,3         1,1    93,6        2,8       0,3         100,0 
 
 

Η ίδια λογική της πρακτικής παρατηρείται και στον επιθυμητό τρόπο διευκόλυνσης. 

Δεν είναι όμως φαινομενικά οξύμωρο μεταξύ αυτών που διαθέτουν τα διευκρινιστικά 
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στοιχεία και μέσα (οδηγούς, καταλόγους, κά170) να είναι αυτοί που είναι περισσότερο 

αδιάφοροι για την ενεργοποίηση, συλλογικής χρήσης, διευκρινιστικών στοιχείων 

στην επαφή με τα έργα μέσα στα μουσεία;   

Όπως παρατηρούμε στους τρεις πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 48,49,50), ενώ η 

πλειοψηφία, όπως φαίνεται στον αμέσως επόμενο πίνακα, το θεωρεί θετικό μέτρο, 

και ενώ κανείς από τους επισκέπτες των λαϊκών τάξεων δε θα ήταν αρνητικός ή 

αδιάφορος εάν διευκολυνόταν από διευκρινιστικές ετικέτες, το 10% των ανώτερων 

τάξεων θα ήταν. 

 

Πίνακας 48. Η επίσκεψή σας στο μουσείο θα διευκολυνόταν αν 

τοποθετούσαν  ετικέτες με διευκρινίσεις πάνω στα έργα του μουσείου, θα 

ήσασταν  θετικός/ή  σ’ αυτήν την περίπτωση; 

 

 
Κατηγορία                       Σύνολο          ΕΑΜΑ          ΑΜΧ          ΕΙΜΑ            ΕΠ 
                                         Ν=748           Ν=318          Ν=141        Ν= 141         Ν=148 
_____________________________________________________________________            
 
Πολύ αρνητικός                   0,4                0,3                 1,4               -                   - 
 
Αρνητικός                            1,9                0,3                  4,3              2,1               2,7 
 
Αδιάφορος                            6,3                6,9                 9,9             2,1                5,4 
 
Θετικός                               36,1              34,6                48,2            26,2             37,2 
 
Πολύ θετικός                       55,3              57,9               36,2            69,5              54,7 
_____________________________________________________________________ 
 Σύνολο                              100,0            100,0              100,0         100,0            100,0 

 

Όπως σημειώνει μια διευθύντρια περιφερειακού μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, 

«συνήθως δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι, έχουμε επεξηγηματικά banner γενικά τόσο 

                                                           
170 Γεγονός που ενισχύεται από το ότι είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι αγοράζουν περισσότερο τα ανάλογα 
είδη από τα μουσεία. Βλ. το αμέσως παρακάτω Σχεδιάγραμμα ΧΙ. 
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για την έκθεση όσο και όπου είναι δυνατόν ή χρειάζονται οι ενότητες κάποιες 

περισσότερες επεξηγήσεις. Εδώ αυτό είναι μια γενική πολιτική του μουσείου. Αν ο 

επιμελητής της κάθε έκθεσης διαφωνεί, τότε είμαστε αναγκασμένοι να 

ακολουθήσουμε. Όμως φαίνεται αυτό ότι χρειάζεται». Ή ακόμα μια συνάδελφός της: 

«Ναι, νομίζω ότι αυτό θα διευκόλυνε. Έχω παρατηρήσει ότι ο κόσμος που έρχεται 

εδώ πέρα, δεν ξέρω αν είναι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος ή αν είναι λόγω έλλειψης 

συνήθειας του να επισκέπτεται μουσεία, αισθάνεται αμηχανία. Θέλει να τον 

καθοδηγήσεις, γιατί έτσι αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Οπότε φαντάζομαι ότι, αν 

υπήρχε μια διαδρομή συγκεκριμένη, θα αισθανόταν καλύτερα. Θα ήμουν υπέρ να 

υπήρχε μια δυνατότητα διαδρομής, όχι να ήταν υποχρεωτικό. Να υπάρχει σαν μια 

λύση που θα μπορούσες να δώσεις στον επισκέπτη, όχι υποχρεωτική λύση». 

 Όλα δείχνουν, πάλι, πως η μικρή, στατιστικά, αν και κοινωνιολογικά σημαντική, αυτή 

τάση των ανώτερων στρωμάτων, δηλαδή η άρνηση να διευκολυνθούν από 

διευκρινιστικές ετικέτες, οφείλεται, ίσως,  στο ισχνό «εθνικό πολιτιστικό κεφάλαιο».  

 Εδώ χρειάζεται να διευκρινίσουμε την πολύ χρήσιμη  έννοια του εθνικού 

πολιτιστικού κεφαλαίου, όπως αυτή είχε προταθεί από τον Πιερ Μπουρντιέ, 

προκειμένου να εξηγήσει τις διαφοροποιήσεις των πρακτικών των επισκεπτών των 

μουσείων μεταξύ των διαφόρων κρατών. Σύμφωνα με τον Μπουρντιέ, το κεφάλαιο 

αυτό θα μπορούσε να μετρηθεί «στο βαθμό ανάπτυξης του συστήματος εκπαίδευσης 

(και με βάση την αρχαιότητα αυτής της ανάπτυξης) και με βάση, επίσης, τη 

σημαντικότητα του καλλιτεχνικού κεφαλαίου το οποίο  συναρτάται με την 

αρχαιότητα και την ζωτικότητα των καλλιτεχνικών παραδόσεων» (της οποίας, όπως 

προσθέτει, θα μπορούσαμε να βρούμε δείκτες στην ύπαρξη καλλιτεχνικών σχολών, 
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ιδιωτικών συλλογών, κτλ)171. Προσπαθώντας έστω και προσωρινά τότε να 

θεματοποιήσει την ασαφή ακόμα αυτή έννοια που πρότεινε, προσθέτει πως «για να 

καθορίσουμε κατά προσέγγιση τα σχετικά επίπεδα του εθνικού πολιτιστικού 

κεφαλαίου (…) θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε, από τη μια μεριά, τον αριθμό, την 

ποιότητα και την ποικιλία των έργων που εκθέτονται στα μουσεία, την αρχαιότητα 

της απόκτησής τους, την σημαντικότητα καλλιτεχνικού κεφαλαίου που σωρεύουν οι 

προνομιούχες τάξεις υπό μορφή ιδιωτικών συλλογών, τη σχετική σημαντικότητα των 

δωρεών σε δημόσιες συλλογές κτλ. Και, από την άλλη πλευρά, δείκτες της έντασης 

της εκπαιδευτικής προσπάθειας (και της εξέλιξής της μέσα στο χρόνο) όπως τα 

ποσοστά φοίτησης στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (και το ποσοστό 

ανάπτυξης τους)»172. Σύμφωνα με τον Μπουρντιέ, η προσπάθεια να διερευνήσουμε 

τις σχέσεις μεταξύ του καλλιτεχνικού κεφαλαίου και του εκπαιδευτικού κεφαλαίου 

θα μας επέτρεπε να προσδιορίσουμε τις σχέσεις  οι οποίες , σε μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή, εγκαθιδρύονται μεταξύ προσφοράς και πολιτισμικής ζήτησης. Όπως 

σημειώνει επίσης, χαρακτηριστικά, «όπως η συγκρότηση μιας πολιτιστικής 

περιουσίας προϋποθέτει έναν ορισμένο βαθμό καλλιτεχνικής ικανότητας, έτσι και η 

απόκτηση ενός ορισμένου βαθμού καλλιτεχνικής ικανότητας προϋποθέτει μια 

προγενέστερη περιουσία, με τρόπο ώστε το εθνικό πολιτιστικό κεφάλαιο δηλώνει το 

                                                           
171 Pierre Bourdieu, Alain Darbel, L’amour….., σ. 64-65. Αν και θα έπρεπε να μπορούσαμε να 
δώσουμε μια σειρά από δείκτες που θα επέτρεπαν την διερεύνηση των διαστάσεων του  ισχνού εθνικού 
πολιτιστικού κεφαλαίου μας, περιοριζόμαστε να αναφέρουμε πως, σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, η προστιθέμενη αξία του ελληνικού 
πολιτισμικού προϊόντος δεν υπερβαίνει το 1% του ΑΕΠ, και μόνο η τραυματισμένη Κύπρος, η Μάλτα 
και το Λουξεμβούργο έχουν χειρότερες επιδόσεις από τη χώρα μας... Στον αντίποδα η Γαλλία, ο 
τομέας του πολιτισμού της οποίας αντιπροσωπεύει το 3,4% του ΑΕΠ ή ένα ποσό που ξεπερνά τα 80 
δισ. ευρώ, δεκαπλάσιο σχεδόν από αυτό που προέρχεται από τον ελληνικό τομέα πολιτισμού. Στην 
Ευρώπη των «25» ο τομέας του πολιτισμού αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 2,6% του κοινοτικού 
ΑΕΠ και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 654 δισ. ευρώ. Ο όρος «πολιτισμός» 
χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια και περιλαμβάνει, εκτός από τα μουσεία και τους 
αρχαιολογικούς χώρους, τον αποκαλούμενο «πολιτιστικό τουρισμό», το θέατρο και τις χορευτικές 
εκδηλώσεις, την πώληση πολιτιστικών προϊόντων, τις εκδόσεις κτλ. Βλ. Ελευθεροτυπία,16/11/2006. 
172 Ibid,  σ. 64. 
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σωρευμένο από τις διαδοχικές γενεές αποτέλεσμα της διάδρασης μεταξύ μιας 

προσφοράς και μιας ζήτησης»173.  

Παρ’ όλο που οι προτάσεις αυτές δεν αποτελούν παρά γενικούς προσανατολισμούς 

μιας θεωρητικής και μεθοδολογικής κοινωνιολογικής προσέγγισης του εθνικού 

πολιτισμού η οποία αξίζει να επεκταθεί και να διευρευνηθεί με αυστηρότητα, η ιδέα 

ενός εθνικού πολιτιστικού κεφαλαίου στην προοπτική που φαίνεται να την 

αντιλαμβανόταν ο Μπουρντιέ είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην περίπτωση του εθνικού 

μας συγκείμενου, και ειδικότερα στη μελέτη διαστάσεων του αντικειμένου μας. 

Πράγματι, και στην έρευνά μας, όπως και στην αντίστοιχη που διενήργησε ο 

Μπουρντιέ στη χώρα μας τη δεκαετία του ’60, η Ελλάδα φαίνεται να παρουσιάζει μια 

εξαίρεση όταν εμφανίζεται να μην ακολουθεί τη γενικότερη διαπίστωση σύμφωνα με 

την οποία   η ιεραρχία μεταξύ των διαφόρων χωρών που συγκροτείται με βάση το 

ποσοστό φοίτησης των μικρών και νεανικών ηλικιών συμπίπτει με αυτή που απορρέει 

από τους δείκτες των πολιτιστικών στάσεων. Πράγματι, όπως και σε άλλες 

πολιτιστικές πρακτικές, έτσι και στην περίπτωση των επισκεπτών των μουσείων η 

συνεχιζόμενη αύξηση του ποσοστού φοίτησης που χαρακτήρισε τα τελευταία χρόνια 

την ελληνική κοινωνία φαίνεται να μην συμβαδίζει με μια ποσοτική και, ακόμα 

λιγότερο, με μια ποιοτική αύξηση των πολιτιστικών πρακτικών, εμφανίζοντας μια 

ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ιδιαίτερα αισθητή σε διάφορους 

χώρους πολιτισμικών αγαθών, όπως στα μουσεία ή στα θέατρα. Γεγονός που, αν 

συμφωνήσουμε με τις υποθέσεις του Μπουρντιέ, θα πρέπει να οφείλεται και στην 

ποιότητα και την ποσότητα του καλλιτεχνικού κεφαλαίου και στην ποιότητα του 

                                                           
173 Ibid, σ.65 
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εκπαιδευτικού κεφαλαίου, και ειδικότερα στην ιδιαίτερα παραδοσιακή σχέση με τον 

πολιτισμό που προωθεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα174.  

Αλλά μέσα από αυτή την ομοφωνία των επισκεπτών των λαϊκών τάξεων για την 

αναγκαιότητα χρήσης υποστηρικτικών εργαλείων για την απόκτηση γνώσεων δεν 

προδίδεται η ασύνειδη ρήξη τους με την χαρισματική ιδεολογία σύμφωνα με την 

οποία η επαφή με το έργο τέχνης αποτελεί μια σχέση «κεραυνοβόλου έρωτα»; Όπως 

βλέπουμε στον πίνακα 50 παρακάτω, όταν το 85,7% των αποφοίτων του δημοτικού 

έναντι 55% των αποφοίτων ΑΕΙ θεωρούν ως πολύ θετική την διευκόλυνση των 

επισκέψεων με την ανάρτηση ετικετών, δεν προδίδεται η έστω και μη ρητώς 

διατυπωμένη άποψη των ενδεών πολιτιστικά πως η αντίληψη του έργου τέχνης 

αποτελεί ένα πολιτιστικό προνόμιο, πως αποτελεί μια αντίληψη η οποία αποκτάται, 

μαθαίνεται, γεννιέται κοινωνικά μέσω μιας μακράς επαφής με τον κόσμο της τέχνης 

και τους θεσμούς της;175  

                                                           
174 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί πως η αναλυτικότερη εξήγηση των λεπτών διαφορών 
και εκφάνσεων των στάσεων των πολιτιστικών συμπεριφορών, όπως αυτή της επίσκεψης στα μουσεία, 
θα έπρεπε να μπορούσε να προχωρήσει στην κατεύθυνση αυτή, η οποία ωστόσο ξεπερνά το πλαίσιο 
της παρούσας εργασίας, αποτελώντας ένα από τα όρια της έρευνάς μας. Η διάσταση αυτή οφείλει να 
εξεταστεί αναλυτικά σε μια μεταγενέστερη έρευνα.   
175 Ωστόσο απέναντι σε αυτές τις διαπιστώσεις παρατηρούμε πως οι τοποθετήσεις των διευθυντών των 
μουσείων εμφανίζονται σχετικά αντιφατικές. Για παράδειγμα, μία διευθύντρια ενός μουσείου 
σημειώνει πως «είμαι εκατό τοις εκατό υπέρ αυτού και ακόμη περισσότερο υπέρ του ακουστικού 
οδηγού, του walkman, με το οποίο μπορεί να γίνεται η ξενάγηση. Έτσι, αν κάποιος είναι κουρασμένος 
και δεν μπορεί να διαβάσει με αυτόν τον τρόπο, του δίνεται η δυνατότητα μιας πιο ευχάριστης 
ξενάγησης. Όσον αφορά τώρα τις ταμπελίτσες , για το αν γίνονται κατανοητές από τον κόσμο, δεν έχει 
να κάνει με το επίπεδό τους. Δουλειά του μουσείου δεν είναι να απευθύνεται σε απόφοιτους 
πανεπιστημίου που έχουν επίπεδο. Στο αρχαιολογικό, για παράδειγμα, συναντά κανείς την ταμπέλα Χ 
152 Λίκυστος 8. Το ότι δεν καταλαβαίνει κάποιος δεν αποτελεί πρόβλημα του ανθρώπου αλλά 
πρόβλημα της λάθος γραμμένης ταμπέλας. Υπάρχουν άπειρες μελέτες , κυρίως από Αμερικάνους , για 
το σε ποιον απευθυνόμαστε όταν γράφουμε ένα κείμενο και τελικώς ποιος είναι ο τρόπος για να 
γράψεις ένα κείμενο σε ένα μουσείο. Λίκυστος π.Χ. 14258. Τι θα πει αυτό; Κανάτι που βάζανε μέσα το 
κρασί την εποχή του Περικλή. Έτσι γράφουμε. Ένα μουσείο υπάρχει για να δώσει γνώση, για να 
εκπαιδεύσει τον κόσμο. Οι αρχαιολόγοι πια θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο γράφουν 
τις ταμπέλες. Στα υπόλοιπα μουσεία έχει αλλάξει. Αν αυτό τώρα πειράξει τέσσερις στους εκατό και 
στους υπόλοιπους ενενήντα έξι πει κάτι, αυτό με ενδιαφέρει. Οι δήθεν τελικά μάς ενδιαφέρουν;».  Μία 
άλλη ωστόσο σημειώνει, αντίθετα, πως «Δεν είμαι υπέρ των πολλών ειδικών επεξηγήσεων, γιατι 
κανείς δεν πρόκειται να παρακολουθήσει, να διαβάσει ένα τεράστιο πληροφοριακό υλικό, ένα κείμενο 
πέντε σελίδων, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να υπάρχει μια μικρή λεζάντα, που να λέει τι είναι 
περίπου και πότε χρονολογείται. Αν κανείς θελήσει κάτι παραπάνω, μπορεί να πάρει έναν οδηγό ή ένα 
DVD. Δεν είναι λειτουργικό να κάθεται κανείς μπροστά στην προθήκη και να διαβάζει μεγάλα 
κείμενα. Δεν μπορεί κανείς να επιβαρύνει ένα έργο τέχνης με τόσο μεγάλο πληροφοριακό υλικό, που 
κανείς δεν πρόκειται να διαβάσει». 
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Πίνακας 49. Διευκόλυνση επίσκεψης στο μουσείο με την ανάρτηση ετι- 

κετών  κατά κοινωνικο-οικονομική κατηγορία  (%) 
                                                                          Κωδικοί* 
                                                     ____________________________  
             Κατηγορία        Ν              1          2          3          4          5       Σύνολο 
          ___________________________________________________________ 
 
             Κατώτερη         22              -           -          -       36,4      63,6     100,0 
             Μέση              194             1,0        2,1     8,2     32,0      56,7      100,0 
             Ανώτερη          500            2,0        2,0     5,8     37,5      54,5      100,0 
         ______________________________________________________________ 
             Σύνολο             716            0,4        2,0     6,3     35,9      55,4      100,0 
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Πίνακας 50. Διευκόλυνση επίσκεψης στο μουσείο με την ανάρτηση 
ετικετών κατά μορφωτικό επίπεδο (%) 

 
                                                                            Κωδικοί 
                                                   ________________________________ 
          Κατηγορία            Ν            1            2            3            4            5         Σύνολο 
          _______________________________________________________________ 
                  1                     2             -             -            -          50,0       50,0      100,0 
 
                  2                     7             -              -           -          14,3       85,7      100,0 
 
                  3                   27              -              -          7,4       44,4       48,1      100,0 
 
                  4                  117            0,9          2,6        6,8       32,5       57,3      100,0 
 
                  5                    15             6,7           -            -        46,7       46,7      100,0 
 
                  6                    69               -             -          7,2      36,2       56,5       100,0 
 
                  7                   511            0,2           2,2       6,3      36,4       55,0       100,0  
        _______________________________________________ 
           Σύνολο            748             0,4           1,9       6,3      36,1       55,3       100,0 
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Και, ίσως, όπως βλέπουμε στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 51,52,53), το 

έστω και μικρό ποσοστό των, κατά τεκμήριο, πιο καλλιεργημένων επισκεπτών της 

Εθνικής Πινακοθήκης το οποίο θεωρεί πως ο ρόλος της χορηγίας στη λειτουργία και 

στο ρόλο του μουσείου είναι αδιάφορος να δηλώνει όχι τόσο την έλλειψη γνώσης των 

σημερινών σχέσεων εξάρτησης μεταξύ των μουσείων και του κόσμου της τέχνης όσο 

την θέλησή του για την διατήρηση του «ιερού» χαρακτήρα του μουσείου, μακριά από 

το «βέβηλο» χώρο της κοσμικότητας και του χρήματος.  

                  
 

Πίνακας 51. Κατά τη γνώμη σας, ο ρόλος της χορηγίας είναι: 
 

                          
Κατηγορία                                 Συχνότητα                     % 
__________________________________________________________ 
 
Πολύ αδιάφορος                                 2                            1,7 
 
Αδιάφορος                                         15                          12,8 
 
Σημαντικός                                        74                          63,2 
 
Πολύ σημαντικός                               26                          22,3 
____________________________________________________________  
    Σύνολο                                          117                        100,0 
 

Πράγματι,  στο σύνολο των επισκεπτών της Εθνικής Πινακοθήκης περίπου 15% που 

ανήκουν στις καλλιεργημένες  τάξεις εκτιμούν πως ο ρόλος της χορηγίας είναι 

αδιάφορος ( Πίνακας 52). Ποσοστό που παραμένει σταθερό όταν το θεωρούμε σε 

επίπεδο κοινωνικοοικονομικών κατηγοριών, γεγονός που δείχνει πως πρόκειται ίσως 

για τους πιο ένθερμους εραστές της τέχνης ( Πίνακας 53).   
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Πίνακας 52. Ρόλος της χορηγίας  μεταξύ των επισκεπτών στην Εθνική 
Πινακοθήκη, κατά μορφωτικό επίπεδο 

 
            Γνώμη 

                                                    _________________________ 
         Κατηγορία*           Ν            1            2            3            4            Σύνολο 
          __________________________________________________________ 
                  1                     -             -            -             -             -                  - 
 
                  2                     -              -           -             -             -                  - 
 
                  3                     3              -         33,3       33,3        33,3         100,0 
 
                   4                  10              -         10,0       40,0        50,0         100,0 
 
                  5                     3               -            -       100,0           -            100,0 
 
                  6                     7               -         14,3       85,7           -           100,0 
 
                  7                   94              2,1       12,8      63,8        21,3         100,0 
            __________________________________________________________ 
           Σύνολο              117              1,7       12,8      63,2        22,2         100,0 
 

 
 

Πίνακας 53.  Ρόλος της χορηγίας μεταξύ των επισκεπτών                                       
στην Εθνική Πινακοθήκη κατά κοινωνικο-οικονομική κατηγορία  

 
                                                                     Γνώμη  
                                                       ______________________ 
                  Κατηγορία         Ν          1          2          3          4            Σύνολο    
                 __________________________________________________________ 
 
                  Κατώτερη             1         -          -           -       100,0          100,0 
 
                  Μέση                  16         -       18,8      56,3      25,0          100,0 
 
                  Ανώτερη             95        2,1     12,6      66,3     18,9           100,0 
                  __________________________________________________________ 
                   Σύνολο             112        1,8     13,4      64,3     20,5           100,0 
 

 

Από την άλλη πλευρά, ανεξάρτητα από την κοινωνική προέλευση, οι προτιμήσεις των 

επισκεπτών για συγκεκριμένους ζωγράφους επικεντρώνονται κυρίως, όπως φαίνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί, στους πλέον καθιερωμένους.  
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Πίνακας 54. Ποιους ζωγράφους προτιμάτε (αναφέρατε μέχρι  τρείς);  * 
 
 

 
                     ΄Ελληνες                      %                       Ξένοι                     % 
                    ______________________________________________________ 
 
                      Τσαρούχης                 5,7                     El Greco                9,1 
                      Γύζης                          4,3                    Van Gogh              6,1 
                      Λύτρας                       3,6                     Picasso                  5,0 
                      Φασιανός                    2,4                    Matisse                  3,0  
                      Παρθένης                    2,4                    Dali                        2,6 
                      Μυταράς                     2,3                    Rembrandt             2,2 
                      Βασιλείου                   2,2                    Cézanne                 1,9 
                      Εγγονόπουλος            1,5                    DaVinci                  1,8 
                      Μπουζιάνης                1,1                    Kandinsky             1,6  
                      Ιακωβίδης                   1,1                    Monet                    1,6 
                      Μόραλης                     1,1                   Gauguin                 1,4 
                      Χ#κυρ. Γκίκας            1,1                    Delacroix               1,4 
                      Βολανάκης                  1,0                    Degas                    1,1 
                                                                                   Renoir                   1,1 
                                                                                   M.Angello             1,1 
                                                                                   Goya                      1,0 
                                                                                   Chagall                  1,0 
                                                                                   Mireau                   1,0 
 
 
* Ονόματα ζωγράφων με συχνότητα  εμφάνισης  1%  και άνω 
 
 

Και η αναφορά στους ζωγράφους είναι πράγματι ένας πολύ καλός δείκτης για να 

δούμε ότι ένας από τους πρώτους βαθμούς της καθαρά αισθητικής ικανότητας 

ορίζεται από τον έλεγχο της γνώσης των βασικών συντελεστών της εικαστικής 

δημιουργίας. Έτσι, αν και αποτελεί ένα χονδρικό, πολύ γενικό,  δείκτη, μπορούμε να 

πούμε πως, στις απαντήσεις στην ερώτηση για τους ζωγράφους που προτιμούν, είναι 

σημαντικό να παρατηρήσουμε πως στους επισκέπτες ο αριθμός των ζωγράφων 

αυξάνει όσο αυξάνει το πολιτισμικό κεφάλαιο. 
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Πίνακας 55. Αριθμός ζωγράφων που αναφέρθηκαν  κατά μορφωτικό  επίπεδο 
(%) 

 
 

                                                                          Αριθμός 
                                                     ______________________________   
          Κατηγορία               Ν            0               1               2                3          Σύνολο 
          
____________________________________________________________________ 
 Αγράμματος                      2        100,0            -                -                -             100,0                  
 
Δημοτικό                            7          71,4          28,6             -               -             100,0 
 
Γυμνάσιο                         27          66,7          18,5            7,4           7,4           100,0 
 
Λύκειο (Γ+T)                  132          41,5          19,7          25,6          13,2          100,0 
 
Πτυχίο ΤΕΙ                       69          39,1          26,1           20,3         14,5          100,0 
 
Πτυχίο ΑΕΙ                      511         38,2          12,3           17,6         31,9          100,0 
          _______________________________________________________________ 
             Σύνολο              748         41,4          14,3           17,6         26,6          100,0 
 

Με άλλα λόγια, όσο τα κοινωνικά υποκείμενα ανέρχονται στην κλίμακα της 

κοινωνικής ιεραρχίας, τόσο αυξάνονται και οι αριθμοί των προτιμώμενων ζωγράφων, 

πράγμα που μαρτυρά μια εξοικείωση με τον κόσμο της τέχνης. 

 
Πίνακας 56. Αριθμός  ζωγράφων που αναφέρθηκαν κατά κοινωνικο- 

οικονομική κατηγορία   (%) 
 
                                                                      Αριθμός 
                                                 _______________________________ 
               Κατηγορία          Ν            0              1             2             3            Σύνολο 
              ____________________________________________________________ 
 
              Κατώτερη            22         59,1       18,2          4,5         18,2           100,0 
 
              Μέση                  194        52,6       13,9         18,0         15,5           100,0 
 
              Ανώτερη             500        35,0       14,2         18,6         32,2            100,0 
             ______________________________________________________________ 
              Σύνολο                716        40,5       14,2         18,0         27,2            100,0 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΙΙI 

ΠΙΝΑΚΑΣ 55. ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ  ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ(%)
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧIV  

ΠΙΝΑΚΑΣ 56. ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (%)
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Ενδεικτικό αυτού του γεγονότος είναι πως το 32% των επισκεπτών με δίπλωμα ΑΕΙ 

έναντι 7,4% των επισκεπτών με απολυτήριο γυμνασίου δηλώνουν τρεις ζωγράφους 

που προτιμούν, ενώ 32,2% των επισκεπτών των ανώτερων τάξεων έναντι 18,2% των 

επισκεπτών των κατώτερων τάξεων  δηλώνουν το ανάλογο. Αντίθετα ποσοστιαία, οι 
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διπλάσιοι από τους πρώτους σε σχέση με τους δεύτερους δε δηλώνουν κανένα 

ζωγράφο. 

Αλλά  και η κατανομή των προτιμήσεων ποικίλλει ανάλογα με την κοινωνική 

προέλευση.  

Σε ό,τι αφορά τις κατώτερες τάξεις, όπως παρατηρούμε στον πίνακα που ακολουθεί, 

οι διαφορές προκύπτουν ανάμεσα στις προτιμήσεις για τους περισσότερο 

καθιερωμένους από το σχολείο ζωγράφους και γι’ αυτούς που συνδέονται έστω και 

ελάχιστα με το σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Αντίθετα,  πέρα από ορισμένους 

κλασικούς, ξένους ή Ελληνες176, η συχνότητα των λιγότερων γνωστών ζωγράφων 

αυξάνει στους επισκέπτες των ανώτερων τάξεων. Το γεγονός αυτό δείχνει πως οι 

ζωγράφοι που είναι λιγότερο σχολιασμένοι και παρουσιασμένοι από το σχολικό 

θεσμό αποτελούν περισσότερο αντικείμενο επιλογής των πιο καλλιεργημένων 

επισκεπτών. Γεγονός όμως, επίσης,  που επιβεβαιώνει την παρατήρηση του 

Μπουρντιέ πως οι θεωρούμενες ως προσωπικές κρίσεις αποτελούν  ακόμα μια 

επίδραση της αποκτημένης εκπαίδευσης: «Η ελευθερία για να απελευθερωθούμε από 

τους σχολικούς καταναγκασμούς δεν ανήκει παρά σε αυτούς οι οποίοι έχουν επαρκώς 

αφομοιώσει την  σχολική κουλτούρα για να ενσωματώσουν την απελευθερωμένη 

στάση σε σχέση με την σχολική κουλτούρα που διδάσκει ένα τόσο βαθιά 

επηρεασμένο από τις αξίες των κυριάρχων τάξεων Σχολείο, που υιοθετεί την κοσμική 

απαξίωση των σχολικών πρακτικών. Η σχολική αντίθεση μεταξύ της κανονικής, 

στερεότυπης και, όπως έλεγε ο Μαξ Βέμπερ, της “ρουτινιαρισμένης” κουλτούρας και 

της αυθεντικής, απελευθερωμένης από τους  σχολικούς λόγους του σχολείου, δεν έχει 

νόημα παρά για μια πολύ μικρή μειονότητα  καλλιεργημένων ατόμων, γιατί η πλήρης 

                                                           
176 Όλα δείχνουν πως, αν οι εθνικοί ζωγράφοι υπερεκπροσωπούνται, αυτό οφείλεται αναμφίβολα στην 
στενή σχέση με τις εθνικές αξίες που προωθεί και ενδυναμώνει η σχολική παράδοση.  
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κατοχή της σχολικής κουλτούρας αποτελεί τον όρο της υπέρβασης της κουλτούρας 

του Σχολείου προς μια ελεύθερη κουλτούρα, δηλαδή απελευθερωμένη από τις 

κοινωνικές καταγωγές, την οποία η κυρίαρχη τάξη και το Σχολείο της θεωρούν ως 

την αξία των αξιών»177.                                                          

 
Πίνακας 56.  Συχνότητα εμφάνισης ονομάτων ζωγράφων  κατά 

κοινωνικο-οικονομική κατηγορία178 
 

                                                            Κατηγορία 
                     __________________________________________________________ 
                    Κατώτερη                           Μέση                            Ανώτερη 
                    ___________________________________________________________ 
                                                %                                  %                                   % 
 
                   Τσαρούχης         16,7         El  Greco       10,6       El  Greco          8,5 
                   Picasso               11,0         Van  Gogh       7,4       Van Gogh         5,7 
                   Φασιανός            5,5          Τσαρούχης       5,3       Τσαρούχης       5,2 
                   Εγγονόπουλος      "            Γύζης               4,2       Picasso             5,1 
                   Μυταράς               "           Delacroix          4,2      Γύζης                4,5 
                   Van Gogh             "            Picasso             3,7      Λύτρας              4,0  
                   Βολανάκης          "             Εγγονόπουλος  2,6      Matisse              3,2 
                   Παρθένης             "            Λύτρας             2,6      Φασιανός           2,8 
                   Renoir                  "            Cézanne            2,6      Dali                   2,8  
                   Μόραλης              "            Degas               2,6      Rembrandt         2,4  
                   Κεσανλής             "            Matisse             2,6      Μυταράς            2,3 
                   Ακριθάκης            "           Βασιλείου         2,1      Παρθένης           2,3 
                                                             Μυταράς           2,1      Βασιλείου           2,2  
                                                             Κόντογλου        2,1      Cézanne              1,9 
                                                             Da Vinci            2,1      Da Vinci            1,7 
                                                             Φασιανός          1,6       Monet                1,7 
                                                             Μπουζιάνης      1,6       Kadinsky           1,6 
                                                             Τάσος                1,6      Χ#κυρ.Γκίκας    1,3 
                                                             Παρθένης          1,6      Εγγονόπουλος    1,2 
                                                             Τσόκλης            1,1      Ιακωβίδης           1,2 
             
                      
 

Πράγματι, αν εξαιρέσουμε τους Picasso, Van Gogh και Renoir  ως εμβληματικούς, 

καθολικά αναγνωρισμένους και «διαχυμένους» ζωγράφους,  οι υπόλοιποι ζωγράφοι 

                                                           
177Pierre Bourdieu, Alain Darbeel, L’amour…, ό.π, σ. 93-94.  
178 Δεν παρουσιάζουμε την συχνότητα εμφάνισης ονομάτων ζωγράφων  κατά  μορφωτικό επίπεδο, 
γιατί οι συχνότητες των επιμέρους κατηγοριών του μορφωτικού επιπέδου, εκτός από αυτή των 
αποφοίτων ΑΕΙ, ήταν μικρές σε μέγεθος  για να μας δώσουν αξιόπιστες στατιστικές πληροφορίες. 
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που δηλώνονται από τα κατώτερα στρώματα είναι αυτοί που εντάσσονται σε σχολικά 

προγράμματα. Αντίθετα, όσο ανεβαίνουμε την κοινωνική και μορφωτική ιεραρχία, οι 

επιλογές τείνουν, αν και περιορισμένα179, να προσανατολίζονται σχετικά περισσότερο 

προς σύγχρονους  ζωγράφους ή/και ζωγράφους που εκπροσωπούν επαναστατικά 

ρεύματα των προηγούμενων γενεών, και όχι προς παλιούς ζωγράφους, οι οποίοι 

έχουν απαξιωθεί από την γενικευμένη εξοικείωση με τα έργα τους180. 

Ωστόσο, αν οι διαφορές μεταξύ μορφωτικής και κοινωνικής ιεραρχίας είναι σχετικά 

σημαντικές κοινωνιολογικά προς όφελος της κοινωνικής ιεραχίας ως προς τις 

συγκεκριμένες απαντήσεις, αυτό συμβαίνει ίσως γιατί, όπως σημειώνει ο Μπουρντιέ,  

«το σχετικό βάρος του σχολικού κεφαλαίου στο σύστημα των εξηγητικών 

παραγόντων ενδέχεται μάλιστα να είναι πολύ μικρότερο από το βάρος της κοινωνικής 

καταγωγής, όταν ζητείται από όσους συμμετέχουν στην έρευνα απλώς να εκφράσουν 

μια καταστατική εξοικείωση με τη νόμιμη ή υπό νομιμοποίηση κουλτούρα, σχέση 

                                                                                                                                                                      
 
179 Αυτό επίσης φαίνεται να οφείλεται πάλι στο σχετικά ισχνό εθνικό πολιτιστικό κεφάλαιο, καθώς 
μπορούμε να υποθεσουμε πως, ενώ «η ειδική ικανότητα στις πολιτιστικές πρακτικές εξαρτάται από τις 
προοπτικές τις οποίες οι διαφορετικές αγορές, οικογενειακή, σχολική ή επαγγελματική, προσφέρουν 
αδιαχώριστα στη συσσώρευσή της, στην ενεργοποίηση και στην αξιοποίησή της, δηλαδή στο βαθμό στον 
οποίο ευνοούν την απόκτηση της ικανότητας αυτής, καθώς της υπόσχονται ή της εξασφαλίζουν κέρδη 
που είναι το καθένα και μία ενίσχυση και παρότρυνση για νέες επενδύσεις» και οι πιθανότητες να 
χρησιμοποιηθεί και να «καταστεί αποδοτική» στις διαφορετικές αγορές η πολιτιστική ικανότητα 
συντελούν ιδιαίτερα στον προσδιορισμό της ροπής προς τις «σχολικές» επενδύσεις και προς τις 
επενδύσεις τις ενίοτε αποκαλούμενες «ελεύθερες», επειδή, σε αντίθεση με όσες οργανώνονται από το 
σχολείο, μοιάζουν να μην οφείλουν τίποτα στους καταναγκασμούς ή στις παροτρύνσεις του θεσμού 
(ibid, σ.127), οι αγορές αυτές οροεξαρτώνται από τον όγκο και τη δομή του εθνικού πολιτιστικού 
κεφαλαίου. 
180 Όλα δείχνουν πως, αν, αντί να τους ζητούσαμε να αναφέρουν οι ίδιοι τους ζωγράφους που 
προτιμούν, τους προτείναμε εμείς μια ευρύτερη γκάμα ζωγράφων, η οποία θα αναπαρήγαγε ευρύτερα  
αυτή τη λογική, οι διαφορές θα ήταν πιο έντονες. Παρ’ όλα αυτά, στην έρευνά μας καταγράφηκε ένα 
είδος αισθητικού συντηρητισμού, κοινού στα πιο απομακρυσμένα από τον καλλιτεχνικό πόλο τμήματα 
της κυρίαρχης τάξης, δηλαδή μια τάση άρνησης όλων των μορφών τέχνης που υπερβαίνουν τους 
αισθητικούς κανόνες του παρελθόντος, πράγμα που επιβεβαιώνεται από το γεγονός πως δεν 
αναφέρθηκαν ακόμα και από τους πιο καλλιεργημένους ονόματα σύγχρονα, πρωτοποριακά, ονόματα 
μη παραστατικών ή εννοιολογικών ζωγράφων ή ρευμάτων. Και θα μπορούσαμε εδώ να θυμηθούμε 
πάλι τον Μπουρντιέ, ο οποίος σημειώνει πως η «ακαδημαϊκή» προτίμηση για τις γνωστές και 
αναγνωρισμένες αναπαραστάσεις συναντιέται με τη «λαϊκή» προτίμηση, για να απαιτήσει μια 
αναπαράσταση σύμφωνη με τους κανόνες ενός ήδη κατακτημένου ύφους, και για να αρνηθεί τη 
μοντέρνα τέχνη, η οποία, διακηρύσσοντας χωρίς καμία παραχώρηση την απόλυτη αυτονομία του 
τρόπου αναπαράστασης (δηλαδή του ύφους), τείνει να απαγορεύσει την εφομοιωτική ερμηνεία που θα 
επέτρεπε η πολυλειτουργικότητα της παραδοσιακής ζωγραφικής και να απαιτήσει να την 
αντιληφθούμε στις απλές μορφικές της ιδιότητες, Pierre Bourdieu, Αισθητική διάθεση….., ό.π,σ. 474 
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παράδοξη, μείγμα σιγουριάς και (σχετικής) άγνοιας όπου καταδηλώνονται τα αληθινά 

δικαιώματα της αστικής τάξης, τα οποία υπολογίζονται με μέτρο την αρχαιότητα»181. 

Όπως σημείωσε λ.χ. ένας 49χρονος πολιτικός μηχανικός ο οποίος δήλωσε πως είναι 

«λάτρης των σύγχρονων ζωγράφων, μας μιλούν καλύτερα, για τώρα και το αύριο», ή 

ένας 41χρονος χημικός, με ελεύθερη ασχολία το θέατρο, γνώστης μουσικών οργάνων 

και λάτρης του Βαν Γκογκ, τον οποίο ενδιέφεραν «έντονα οι σύγχρονοι και δε χάνω 

ευκαιρία όποτε μπορώ να επισκέπομαι εκθέσεις στο εξωτερικό». Για να μη 

μιλήσουμε γι’ αυτούς στους οποίους η κριτική στάση σε σχέση  με την ίδια την 

ερευνητική σχέση που επέδειξαν προδίδει την κοινωνική ασφάλεια σε σχέση με το 

αντικείμενο της ερώτησης με την οποία τους εφοδιάζει το πολιτισμικό τους κεφάλαιο, 

και ιδιαίτερα η καλλιτεχνική επάρκεια που αυτό παρέχει. «Δεν είναι σωστή η 

ερώτηση αυτή [με τους ζωγράφους]. Πρέπει να αλλάξει, και κυρίως να προσδιοριστεί 

αν μιλάμε για ξένους ή Έλληνες ζωγράφους, σύγχρονους ή όχι, για ποια περίοδο, πώς 

να επιλέξει κανείς μόνο τρεις,…αδύνατον» (39 ετών, γυναίκα εργαζόμενη στην 

Εφορία αρχαιοτήτων, απόφοιτη ΑΕΙ). Ή, για παράδειγμα, ακόμα, όπως ανέφερε αυτή 

                                                           
181Pierre Bourdieu, Η Διάκριση, .., ό.π, σ. 106. Ή, ακόμα αναλυτικότερα, όπως σημειώνει ο Μπουρντιέ, 
«δεδομένης της σπουδαιότητας που έχει το φαινόμενο της επιβίωσης του τρόπου απόκτησης, οι ίδιοι 
τίτλοι σπουδών ενδέχεται να εγγυώνται πολύ διαφορετικές σχέσεις με την κουλτούρα – όλο και 
λιγότερο πάντως όσο ανερχόμαστε στην κοινωνική ιεραρχία και όσο αυξάνει η τιμή που 
αναγνωρίζεται από το σχολείο στους τρόπους χρήσης των γνώσεων σε σχέση με την τιμή που 
χορηγείται στις γνώσεις. Aν ο ίδιος όγκος σχολικού κεφαλαίου ως εγγυημένου πολιτισμικού 
κεφαλαίου μπορεί και αντιστοιχεί σε διαφορετικούς όγκους κοινωνικά αποδοτικού πολιτισμικού 
κεφαλαίου, τούτο συμβαίνει πρώτα απ’ όλα επειδή ο σχολικός θεσμός, ο οποίος, έχοντας το μονοπώλιο 
της απονομής πιστοποιητικών, διέπει τη μετατροπή του κληρονομημένου πολιτισμικού κεφαλαίου σε 
σχολικό κεφάλαιο, δεν έχει το μονοπώλιο της παραγωγής του πολιτισμικού κεφαλαίου: χορηγεί λίγο 
πολύ πλήρως την επικύρωσή του στο κληρονομημένο κεφάλαιο (φαινόμενο ανισομετατροπής του 
κληρονομημένου πολιτισμικού κεφαλαίου) επειδή, ανάλογα με τη στιγμή και, την ίδια στιγμή, ανάλογα 
με τα επίπεδα και τους τομείς, ό,τι απαιτεί περιστέλλεται λίγο πολύ πλήρως σε ό,τι κομίζουν οι 
«κληρονόμοι» και επειδή αναγνωρίζει λιγότερη ή περισσότερη αξία σε άλλα είδη ενσωματωμένου 
κεφαλαίου και σε άλλες διαθέσεις (όπως στην ευπείθεια απέναντι στον ίδιο το θεσμό).(...) Έπεται ότι 
οι διαφορές που σχετίζονται με την κοινωνική τροχιά ή με τον όγκο του κληρονομημένου πολιτισμικού 
κεφαλαίου επαυξάνονται από διαφορές οι οποίες (…)αντικατοπτρίζουν αλλαγές στην κατάσταση των 
σχέσεων ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στη δομή των κοινωνικών τάξεων: σ’ αυτούς τους 
διαφορετικούς τρόπους γενιάς αντιστοιχούν διαφορετικές σχέσεις με το σχολικό σύστημα, που 
εκφράζονται σε διαφορετικές στρατηγικές πολιτισμικής επένδυσης μη εγγυημένης από το σχολικό 
θεσμό (δηλαδή αυτοδιδασκαλίας)». Pierre Bourdieu, Η Διάκριση, .., ό.π, σ. 123. Η δυνατότητα 
διευρεύνησης αυτής της διάστασης αποτελεί ένα ακόμη όριο της παρούσας εργασίας. 
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η 40χρονη εκπαιδευτικός, φιλόλογος-αρχαιολόγος με διδακτορικό στη βυζαντινή 

ιστορία, η οποία έχει «επισκεφτεί όλα τα μουσεία της Ελλάδας» και στην ερώτηση 

σχετικά με τους ζωγράφους προτίμησε να απαριθμήσει τις περιόδους που προτιμά και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την γοητεύουν, αντί να αναφέρει τους ζωγράφους 

που προτιμά και αντιστοιχούν στις περιόδους που ανέφερε, σημειώνοντας, όταν 

επιμείναμε, πως «η ερώτηση είναι πολύ περιοριστική». Ή αυτός ο 52χρονος 

μελετητής σε τράπεζα, με δυο πτυχία ΑΕΙ, ο οποίος, δυσφορώντας, σημείωσε πως  

«δεν είναι δυνατόν να καταταχθούν οι ζωγράφοι σε συγκεκριμένο αριθμό κατά 

προτίμηση». Για να μη μιλήσουμε για το σνομπισμό με τον οποίο αντιμετώπισαν την 

ερώτηση οι ίδιοι οι ζωγράφοι, χαρακτηρίζοντάς την  πολύ «σχολική», όπως αυτός ο 

56χρονος καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών, ή «πολύ αφελή», όπως αυτός ο 

61χρονος ζωγράφος-γλύπτης.    

Με ό,τι προηγείται αντιλαμβανόμαστε πως βρισκόμαστε μπροστά σε δύο θεμελιώδη 

γεγονότα: κατά πρώτο λόγο μπροστά στην επιβεβαίωση μιας στενής σχέσης που 

συνδέει την επίσκεψη στα μουσεία με το σχολικό κεφάλαιο (που υπολογίστηκε με 

μέτρο τα πτυχία) και με την κοινωνική καταγωγή (που προσδιορίσαμε διαμέσου του 

επαγγέλματος), και κατά δεύτερο λόγο μπροστά στο γεγονός ότι, με βάση το ίδιο 

σχολικό κεφάλαιο, το βάρος της κοινωνικής καταγωγής στο εξηγητικό σύστημα της 

επίσκεψης στα μουσεία φαίνεται να τείνει να αυξάνει όσο απομακρυνόμαστε από 

τους νομιμότερους τομείς.  

Η παρατήρησή μας αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την γενικότερη διαπίστωση στο 

χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και του πολιτισμού πως «όσο περισσότερο 

αναγνωρισμένες είναι από το σχολικό σύστημα οι μετρούμενες ικανότητες, τόσο 

περισσότερο “σχολικές” είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή τους 

και τόσο ισχυρότερη η σχέση ανάμεσα στην επίδοση και στον τίτλο σπουδών ο 

οποίος, ως λίγο πολύ πρόσφορος δείκτης του αριθμού των ετών σχολικής εγχάραξης, 
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εγγυάται το πολιτισμικό κεφάλαιο πληρέστερα ή ελλιπέστερα, ανάλογα με το αν έχει 

κληρονομηθεί από την οικογένεια ή έχει αποκτηθεί στο σχολείο, και ο οποίος, κατά 

συνέπεια, είναι ένας άνισα πρόσφορος δείκτης του κεφαλαίου αυτού»182. Έτσι, αν 

παρατηρούμε μια γενικευμένη «ορθόδοξη» προτίμηση από τη μεριά των ανώτερων 

τάξεων, αυτό σημαίνει πως η αισθητικές τους κατηγορίες κυριαρχούνται από αρχές 

που μεταβιβάστηκαν από παρελθούσες εμπειρίες. Όλα δείχνουν πως στο εσωτερικό 

των ανώτερων τάξεων στα τμήματα αυτά στη δομή του πολιτισμικού τους κεφαλαίου 

των οποίων υπερισχύει το σχολικό κεφάλαιο σε σχέση με το ευρύτερα πολιτισμικό, 

που συνδέεται με μια ανώτερη κοινωνική καταγωγή (προδίδοντας, δηλαδή,  έμμεσα 

την κοινωνική τους τροχιά), παρατηρούμε πέρα από μια τάση δήλωσης των 

κοινωνικά καθιερωμένων ζωγράφων [« ... τους πιο γνωστούς θα σας πω τώρα..»( 

απόφοιτος ΑΕΙ, 25 χρονών, δεν ασχολείται με καμιά μορφή τέχνης)] και μια 

ελεγχόμενη αμηχανία [«Δεν θα ήθελα να απαντήσω, δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με τη 

ζωγραφική» (γιατρός, 34 χρονών), «Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα... υπενθυμίστε μου 

μερικούς...»( δικαστής, γυναίκα, 39 χρονών), «...δεν ασχολούμαι με τη ζωγραφική, 

γνωρίζω γενικά πράγματα...»,( ορκωτός λογιστής, 37 χρονών)], αν όχι μια άρνηση 

απάντησης (όπως στην περίπτωση ενός λογιστή 46 χρονών, στην περίπτωση μιας 

φοιτήτριας στην Κοινωνική Εργασία, ή ενός υπομηχανικού).  

Μέσα στην ίδια λογική θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε την αγορά οδηγών, και 

γενικότερα διαφόρων ειδών πώλησης από τα μουσεία,  από τα ίδια αυτά στρώματα     

( βλ παρακάτω Σχεδιάγραμμα XV).  

 

 

 

                                                           
182 Pierre Bourdieu, Η Διάκριση, .., ό.π, σ. 55-56.   
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Με άλλα λόγια, οι καλλιεργημένοι επισκέπτες οι οποίοι «ανήκουν στην κουλτούρα 

όσο και αυτή τους ανήκει», όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Μπουρντιέ, εφαρμόζοντας 

στα έργα τέχνης κληρονομημένες κατηγορίες αντίληψης, δεν κάνουν τίποτα άλλο από 

το να εκφράζουν, όπως στην περίπτωση των προτιμώμενων ζωγράφων, «την αλήθεια 

της καλλιεργημένης εμπειρίας η οποία είναι, εξορισμού, παραδοσιακή»183.  

Και, τέλος, το γεγονός ότι η αμηχανία αυτών που δε διαθέτουν τον κατάλληλο 

πολιτισμικό κώδικα  υποδηλώνει πως η κατανόηση ενός έργου τέχνης αποτελεί 

πάντοτε άμεση αποκωδικοποίηση η οποία καθίσταται δυνατή από την αντιστοιχία 

μεταξύ του αντικειμενοποιημένου στο έργο κώδικα και του υποκειμενικοποιημένου 

υπό μορφή αισθητικών, νοητικών κατηγοριών και σωματικών σχημάτων, προϊόν μιας 

                                                           
183 Pierre Bourdieu, Alain Darbeel, L’amour…, ό.π, σ. 96-97. Βλ. και σχετικές αναπτύξεις στο 
προηγούμενο κεφάλαιο αναφορικά με την σχέση μεταξύ ισχυρής αυτονομίας των καλλιτεχνικών 
πεδίων και των καλλιεργημένων τάξεων.  
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μακράς και αργής διαδικασίας εσωτερίκευσης, θα μπορούσαμε, με βάση τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας, να το δούμε και στην ειδικότερη περίπτωση των 

επισκεπτών της Εθνικής Πινακοθήκης.  

Αν δεχθούμε πως η Εθνική Πινακοθήκη (ΕΠ) τοποθετείται στις υψηλές θέσεις της 

ειδικής ιεραρχίας των μουσείων, εκπροσωπώντας, κατά  την περίοδο της έρευνάς μας, 

τα «λιγότερο σχολικά έργα», τα έργα της πρωτοπορίας, ως ένας από τους 

παραδειγματικούς χώρους της «ελεύθερης κουλτούρας»184, στο ίδιο συμπέρασμα μας 

οδηγεί τόσο το γεγονός ότι το 79,1% των επισκεπτών ( στους οποίους δε βρίσκουμε 

απόφοιτους δημοτικού) της ΕΠ είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, όσο και το γεγονός ότι από το 

σύνολο των επισκεπτών της ΕΠ που παίζουν κάποιο όργανο ή ασχολούνται με κάποια 

τέχνη το 54,3% ασχολούνται με το πιάνο και το 69,6% με τη ζωγραφική (ενώ, 

αντίστοιχα,  στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο  Αθηνών, που είναι πιο κοντά στη 

σχολική κουλτούρα, τα  αντίστοιχα ποσοστά  στο μορφωτικό επίπεδο των επισκεπτών 

είναι  63,2% και 0,6% , 25,9% και 34%  στο πιάνο και στη ζωγραφική)185. 

Επιπροσθέτως, το γεγονός του συνδυασμού οικονομικού και πολιτισμικού κεφαλαίου 

και οι επιδράσεις του στην πολιτισμική πρακτική επιβεβαιώνονται και από το ότι οι 

επισκέπτες στην ΕΠ είναι αυτοί που επισκέπτονται περισσότερο μουσεία του 

εξωτερικού, όπως βλέπουμε  στους δυο  πίνακες που ακολουθούν. 

 
 

                                                           
184 Να αποσαφηνίσουμε εδώ πως «το σχολικό σύστημα ορίζει την “ελεύθερη” κουλτούρα το λιγότερο 
αρνητικά, οριοθετώντας στο εσωτερικό της κυρίαρχης κουλτούρας τον τομέα όλων όσα εγγράφει στο 
πρόγραμμά του και ελέγχει με τις εξετάσεις του. Eίναι γνωστό ότι ένα πολιτιστικό αντικείμενο είναι 
τόσο περισσότερο “σχολικό” όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο της σχολικής βαθμίδας στην οποία 
διδάσκεται και απαιτείται (όπου το όριο του “σχολικού” είναι η “πρωτοβάθμια”) και ότι, όσο 
προχωρούμε προς τις υψηλότερες εκπαιδευτικές κατηγορίες, ο σχολικός θεσμός παραχωρεί ολοένα 
υψηλότερη τιμή στην “ελεύθερη” κουλτούρα και αρνείται ολοένα περισσότερο τις πλέον “σχολικές” 
μετρήσεις της κουλτούρας (όπως το άμεσο και κλειστό ερωτηματολόγιο για τους συγγραφείς, τις 
χρονολογίες και τα γεγονότα)», Pierre Bourdieu, Η Διάκριση, .., ό.π, σ. 65-66. 
185 Βλ. παραπάνω στο Πρώτο Μέρος, Πίνακες 20-23. Επιβεβαιώνεται άλλη μια φορά και στην έρευνά 
μας το γεγονός του άνισου καταμερισμού των μέσων πρόσβασης στο έργο τέχνης, και ειδικότερα στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η διάσταση του γενικότερα διαπιστωμένου γεγονότος πως όσο πάμε προς το 
σύγχρονο τόσο ανώτερη είναι η κοινωνική δομή του κοινού.    
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Πίνακας 57.   Ποια είναι τα τελευταία  3 μουσεία που επισκεφτήκατε; 
  
 
Κατηγορία                                                                            Σύνολο 
                                                              Συχνότητα                 % 
_____________________________________________________________ 
 
Ακροπόλεως                                              180                      10,6 
  
ΕΑΜΑ                                                       198                      11,6 
 
Λοιπά μουσεία 
Αθηνών                                                      457                     26,8 
 
Μουσεία  επαρχίας                                     624                     36,6 
 
Μουσεία  εξωτερικού                                  245                     14,4 
______________________________________________________________ 
Σύνολο                                                        1704                     100,0 

 
 
 

Πίνακας 58.  Σε ποιο μουσείο; 
 

 
  Κατηγορία             Σύνολο          ΕΑΜΑ          ΑΜΧ          ΕΙΜΑ              ΕΠ 
__________________________________________________________________ 
                                 Ν= 659          Ν= 307         Ν= 113        Ν= 119          Ν=120 
__________________________________________________________________ 
 
Ακροπόλεως                   19,4             25,4                5,3              21,0              15,8 
 
ΕΑΜΑ                             19,4             17,6              20,4              19,3              23,3 
 
Λοιπά μουσεία 
Αθηνών                            12,1               8,4                9.0              16,0              20,7 
 
Μουσεία επαρχίας            40.2            42,9               56,3              32,0             26,8 
 
Μουσεία εξωτερικού          8,8              5,8                 8,9              11,8             13,3  
____________________________________________________________________ 
     Σύνολο                        100,0          100,0            100,0             100,0           100,0 
 

 

Ο ρόλος της συσσώρευσης του πολιτισμικού κεφαλαίου και οι επιδράσεις του που 

αναδεικνύονται από την έρευνά μας φαίνεται να επιβεβαιώνονται έστω και έμμεσα 
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στα βασικά αποτελέσματα της μικρής σε έκταση έρευνάς μας, με σκοπό 

συμπληρωματικής ισχύος επιβεβαίωση  πάνω σε φοιτητές σχετικά με μια μικρή σειρά 

πολιτισμικών πρακτικών και στάσεων που εξετάσαμε. Ειδικότερα, στην έρευνά μας 

αυτή αναδεικνύεται η  συμβολή, στην διερεύνηση δευτερευουσών διαφοροποιήσεων 

των πρακτικών, κυρίως του μορφωτικού κεφαλαίου της μητέρας – και ενίοτε ενός 

γονέα των γονέων – στο σύστημα των επεξηγηματικών μεταβλητών των πολιτισμικών 

πρακτικών και στάσεων. Πράγματι, από την έρευνά μας πάνω σε 62 φοιτητές του 

τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης παρατηρούμε πως ο αριθμός των αγαπημένων συγγραφέων 

αυξάνει όσο οι γονείς των φοιτητών προέρχονται από ανώτερες θέσεις της 

κοινωνικοεπαγγελματικής και εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Από την άλλη πλευρά επίσης, 

όσον αφορά τους αγαπημένους τους ζωγράφους, μπορούμε να πούμε ότι ο 

παράγοντας που φαίνεται να παίζει κυρίως ρόλο στον αριθμό των ζωγράφων που 

αναφέρθηκαν από τους φοιτητές είναι το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας τους186. 

Πράγματι, η κύρια επίδραση του παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα 

στον αριθμό των ζωγράφων που αναφέρουν οι φοιτητές δεν φαίνεται να είναι 

στατιστικά σημαντική, πράγμα που σημαίνει ότι οι συχνότητες των φοιτητών που 

μοιράζονται στην κλίμακα 0-5 ζωγράφων δεν είναι σημαντικά διαφορετικές όταν 

αλλάζει το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα τους187. Ωστόσο παρατηρούμε πως από 

                                                           
186 Παρατηρούμε, για παράδειγμα, ότι το 35% των φοιτητών με μητέρα δημοτικής εκπαίδευσης 
προτιμά τον Θεοτοκόπουλο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό γι’ αυτούς με μητέρα γυμνασιακής-τεχνικής 
εκπαίδευσης είναι 12,5%. Από τους φοιτητές με μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης δηλώνει προτίμηση 
στον  Θεοτοκόπουλο το 75%. 
187 Για παράδειγμα, από τους φοιτητές με πατέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 23,5% δεν έχει αναφέρει 
κανέναν ζωγράφο, το 29,4% έχει αναφέρει έναν, το 11,8% δύο, το 23,5% τρεις, ενώ οι υπόλοιποι 
μοιράζονται εξίσου σε τέσσερις και πέντε ζωγράφους, με ποσοστά 5,9% (δηλαδή 1 φοιτητής) στην 
καθεμιά κατηγορία. Από τους φοιτητές με πατέρα γυμνασιακής-τεχνικής εκπαίδευσης το 25% δεν έχει 
αναφέρει κανένα ζωγράφο, ένα ακόμη 25% έχει αναφέρει έναν και οι υπόλοιποι μοιράζονται εξίσου σε 
δύο, τρεις και τέσσερις ζωγράφους, με ποσοστά 16,7% σε καθεμιά από τις κατηγορίες, ενώ κανείς τους 
δεν έχει αναφέρει πέντε ζωγράφους. Από τους φοιτητές με πατέρα λυκειακής εκπαίδευσης το 9,5% δεν 
έχει αναφέρει κανένα ζωγράφο, το 14,3% έχει αναφέρει έναν, το 19% δύο, το 33,3% έχει αναφέρει 
τρεις, ενώ τα ποσοστά των φοιτητών αυτής της κατηγορίας που έχουν αναφέρει τέσσερις και πέντε 
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τους φοιτητές με πατέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας κανείς δεν δηλώνει 

προτίμηση στον Εγγονόπουλο. Από αυτούς με πατέρα μεσαίας επαγγελματικής 

κατηγορίας προτιμά τον Εγγονόπουλο το 5%, ενώ από αυτούς με πατέρα ανώτερης το 

16,7%. Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνει το επίπεδο της επαγγελματικής κατηγορίας του 

πατέρα των φοιτητών αυξάνουν οι δειγματικές πιθανότητες αυτών που προτιμούν 

λιγότερο σχολικά καθιερωμένους ζωγράφους. Ταυτόχρονα παρατηρούμε, πάντα στην 

ίδια προοπτική συσχέτισης, πως ο παράγοντας που φαίνεται να παίζει ρόλο στον 

αριθμό των ξένων γλωσσών που οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο τουλάχιστον Lower 

είναι η μόρφωση του πατέρα τους και, πως, όσον αφορά τον αριθμό των ξένων 

γλωσσών που οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο Proficiency, αυτός φαίνεται να 

επηρεάζεται, εκτός από τη μόρφωση του πατέρα τους, και από το επάγγελμα της 

μητέρας και του παππού τους. Επίσης, παρατηρούμε τόσο πως ο παράγοντας που 

φαίνεται να παίζει κυρίως ρόλο στα πανεπιστημιακά αναγνώσματα των πρωτοετών 

φοιτητών είναι το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας τους, όσο και το γεγονός ότι ο 

παράγοντας που φαίνεται να παίζει κυρίως ρόλο στη συχνότητα με την οποία οι 

πρωτοετείς φοιτητές επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη είναι το επάγγελμα του πατέρα 

τους. Όπως και το γεγονός ότι ο μοναδικός παράγοντας που φαίνεται να παίζει ρόλο 

στο μέγεθος των ταξιδιών στο εξωτερικό που έχουν κάνει οι πρωτοετείς φοιτητές όσο 

και στον αριθμό των επισκέψεων στα μουσεία είναι το μορφωτικό επίπεδο της 

μητέρας τους, και τα δυο αυτά γεγονότα φαίνεται να συνδέονται στενά188.  

 

                                                                                                                                                                      
ζωγράφους είναι 19% και 4,8% αντίστοιχα. Από τους φοιτητές με πατέρα ανώτερης εκπαίδευσης το 
25% δεν έχει αναφέρει κανένα ζωγράφο, το 8,3% έχει αναφέρει έναν, ένα ακόμη 25% έχει αναφέρει 
δύο, το 8,3% τρεις, ενώ τα ποσοστά αυτών που έχουν αναφέρει τέσσερις και πέντε ζωγράφους είναι 
25% και 8,3% αντίστοιχα. 
188 Από τους 62 φοιτητές του δείγματος 24 (38,7%) δεν έχουν επισκεφθεί κανένα μουσείο τον 
τελευταίο χρόνο, 34 (54,8%) έχουν επισκεφθεί ελληνικά μουσεία, ενώ μόνο 4 (6,5%) έχουν επισκεφθεί 
μουσεία του εξωτερικού. Για να μην επιβαρύνουμε την αναγνωσιμότητα του κειμένου και επειδή ο 
αριθμός των  παρατηρήσεων ήταν μικρός, προκειμένου να τεθούν οι όροι της ερμηνευσιμότητάς τους, 
η πλήρης ανάλυση των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στο παράρτημα του παρόντος μέρους. 
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Γενικότερα, αν συγκρίνουμε, επιστρέφοντας στην κυρίως έρευνά μας, το κοινό της 

ΕΠ και των Ιστορικών μουσείων, μπορούμε γενικεύοντας να παρατηρήσουμε και να 

υποθέσουμε ταυτόχρονα πως όσο περισσότερο ένα μουσείο προσφέρει 

διαφοροποιημένα έργα τόσο πιο διαφοροποιημένο κοινό μπορεί να υποδεχθεί και, 

όπως φαίνεται από ό,τι προηγείται, η διαφοροποίηση αυτή του κοινού δεν μπορεί να 

επεκταθεί παρά μέχρι τις μικροαστικές τάξεις, καθώς όλα τείνουν να δείξουν πως για 

τις κατώτερες τάξεις, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις που συνδέονται με ορισμένες 

ειδικές κοινωνικές τροχιές, η επίσκεψή τους παραμένει περισσότερο γεγονός 

τυχαιότητας παρά προϊόν μιας προγενέστερης πληροφόρησης σχετικά με τα 

προτεινόμενα από τα μουσεία έργα.  Γενικότερα, όλα τείνουν να δείξουν πως υπάρχει 

μια πολιτισμική ιεραρχία των μουσείων της οποίας η δομή είναι ομόλογη της δομής 

των πολιτισμικών και σχολικών ιδιοτήτων του πληθυσμού που τα επισκέπτεται: όσο 

πιο ισχυρό είναι το πολιτισμικό και σχολικό κεφάλαιο των επισκεπτών τόσο 

περισσότερο αυτοί εμφανίζονται στα  μουσεία τα πιο «πρωτοποριακά» και 

«καλλιτεχνικά», και μάλιστα η συσχέτιση αυτή γίνεται τόσο πιο ισχυρή όσο στο 

εσωτερικό της δομής του μορφωτικού κεφαλαίου το αμιγώς πολιτισμικό τμήμα του 

είναι πιο ισχυρό189.  

Το γεγονός, επίσης, πως μόνο στην ΕΠ, στο «πιο καλλιτεχνικό μουσείο», όπως 

παρατηρεί ένας επισκέπτης, στο μουσείο στο οποίο αντικείμενα της έκθεσης  

αποτελούν τα λιγότερο σχολικά έργα, τα έργα που αποτελούν περισσότερο 

αντικείμενα της «ελεύθερης κουλτούρας», οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών, ενώ η 

διαφορά αυτή αντιστρέφεται στη  περίπτωση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου 

                                                           
189 Για παράδειγμα, όσο πιο μακροχρόνιες σπουδές έχουν κάνει οι επισκέπτες, και μάλιστα όσο 
μεγαλύτερο μέρος των σπουδών τους έχει πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, ιδιαιτέρως σε χώρες με 
ισχυρό εθνικό πολιτισμικό κεφάλαιο, τόσο περισσότερο εμφανίζονται στην ΕΠ. Για παράδειγμα, «στη 
Γαλλία όταν σπούδαζα και σύχναζα στο Λούβρο και στο Ορσέ παρατηρούσα πόσο διαφορετική σχέση 
έχει ο κόσμος με το μουσείο», όπως σημειώνει μια  γυναίκα 38 ετών, με μεταπτυχιακό στην ιστορία, 
επισκέπτρια στην ΕΠ.  
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Αθηνών, μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε την αντίθεση μεταξύ του hard (που 

συνδέεται με το ισχυρό, το μεγάλο, την αγορά και την πολιτική) και του soft (που 

συνδέεται με το ασθενές,  το μικρό, το μαλακό) στο χώρο της πολιτισμικής 

κατανάλωσης. Η αντίθεση αυτή διατηρεί μία σχέση ομολογίας με την κυρίαρχη 

διάκριση μεταξύ αρσενικού και θηλυκού και με τις δευτερεύουσες αντιθέσεις που 

χαρακτηρίζουν τον καταμερισμό της εργασίας μεταξύ των δύο φύλων. Για άλλη μια 

φορά, η ανδρική τάξη πραγμάτων τείνει να γίνεται αποδεκτή ως αυτονόητη, χάρη στη 

σχεδόν απόλυτη και άμεση συμφωνία που καθιδρύεται, από τη μια, ανάμεσα στις 

κοινωνικές δομές, όπως αυτές που εκφράζονται στην κοινωνική οργάνωση του χώρου 

και του χρόνου και στον καταμερισμό της εργασίας μεταξύ των δύο φύλων, και, από 

την άλλη, στις εγγεγραμμένες στα σώματα και τους εγκεφάλους γνωστικές δομές190.  

Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο Πιερ Μπουρντιέ, «μια σχέση τόσο στενή όσο εκείνη που 

εγκαθιδρύεται έτσι ανάμεσα στο σχολικό κεφάλαιο (…) και σε γνώσεις ή πρακτικές 

σε τομείς τόσο ξένους προς τη σχολική εκπαίδευση (…) θέτει στον ύψιστο βαθμό, 

όπως αντίστοιχα και η σχέση ανάμεσα στις τακτικές επισκέψεις στα μουσεία και στον 

τίτλο σπουδών, το ερώτημα της σημασίας της, δηλαδή της πραγματικής ταυτότητας 

των δύο συνδεόμενων όρων που ορίζονται μέσα ακριβώς στη σχέση τους: η 

στατιστική σχέση φανερώνει και ταυτόχρονα αποκρύπτει μια σημασιολογική σχέση 

όπου εμπερικλείεται η αλήθεια της. Δεν έχουμε τίποτα εξηγήσει, ούτε και έχουμε 

κατανοήσει τίποτα, όταν αποδεικνύουμε την ύπαρξη μιας ισχυρής συσχέτισης 

ανάμεσα σε μια λεγόμενη ανεξάρτητη μεταβλητή και σε μια λεγόμενη εξαρτημένη 

μεταβλητή: όσο δεν έχουμε καθορίσει τι υποδηλώνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

δηλαδή σε κάθε ιδιαίτερη σχέση, καθένας από τους όρους της σχέσης (για 

                                                                                                                                                                      
 
190 Pierre Bourdieu, Η Ανδρική Κυριαρχία, Επιμ-Επίλογος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, 2η εκδ. Στάχυ, 
1999. 
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παράδειγμα, το μορφωτικό επίπεδο και η γνώση των συνθετών), η στατιστική σχέση, 

όσο μεγάλη κι αν είναι η ακρίβεια με την οποία μπορεί να προσδιοριστεί σε 

αριθμητικό επίπεδο, παραμένει ένα σκέτο δεδομένο, στερημένο νοήματος. Kαι η 

“διαισθητική” ημικατανόηση στην οποία είθισται να αρκείται κανείς σε παρόμοιες 

περιπτώσεις, μεταθέτοντας την προσπάθεια στην εκλέπτυνση της μέτρησης όσον 

αφορά την «ένταση» της σχέσης, συνδυάζεται με την ψευδαίσθηση της σταθερότητας 

των μεταβλητών ή των παραγόντων, η οποία απορρέει από την ονομαστική ταυτότητα 

των δεικτών ή των όρων που δηλώνουν τις μεταβλητές αυτές και τους παράγοντες, 

προκειμένου να αποτραπεί η διερεύνηση των συνδεόμενων όρων, «δεικτών» που δεν 

ξέρει κανείς τι δείχνουν, αναφορικά με το νόημα το οποίο περιβάλλονται στην υπό 

εξέταση σχέση και το οποίο προσδέχονται από την ίδια αυτή σχέση»191.  

Αυτή ακριβώς την ειδική σχέση η οποία στην περίπτωσή μας εξειδικεύεται στη σχέση 

μεταξύ μορφωτικού κεφαλαίου και τακτικής επίσκεψης στα μουσεία, πρακτική 

σχετικά ακόμη όχι στενά συνδεδεμένη με την σχολική εκπαίδευση, όπως θα δούμε 

παρακάτω,  θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε στο κεφάλαιο που ακολουθεί, 

προσπαθώντας να υπεισέλθουμε βαθύτερα στην λογική των υποθέσεων που, 

εμμέσως, διατυπώσαμε αναφορικά με την λογική της. 

                                                           
191  Pierre Bourdieu, Η Διάκριση, .., ό.π, σ. 60. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙIΙ 

 
Κληρονομημένες ιδιότητες και επίκτητες ιδιότητες: 

η καλλιτεχνική διάθεση  και η αμνησία της γέννησής της 
 
  
«Les mots de supérieur et d’inférieur n’ont  

scientifiquement pas de sens. Pour la science, les êtres  
ne sont pas les uns au dessus des autres. Ils sont seulement  

différents, parce que leur milieu diffère. Il n’y pαs une manière  
d’être et de vivre qui soit meilleure pour tous,  
à l’exclusion de tout autre, et par conséquent  

il n’est pas possible de les classer hiérarchiquement suivant  
qu’ils s’éloignent  ou se rapprochent de cet idéal unique».  

 
E. Durkheim  

 

Αν, όπως προσπαθήσαμε να δείξουμε με ό,τι προηγείται, εγκαθιδρύονται, πράγματι, 

στενές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εκφάνσεων της πρακτικής της επίσκεψης στα 

μουσεία και του επιπέδου της εκπαίδευσης, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς με 

ποιον τρόπο επιδρά η δράση του Σχολείου, καθώς είναι γνωστό πως η διδασκαλία και 

η εκπαίδευση στην ιστορία της τέχνης και στην τέχνη γενικότερα αποτελούν μικρό, 

αν όχι ανύπαρκτο, ουσιαστικά, τμήμα της επίσημης σχολικής εκπαίδευσης.  

Είναι γνωστό πως, πέρα από τις επίσημες οδηγίες των κεντρικά οργανωμένων από το 

Υπουργείο εγκυκλίων, στην πράξη δεν υπάρχει μια μόνιμα οργανωμένη, άμεσα 

προσανατολισμένη εγχάραξη της καλλιτεχνικής κουλτούρας. Το βασικό αποτέλεσμα 

αυτής της κατάστασης είναι ότι, παρ’ όλες τις αλλαγές που έγιναν στο περιεχόμενο 

της εγκύκλιας εκπαίδευσης τα τελευταία είκοσι χρόνια, η συστηματική και όχι η 

ελάχιστη θεσμικά υποχρεωτική πολιτισμική εκπαίδευση εντός του Δημόσιου 

Σχολείου επαφίεται στον «πατριωτισμό» των δασκάλων και των καθηγητών.  

Η πραγματικότητα, πράγματι, είναι πολύ διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται 

ως πρόθεση στα επίσημα προγράμματα του Υπουργείου, τόσο στο επίπεδο  του 
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μαθήματος των Εικαστικών όσο και στο επίπεδο της Ιστορίας της Τέχνης ως 

σχολικού μαθήματος.  

Στην πρώτη περίπτωση, θα μπορούσαμε να πολλαπλασιάσουμε τους δείκτες που θα 

έδειχναν αυτή την αναντιστοιχία, αλλά περιοριζόμαστε να παραθέσουμε τα λόγια 

μιας δασκάλας. Όπως χαρακτηριστικά, λοιπόν, μας είπε μια δασκάλα στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, «Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου για το 

μάθημα της αισθητικής αγωγής προβλέπονται οι εξής ώρες ανά τάξη την εβδομάδα: 

Α΄ τάξη: 3 ώρες, Β΄ τάξη: 3 ώρες, Γ΄ τάξη: 3 ώρες, Δ΄ τάξη: 3 ώρες, Ε΄ τάξη: 2 ώρες, 

Στ΄τάξη: 2 ώρες. Τώρα, για τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις η μια από τις 3 ώρες, όταν 

υπάρχει μουσικός, δίνονται για μουσική, οπότε μένουν οι άλλες 2. Για το τι ακριβώς 

καλλιτεχνική εκπαίδευση παρέχεται είναι δύσκολο να έχουμε συνολική εικόνα, 

καθώς δεν υπάρχει αξιολόγηση στο σχολείο, για να βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται σε 

όλα τα σχολεία της χώρας. Από όσο όμως “παίρνει το μάτι μας”, αυτό που γίνεται 

είναι το εξής: όταν ο δάσκαλος δεν έχει ο ίδιος ασχοληθεί με την αισθητική αγωγή, 

δεν έχει παρακολουθήσει ίσως κάποια σχετικά σεμινάρια ή γενικότερα, όπως λέμε, 

“δεν πιάνει το χέρι του”,  δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Στο μάθημα αυτό δίνουν 

σημασία συνήθως νεαρές σε ηλικία δασκάλες με “μεράκι”. Σπάνια μεγαλύτερες, οι 

οποίες όμως πρέπει να έχουν επίσης “μεράκι”, που σχεδόν πάντα δεν έχουν. Όταν το 

μάθημα αυτό το κάνει ο δάσκαλος της τάξης, αυτό που γίνεται συνήθως είναι ή να 

παραμελείται τελείως (ειδικά στις μεγαλύτερες τάξεις, που χρησιμεύει στο να 

“βουλώνουμε τρύπες από άλλα μαθήματα”) ή να γίνεται το εξής: ο δάσκαλος δίνει 

στα παιδιά έτοιμα σχέδια, τα οποία τα παιδιά πρέπει απλώς να χρωματίσουν, ή, 

ακόμη χειρότερα, δεν δίνει τίποτα και τους λέει απλώς “ζωγραφίστε” προκειμένου 

εκείνος να προλάβει να διορθώσει εργασίες και τετράδια, οπότε τα παιδιά 

ζωγραφίζουν ελεύθερα. Από προσωπική εμπειρία, που εγώ είμαι και μια δασκάλα 

που έχω πάρει ειδίκευση από το παν/μιο για το μάθημα αυτό και ως φοιτήτρια είχα 
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παρακολουθήσει και μαθήματα ζωγραφικής σε παιδιά σε καλλιτεχνικό εργαστήρι στο 

Ρέθυμνο, όπου γίνονταν πολύ καλή δουλειά, ελάχιστα έχω εφαρμόσει στο σχολείο. 

Όταν μπήκα στην διαδικασία να ασχοληθώ λίγο παραπάνω, ήταν γιατί είχα πόστο στο 

ολοήμερο, οπότε δεν ήμουν επιφορτισμένη με τάξη, και προκειμένου επίσης να 

συμπληρώνω το ωράριό μου έκανα καλλιτεχνικά 2 ώρες στην Τρίτη Δημοτικού. 

Όμως, όπως σας είπα, δεν είχα τίποτε άλλο να κάνω, οπότε αφιέρωνα χρόνο σε αυτό. 

Καταλαβαίνετε ότι άλλοι, που είναι τελείως άσχετοι με το θέμα, δεν κάνουν 

απολύτως τίποτα. Για το τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά σε ένα μάθημα όπου ο 

δάσκαλος κάπως ασχολείται: Λόγω έλλειψης χρόνου αλλά κυρίως λόγω έλλειψης 

υποδομών (για παράδειγμα, το μάθημα δεν γίνεται σε χωριστή αίθουσα 

καλλιτεχνικών, όπου θα μπορούσαν τα παιδιά να φυλάσσουν εκεί τα υλικά τους, να 

μην μας νοιάζει αν θα λερωθούν τα θρανία, να έχουμε τη βρυσούλα μας να 

πλενόμαστε κτλ), λόγω έλλειψης εργαστηρίου, με άλλα λόγια, αυτό που προτιμάται 

συνήθως από τους δασκάλους που “έχουν μεράκι”, επαναλαμβάνω, είναι οι εύκολες 

χειροτεχνίες, τυποποιημένα πακέτα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Οι εργασίες αυτές 

το μόνο που απαιτούν είναι η χρήση ψαλιδιού, κόλλας και μαρκαδόρων και στόχο 

έχουν μια απλή κατασκευή, μια μάσκα για τις Aπόκριες, ένα στεφάνι για την 

Πρωτομαγιά, έναν Άγιο Βασίλη για τα Χριστούγεννα κτλ. Αποφεύγεται, με άλλα 

λόγια, η χρήση “δύσκολων υλικών”, τέμπερας, για παράδειγμα, που όμως είναι 

βασικά για τη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού έργου, να μάθουν π.χ. να αναμειγνύουν 

χρώματα, να παίζουν με το χρώμα και να δημιουργούν πραγματικά. Και, φυσικά, 

ούτε συζήτηση για άλλου τύπου δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο της 

αισθητικής αγωγής, παράδειγμα, χρήση πηλού, ή γύψου, ή γενικά κατασκευές που 

απαιτούν χρήση διάφορων άλλων υλικών. Δεν ισχύουν ωστόσο τα ίδια στην 

περίπτωση του απογευματινού προγράμματος, δηλαδή του ολοήμερου. Στο 

πρόγραμμα του ολοήμερου υπάρχουν οι αντίστοιχες ώρες αισθητικής αγωγής, 2 ώρες 
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για όλες τις τάξεις, κατ’ επιλογήν όμως, οι μαθητές έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε 

εικαστικά, μουσική, θέατρο και χορό. Δικαιούνται να επιλέξουν 2 αντικείμενα από τα 

4, όπου θα κάνουν 2 ώρες στο καθένα.  Εκεί σε όσα σχολεία έχω δει, και απ’ όσο 

ξέρω, παρ’ όλη την έλλειψη υποδομών, γίνεται εναλλακτική δουλειά στο μάθημα, το 

οποίο όμως γίνεται από καθηγητές που συνήθως έχουν τελειώσει την Καλών Τεχνών, 

και δουλεύουν ως ωρομίσθιοι στο ολοήμερο. Αυτοί έχουν τις απαραίτητες γνώσεις 

και κάνουν το μάθημα κανονικά, και έχουν και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ειδικό 

κονδύλι που δίνεται ακόμα στα σχολεία για την αγορά των απαραίτητων, στο 

ολοήμερο πρόγραμμα, όχι στο πρωινό. Στο πρωινό, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι 

παραπάνω, ή πληρώνουμε υλικά από την τσέπη μας, χαρτόνια κτλ, ή βάζουμε τα 

παιδιά να αγοράζουν. Όσον αφορά τις επισκέψεις στα μουσεία, αυτό που προβλέπεται 

είναι μια εκπαιδευτική εκδρομή κάθε μήνα, αυτή μπορεί να είναι επίσκεψη σε 

μουσείο, σε θέατρο ή γενικά σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η έννοια της 

εκδρομής του τύπου πάμε τα παιδιά σε ένα πάρκο, για παράδειγμα, και τα αφήνουμε 

ελεύθερα έχει, πιστεύω, καταργηθεί πλέον στα σχολεία της πόλης. Στο σχολείο μας 

δεν κάνουμε ποτέ τέτοιου είδους εκδρομές, γιατί φοβόμαστε τυχόν ατυχήματα και το 

αποφεύγουμε. Ωστόσο, η επίσκεψη στα μουσεία είναι σπανιότερη. Αυτό που 

συνήθως προτιμάται είναι επισκέψεις στο θέατρο, ή σε παιδικό κινηματογράφο ή, 

ακόμα καλύτερα, σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου αναλαμβάνουν τα παιδιά 

οι υπεύθυνοι του προγράμματος και οι δάσκαλοι κάθονται και περιμένουν να 

τελειώσει. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αφορά την καλλιτεχνική αγωγή, τη 

μουσειακή αγωγή, περιβαλλοντική αγωγή κτλ. Πέρυσι εμείς, για παράδειγμα, κάναμε 

μια μόνο επίσκεψη στο Γουλανδρή, όπου ούτε καν μας έκαναν ξενάγηση και την 

ξενάγηση την έκανα μόνη μου στους μαθητές μου». 

Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή δηλαδή της Ιστορίας της Τέχνης ως σχολικού 

μαθήματος, για το ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών και τα νέα Π.Σ. των 
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Εικαστικών,  που ισχύουν από το 1999, θα μπορούσαμε να πολλαπλασιάσουμε επίσης 

τις κριτικές που αποδεικνύουν πως στο μάθημα της Ιστορίας Τέχνης, είτε ως μάθημα 

επιλογής στο Λύκειο είτε  ως τμήμα εντασσόμενο στο μάθημα της Ιστορίας κατά τη 

διάρκεια όλης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές δεν αποκτούν την 

αίσθηση της Ιστορίας της Τέχνης με τέτοιου τύπου και τέτοιας έκτασης 

αποσπασματικές και ευκαιριακές διδασκαλίες192. 

Εξάλλου, όπως είδαμε και στη δική μας έρευνα, οι συστηματικοί επισκέπτες των 

μουσείων ανακάλυψαν το μουσείο από τους γονείς τους, όπως βλέπουμε πάλι στον 

Πίνακα 59, που ακολουθεί. 

 
 
 

Πίνακας 59. Συνοδός κατά την πρώτη επίσκεψη σε μουσείο 
κατά  κοινωνικο-οικονομική κατηγορία  (%) 

 
 
                                                                        Συνοδός  
                                                  ___________________________ 
             Κατηγορία         Ν            1            2            3            4            Σύνολο 
             __________________________________________________________  
 
              Κατώτερη         22         22,7       68,2        4,5         4,5           100,0 
 
              Μέση               194        34,2       57,2        5,2         3,6           100,0 
 
              Ανώτερη          500        40,8       54,0        3,2          2,0          100,0 
             ___________________________________________________________ 
              Σύνολο             716        38,4       55,3        3,8          2,5          100,0 

 

                                                           
192 Χωρίς να θέλουμε να υπεισέλθουμε στις λεπτομέρειες του θέματος, περιοριζόμαστε να αναφέρουμε 
την συνοπτική εξέταση του θέματος από τον  Γ. Σιγάλα, «Η Ιστορία της Τέχνης ως σχολικό μάθημα», 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, 122, 2002, σ.88-101. 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧVΙ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 33. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
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Με ποιον τρόπο, λοιπόν, δρα το  σχολείο;  

 Για να αρχίσουμε να απαντούμε στο ερώτημα αυτό και γνωρίζοντας ότι ο σχολικός 

θεσμός δεν προσφέρει μια συστηματική καλλιτεχνική εκπαίδευση, μπορούμε να 

ακολουθήσουμε τις προτάσεις του Μπουρντιέ, σύμφωνα με τις οποίες το 

εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από δύο δομικές ιδιότητες193. Κατ’ αρχάς, ο 

σχολικός θεσμός τείνει, περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με τη εθνική παράδοσή του, 

την ανάπτυξη του τρόπου λειτουργίας του, των λειτουργιών του, άρα της αυτονομίας 

του194, να εμπνεύσει μια ορισμένη οικειότητα με τον κόσμο της τέχνης. Η οικειότητα 

αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο του αισθήματος ένταξης στο χώρο του πολιτισμού, 

της «πολιτισμικής δόξας», όπως θα μπορούσαμε να πούμε χρησιμοποιώντας τον όρο 

του Μπουρντιέ195. Με άλλα λόγια, η πρόσβαση στο σχολικό κόσμο δημιουργεί τους 

                                                           
193Pierre Bourdieu, Alain Darbel, L’amour…, ό.π, σ.99-109, και αναλυτικότερα στο P. Bourdieu, J-
C.Passeron, Οι Κληρονόμοι,..,ό.π.  
194 Βλ. P. Bourdieu, J-C.Passeron, La reproduction, Minuit, 1971. 
195 Είδαμε παραπάνω, με βάση τα στοιχεία της έρευνας (βλ. δεύτερο κεφάλαιο πρώτου μέρους), πως 
στο σύνολο των επισκεπτών των μουσείων στην πολύ έντονη διαφορά στο επίπεδο της εκπροσώπησης 
μεταξύ αυτών που διέθεταν πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αυτών που διέθεταν δευτεροβάθμια 
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όρους τόσο του δικαιώματος όσο και της παρότρυνσης στην ιδιοποίηση των 

πολιτισμικών έργων. Παράλληλα, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας διάστάσεις των 

απόψεων του Βυγκότσκι196, ο Μπουρντιέ υποστηρίζει πως ο σχολικός θεσμός 

εγχαράσσει, τόσο πιο αποτελεσματικά όσο πιο αποτελεσματικά ασκεί τη λειτουργία 

της νομιμοποίησής του, πάλι ανάλογα με  την παράδοσή του και το βαθμό 

αυτονομίας του, «μια λόγια ή σχολική διάθεση, οριζόμενη από την αναγνώριση της 

αξίας των έργων τέχνης και την διαρκή και γενικευμένη ικανότητα ιδιοποίησης των 

μέσων ιδιοποίησής τους»197. Η σχολική εκμάθηση τείνει να δημιουργήσει μια 

μεταθέσιμη διάθεση αναγνώρισης των σχολικά καθιερωμένων έργων τα οποία 

συνδέονται με ένα συγκεκριμένο σχολικό και κοινωνικό στάτους198. Αναλυτικότερα, 

σύμφωνα με τον Μπουρντιέ «ο σχολικός θεσμός, με τη δράση εγχάραξης γνώσεων 

και τη δράση επιβολής αξίας τις οποίες ασκεί, συμβάλλει επίσης (κατά ένα λιγότερο ή 

περισσότερο σημαντικό μέρος, ανάλογα με την αρχική διάθεση, δηλαδή ανάλογα με 

την τάξη καταγωγής) στη συγκρότηση της γενικής και μεταθετής διάθεσης απέναντι 

στη νόμιμη κουλτούρα, η οποία έχει μεν αποκτηθεί με αφορμή τις σχολικά 

αναγνωρισμένες γνώσεις και πρακτικές, αλλά τείνει να εφαρμοστεί πέρα από τα όρια 

του “σχολικού”, παίρνοντας τη μορφή μιας “ανιδιοτελούς” ροπής προς συσσώρευση 

εμπειριών και γνώσεων, οι οποίες ενδέχεται και να μην είναι άμεσα αποδοτικές στη 

                                                                                                                                                                      
εκπαίδευση αντιστοιχούσε  μια σχέση με την κουλτούρα, η οποία συνεπαγόταν τη δυνατότητα 
επίσκεψης στα μουσεία.  
196 Βλ.Λ. Βυγκότσκι, «Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη», στο Κείμενα εξελικτικής ψυχολογίας, 
Τόμ. Β, Σκέψη, Gutenberg,1992, σ. 84-97.  
197 Pierre Bourdieu, Alain Darbel, L’amour…, ό.π, σ. 99. 
198« Aυτή ακριβώς η μεταθετή διάθεση, οπλισμένη με ένα σύνολο σχημάτων αντίληψης και εκτίμησης 
γενικής εφαρμογής, ωθεί το άτομο προς άλλες πολιτιστικές εμπειρίες και του επιτρέπει να τις 
αντιληφθεί, να τις ταξινομήσει και να τις απομνημονεύσει με άλλον τρόπο». Pierre Bourdieu, Η 
Διάκριση, .., ό.π, σ. 70-71.  Όπως είδαμε και πάλι στην έρευνά μας, την καλύτερη απόδειξη πως οι 
γενικές αρχές της μεταφοράς των εκμαθήσεων παίζουν τον ίδιο ρόλο και στις σχολικές εκμαθήσεις θα 
μπορούσαμε να βρούμε στην αντιστοιχία των κοινωνικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών των 
επισκεπτών των μουσείων και των αναγνωστών (βλ. Παράρτημα Ι πρώτου μέρους), γεγονός που 
δείχνει ότι οι πρακτικές ενός συγκεκριμένου ατόμου ή ομάδας ατόμων με το ίδιο επίπεδο 
εκπαίδευσηςτείνουν να συγκροτήσουν ένα σύστημα, με τρόπο ώστε ένας τύπος πρακτικής σε έναν 
οποιονδήποτε πολιτιστικό χώρο συνδέεται στενά με έναν τύπο αντίστοιχης πρακτικής σε όλους τους 
άλλους χώρους. 



 

185 

σχολική αγορά. Στην πραγματικότητα, η τάση της καλλιεργημένης διάθεσης προς 

καθολίκευση είναι απλώς η προϋπόθεση που επιτρέπει την επιχείρηση πολιτισμικής 

ιδιοποίησης, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως αντικειμενική απαίτηση τόσο στο 

γεγονός του ανήκειν στην αστική τάξη όσο και στους τίτλους που διανοίγουν 

πρόσβαση στα δικαιώματα και στα καθήκοντα της αστικής τάξης. Γι’ αυτό και πρέπει 

πρώτα να σταματήσουμε σε ένα αποτέλεσμα του σχολικού θεσμού που φαίνεται να 

είναι το καλύτερα κρυμμένο, εκείνο το οποίο παράγει η επιβολή τίτλων, ιδιαίτερη 

περίπτωση του αποτελέσματος καταστατικής απονομής ιδιοτήτων, θετικής 

(εξευγενισμός) ή αρνητικής (στιγματισμός), το οποίο όλες οι ομάδες παράγουν όταν 

κατατάσσουν τα άτομα σε ιεραρχημένες τάξεις»199. Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα 

της «καταστατικής απονομής ιδιοτήτων» συμβάλλει αποφασιστικά ώστε το 

εκπαιδευτικό σύστημα να επιβάλει πολιτιστικές πρακτικές οι οποίες ούτε αποτελούν 

αντικείμενο της παιδαγωγικής του δράσης ούτε τις απαιτεί ρητά, αλλά εντάσσονται 

στα «κατηγορήματα που προαρτώνται καταστασιακά στις θέσεις που  απονέμει»200, 

στους σχολικούς τίτλους, δηλαδή, που παρέχει και στις κοινωνικές θέσεις μέσα στον 

κοινωνικό χώρο,  στις οποίες τα διπλώματα των τίτλων  αυτών μπορούν να δώσουν 

θεωρητικά πρόσβαση.  

Ωστόσο, η μηχανική αναφορά στους τίτλους έχει για τον Μπουρντιέ περιορισμένη 

χρησιμότητα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, σημειώνει, πως ό,τι δηλώνεται διαμέσου του 

τίτλου σπουδών δεν είναι τίποτα άλλο παρά «ορισμένες συνθήκες ύπαρξης, εκείνες 

που συνιστούν τη συνθήκη της απόκτησης του τίτλου και επίσης της αισθητικής 

διάθεσης, εισαγωγικό τέλος που απαιτείται αυστηρότερα από κάθε άλλο μεταξύ όσων 

επιβάλλει, πάντα σιωπηρά, το σύμπαν της νόμιμης κουλτούρας: προτρέχοντας της 

                                                           
199 Pierre Bourdieu, Η Διάκριση, .., ό.π, σ. 65-66 
200 Ibid, σ. 69 
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απόδειξης, μπορούμε να υποστηρίξουμε, απλουστεύοντας, ότι οι τίτλοι σπουδών 

εμφανίζονται ως εγγύηση της ικανότητας προς υιοθέτηση της αισθητικής διάθεσης, 

επειδή ακριβώς συνδέονται είτε με μια αστική καταγωγή είτε με τον σχεδόν αστικό 

τρόπο ύπαρξης τον οποίο προϋποθέτει η παρατεταμένη σχολική εκμάθηση είτε, η 

συχνότερη περίπτωση, και με τις δύο ιδιότητες μαζί»201. 

Υπό αυτή τη λογική, κατανοούμε καλύτερα γιατί σύμφωνα με τον Μπουρντιέ η  

απόκτηση των εργαλείων που καθιστούν δυνατή την οικειότητα με τα έργα τέχνης 

διενεργείται μέσω μιας μακράς εξοικείωσης με αυτά. Η ικανότητα του ατόμου που 

γνωρίζει τον κόσμο της τέχνης και τα έργα της δεν αποκτάται και δε μεταδίδεται  

μέσω μιας «παιδαγωγικής της συνείδησης», για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο του 

Ντυρκέμ202, η οποία, στην προοπτική ενός απλουστευτικού ορθολογισμού, διέπεται 

από την αρχή πως η εκμάθηση συνίσταται απλώς στην εκφώνηση του κανόνα προς 

εφαρμογή και παρατήρηση. Η κατανόηση της λογικής της καλλιτεχνικής εκμάθησης 

προϋποθέτει την κατανόηση της εφαρμογής ενός πιο διευρυμένου ορθολογισμού, που 

παραχωρεί χώρο στην τέχνη, δηλαδή στην «καθαρή κριτική χωρίς θεωρία», και 

προσανατολίζεται προς την εφεύρεση τρόπων για τη «μετάδοση τεχνών, υπό την 

έννοια των θεωρητικά θεμελιωμένων πρακτικών τρόπων δράσης»203. Στην 

κατεύθυνση αυτή, όπως σημειώνει μια διευθύντρια μουσείου, «είναι και η ίδια η 

φύση του τι παρουσιάζεις, εννοώ η σύγχρονη και η μοντέρνα τέχνη θέλει ένα βαθμό 

εκπαίδευσης, εξοικείωσης. Είναι ο φόβος του κοινού, ενδεχομένως, απέναντι σε κάτι 

που δεν θα καταλάβει. Δηλ. υπάρχει μια προκατάληψη απέναντι στο μουσείο, πολύ 

                                                           
201 Ibid, σ. 71 
202 Ε. Durkheim, L’éducation morale, PUF, σ. 192 
203 Ibid, σ.. 189-239. Στην ίδια λογική ο Μπουρντιέ σημειώνει πως «η ικανότητα του “γνώστη”, 
ασύνειδη άριστη γνώση των εργαλείων ιδιοποίησης που είναι προϊόν βραδείας εξοικείωσης και 
θεμελιώνει την οικειότητα με τα έργα, είναι “τέχνη”, πρακτική άριστη γνώση, η οποία, όπως η τέχνη 
του σκέπτεσθαι ή η τέχνη του ζην, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί αποκλειστικά μέσω εντολών ή 
επιταγών και η εκμάθηση της οποίας προϋποθέτει κάτι ισοδύναμο με την παρατεταμένη επαφή μαθητή 
και δασκάλου στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής διδασκαλίας, προϋποθέτει δηλαδή την 
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πιο εύκολα πηγαίνει κάποιος στον κινηματογράφο ή ακόμα και στο θέατρο για να 

καταναλώσει κάποιο πολιτιστικό αγαθό. Αυτός ο φόβος θεωρώ ότι θα ξεπεραστεί 

μέσα από την εξοικείωση από την παιδική ηλικία». 

Με αλλα λόγια, η καλλιτεχνική εκμάθηση, όπως άλλες, δεν προϋποθέτει τόσο μια 

συγκεκριμένη παιδαγωγική όπως ισχυρίζεται μια ιντελεκτουαλοκεντρική αντίληψη 

της παιδαγωγικής204, όσο τους όρους205 που θα επιτρέψουν να αποκτηθεί στο πλευρό 

ενός οδηγού, ενός «προπονητή», ο οποίος «διασφαλίζει και καθησυχάζει, δίνει το 

παράδειγμα και διορθώνει πάνω στην πράξη, μέσα από συγκεκριμένες οδηγίες που 

παρέχει στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση», με άλλα λόγια, στο πλευρό ενός 

                                                                                                                                                                      
επαναλαμβανόμενη επαφή με πολιτιστικά έργα και καλλιεργημένους ανθρώπους». Pierre Bourdieu, Η 
Διάκριση, .., ό.π, σ. 110. 
204 Όπως σημείωνε ο Μπουρντιέ επίσης, «κυρίως όμως –και από εδώ ακριβώς εκπηγάζει η υγιής 
απέχθεια των αισθητών για τους παιδαγωγούς και την παιδαγωγική– η ορθολογική διδασκαλία της 
τέχνης παρέχει υποκατάστατα στην άμεση εμπειρία, προσφέρει συντομότερους δρόμους στη μακρά 
πορεία της εξοικείωσης, καθιστά εφικτές κάποιες πρακτικές που είναι προϊόν της έννοιας και του 
κανόνα, αντί να ανακύπτουν από τον υποτιθέμενο αυθορμητισμό του γούστου, προσφέροντας έτσι ένα 
καταφύγιο σε όσους ελπίζουν να κερδίσουν το χαμένο χρόνο». Ibid, σ. 112 
205 Όπως επιχειρήσαμε να δείξουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με τους όρους παραγωγής και 
δράσης της αισθητικής διάθεσης, οι όροι αυτοί συσχετίζονται τελικά με μια «κοινωνική εξουσία πάνω 
στο χρόνο», γι’ αυτό και, όπως έδειξαν τα πορίσματα της έρευνάς μας σχετικά με την πρωιμότητα της 
επίσκεψης των κοινωνικών υποκειμένων στο μουσείο, η πρωιμότητα, για να μιλήσουμε πάλι με τους 
όρους του Μπουρντιέ, είναι αποτέλεσμα της αρχαιότητας: «Η αριστοκρατία είναι η κατεξοχήν μορφή 
της πρωιμότητας, εφόσον δεν είναι τίποτε άλλο από την αρχαιότητα την οποία κατέχουν εκ γενετής οι 
απόγονοι των παλαιών οικογενειών (αυτό τουλάχιστον στα σύμπαντα όπου η αρχαιότητα και η 
αριστοκρατία –έννοιες περίπου ισοδύναμες– αναγνωρίζονται ως αξίες). Kαι αυτό το καταστατικό 
κεφάλαιο καταγωγής επαυξάνεται από τα πλεονεκτήματα τα οποία δίνει, σε επίπεδο πολιτισμικής 
εκμάθησης –τρόποι στο τραπέζι ή τέχνη της συζήτησης, μουσική παιδεία ή αίσθηση της ευπρέπειας, 
παίξιμο του τένις ή προφορά της γλώσσας–, η πρωιμότητα στην απόκτηση της νόμιμης κουλτούρας: το 
ενσωματωμένο πολιτισμικό κεφάλαιο των προηγούμενων γενεών λειτουργεί ως ενός είδους 
προβάδισμα και προκαταβολή (με την έννοια του αρχικού πλεονεκτήματος και της πίστωσης ή 
προεξόφλησης), που εξασφαλίζει με την πρώτη στον νεοεισερχόμενο το παράδειγμα της 
πραγματοποιημένης σε οικεία πρότυπα κουλτούρας, επιτρέποντάς του να ξεκινήσει ευθύς εξαρχής, 
δηλαδή με τον πλέον ασύνειδο και αδιόρατο τρόπο, την απόκτηση των θεμελιακών στοιχείων της 
νόμιμης κουλτούρας – και να εξοικονομήσει τη διεργασία αποπολιτισμού, αναμόρφωσης και 
διόρθωσης, αναγκαία για να διορθωθούν τα αποτελέσματα κάθε ακατάλληλης εκμάθησης. Oι νόμιμοι 
τρόποι οφείλουν την αξία τους στο γεγονός ότι εκδηλώνουν τις σπανιότερες συνθήκες απόκτησης, 
δηλαδή μια κοινωνική εξουσία πάνω στο χρόνο, η οποία αναγνωρίζεται σιωπηρά ως η κατεξοχήν 
μορφή της υπεροχής: όταν κατέχεις την “παλαιότητα”, δηλαδή τα παρόντα αυτά πράγματα που είναι 
του παρελθόντος, τη συσσωρευμένη, αποθησαυρισμένη, αποκρυσταλλωμένη ιστορία, τίτλους 
ευγενείας και ευγενή ονόματα, πύργους ή “ιστορικές κατοικίες”, πίνακες και συλλογές, παλιά κρασιά 
και έπιπλα, σημαίνει ότι δαμάζεις το χρόνο, το πλέον άπιαστο στοιχείο, διαμέσου όλων αυτών των 
πραγμάτων που έχουν το κοινό γνώρισμα ότι δεν αποκτώνται παρά μόνο με τον καιρό, με την πάροδο 
του χρόνου, με χρόνο, ενάντια στο χρόνο, δηλαδή με την κληρονομιά και, αν μας επιτρέπεται εδώ η 
έκφραση, με την αρχαιότητα, ή χάρη σε διαθέσεις οι οποίες, όπως η προτίμηση για τα παλιά πράγματα, 
επίσης δεν αποκτώνται παρά μόνο με το χρόνο και η ενεργοποίηση των οποίων προϋποθέτει ελεύθερο 
χρόνο και καιρό για δόσιμο». Ibid, σ. 114-115     
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«μάστορα» ο οποίος μεταδίδει μια ελεγχόμενη  «ορθή δόξα», η οποία, με τη σειρά 

της, επιτρέπει τη θεμελίωση και τη συνοχή των εκδηλώσεων της καλλιτεχνικής 

διάθεσης, μεταβιβάζει μια αισθητική φρόνηση ως ενορατική αίσθηση της 

κατάστασης, ως πρακτική γνώση του δυνατού που έχει την ικανότητα να 

συλλαμβάνει «τα έσχατα, να αναγνωρίζει κάθε φορά το πρέπον και το εφικτόν»206.  

 Σε αυτό το χώρο που μελετάμε,  η μετάδοση της καλλιτεχνικής διάθεσης του να 

μαθαίνει και να αγαπά κάποιος την τέχνη, αυτή, για να μιλήσουμε όπως ο 

Αριστοτέλης, τη μόνιμη «διάθεση της ψυχής», η ικανή να βρίσκει τα ορθά μέσα προς 

επιτέλεση του σκοπού «εν τη πράξει», γίνεται ασύνειδα. Γι’ αυτό ο Μπουρντιέ 

υποστηρίζει πως το ζήτημα των προϋποθέσεων που καθιστούν δυνατή την εμπειρία 

του έργου τέχνης ως άμεσα προικισμένη με νόημα αποκλείεται απολύτως από αυτήν 

την εμπειρία. Οι καλλιεργημένοι άνθρωποι, επειδή ακριβώς υποβάλλονται σε μια 

διαδικασία εξοικείωσης, δηλαδή υφίστανται τις επιδράσεις μιας ασυναίσθητης 

μαθητείας η οποία εξασφαλίζεται μέσω του διαρκούς συγχρωτισμού με τα έργα 

τέχνης, όχι μόνο ενσωματώνουν ασυνείδητα τους κανόνες παραγωγής των έργων 

αλλά, επίσης, αποκτούν και το αίσθημα οικειότητας που γεννιέται από τη λήθη αυτής 

της εργασίας εξοικείωσης, τείνουν, με άλλα λόγια, να θεωρούν φυσικό, δηλαδή ως 

αυτονόητο και θεμελιωμένο από τη φύση, τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν τα 

έργα τέχνης. Αυτή η αίσθηση φυσικότητας που αποκτούν τους οδηγεί στο να 

παραγνωρίζουν πως αυτός ο τρόπος είναι απλώς ένας μεταξύ άλλων δυνατών τρόπων, 

και, ταυτοχρόνως, στο να αγνοούν ότι η άμεση «κατανόηση» των έργων τέχνης 

προϋποθέτει επίσης σε ένα βαθμό μια συμφωνία μεταξύ του κώδικα του παραγωγού 

του έργου και του θεατή του έργου, μια συμφωνία πάνω σε κανόνες που ορίζουν την 

                                                           
206 Νίκος Παναγιωτόπουλος, «Για την τέχνη του κοινωνιολόγου. Προς μια παιδαγωγική της έρευνας», 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, 140,  2005, σ. 13-18. 
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απεικόνιση του «πραγματικού» την οποία θεωρεί «ρεαλιστική» μια κοινωνική ομάδα, 

μια τάξη ή ένα τμήμα τάξης, ακριβώς επειδή υπακούει σ’ αυτούς τους κανόνες207. 

Είδαμε, μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, στην έρευνά μας πως το ποσοστό των 

επισκεπτών που δηλώνουν πως επισκέφτηκαν  πρώτη φορά ένα μουσείο με την 

οικογένειά τους αυξάνει όσο ανεβαίνουμε στην κοινωνική ιεραρχία, καθώς και ότι η 

πρώτη επίσκεψη είναι τόσο περισσότερο πρόωρη όσο το εκπαιδευτικό επίπεδο 

ανεβαίνει. Όπως παρατηρήσαμε, οι απόφοιτοι του δημοτικού επισκέφτηκαν ένα 

μουσείο ως παιδιά με ποσοστό 14,3%, ενώ οι απόφοιτοι ΑΕΙ με ποσοστό 76,7%, και 

οι επισκέπτες των ανώτερων τάξεων με ποσοστό 78%, των μεσαίων με ποσοστό 

67,5% και των κατώτερων τάξεων με ποσοστό 40,9%. Όπως σημειώνει σχετικά ο 

Μπουρντιέ, «η  επάρκεια του “γνώστη”, πρακτικός έλεγχος των εργαλείων που είναι 

το προϊόν μιας αργής εξοικείωσης και που θεμελιώνει την οικειότητα με τα έργα, 

είναι μια τέχνη που, όπως μια τέχνη του σκέπτεσθαι ή του ζην, δεν μπορεί να 

μεταβιβαστεί αποκλειστικά με διδαχές και συνταγές και της οποίας η μαθητεία 

προϋποθέτει το ισοδύναμο της παρατεταμένης επαφής μεταξύ δασκάλου και μαθητή 

σε μια παραδοσιακή εκπαίδευση, δηλαδή την επαναλαμβανόμενη επαφή με τα έργα, 

και όπως ακριβώς ο εκπαιδευόμενος ή ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει ασυνείδητα 

τους κανόνες της τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν είναι ρητά 

γνωστοί και στον δάσκαλο τον ίδιο, με τίμημα μια αληθινή παράδοση του εαυτού που 

αποκλείει την ανάλυση και την επιλογή στοιχείων της παραδειγματικής 

συμπεριφοράς, έτσι και ο εραστής της τέχνης μπορεί, αν αφεθεί κατά κάποιον τρόπο 

στο έργο, να εσωτερικεύσει τα σχήματα κατασκευής χωρίς αυτά να μεταφερθούν 

ποτέ στη συνείδησή του και να διατυπωθούν ή να γίνουν διατυπώσιμα ως τέτοια, 

πράγμα που αποτελεί τον πυρήνα της διαφοράς μεταξύ της θεωρίας της τέχνης και 

                                                           
207 Pierre Bourdieu, Αισθητική διάθεση….., ό.π,σ. 471. 
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της εμπειρίας του γνώστη, που τις περισσότερες φορές είναι ανίκανος να εξηγήσει τις 

αρχές που διέπουν τις κρίσεις του. Σ’ αυτόν τον τομέα, όπως και σε πολλούς άλλους 

(στη μαθητεία της γραμματικής της μητρικής γλώσσας, παραδείγματος χάρη), η 

σχολική εκπαίδευση τείνει να ευνοεί τη συνειδητή επανάληψη σχημάτων που έχουν 

ήδη ασυνείδητα κατακτηθεί διατυπώνοντας ρητά τις γενεσιουργούς αρχές, 

παραδείγματος χάρη τους νόμους της αρμονίας και της αντίστιξης, και παρέχοντας το 

απαραίτητο λεκτικό και εννοιολογικό υλικό για να ονομαστούν οι διαφορές που κατ’ 

αρχάς απλώς τις συναισθάνεται κανείς»208.  

Μέσα σε αυτή η λογική θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε τις περιπτώσεις των 

γυναικών επισκεπτών της έρευνας που προέρχονταν από τα ανώτερα στρώματα και 

τις οποίες, όταν ήταν έγγαμες ή πολύ ηλικιωμένες, τις συναντούσαμε να  

επισκέπτονται το μουσείο μαζί με τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους. Όπως σημειώνει 

μια 66χρονη  συνταξιούχος δασκάλα, « Έφερα την εγγονή μου να δει την έκθεση και 

θα ξανάρθω να τη δω μόνη μου αναλυτικά», ή αυτή η μητέρα φιλόλογος 43 χρονών   

( «Οφείλουμε να δείξουμε αυτό το θησαυρό στα παιδιά μας...» ), ή ακόμα αυτή η 

αρχιτέκτων, σύζυγος καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο, η οποία « αν και σήμερα 

είχα πολύ λίγο χρόνο, έφερα τα παιδιά (4 και 6 χρόνων) και γι’ αυτό και βιάζομαι 

λίγο… με συγχωρείτε»209.   

Αν αυτός είναι ο ρόλος της ωσμωτικής διαδικασίας απόκτησης της καλλιτεχνικής  

αίσθησης, όπως κάθε πολιτισμικής διάθεσης, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί η 

θεσμική καλλιτεχνική εκπαίδευση η οποία υιοθετεί μια απλή και αφελή καρτεσιανή 

παιδαγωγική λογική,  και μάλιστα όταν περιορίζεται σε ένα σχολικό λόγο (discours), 

                                                           
208 Pierre Bourdieu, Αισθητική διάθεση…, ό.π, σ.472.  
209 Τα παιδιά των καλλιεργημένων οικογενειών που ακολουθούν τους γονείς τους στις επισκέψεις τους 
σε μουσεία και εκθέσεις δανείζονται, όπως σημειώνει ο Μπουρντιέ, από αυτούς κατά κάποιον τρόπο 
«τη διάθεση αυτής της πρακτικής, το χρόνο για να αποκτήσουν με τη σειρά τους τη διάθεση να την 
κάνουν πράξη που θα γεννηθεί από μια αυθαίρετη και κατ’ αρχάς αυθαίρετα επιβεβλημένη πρακτική. 
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πάνω και γύρω από τα έργα, αποτελεί κατ’ ανάγκην μια «δευτέρου βαθμού 

εκπαίδευση», δηλαδή μια εκπαίδευση η οποία υποθέτει, σιωπηλά, άτομα που 

διαθέτουν μια προγενέστερα αποκτηθείσα ικανότητα και ένα σύνολο αντίστοιχων 

εμπειριών οι οποίες, ας μην το ξεχνάμε,  κατανέμονται, αντικειμενικά, άνισα μεταξύ 

των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Και γι’ αυτό σε αυτό το χώρο, όπως και σε 

άλλους, η σχολική εκπαίδευση τείνει να διευκολύνει την συνειδητοποίηση των 

σχημάτων αντίληψης, σκέψης και έκφρασης τα οποία ελέγχονται ήδη ασύνειδα, 

διατυπώνοντας ρητά και οργανωμένα τις αρχές της «δημιουργικής γραμματικής» 210. 

Με αυτόν όμως τον τρόπο κάθε θεσμοθετημένη εκμάθηση προϋποθέτει μια ελάχιστη 

τυποποίηση, έναν ελάχιστο εξορθολογισμό, που αφήνει τα ίχνη του στη σχέση του 

ατόμου με τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία καταναλώνει, ένα αποτύπωμα που 

ταυτίζεται με την χρήση, τη διαμεσολάβηση της έννοιας211.   

 Αν συμφωνήσουμε λοιπόν με ό,τι προηγείται και αν, από την άλλη μεριά, 

γνωρίζουμε πως ο σχολικός θεσμός εξακολουθεί να εγκαταλείπει σε μεγάλο βαθμό το 

έργο της πολιτισμικής μεταβίβασης στην οικογένεια, τότε μπορούμε να 

                                                                                                                                                                      
Αρκεί να αντικαταστήσει κανείς το μουσείο με την εκκλησία για να δει ότι έχουμε εν προκειμένω το 
νόμο της παραδοσιακής μεταβίβασης των διαθέσεων». Bourdieu, Αισθητική διάθεση..., ό.π, σ 
210 Όπως σημείωνε σε αυτή τη λογική ο Μπουρντιέ, «η ιδεολογία είναι μια ιδιοτελής, πλην όμως με 
γερά θεμέλια αυταπάτη. Όσοι επικαλούνται την εμπειρία ενάντια στη γνώση έχουν με το μέρος τους 
όλη την αλήθεια της αντίθεσης ανάμεσα στην οικογενειακή εκμάθηση και στη σχολική εκμάθηση της 
κουλτούρας: η αστική κουλτούρα και η αστική σχέση με την κουλτούρα οφείλουν τον ανεπίδεκτο 
μιμήσεως χαρακτήρα τους στο γεγονός ότι αποκτώνται, όπως η λαϊκή θρησκεία κατά Groethuysen, 
εντεύθεν του λόγου, με την πρώιμη ένταξη σε έναν κόσμο καλλιεργημένων προσώπων, πρακτικών και 
αντικειμένων. H εμβάπτιση σε μια οικογένεια όπου η μουσική όχι μόνο ακούγεται (…), αλλά και 
παίζεται (...) και, κατά μείζονα λόγο, το πρώιμο παίξιμο ενός “ευγενούς” μουσικού οργάνου –και ιδίως 
του πιάνου– έχουν αποτέλεσμα, αν μη τι άλλο, να δημιουργούν μια οικειότερη σχέση με τη μουσική, 
που διακρίνεται από την πάντα λίγο απόμακρη, θεωρησιακή και συνήθως “φιλολογική” σχέση όσων 
προσπέλασαν τη μουσική μέσω της συναυλίας και, a fortiori, μέσω του δίσκου, περίπου όπως 
διακρίνεται η σχέση με τη ζωγραφική όσων την ανακάλυψαν καθυστερημένα, στη σχεδόν σχολική 
ατμόσφαιρα του μουσείου, από τη σχέση που διατηρούν μαζί της όσοι γεννήθηκαν σε ένα σύμπαν 
στοιχειωμένο από το αντικείμενο τέχνης – κτήμα οικογενειακό και οικείο, συσσωρευμένο από τις 
διαδοχικές γενιές, αντικειμενοποιημένη μαρτυρία του πλούτου τους και του καλού τους γούστου, 
ενίοτε “σπιτικό προϊόν”, σαν τις μαρμελάδες και τα κεντητά ασπρόρουχα». Pierre Bourdieu, Η 
Διάκριση, .., ό.π, σ. 116-117.   
211 Βλ σχετικά, J. Heilbron, «Innovation institutionnelle et transmission artistique», στο J. Dubois, P. 
Durnd, Y. Winkin, Le symbolique et le social, ..ό.π.σ. 207-2134. 
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κατανοήσουμε γιατί το σχολικό σύστημα τείνει, ακόμα και σήμερα σε μεγάλο βαθμό, 

μέσα από την ειδική του λογική  να καθιερώνει και να νομιμοποιεί τις προγενέστερες 

κοινωνικές ανισότητες: επειδή ακριβώς η ίδια η εκπαιδευτική του δράση τις 

προϋποθέτει212. Όσο αυτή η δομική λογική αναπαράγεται, όσο δηλαδή ο ίδιος ο 

τρόπος λειτουργίας του σχολικού θεσμού επιτρέπει την αναπαραγωγή της κυρίαρχης 

παράστασης της καλλιεργημένης διάθεσης, αυτής δηλαδή η οποία θα παραγνωρίζει 

τους κοινωνικούς όρους παραγωγής της και επικύρωσής της μέσα από τη  σχολική 

λογική,  κάθε προσπάθεια του σχολικού συστήματος να αντικαταστήσει μερικώς τη 

δράση της μεταβίβασης που ασκεί η οικογένεια, προσπαθώντας να παράσχει άμεσα 

την οικειότητα με τα έργα τέχνης  την οποία προϋποθέτει κάθε καλλιτεχνική 

εκπαίδευση, κάθε τέτοια δράση του θα διακινδυνεύει να εμφανίζεται αξιακά 

υποτιμημένη. Όταν, δηλαδή, το σχολείο:  α.  δημιουργεί μια ρήξη με το φαύλο κύκλο 

του τρόπου σώρευσης πολιτισμικών προνομίων, τον οποίο (ανα)παράγει με την 

ειδική λογική του τρόπου λειτουργίας του και με τη λειτουργία της συμβολής του 

στην αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων213, β. δεν ακυρώνει τον κοινωνικό νόμο 

σύμφωνα με τον οποίο «πολιτισμικό κεφάλαιο πάει στο πολιτισμικό κεφάλαιο»214, γ. 

δεν εκπληρώνει τον κοινωνικό, θεσμικά κατοχυρωμένο ρόλο του, δηλαδή να 

                                                           
212 Βλ. P. Bourdieu, J-C.Passeron, La reproduction, ό.π. Χωρίς να θέλουμε να υπεισέλθουμε σε 
λεπτομέρειες, περιοριζόμαστε να σημειώσουμε πως ότι το σχολικό σύστημα ευνοεί τους κληρονόμους 
είναι μια ιδέα που δε γίνεται εύκολα αποδεκτή  και αποτελεί συχνά αντικείμενο παρανόησης και για 
τους ίδιους που την αποδέχονται. Στην πραγματικότητα, όπως το έδειξε η κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης, όταν θέλουμε  να παραδεχτούμε ότι το «σχολείο» μεταχειρίζεται  καλύτερα τους 
προνομιούχους από τους άλλους, εννοούμε γενικά την έννοια του προνομίου με μια οικονομική 
σημασία– η φοίτηση στοιχίζει ακριβά στις οικογένειες, οι σπουδές είναι μακρές, οι μετρίου 
εισοδήματος οικογένειες δεν μπορούν ν’ αναλάβουν το κόστος κτλ., ενώ το κατεξοχήν προνόμιο το 
αποτελεί η πολιτισμική  κληρονομιά, η οποία δεν μπορεί ν’ αντικατασταθεί ούτε με υποτροφίες 
σπουδών ή επιδόματα ούτε με αυτή την υπερβολική προσοχή που οι διδάσκοντες συνηθίζουν  να 
δίνουν στην «κοινωνική περίπτωση»... Βλ. Ι. Λαμπίρη-Δημάκη, Ν. Παναγιωτόπουλος, Pierre 
Bourdieu, Κοινωνιολογία της παιδείας, Καρδαμίτσα-Δελφίνι, 1998, όπως επίσης, μεταξύ πολλών 
άλλων, Άννα Φραγκουδάκη, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Παπαζήσης, 1988. Στην ίδια λογική βλ. 
αναπτύξεις επίσης στα O. Banks, Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Επίκεντρο, 1999, M. Apple, 
Εκπαίδευση και εξουσία,  Παρατηρητής, 2002.  
213 Βλ. P. Bourdieu, «L’école conservatrice», Revue Française de sociologie, VII, 1966,σ. 325-347.  
214 Ibid 
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προσφέρει σε όλους όλα τα δυνατά μέσα που δημιουργούν και αναπτύσσουν το 

σύστημα των διαθέσεων του καλλιεργημένου ανθρώπου, και το οποίο συγκροτεί  το 

θεμέλιο μιας διαρκούς και εντατικής, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, πρακτικής, 

τότε δεν μπορεί να «αντισταθμίσει (τουλάχιστον μερικώς) την αρχική μειονεξία 

αυτών που δε βρίσκουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον την προτροπή για 

πολιτισμική πρακτική και την εξοικείωση με τα έργα που προϋποθέτει κάθε 

παιδαγωγικός λόγος (discours) για τα έργα»215. Και, κατ’ επέκταση, όσο το σχολείο 

θα εξακολουθεί να μην προσφέρει σε όσους δεν βρίσκουν στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον ούτε τα απαραίτητα εργαλεία ούτε την αντίστοιχη αναγκαία πίστη στα 

έργα τέχνης έστω και μια ελάχιστα οργανωμένη εκπαίδευση, μια τέτοια εκπαίδευση 

που θα μπορούσε να τους προσφέρει ένα ελάχιστο σύστημα γνώσεων ικανών να 

δημιουργήσουν μια ρήξη με την απόλυτη κατάσταση του ξένου, με την έννοια του 

Ζίμμελ216, με την επίσημη και κυρίαρχη κουλτούρα και τις πρακτικές που 

προϋποθέτει, το σχολικό σύστημα θα εξακολουθεί να επικυρώνει τις αρχικές 

κοινωνικές ανισότητες μπροστά στην κουλτούρα. Και την επικύρωση αυτή  θα την 

νομιμοποιεί με όρους φυσικής ανισότητας217.  

 

                                                           
215 Pierre Bourdieu, Alain Darbeel, L’amour…, ό.π, σ. 106-7. 
216 Βλ, P. Watier (επιμ.), G. Simmel, la sociologie et l’experience du monde, Meridiens Klincksieck, 
1986. 
217 Σχολιάζοντας τους δύο τρόπους απόκτησης της πολιτιστικής ικανότητας, ο Μπουρντιέ σημείωνε 
πως «μέσα από δύο τροπικότητες της πολιτιστικής ικανότητας και της χρησιμοποίησής της, η 
ιδεολογία του φυσικού γούστου φέρνει σε αντιπαράθεση ακριβώς δύο τρόπους απόκτησης της 
κουλτούρας: η ολική, πρώιμη και ανεπαίσθητη εκμάθηση, που πραγματοποιείται ήδη από τη νηπιακή 
ηλικία στους κόλπους της οικογένειας και παρατείνεται με μια σχολική εκμάθηση η οποία την 
προϋποθέτει και την ολοκληρώνει, διακρίνεται από την όψιμη, μεθοδική και επιταχυνόμενη εκμάθηση 
όχι τόσο, όπως θέλει η ιδεολογία του πολιτιστικού “λούστρου”, από το βάθος και τη μονιμότητα των 
αποτελεσμάτων της, όσο από την τροπικότητα της σχέσης με τη γλώσσα και με την κουλτούρα την 
οποία τείνει να εντυπώσει επιπροσθέτως. Παρέχει την αυτοπεποίθηση, συνακόλουθη της πεποίθησης 
περί της κατοχής της πολιτιστικής νομιμότητας, και την άνεση, με την οποία ταυτίζουν την υπεροχή, 
παράγει την παράδοξη εκείνη σχέση που απαρτίζεται από σιγουριά μέσα στην (σχετική) άγνοια και 
από αυθάδεια μέσα στην οικειότητα, την οποία οι αστοί παλιάς καταγωγής διατηρούν με την 
κουλτούρα, είδος οικογενειακού αγαθού, νόμιμοι κληρονόμοι του οποίου αισθάνονται». Pierre 
Bourdieu, Η Διάκριση, .., ό.π, σ. 109. 
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Προς επιβεβαίωση των παρατηρήσεων αυτών και της σταθερότητας των 

συμπερασμάτων τα οποία παραπάνω αναφέραμε, θα μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε τα στατιστικά δεδομένα για τις Σχολές Καλών Τεχνών, και 

ιδιαίτερα τις κατ’ έτος τιμές των δεσμευμένων πιθανοτήτων, των πιθανοτήτων που 

έχει δηλαδή κάποιος από τη στιγμή που εισάγεται στην ανώτατη εκπαίδευση να 

εισέλθει σε μια συγκεκριμένη σχολή, ή αναφορικά με τις διάφορες επαγγελματικές 

κατηγορίες. Εξετάζοντας τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα, προϊόντος μιας σχετικής 

έρευνας, παρατηρούμε πως, όπως σημειώνει ο συντάκτης της Θ. Θάνος, «οι 

επαγγελματικές κατηγορίες μπορούν και πάλι να ομαδοποιηθούν με κριτήριο τη μέση 

τιμή των δεσμευμένων πιθανοτήτων σε τρεις ομάδες: στις κατηγορίες με μέση τιμή 

δεσμευμένων πιθανοτήτων υψηλότερη του κρίσιμου ορίου της μιας μονάδας, στις 

κατηγορίες με μέση τιμή παραπλήσια της κρίσιμης και, τέλος, σε εκείνες με μέση τιμή 

χαμηλότερη της κρίσιμης. Στην πρώτη ομάδα, με μέσους όρους που κυμαίνονται από 

1,2 έως και 1,8, ανήκουν τα ελευθέρια-επιστημονικά επαγγέλματα, τα επαγγέλματα 

διεύθυνσης-διοίκησης, οι τεχνίτες-εργάτες και οι ένοπλες δυνάμεις. Στη δεύτερη 

ομάδα εντάσσονται οι υπάλληλοι γραφείου και οι έμποροι-πωλητές. Μάλιστα, ο 

μέσος όρος των δεσμευμένων πιθανοτήτων τους βρίσκεται ακριβώς στη μονάδα 

σύγκρισης (1,0). Στην τρίτη ομάδα, με μέσους όρους 0,4 και 0,8, εγγράφονται γεωργοί 

και οι απασχολούμενοι στις υπηρεσίες». Επίσης, τα επαγγέλματα διεύθυνσης-

διοίκησης εμφανίζουν εντυπωσιακά υψηλό μέσο όρο (1,8), ενώ ακόμη 

εντυπωσιακότερη αναδεικνύεται η τιμή της τυπικής απόκλισης (1,5). Από την 

αναλυτική εξέταση των τιμών του πίνακα εντοπίζονται έτη όπου ο δείκτης έφτασε τις 

5 μονάδες (5,1 για το έτος 1974/75 και 5,0 για το έτος 1976/77), ενώ σημαντικός 

αριθμός ετών έδωσε τιμές υψηλότερες των τεσσάρων μονάδων (4,5 για το έτος 

1958/59, 4,4 για το 1973/74, 4,1 για το 1978/79 και 4,2 για το έτος 1979/80). Στο 

άλλο άκρο της κλίμακας μέτρησης των τιμών του δείκτη, εντοπίζονται περιπτώσεις 
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ετών όπου ο δείκτης είχε τιμή το απόλυτο μηδέν. Πρόκειται για τα έτη 1983/84, 

1984/85 και 1988/89. Αυτό που παρατηρείται ακόμη για τα επαγγέλματα διεύθυνσης-

διοίκησης είναι η τάση σταθεροποίησης του δείκτη την τελευταία δεκαετία κοντά στο 

επίπεδο του κρίσιμου ορίου.  

Παρόμοια «συμπεριφορά» αλλά με αρκετά μικρότερη ένταση εμφανίζει και η 

επαγγελματική κατηγορία των ενόπλων δυνάμεων. Ο μέσος όρος βρέθηκε 1,3 και η 

τυπική απόκλιση 0,6. Στην κατηγορία αυτή εμφανίζεται μια διαρκής αυξομείωση 

τιμών από έτος σε έτος με μέγιστη τιμή 3,0 για το έτος 1973/74 και ελάχιστη 0,0 το 

1960/61. Η ομάδα συμπληρώνεται με τα ελευθέρια-επιστημονικά επαγγέλματα και 

τους τεχνίτες-εργάτες, κατηγορίες που εμφανίζουν παραπλήσιους μέσους όρους (1,4 

και 1,2) αλλά και τυπικές αποκλίσεις (0,2 και 0,3). Επιπλέον, «στη μεσαία ομάδα 

απαντώνται οι υπάλληλοι γραφείου και οι έμποροι-πωλητές με ταυτόσημες τιμές, 

τόσο ως προς τους μέσους όρους όσο και ως προς τις τυπικές αποκλίσεις (και στις δυο 

περιπτώσεις μ.ο=1,0 και τ.α=0,2)».  

Τέλος, «η μοναδική επαγγελματική κατηγορία η οποία εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλό 

μέσο όρο, και μάλιστα με σχετική διαχρονική σταθερότητα, είναι οι γεωργοί (μ.ο=0,4 

και τ.α=0,2). Αντίθετα, οι απασχολούμενοι στις υπηρεσίες διαθέτουν μέσο όρο που 

πλησιάζει την κρίσιμη τιμή ενώ παρουσιάζουν συγχρόνως αυξημένη μεταβλητότητα 

των τιμών των δεσμευμένων πιθανοτήτων (μ.ο=0,8 και τ.α=0,4). Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι κατά το πρώτο έτος 1956/57 της υπό εξέταση περιόδου η 

δεσμευμένη πιθανότητα έχει υψηλή τιμή 2,3, ενώ δυο μόνο έτη μετά λαμβάνει την 

ελάχιστή της τιμή, που είναι μηδενική (0,0 για το έτος 1958/59)» 218. 

 
 

 
 

                                                           
218 Θ. Θάνος, Μελέτη των κοινωνικών ανισοτήτων στην ανώτατη εκπαίδευση(1956-1998), Διδακτορική 
Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2007, σ. 369-372. 
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Δεσμευμένες πιθανότητες εισαγωγής των φοιτητών στις Σχολές Καλών 
Τεχνών κατά επάγγελμα πατέρα για την περίοδο 1956/57 έως 1997/98. 
Μέσοι όροι αυτών και τυπικές αποκλίσεις δεσμευμένων πιθανοτήτων 

 
Ελευθ. Διοίκ. Γραφ. Έμπορ. Γεωργ. Τεχνίτες Υπηρ. Έν. Δ. Σ/χοι Μ.Δ. Σύνολο

1956/57 0,8 1,9 0,9 1,0 0,4 1,8 2,3 2,6 1,2 1,1 1,0
1957/58 0,8 2,6 1,3 0,8 0,3 1,2 0,8 2,2 1,4 1,6 1,0
1958/59 1,3 4,5 1,8 0,9 0,5 1,0 0,0 1,0 1,6 0,8 1,0
1959/60 1,3 1,1 1,1 0,7 0,3 2,0 0,8 1,2 1,4 1,0 1,0
1960/61 1,1 2,6 1,4 0,9 0,3 1,7 1,4 0,0 1,0 1,1 1,0
1961/62 1,2 2,4 1,2 1,1 0,4 1,4 1,6 1,2 0,8 1,3 1,0
1962/63 1,3 1,4 0,8 1,2 0,3 1,5 0,6 1,3 1,1 1,4 1,0
1963/64 1,3 1,2 1,2 0,9 0,4 1,4 1,1 1,0 1,1 1,2 1,0
1964/65 1,2 1,2 1,0 1,1 0,4 1,3 0,8 1,2 0,9 1,6 1,0
1965/66 1,1 1,1 1,1 0,8 0,5 1,4 0,2 0,4 1,1 1,5 1,0
1968/69 1,2 0,6 1,1 1,4 0,5 1,2 0,8 1,3 1,4 0,7 1,0
1969/70 1,3 0,6 0,8 1,0 0,4 1,4 1,3 2,6 1,4 2,5 1,0
1970/71 1,5 1,7 0,8 1,0 0,3 1,3 1,3 1,8 1,4 2,6 1,0
1971/72 1,6 0,6 0,9 0,9 0,3 1,3 0,8 1,0 1,7 1,8 1,0
1972/73 1,8 1,3 0,7 1,0 0,4 1,1 0,5 1,8 2,1 1,2 1,0
1973/74 1,9 4,4 0,8 0,9 0,3 1,0 0,5 3,0 1,4 2,6 1,0
1974/75 1,8 5,1 1,2 0,8 0,4 1,0 0,6 1,1 1,5 2,2 1,0
1975/76 1,8 2,2 1,2 1,0 0,3 1,1 0,5 0,5 1,8 0,6 1,0
1976/77 1,8 5,0 1,1 1,2 0,4 0,9 0,4 1,5 1,0 1,1 1,0
1977/78 1,4 2,7 1,2 1,1 0,3 1,0 0,5 1,4 1,8 2,3 1,0
1978/79 1,5 4,1 1,2 1,0 0,4 0,9 0,5 1,4 1,9 1,0 1,0
1979/80 1,3 4,2 0,9 1,0 0,4 1,1 0,6 1,6 2,5 1,8 1,0
1980/81 1,3 3,0 1,0 1,3 0,5 1,1 0,6 0,7 0,7 0,0 1,0
1981/82 1,6 0,7 1,0 1,2 0,4 1,0 0,9 1,5 0,1 0,0 1,0
1982/83 1,4 1,7 1,1 1,0 0,5 1,0 1,0 1,3 0,1 0,0 1,0
1983/84 1,5 0,0 0,8 0,8 0,6 1,1 1,4 1,9 1,1 0,7 1,0
1984/85 1,7 0,0 0,7 0,9 0,2 1,2 1,1 0,6 2,7 0,0 1,0
1985/86 1,4 1,0 1,0 1,1 0,6 0,8 1,2 1,7 0,7 0,0 1,0
1988/89 1,8 0,0 1,1 1,0 0,5 0,7 1,2 0,4 0,9 0,0 1,0
1991/92 1,4 1,6 0,8 1,0 0,4 1,0 0,9 1,9 1,0 0,0 1,0
1992/93 1,2 1,1 0,7 0,8 0,8 1,1 0,3 0,7 1,9 0,0 1,0
1993/94 1,3 1,0 0,9 1,2 0,6 0,8 0,4 0,8 1,3 1,0 1,0
1994/95 1,4 1,1 0,9 1,0 0,6 0,9 0,7 0,5 0,7 0,7 1,0
1995/96 1,3 1,1 0,9 1,2 1,0 0,8 1,0 0,6 0,9 0,0 1,0
1996/97 1,2 0,6 0,6 1,1 0,8 1,2 0,5 1,7 1,1 1,1 1,0
1997/98 1,4 0,6 0,8 0,9 0,5 1,1 0,4 0,6 1,7 0,0 1,0

Μ. Ο. 1,4 1,8 1,0 1,0 0,4 1,2 0,8 1,3 1,3 1,0 1,0

Τ. Α. 0,3 1,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,6 0,8 0,0
 
 
 
Πηγή: Θ. Θάνος, Μελέτη των κοινωνικών…., ό.π
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Μέσα σε αυτή την προοπτική, κατανοούμε καλύτερα γιατί ο ρόλος του 

σχολικού συστήματος σε αυτή την έκφανση των ανισοτήτων που μας ενδιαφέρει εδώ 

είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμος γιατί, αν οι ανισότητες μπροστά 

στο μουσείο είναι εντονότερες από τις γενικότερες σχολικές ανισότητες, αυτό 

συμβαίνει γιατί η επήρεια του πολιτισμικού προνομίου δεν είναι ποτέ τόσο έντονη 

όσο, όπως είδαμε παραπάνω, στο χώρο της «ελεύθερης κουλτούρας» 219, δηλαδή στο 

χώρο της κουλτούρας του οποίου τα έργα αποτελούν το μικρότερο και το πιο ασθενές 

αντικείμενο της σχολικής παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής δράσης.  

 

Συνοπτικά, λοιπόν, σε όλο το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, για να 

μιλήσουμε όπως ο Wright Mills, προσπαθώντας «να μετασχηματίσουμε τις 

προσωπικές δοκιμασίες σε συλλογικά διακυβεύματα»220, επιχειρήσαμε, τόσο 

θεωρητικά όσο και εμπειρικά, να καταστήσουμε σαφές πως το έργο τέχνης 

αναγνωρίζεται ως συμβολικό αγαθό μόνο από όσους κατέχουν τα μέσα να το 

ιδιοποιηθούν μέσω ενός έργου αποκωδικοποίησής του, δηλαδή από όσους κατέχουν 

τον ιστορικά συγκροτημένο και κοινωνικά αναγνωρισμένο κώδικα  που αποτελεί τον 

απαραίτητο όρο για τη συμβολική  ιδιοποίησή του. Η «αναγνωσιμότητα» ενός έργου 

τέχνης, η κατανόησή του, συναρτάται με τη διάσταση μεταξύ του κώδικα που 

επιβάλλει το έργο και της ατομικής ικανότητας, η οποία προσδιορίζεται με βάση το 

                                                           
219 Ibid, σ. 107. Γνωρίζουμε από τα πολλά αποτελέσματα των ερευνών στο χώρο της κοινωνιολογίας 
της εκπαίδευσης (βλ. ειδικότερα Pierre Bourdieu, La noblesse d’État, Minuit 1998) πως «όσοι 
λαμβάνουν από την οικογένειά τους τις πιο έντονες ρητές ή λανθάνουσες προτροπές για λόγιες και 
καλλιτεχνικές πρακτικές διαθέτουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρηθούν περισσότερο εντός του 
σχολικού θεσμού γιατί  φέρνουν σε αυτόν την “ελεύθερη κουλτούρα” που προϋποθέτει και απαιτεί 
χωρίς ποτέ να την προσφέρει μεθοδικά, άρα, να δουν να μετασχηματίζονται σε καλλιεργημένη διάθεση 
οι προδιαθέσεις που είχαν διαμορφωθεί από τις ασύνειδες εκμαθήσεις της πρώτης εκπαίδευσης». 
Pierre Bourdieu, Η Διάκριση, .., ό.π, σ. 108. 
220C. Wright Mills, L’imagination sociologique, Maspero, 1967, σ. 192.  
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βαθμό ελέγχου του  κοινωνικά κυρίαρχου κώδικα πρόσληψης και αποτίμησής του. 

‘Όταν το μήνυμα του έργου υπερβαίνει τις δυνατότητες κατανόησης του θεατή, τότε 

ο τελευταίος είτε απεπενδύει, αδιαφορεί, μένει «ασυγκίνητος» και  «ατάραχος», είτε 

εφαρμόζει  τους κώδικες που διαθέτει, κυρίως τα σχήματα αντίληψης που 

προσανατολίζουν την καθημερινή του πρακτική, χωρίς να διερωτάται για την 

καταλληλότητά τους. Όπως είδαμε, από τις διάφορες παραλλαγές της λειτουργιστικής  

«αισθητικής» που θεμελιώνεται στην «υπαρξιακή» εμπειρία, βάσει των λιγότερο ή 

περισσότερο πραγματιστικών  διαθέσεων των κατόχων των αντίστοιχων, λιγότερο ή 

περισσότερο, κατάλληλων κωδίκων ερμηνείας, μέχρι την αισθητική της τέχνης για 

την τέχνη, οι διάφορες σχέσεις με το έργο τέχνης που παρατηρούνται μέσα από τη 

μελέτη της επίσκεψης των μουσείων  δεν είναι παρά διαστάσεις μιας ιδιαίτερης 

περίπτωσης των γενικότερων  νόμων που διέπουν την διάχυση των συμβολικών 

αγαθών: η υποδοχή ενός μηνύματος συναρτάται με τα σχήματα  αντίληψης, σκέψης 

και εκτίμησης που διαθέτουν οι αποδέκτες του, έτσι ώστε σε μια διαφοροποιημένη 

κοινωνία  να υφίσταται στενή σχέση μεταξύ της φύσης και της ποιότητας των 

μηνυμάτων που εκπέμπονται, και της δομής του κοινού. Κατά συνέπεια, οι αφελώς, 

και λιγότερο ή περισσότερο ασύνειδα ιδιοτελώς,  θεωρούμενες ως καθολικές και 

αιώνιες κατηγορίες  αντίληψης και αποτίμησης, τις οποίες οι φιλότεχνοι εφαρμόζουν 

στο έργο τέχνης, αποτελούν κατηγορίες ιστορικές των οποίων πρέπει να 

ανακατασκευάσουμε τη «φυλογένεση», μέσω της  κοινωνικής ιστορίας της 

κατασκευής της «καθαρής» διάθεσης και της καλλιτεχνικής ικανότητας ή, αν 

θέλουμε, της καλλιεργημένης έξης, και την «οντογένεση»  μέσω της ανάλυσης της 

απόκτησης αυτής της διαφορικής διάθεσης και ικανότητας221. 

                                                           
221Βλ. σχετικά Pierre Bourdieu, Οι κανόνες της τέχνης,ό.π, σ. 428-449, Pierre Bourdieu, Méditations 
Pascaliennes, Seuil, 1998, σ.88-93. 
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Υπό αυτή τη λογική, προσπαθήσαμε να δείξουμε πως το ζήτημα των όρων 

που καθιστούν δυνατή την εμπειρία της συστηματικής  επαφής και επίσκεψης στα 

μουσεία, ως εκδήλωση της διάθεσης και της καλλιτεχνικής ικανότητας ορισμένων 

υποκειμένων – δηλαδή διαστάσεων του «πολιτισμικού κεφαλαίου» τους, για να 

μιλήσουμε με την έννοια του Μπουρντιέ222 – να εφαρμόζουν στα πολιτισμικά έργα 

ένα « καθαρό» βλέμμα αποκλείεται από την ίδια την εμπειρία. Και το γεγονός, όπως 

επίσης είδαμε, ότι οι γνώσεις σχετικά με τα έργα τέχνης και τον κόσμο της τέχνης 

είναι τόσο πιο πλούσιες και σύνθετες όσο ανεβαίνει το επίπεδο της κοινωνικής 

προέλευσης των επισκεπτών μάς οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, ελλείψει μιας 

συστηματικής και θεσμικά οργανωμένης παιδείας η οποία να αντισταθμίζει τις 

ανεπάρκειες στον πολιτισμικό τομέα, οι πολιτιστικές πρακτικές αποτελούν το προϊόν 

κοινωνικών καθορισμών παρά «προσωπικών κλίσεων», όπως υποστηρίζει η 

ιδεολογία του «χαρίσματος» που διαπνέει το σύστημα των αξιών των 

καλλιεργημένων τάξεων. Όταν, λοιπόν, το σχολείο αφήνει την αποτελεσματική 

πολιτισμική διάχυση στην οικογενειακή δράση, μέσω της οικογενειακής αγωγής 

εξοικειώνει το άτομο με τον πολιτισμό και διαμορφώνει προ-διαθέσεις οι οποίες 

μετασχηματίζονται, στην πράξη, σε καλλιεργημένη διάθεση. Με άλλα λόγια, το 

άμεσο περιβάλλον παράγει  και διαμορφώνει «πολιτιστικές ανάγκες», αυτές τις 

καλλιεργημένες ανάγκες που βρίσκονται σε αντίθεση με τις λεγόμενες 

«στοιχειώδεις»223. Μέσα σε αυτή την προοπτική υποστηρίξαμε και επιχειρήσαμε να 

                                                           
222 Βλ. αναλυτικότερα για το πολιτισμικό κεφάλαιο Pierre Bourdieu, «Οι τρεις καταστάσειςτου 
πολιτισμικού κεφαλαίου», στο Pierre Bourdieu, Κείμενα κοινωνιολογίας,…, ό.π, σ. 75-84 
223 Βλ. R. Hoggart, La culture du pauvre, Minuit, 197. Όπως παρατηρεί ο Μπουρντιέ, «μόνο μια 
παιδαγωγική αυθεντία μπορεί να διαρρηγνύει διαρκώς τον κύκλο της “πολιτιστικής ανάγκης”, 
συνθήκης της εκπαίδευσης που προϋποθέτει την εκπαίδευση, συστήνοντας την καθεαυτό παιδαγωγική 
δράση ως ικανή να παράγει την ανάγκη του ίδιου της του προϊόντος και τον κατάλληλο τρόπο 
ικανοποίησής της: καθιερώνοντας κάποια αντικείμενα ως άξια να γίνουν αντικείμενα θαυμασμού και 
απόλαυσης, θεσμοί που, όπως η οικογένεια ή το Σχολείο, ενδύονται την εξουσία να επιβάλλουν μια 
πολιτιστική αυθαιρεσία, δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, την αυθαιρεσία του θαυμασμού, 
μπορούν να επιβάλλουν μια μαθητεία στο τέλος της οποίας αυτά τα έργα θα εμφανίζονται ως εγγενώς 
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επιβεβαιώσουμε πως οποιαδήποτε ανάλυση κάθε πολιτισμικής πρακτικής, όπως 

αυτής της επίσκεψης στα μουσεία, που θέλει να θεωρείται αισθητική, η οποία  

παραγνωρίζει αυτές τις συνθήκες θεσπίζει σιωπηλά σε καθολική νόρμα τις ιδιαίτερες 

ιδιότητες μιας κοινωνικής εμπειρίας που είναι, ως αποτέλεσμα αγωγής, προϊόν 

συγκεκριμένων κοινωνικών προνομίων.  

Παράλληλα και συνεπαγωγικά, μέσα από την ανάλυση των επιπτώσεων της 

παραγνώρισης αυτής της ιστορικής αυθαιρεσίας, η εργασία μας προσπάθησε να 

συμβάλει στην απονομιμοποίηση του «φυλετισμού της φιλοτεχνίας» ο οποίος 

ασκείται επί των κυριαρχούμενων ομάδων και ορίζει τις αντίστοιχες πρακτικές και 

στάσεις τους ως «πριμιτίφ», «άγαρμπες» ή/και «κακόμοιρες»224: «To να υπενθυμίζει 

κανείς πως ο πολιτισμός είναι όχι ό,τι είμαστε αλλά ό,τι έχουμε, ή, καλύτερα, ό,τι 

γίναμε, το να υπενθυμίζει τις κοινωνικές συνθήκες δυνατότητας της αισθητικής 

εμπειρίας και αυτούς για τους οποίους είναι δυνατή, “φιλότεχνους” ή “καλόγουστους 

ανθρώπους”, το να υπενθυμίζει κανείς πως το έργο τέχνης δεν παραδίδεται παρά 

μόνο σε αυτούς που έλαβαν τα μέσα για να αποκτήσουν τα μέσα ιδιοποίησής του και 

οι οποίοι δε θα αναζητούσαν να το κατακτήσουν αν δεν το κατείχαν ήδη, μέσα από τα 

μέσα κατοχής και μέσω των μέσων κατοχής, ως πραγματική δυνατότητα 

πραγμάτωσης της πράξης κατοχής, το να υπενθιμίζει κανείς, τέλος, πως μόνο 

ορισμένοι διαθέτουν την πραγματική δυνατότητα να εκμεταλλευτούν την καθαρή και 

ελεύθερα προσφερόμενη σε όλους δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τα εκτιθέμενα στα 

μουσεία έργα σημαίνει πως φέρνει στο φως  την κρυφή φράση των αποτελεσμάτων 

                                                                                                                                                                      
ή μάλλον καλύτερα ως φυσικά άξια να γίνουν αντικείμενο θαυμασμού και απόλαυσης». Pierre 
Bourdieu, Αισθητική διάθεση….., ό.π, σ.461-462. 
224 Πολλές φορές μάλιστα τις καταδικάζει να αιωρούνται μεταξύ της επαίσχυντης συνείδησης  της 
πολιτιστικής τους ταπείνωσης και της επιθετικής δυσφήμησης των κυρίαρχων πρακτικών -Βλ. R. 
Shusterman. L’art à l’état vif, Minuit, 1992. βλ. Επίσης, αναλυτικότερα, L. Pinto, Pierre Bourdieu et la 
théorie du monde social, Albin Michel, 1998. 
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των κοινωνικών χρήσεων του πολιτισμού. Η μη εξέταση των κοινωνικών όρων που 

καθιστούν δυνατή την κουλτούρα και την κουλτούρα που έγινε φύση, την 

εφοδιασμένη με όλες τις φαινομενικότητες της “θείας χάρης” και του δώρου 

καλλιεργημένη φύση, και παρ’ όλα αυτά αποκτημένη, άρα αξιοδοτημένη, αποτελεί 

τον όρο δυνατότητας της χαρισματικής ιδεολογίας η οποία επιτρέπει να προσδίδεται 

στην κουλτούρα, και ιδιαίτερα στην “αγάπη για τη τέχνη”, η κεντρική θέση που 

κατέχουν στην αστική “κοινωνιοδικία”. Η αστική τάξη βρίσκει φυσικά μέσα στην 

κουλτούρα σαν καλλιεργημένη φύση και κουλτούρα που έγινε φύση τη μόνη δυνατή 

αρχή  νομιμοποίησης του προνομίου της»225.  

Έτσι όμως, δεδομένου πως τέτοια είναι η λειτουργία της κουλτούρας226, οδηγούμαστε 

σταδιακά στο να κατανοήσουμε γιατί ακόμα και σήμερα τα μουσεία (τουλάχιστον 

όπως αυτό παρατηρήθηκε στην έρευνά μας – για παράδειγμα, όταν αναλύσαμε τους 

τρόπους με τους οποίους οι διάφοροι επισκέπτες θα ήθελαν να επισκεφτούν τα 

μουσεία ή να καθοδηγηθούν μέσα σε αυτά) αποκαλύπτουν μέσω των 

χαρακτηριστικών των μορφολογικών και οργανωτικών τους ιδιοτήτων την 

πραγματική τους λειτουργία, αυτή δηλαδή της ενδυνάμωσης, σε ορισμένους και 

στους λίγους, της αίσθησης της ένταξης και, σε άλλους και στους περισσότερους, της 

αίσθησης του αποκλεισμού227. Μέσα στα μουσεία, σε αυτούς τους ιερούς τόπους του 

                                                           
225 Pierre Bourdieu, «Éléments pour une theorie sociologique de la perception artistique», 
Noiroit(Arras), 14, 1969, σ. 3-14, 11. Και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε αυτές τις θέσεις ακόμα 
και στην περίπτωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, οι οποίες θεωρητικά επιτρέπουν σε όλους μια 
ελεύθερη πρόσβαση στον παγκόσμιο χώρο, και να επιβεβαιώσουμε αυτές τις θέσεις ακόμα και όταν 
ερευνούμε την επίσκεψη των μουσείων μέσω διαδικτύου. Βλ. Enquête 2004 du Reseau canadien 
d’information sur le patrimoine auprès des visiteurs des musées et de l'espace Internet des musées,  
Groupe de consultation Statistique Canada, 2005. 
226 Βλ. αναλυτικότερα, N. Garnham, R. Williams, «Pierre Bourdieu and the sociology of culture, an 
introduction» , Media, culture and Society , Sage, 1986, σ.116-130. 
227 Γι’ αυτό και πολλές έρευνες ( την λογική των οποίων θα εξετάσουμε παρακάτω) οι οποίες έχουν ως 
σκοπό να διερευνήσουν την ανάπτυξη της πρακτικής της επίσκεψης στα μουσεία των νέων και 
χρησιμοποιούνται ως επιστημονικό θεμέλιο στα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα (βλ., για 
παράδειγμα, για την περίπτωση των εφήβων Allard Michel, 1993, « Les adolescents et les musées », 
Revue des Sciences de l’éducation, Vol. XIX, n°4, p. 765-774, Allard Michel et Boucher Suzanne, 
1991, Le musée et l’école, Québec,Εditions,Hurtubise,Girault Yves (επιμ.), 2003, L’accueil des publics 
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ιερού πολιτισμού, σε αυτούς τους χώρους που εξακολουθούν να αποτελούν 

«ετεροτοπίες», για να μιλήσουμε όπως ο Φουκώ, δηλαδή μεταβατικούς εκτός χρόνου 

άλλων εποχών, οι οποίοι είτε αντιτίθενται στον πραγματικό χώρο ως 

ψευδαισθησιακοί είτε πάλι κυριαρχούνται από  μια οργανωτική και ταξινομική 

λογική, σε αντίθεση με το χάος του πραγματικού κόσμου, όλα, από τις πιο μικρές 

λεπτομέρειες μέχρι την ίδια τη δομή των κτιρίων που τα εμπεριέχουν – αν κρίνει 

κανείς από την ένταση και την έκταση των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

των νέων μοντέλων επικοινωνίας που ενεργοποιούνται  μέσα σε αυτά, και θα 

εξετάσουμε αναλυτικότερα στο τρίτο μέρος της παρούσας εργασίας–,  οργανώνονται 

έτσι ώστε να υπενθυμίζεται πως ο κόσμος της τέχνης διαφέρει από τον καθημερινό 

κόσμο, όπως, για να μιλήσουμε όπως ο Ντυρκέμ, το ιερό από το ανίερο228. Όπως 

                                                                                                                                                                      
scolaires dans les muséums, aquariums ,jardins botaniques, parcs zoologiques, Paris, Montréal, 
L’Harmattan, Lapointe Linda, 2001, Leblanc Suzanne, « Les adolescents: public ou non-public des 
musées ? », Musées,vol. 22, pp. 32-34,  novembre-décembre 1993, « Lost youth : museums, teens, and 
the Youthalive! project », Museum News, Washington, American Association of Museums, vol. 72, 
n°6, pp. 44-54, Lemerise Suzanne, 2000, « L’art de l’école au musée », in Vie des arts, n°180, pp. 17-
24. 7, Lemerise Tamara, Soucy Brenda, Projet d’enquête sur la relation musée-adolescents, Lemerise 
Tamara, 1999a, « Changes in museums : the adolescents public as beneficiary », Curator: The museum 
journal, New York, American Museum of Natural History, vol. 42,n°1, pp. 7-11, Lemerise Tamara, 
1999b, « Museums in the Nineties: Have they maintained their commitment to the youth population? », 
Museological Review, Leicester, University of Leicester, n°6, pp. 34-47, Lemerise Tamara, december 
1995, « The role and place of adolescents in museums: yesterday and today », Museum Management 
and Curatorship, New York, Elsevier, vol. 14,n°4, p. 393-408, Matias Vitor, Lemerise Tamara et 
Lussier-Dersrochers Dany, 2001, « Le partenariat entre les écoles secondaires et les musées : points de 
vue d’enseignants de la région de Montréal », Revue des sciences de l’éducation, vol.27, n°1, pp. 85-
104, ,Morton Weizman Sandra et Evenden Kirstin, 1995, « Le projet jeunes conservateurs : Nouvelles 
façons d’attirer les publics non traditionnels dans les musées », in : Michel Cote et Annette Viel (επιμ.), 
Le musée : lieu de partage des savoirs, Québec, Musée de la Civilisation, pp. 163-190, Protoyerides 
Michèle, janvier-juin 1994, « Organisation d’un cycle de découverte pour des 15-19 ans au musée du 
Louvre en dehors du cadre scolaire », Publics et musées, n°5, Lyon, PUL, pp. 126-128, Serain Fanny, 
«L’accueil des adolescents dans les musées d’art français», Diplôme de recherche appliquée, École du 
Louvre, Paris, 2005), όταν παραβλέπουν αυτή τη θεμελιώδη διάσταση, αντιμετωπίζουν μια σειρά από 
αντιφατικά πορίσματα και συμπεράσματα.  
228 E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Puf,1984.  Ο Μερλώ Ποντύ έλεγε πως 
θα έπρεπε να μπούμε στο μουσείο με «τη νηφάλια χαρά της δουλειάς και όχι, όπως το συνηθίζουμε, μ’ 
ένα εν μέρει ύποπτο σέβας. Το μουσείο μάς εμπνέει μια συνείδηση κλεφτών. Αναλογιζόμαστε πότε 
πότε ότι τα έργα σίγουρα δεν κατασκευάστηκαν για να καταλήξουν μέσα σε αυτούς τους άχαρους 
τοίχους, για να τέρπουν τους περιπατητές της Κυριακής ή τους “διανοούμενους της Δευτέρας” (…). Το 
Μουσείο προσθέτει ένα ψεύτικο κύρος στην αληθινή αξία των τεχνουργημάτων, αποκόπτοντάς τα από 
τα συμβεβηκότα που περιέβαλαν τη γέννησή τους και πείθοντάς μας ότι ένα πεπρωμένο καθοδηγούσε 
ανέκαθεν το χέρι των καλλιτεχνών. Ενώ το ύφος ζούσε σε κάθε ζωγράφο σαν το σφυγμό της καρδιάς 
του και τον έκαμνε ικανό να αναγνωρίσει κάθε άλλο από το δικό του εγχείρημα –το Μουσείο 
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χαρακτηριστικά σημείωνε ο Μπουρντιέ, αν το μουσείο προσφέρει σε όλους, ως 

δημόσια κληρονομιά, μνημεία ενός ένδοξου παρελθόντος, αυτή η προσφορά είναι 

πλασματική, καθώς «η ελεύθερη είσοδος αποτελεί επίσης προαιρετική είσοδο 

προορισμένη σε αυτούς οι οποίοι, εφοδιασμένοι με την ικανότητα ιδιοποίησης των 

έργων, έχουν το προνόμιο να χρησιμοποιήσουν αυτή την ελευθερία, και οι οποίοι 

βρίσκονται, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, νομιμοποιημένοι να διαθέτουν αυτό το 

προνόμιο, δηλαδή, την κατοχή των μέσων ιδιοποίησης των συμβολικών 

αγαθών(...)»229.     

    

Κοντολογίς, έχοντας, επιχειρήσει να δείξουμε πως η καλλιτεχνική και αισθητική 

διάθεση η οποία επιτρέπει μπροστά στο έργο τέχνης την υιοθέτηση μιας ανιδιοτελούς 

στάσης, μιας καθαρά αισθητικής στάσης, και η καλλιτεχνική επάρκεια, δηλαδή το 

σύνολο των αναγκαίων γνώσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για να 

αποκωδικοποιηθεί το έργο τέχνης, συνδέονται στενά με το επίπεδο εκπαίδευσης και 

ειδικότερα με τον αριθμό των χρόνων φοίτησης, και άρα να εξηγήσουμε την μορφή 

και την λογική της επίσκεψης των ανθρώπων στα μουσεία, προσπαθήσαμε τελικά να 

συμβάλουμε στην απονομιμοποίηση μιας βασικής αρχής του «βιολογικο-

φυσιοκρατικού» επιχειρήματος230. Το επιχείρημα αυτό, το γνωρίζουμε, είναι ένα από 

τα πλέον γερά ριζωμένα στην κοινή λογική, και διαπνέει τις επεξηγηματικές 

παραστάσεις για την σχέση με τα έργα τέχνης και τις πρακτικές που συνεπάγεται, 

όπως αυτή της επίσκεψης στα μουσεία. Η απονομιμοποίηση αυτή μας οδήγησε στην 

                                                                                                                                                                      
μετατρέπει αυτή την κρυφή, συνεσταλμένη, ακούσια, αθέλητη, εντέλει ζωντανή ιστορικότητα σε 
επίσημη και πομπώδη ιστορία (...). Το μουσείο σκοτώνει τη σφοδρότητα της ζωγραφικής, όπως έλεγε 
ο Σαρτρ ότι η βιβλιοθήκη μετατρέπει σε “μηνύματα” γραπτά που είχαν υπάρξει τα πεπραγμένα ενός 
ανθρώπου. Είναι η θανατερή ιστορικότητα». Βλ. Μωρίς Μερλώ Ποντύ, «Η πλάγια λαλιά και οι φωνές 
της σιωπής», στο Έννοιες της τέχνης τον 20ό αιώνα, Επιστ. επιμ. Π. Πούλος, Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών, 2006, σ.205-279,239-240. 
229Pierre Bourdieu, «Éléments pour une…», ό.π, σ.13.  
230 C. de Montlibert, Εισαγωγή στη …., ό.π, σ.80-91   
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απονομιμοποίηση της πίστης στην κληρονομικότητα, άρα στην απονομιμοποίηση της 

φυσιοκρατικού τύπου νομιμοποίησης της κοινωνικής ανισότητας που αποτελεί 

ισχυρότατο παράγοντα για τη διατήρηση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης: αυτό που 

ονομάζουμε «μάτι»231 αποτελεί μια καθαρή δικαιολογητική ιδεολογία, έναν από τους 

τρόπους που διαθέτουν αυτοί που έχουν την τύχη να μπορούν να δια-κρίνουν τα έργα 

τέχνης (και να διακριθούν), ώστε να αισθανθούν δικαιολογημένοι με έναν τρόπο 

φυσικό.  

Συνολικά, λοιπόν, στην  περίπτωση της απόκτησης της αισθητικής διάθεσης, 

βρεθήκαμε μπροστά σε άλλη μια ειδική έκφανση της εργασίας κοινωνικοποίησης η 

οποία τείνει και σε αυτή την περίπτωση να πραγματοποιήσει μια σταδιακή 

ενσωμάτωση των σχέσεων κυριαρχίας. Με άλλα λόγια, η πολιτισμική κυριαρχία 

οφείλει την ειδική αποτελεσματικότητά της στο γεγονός ότι νομιμοποιεί μια σχέση 

κυριαρχίας εγγράφοντάς τη στο νου και το σώμα232. Σύμφωνα με τις αναλύσεις του 

Πιερ Μπουρντιέ τις οποίες υιοθετήσαμε, οι κοινωνικές δομές θεμελιώνονται τόσο στην 

αντικειμενικότητα, δηλαδή στα πράγματα, με τη μορφή θεσμών, όσο και στην 

υποκειμενικότητα, στο σώμα και στον εγκέφαλο, με τη μορφή συστημάτων διαθέσεων, 

νοητικών δομών, με τη μορφή έξεων, όπως τις ονομάζει. Έτσι, οι αισθητικές 

κατηγορίες σκέψης, αντίληψης, αποτίμησης και δράσης τις οποίες ενεργοποιούν τα 

κοινωνικά υποκείμενα για να αντιληφθούν τον  κόσμο της τέχνης είναι το προϊόν της 

ενσωμάτωσης των αντικειμενικών δομών αυτού του ίδιου κόσμου. Το γεγονός αυτό 

                                                           
231 Για μια ανάλυση της πίστης στην κληρονομική μεταβίβαση των καλλιτεχνικών ταλέντων  η οποία 
είναι ακόμα ευρέως διαδεδομένη και σύμφωνα με την οποία, για να το διατυπώσουμε απλά, η τέχνη 
δεν μπορεί να διδαχθεί, γεννιόμαστε καλλιτέχνες, το «μάτι» το διαθέτει κάποιος από τη γέννησή του 
και, συνεπώς, υπό μια έννοια, η σύγχρονη τέχνη είναι άμεσα προσβάσιμη στα παιδιά, και ειδικότερα 
του γεγονότος πως αυτή η χαρισματική παράσταση αποτελεί ένα ιστορικό προϊόν το οποίο 
δημιουργήθηκε σταδιακά παράλληλα με την συγκρότηση του καλλιτεχνικού πεδίου και τη λατρεία του 
καλλιτέχνη που τη συνόδευε, βλ. Pierre Bourdieu, Οι κανόνες της τέχνης….,σ. 427-478 
232 Βλ. Μ. Μιχαηλίδου, Α. Χαλκιά (επιμ), Η παραγωγή του κοινωνικού σώματος, Αθήνα, Κατάρτι, 
2005.  
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επιτρέπει σε ορισμένους τη θεμελίωση της άμεσης παρουσίας του κόσμου της τέχνης, η 

οποία αποτελεί προϋπόθεση και των αντίστοιχων πρακτικών τους εντός αυτού του 

κόσμου και του αυτονόητου χαρακτήρα της καθημερινής τους εμπειρίας αυτού του 

κόσμου.  

Με αυτό τον τρόπο, καταλήξαμε στο να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί, στη βάση 

αυτής της παραδοχής, η ανάδυση του φαινομένου των πρακτικών που μελετήσαμε και 

της πολιτισμικής κυριαρχίας και της θεμελίωσης της νομιμότητάς της στην οποία 

οδηγηθήκαμε εντάσσεται στη γενικότερη θεωρία για την κυριαρχία η οποία απορρέει, 

σύμφωνα με τον Μπουρντιέ, από τη συναρμογή των αντικειμενικών καθορισμών και 

των κατηγοριών αντίληψης των οποίων αυτοί αποτελούν προϊόν: όσο οι 

ενσωματωμένες γνωστικές δομές είναι σύμφωνες με τις αντικειμενικές δομές και 

ταυτοχρόνως είναι εξασφαλισμένη η πίστη σ’ αυτήν τη συμφωνία, αναπαράγεται η 

δοξική υποταγή στην καθεστηκυία τάξη. Η  «φυσική στάση» απέναντι στον κόσμο, 

αυτή η «πίστη στα πράγματα», αυτή η δόξα, είναι μια ορθοδοξία, μια κρίση δεξιά, 

κυρίαρχη, που συχνά επιβάλλεται ύστερα από αγώνες ενάντια στις ανταγωνιστικές 

θεωρήσεις. Η ορθο-δοξία αυτή, που αποτελεί άποψη των κυρίαρχων και η οποία 

παρουσιάζεται ως καθολική άποψη μέσα σ’ ένα ορισμένο πεδίο, το σύνολο των 

αποδεκτών ιδεών, των παγιωμένων πίστεων, των βαθιά αποδεκτών, αυτονόητων 

αληθειών, βασίζεται σε μια παιδαγωγική δράση (με την πιο γενική έννοια του όρου) 

ικανή να μεταμορφώνει μια θέση δύναμης σε νόμιμη εξουσία, και, συνεπώς, αποτελεί 

εξ αντικειμένου συμβολική βία, στο βαθμό που επιβάλλει μια πολιτισμική αυθαιρεσία, 

δηλαδή, ένα σύστημα αξιών και κανόνων μεταξύ άλλων233. 

Επιδιώξαμε έτσι, τέλος, να επιβεβαιώσουμε και από την πλευρά μας πως η λατρεία 

της τέχνης, όπως η θρησκεία σε άλλες εποχές, αποτελεί αναμφίβολα την 

                                                           
233 P. Bourdieu- T. Eagleton, «Doxa and common life», New Left Review, 1991, 1992, σ.111-121. 
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παραδειγματική μορφή κοινωνιοδικίας  για τα άτομα και τις ομάδες που οφείλουν τη 

κοινωνική τους θέση στο πολιτισμικό κεφάλαιο. Και με αυτό τον τρόπο συμβάλαμε 

στο να καταστήσουμε, εμμέσως, σαφέστερη τη ρήξη με την πολιτισμική ορθοδοξία 

που μπορεί να προκαλέσει κάθε ανάλυση η οποία φανερώνει όλα αυτά, και κυρίως 

όταν καθιστά σαφές πως αυτό που βιώνεται ως δώρο, ή ένα προνόμιο των ψυχών μιας 

συγκεκριμένης ομάδας, αποτελεί στην πραγματικότητα το προϊόν μιας ιστορίας τόσο 

συλλογικής όσο και ατομικής. Μια τέτοιου είδος ανάλυση μετατρέπεται, 

αντικειμενικά, σε ένα εργαλείο αποϊεροποίησης, απομάγευσης και αποφενακισμού234.  

Η ανάλυση όμως αυτή ενεργοποίησε αναλύσεις που τελικά προϋποθέτουν πως το 

σωματικό δεν είναι απαλλαγμένο από το κοινωνικό. Με άλλα λόγια, σε όλο αυτό το 

δεύτερο μέρος της εργασίας μας, προωθήσαμε την θέση πως η παραγωγή της 

αισθητικής διάθεσης αποτελεί τελικά μια δομική έκφανση του φαινομένου της 

κοινωνικοποίησης και ορισμένων ειδικών όρων πραγμάτωσης αυτού του φαινομένου.  

Επιχειρήσαμε να δείξουμε πως η πλήρης κατανόηση της λογικής και της μορφής της 

επίσκεψης στα μουσεία μάς οδηγεί μπροστά στο γενικότερο φαινόμενο της 

κοινωνικής δράσης πάνω στο νου και το σώμα235, η οποία ενισχύεται από την 

                                                           
234 Βλ. σχετικά, αναλυτικότερα, J-C.  Passeron, «Production symbolique et formes sociales. De la 
sociologie de l’art et de la littérature à la sociologie de la culture», Revue française de sociologie, 27, 
no 3, 1986, σ. 505-529. 
235Αυτή τη συμβολή εννούσε ο Πιερ Μπουρντιέ όταν παρατηρούσε με φαινομενολογικούς όρους πως 
«σε διαφορετικούς βαθμούς, ανάλογα με την τέχνη, το είδος και το ύφος, το έργο τέχνης ουδέποτε 
είναι μόνο cosa mentale, αυτό το είδος λόγου προορισμένου μόνο για να διαβαστεί, να 
αποκωδικοποιηθεί, να ερμηνευθεί, στο οποίο το μετατρέπει η διανοητικιστική θεώρηση. Προϊόν μιας 
τέχνης με την έννοια του Nτυρκέμ, δηλαδή μιας «καθαρής πρακτικής χωρίς θεωρία», όταν δεν είναι 
προϊόν απλής μιμήσεως, είδος συμβολικής γυμναστικής, περιέχει πάντα επίσης κάτι άφατο όχι λόγω 
πλεονάσματος, όπως θα ήθελαν οι ιερουργοί, αλλά λόγω έλλειψης, κάτι που μεταδίδεται, αν μπορούμε 
να το πούμε έτσι, από σώμα σε σώμα, όπως ο ρυθμός της μουσικής ή η γεύση των χρωμάτων, δηλαδή 
εντεύθεν των λέξεων και των εννοιών. H τέχνη είναι επίσης «σωματικό πράγμα» και η μουσική, η 
“καθαρότερη” και η “πνευματικότερη” από τις τέχνες, είναι ίσως απλώς η σωματικότερη. Συνδεμένη 
με “ψυχικές καταστάσεις” που είναι επίσης σωματικές καταστάσεις ή, όπως έλεγαν άλλοτε, χυμοί του 
σώματος, θέλγει, παρασύρει, κινητοποιεί και συγκινεί: τοποθετείται λιγότερο εκείθεν των λέξεων 
παρά εντεύθεν, σε χειρονομίες και σε κινήσεις του σώματος, σε ρυθμούς, για τους οποίους ο Πιαζέ 
λέει κάπου ότι χαρακτηρίζουν τις λειτουργίες που τοποθετούνται, όπως όλα όσα ρυθμίζουν το γούστο, 
στη σύζευξη οργανικού και ψυχικού, παραφορές και επιβραδύνσεις, crescendo και decrescendo, 
εντάσεις και χαλαρώσεις. Eξαιτίας αυτού ασφαλώς ο λόγος για τη μουσική, όταν βγει από την 
επικράτεια της καθαρής τεχνικής, μιλάει αποκλειστικά με επίθετα ή με επιφωνήματα. Όπως οι 
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επίδραση των συνθηκών ύπαρξης και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων, και των 

ειδικών επιπτώσεων αυτής της λογικής: δηλαδή, της ακύρωσης της θεατότητας της 

κοινωνικής αυτής δράσης, καθώς τα αποτελέσματα αυτά από τη στιγμή που 

εγγράφονται στο σώμα καθίστανται ταυτόχρονα πιο ορατά και λιγότερα αντιληπτά236. 

Αυτή όμως η βασισμένη σε μια ειδική αντίληψη για την παιδαγωγική δράση 

επιστημονική άποψη που υιοθετήσαμε, αυτή της κοινωνιολογίας του πολιτισμού και 

των πολιτισμικών πρακτικών του Πιερ Μπουρντιέ, προκειμένου να κατανοήσουμε, 

άρα να εξηγήσουμε όσο το δυνατό πληρέστερα, την πρακτική της επίσκεψης στα 

μουσεία, βασίζεται σε ένα σύστημα αρχών μιας συγκεκριμένης φιλοσοφικής 

ανθρωπολογίας. Η φιλοσοφική αυτή ανθρωπολογία την οποία χρησιμοποιήσαμε και η 

οποία στηρίζει μια συγκεριμένη θεώρηση της κοινωνικοποίησης, και της εκμάθησης, 

άρα της απόκτησης της αισθητικής διάθεσης την οποία εξετάσαμε αναλυτικά, 

παραμένει ακόμα σε άρρητη κατάσταση. Ειδικότερα, ό,τι προηγείται μας οδηγεί στο 

να διερευνήσουμε πλήρως την ειδική λογική της διαδικασίας ενσωμάτωσης των 

κοινωνικών δομών που κάνει ένα κοινωνικό υποκείμενο να συνδεθεί ή όχι με έναν 

ορισμένο κοινωνικό κόσμο, να τον «γνωρίσει», «να αναγνωρισθεί σε αυτόν, να του 

δοθεί και να του παραδοθεί».  Κοντολογίς, καθώς υιοθετήσαμε άρρητα μέχρι εδώ μια 

ειδική φιλοσοφική ανθρωπολογία η οποία στήριζε την κοινωνιολογία της αισθητικής 

                                                                                                                                                                      
μυστικιστές μιλούν για θεία αγάπη στη γλώσσα της ανθρώπινης αγάπης, οι λιγότερο απρόσφορες από 
τις ανακλήσεις της μουσικής απόλαυσης είναι εκείνες που έχουν την ικανότητα να αποκαταστήσουν 
τις μοναδικές μορφές μιας εμπειρίας τόσο βαθιά ενσφηνωμένης στο σώμα και στις πρωτογενείς 
σωματικές εμπειρίες όσο τα τροφικά γούστα».–Pierre Bourdieu, Η Διάκριση,.., ό.π, σ.122, 
(υπερτονισμένα από εμάς). Bλ. επίσης,L. Boltanski, Prime éducation et morale de classe, École des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1969. Εξάλλου, ειδικοί της ψυχολογίας της αισθητικής έχουν 
επισημάνει τον « προεξέχοντα ρόλο του σώματος στη συναισθηματική επικοινωνία μη-λεκτικών, μη-
αναπαραστατικών σημάτων» και τονίζουν «τη βαθύτερη “οργανισμική” εσωτερική σχέση μεταξύ 
δράσης, συναισθήματος και αντίληψης κατά την οργάνωση της εμπειρίας και τη σύνδεσή της με 
βασικά συστήματα επικοινωνίας, προσαρμογής και έκφρασης» –Δ. Σταματοπούλου, «Η γλώσσα των 
συναισθημάτων και η γλώσσα της τέχνης: εκφραστική-φυσιογνωμική αντίληψη και το νόημα της 
εικόνας», στο Αισθητική και Τέχνη: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μνήμη Παναγιώτη και Έφης 
Μιχελή, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης (υπό δημος.).  
236 E.Dag Ostenberg, «Bourdieu’s Doctrine and the socio-Culture Filed», στο Metasociology:An 
inquiry into the Origin and the validity  of social thougt, Norwegian University Press, 1998, 173-180. 
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διάθεσης που υιοθετήσαμε, θα πρέπει για τις ανάγκες της πλήρους θεμελίωσης των 

αναλύσεων και των εξηγήσεων που προηγούνται να παρουσιάσουμε την ειδική 

λογική αυτής της φιλοσοφίας της δράσης.   

Έτσι, στη συνέχεια, στο τρίτο μέρος της παρούσας εργασίας, στη βάση μιας 

διαθεσιακής θεωρίας της δράσης που θα παρουσιάσουμε, θα επιχειρήσουμε ένα 

σχεδίασμα μιας διαθεσιακής θεωρίας της εκμάθησης, η οποία θα  μας επιτρέψει να 

θεμελιώσουμε επιστημολογικά τη θεώρηση της γέννησης και της δράσης της 

αισθητικής διάθεσης που από μια καθαρά επιστημονική άποψη παρουσιάσαμε 

παραπάνω.  

Το σχεδίασμα όμως αυτό θα το παρουσιάσουμε πρακτικά, δηλαδή, μέσω μιας 

κριτικής δοκιμαστικής επιβεβαίωσης στην οποία θα υποβάλουμε τη δράση των 

βασικών θεωρητικών υποδειγμάτων πολιτισμικής διάχυσης, εκμάθησης ή και 

επικοινωνίας που ενεργοποιούνται  στο εσωτερικό των μουσείων. Τα υποδείγματα 

αυτά έχουν ως στόχο, μέσω μιας παρέμβασης στους όρους δυνατότητας της 

επίσκεψης στα μουσεία, να τα καταστήσουν καθολικά προσβάσιμα, να βρουν μέσα 

ώστε να συμβάλουν «στην εγχάραξη της ικανότητας του βλέμματος», να κάνουν «τα 

έργα να λειτουργήσουν»237, να συμβάλουν στο μετασχηματισμό της θεμελιώδους 

κοινωνικής λειτουργίας που επιτελεί το μουσείο, της ειδικής αυτής λειτουργίας 

κοινωνικής αλχημείας, για να μιλήσουμε όπως ο Μauss 238, δηλαδή, της διασφάλισης 

και επικύρωσης ενός από τα περάσματα, με την έννοια του Van Gennep239, στην 

ιερότητα, στον ιερό ναό της τέχνης240.  

                                                                                                                                                                      
 
237 Βλ. N. Goodman, C. Elgin, Esthétique et connaissance, L’éclat, 1990, σ. 73 
238 Μ. Μauss, Σχεδίασμα μιας γενικής θεωρίας της μαγείας, μετ. Μ. Βεληβαθάκη, Praxis, 1990 
239 A. van Gennep, Les rites de passage, Picard,1981 
240 Ο παραλληλισμός των μουσείων τέχνης με ναούς συναντάται συχνά σε έρευνες που αφορούν στις 
στάσεις του κοινού απέναντι στα εκθέματα (Βλ. C. Duncan, Civilizing rituals. Inside public art 
museums, Routledge, 1995, σ.7-20, N. Serota, Εμπειρία ή ερμηνεία. Το δίλημμα των μουσείων 
μοντέρνας τέχνης, Άγρα, 1999). Γεγονός που θα μπορούσε κάποιος να διαπιστώσει και στις σημερινές 
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Μέσα σε αυτή την προοπτική θα διερευνήσουμε αν αυτά τα υποδείγματα έχουν ή 

μπορούν να διασφαλίσουν το στόχο τους και τα προσδοκώμενα «ωφέλιμα 

αποτελέσματά τους» για το κοινό, «το πλατύ κοινό», το «λαό». Θα εξετάσουμε αν 

αυτά τα υποδείγματα είναι αποτελεσματικά και υπό ποιους όρους μπορούν να είναι 

ώστε να συμβάλουν στην αποδυνάμωση της άποψης όλων αυτών που υποστηρίζουν 

ότι ο πολλαπλασιασμός των μουσείων είναι απευθείας ανάλογος με την αυξανόμενη 

άγνοια της τέχνης241.  

Εξέταση απολύτως σημαντική, γιατί, δεδομένου πως ακόμα περισσότερο από όσο 

συμβάνει στην οικονομία, όπου οι ενδεείς έχουν πάντα μια ορισμένη συνείδηση του 

ότι δε διαθέτουν242 και της ενδυνάμωσης της ένδειάς τους που προωθούν οι διάφορες 

διαδικασίες παλινδρόμησης243, οι ενδεείς σε πολιτισμικό κεφάλαιο, σε πολιτισμό, 

αποστερούνται τη συνείδηση της αποστέρησής τους244, αν τα υποδείγματα αυτά 

μουσειακής επικοινωνίας δεν μπορούν να εκπληρώσουν τους στόχους τους, τότε 

διακινδυνεύουν, στο όνομα του «λαού» 245, να συμβάλουν στην νομιμοποίηση της 

ίδιας της ιδεολογίας που στοχεύουν να ακυρώσουν, δηλαδή της ιδεολογίας του 

χαρίσματος246. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
παραστάσεις του κοινού. Όπως έχει διαπιστωθεί σε άλλη έρευνα κοινού (Βλ. Ρ. Καυταντζόγλου, Ε. 
Τουντασάκη, Μ. Φρυδάκης, ..,ό.π.σ. 73), η απάντηση ότι το μουσείο θυμίζει «πολιτιστικό κέντρο»  
συγκέντρωσε την πλειοψηφία, ακολουθεί το «μνημείο» και στη συνέχεια το «ναός», ενώ πολύ πίσω 
ακολουθεί με ποσοστό 6% η «βιβλιοθήκη», και μόνο στους επισκέπτες του ΕΑΜ. 
241Αναφορά στο J. Clair, Σκέψεις για την κατάσταση των εικαστικών τεχνών, Σμίλη, 1993, σ.17-18, από 
το Κ. Πρώιμος, Στα όρια της Αισθητικής, Κριτική, 2003, σ.47 
242 Νίκος Παναγιωτόπουλος, Η οδύνη των ανέργων, Πολύτροπον, 2005 
243 Pierre Bourdieu, Αντεπίθεση πυρών. 
244 Pierre Bourdieu( dir), L’art moyen, Minuit, 1966.  
245 Pierre Bourdieu, «Vous avez dit “populaire”?», Actes de la Recherche en Sciences Sociales,1983, 
46, σ.98-105 
246 Loic Wacquant, «From ideology to symbolic power: Class, culture and consciousness in Marx and 
Bourdieu», International Journal of Contemporary , 30-2, 1993, σ.125-142. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Η έρευνα στους φοιτητές του τμήματος ΦΚΣ 

 

 

Προκειμένου να συμβάλουμε περαιτέρω στην θεμελίωση των αποτελεσμάτων μας 

σχετικά με την επίδραση του πολιτισμικού κεφαλαίου στις πολιτισμικές πρακτικές 

και ειδικότερα στην επίσκεψη των μουσείων, θεωρούμενη ως μια δομική έκφανση 

των πολιτισμικών πρακτικών, διενεργήσαμε το 2000 μια μικρής κλίμακας έρευνα με 

ερωτηματολόγιο σε ένα αυθόρμητο δείγμα 62 πρωτοετών φοιτητών του τμήματος 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεδομένου του 

μικρού αριθμού παρατηρήσεων, επιλέξαμε παρακάτω να παραθέσουμε λεπτομερώς 

την ανάλυση και τα αποτελέσματά της με τρόπο ώστε να  επιτρέψουμε τον ακριβή 

έλεγχο της χρήσης τους που επιχειρήσαμε.  

 Επιχειρώντας, λοιπόν, να συλλάβουμε την πρακτική αυτή και να τη συσχετίσουμε με 

μια μικρή σειρά άλλων πρακτικών και στάσεων ( αγαπημένοι συγγραφείς, ζωγράφοι, 

ξένες γλώσσες, βιβλιοανάγνωση, χρήση βιβλιοθήκης, ταξίδια στο εξωτερικό και 

επίσκεψη στα μουσεία) οι οποίες επίσης συνδέονται τόσο με το πολιτισμικό 

κληρονομημένο κεφάλαιο όσο και με τις ειδικές επιδράσεις της σχολικής αγωγής, 

όπως προσπαθήσαμε να δείξουμε στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο, 

κατηγοριοποιήσαμε τους φοιτητές αυτούς με βάση πέντε επεξηγηματικές μεταβλητές, 

δύο εκ των οποίων αφορούν το μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους και τρεις το 

επάγγελμα των γονέων και του παππού τους (του πατέρα του πατέρα τους). Ύστερα 
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από κατάλληλη επεξεργασία247, διαμορφώθηκαν τελικά οι κατηγορίες των 

απαντήσεων των επεξηγηματικών μεταβλητών, και το δείγμα παρουσιάζει την 

παρακάτω δομή: Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα των φοιτητών, από 

τους 62 φοιτητές του δείγματος οι 21 (33,9%) έχουν πατέρα απόφοιτο Γενικού 

Λυκείου, οι 17 (27,4%) έχουν πατέρα απόφοιτο δημοτικού, ενώ οι υπόλοιποι 

μοιράζονται εξίσου στις άλλες δύο κατηγορίες, με αποτέλεσμα 12 (19,4%) να έχουν 

πατέρα γυμνασιακής-τεχνικής μόρφωσης και 12 (19,4%) ανώτερης. Αναφορικά με το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας των φοιτητών, 20 από αυτούς (32,3%) έχουν μητέρα 

απόφοιτο δημοτικού, επίσης 20 απόφοιτο Γενικού Λυκείου, ενώ 14 (22,6%) έχουν 

μητέρα ανώτερης μόρφωσης και οι υπόλοιποι 8 (12,9%) γυμνασιακής-τεχνικής. Όσον 

αφορά το επάγγελμα του πατέρα των φοιτητών, 30 (48,4%) από αυτούς έχουν πατέρα 

κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας, 20 (32,3%) μεσαίας και οι υπόλοιποι 12 

(19,4%) ανώτερης. Όσον αφορά το επάγγελμα της μητέρας των φοιτητών, 49 (79%) 

από αυτούς έχουν μητέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας, 7 (11,3%) μεσαίας 

και οι υπόλοιποι 6 (9,7%) ανώτερης. Τέλος, όσον αφορά το επάγγελμα του παππού 

των φοιτητών, από τους 33 φοιτητές οι οποίοι έχουν απαντήσει σε αυτή την ερώτηση 

οι 24 (72,7%) έχουν παππού κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας, οι 7 (21,2%) 

                                                           
247 Αναφορικά με τις μεταβλητές που αναφέρονται σε μορφωτικό επίπεδο, η αρχική κατηγοριοποίηση 
των απαντήσεων είναι η εξής: 1. Μέχρι μιας των τάξεων του Δημοτικού, 2. Απόφοιτος Δημοτικού, 3. 
Απόφοιτος Γυμνασίου, 4. Απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου, 5. Απόφοιτος Γενικού Λυκείου, 6. Πτυχίο 
ΤΕΙ, 7. Πτυχίο ΑΕΙ. Στην πορεία όμως, για τη διευκόλυνση της ερμηνείας των αποτελεσμάτων, οι 
κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου διαμορφώθηκαν ως εξής: 1. Απόφοιτος το πολύ Δημοτικού, 2. 
Απόφοιτος Γυμνασίου – Τεχνικού Λυκείου, 3. Απόφοιτος Γενικού Λυκείου, 4. Πτυχίο ΤΕΙ – ΑΕΙ. 
Αναφορικά με τις μεταβλητές που δηλώνουν επάγγελμα, οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν αρχικά 
ως εξής: 1. Επιστήμονες, 2. Επιστημονικοί βοηθοί/ τεχνικοί, 3. Επαγγέλματα διοικήσεως, 4. 
Υπάλληλοι γραφείου, 5. Έμποροι/ πωλητές, 6. Παροχή υπηρεσιών, 7. Αγρότες, 8. Εργάτες, 9. Άνεργοι, 
12. Συνταξιούχοι, 13. Νοικοκυρές. Στην πορεία όμως, για την κατανόηση και τη γενίκευση των 
αποτελεσμάτων, η κατηγοριοποίηση επαναδιαμορφώθηκε ως εξής: 1. Κατώτερη επαγγελματική 
κατηγορία (η οποία περιλαμβάνει τα άτομα των κατηγοριών 6, 7 και 8). 2. Μεσαία επαγγελματική 
κατηγορία (η οποία περιλαμβάνει τα άτομα των κατηγοριών 2, 4, 5, 12 και 13, με εξαίρεση τα άτομα 
των κατηγοριών 12 και 13 τα οποία έχουν πτυχίο ΑΕΙ). 3. Ανώτερη επαγγελματική κατηγορία (η οποία 
περιλαμβάνει τα άτομα των κατηγοριών 1, 3, καθώς και αυτά των κατηγοριών 12 και 13 που έχουν 
πτυχίο ΑΕΙ). Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Δαλμάρα για την βοήθεα της στην 
στατιστική επεξεργασία των στοιχείων. 
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μεσαίας και οι υπόλοιποι 2 (3,2%) ανώτερης. Από το σύνολο των φοιτητών του 

δείγματος, ένα 38,7% έχει παππού κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας, ένα 11,3% 

μεσαίας, ένα 3,2% ανώτερης, ενώ το υπόλοιπο 53,2% δεν απαντά.  

Το αυθόρμητο αυτό δείγμα, τελικά, φαίνεται να αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά την 

κοινωνική δομή του πληθυσμού του τμήματος ώστε να μπορούμε να μιλάμε για τους 

φοιτητές του ΦΚΣ, αν κρίνουμε από τη γενικότερη κοινωνική δομή της Σχολής, και, 

ταυτόχρονα, να υποθέσουμε, με βάση το βαθμό εισόδου στο Τμήμα ΦΚΣ και τη 

σύγκρισή του με αυτόν των άλλων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, πως στο συγκεκριμένο τμήμα η εκπροσώπηση των λαϊκών 

στρωμάτων θα είναι μεγαλύτερη σχετικά από ό,τι στο σύνολο της Σχολής. (βλ. 

παρακάτω πίνακες από Στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας) 
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1997/98             

             

Φιλοσοφικές Σχολές Ελευθ. Διοίκ. Γραφ. Έμπορ. Γεωργ. Τεχν. Υπηρ. Εν. Δ. Σ/χοι Λοιπά Σύνολο  

             

Φιλοσοφική Σχ. Π. Αθηνών 525 12 528 264 69 421 76 42 106 7 2.050  

Φιλ/φική Σχ. Π. Θεσ/νίκης 376 8 381 168 82 296 72 37 44 7 1.471  

Φιλ/φική Σχ. Π. Ιωαννίνων 172 10 209 103 57 160 45 16 22 4 798  

Φιλοσοφική Σχ. Π. Κρήτης 64 1 93 55 28 86 15 8 16 2 368  

             

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗΣ 1.137 31 1.211 590 236 963 208 103 188 20 4.687  

             

ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ 8.236 293 7.960 3.876 1.555 6.151 1.113 696 1.091 121 31.092  

             

Φιλοσοφικές Σχολές Ελευθ. Διοίκ. Γραφ. Έμπορ. Γεωργ. Τεχν. Υπηρ. Εν. Δ. Σ/χοι Λοιπά Σύνολο  

             

Φιλοσοφική Σχ. Π. Αθηνών 25,6 0,6 25,8 12,9 3,4 20,5 3,7 2,0 5,2 0,3 100,0  

Φιλ/φική Σχ. Π. Θεσ/νίκης 25,6 0,5 25,9 11,4 5,6 20,1 4,9 2,5 3,0 0,5 100,0  

Φιλ/φική Σχ. Π. Ιωαννίνων 21,6 1,3 26,2 12,9 7,1 20,1 5,6 2,0 2,8 0,5 100,0  

Φιλοσοφική Σχ. Π. Κρήτης 17,4 0,3 25,3 14,9 7,6 23,4 4,1 2,2 4,3 0,5 100,0  

             

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΗΣ 24,3 0,7 25,8 12,6 5,0 20,5 4,4 2,2 4,0 0,4 100,0  

             

ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ 26,5 0,9 25,6 12,5 5,0 19,8 3,6 2,2 3,5 0,4 100,0  
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Έτσι, κατ’ αρχάς, αναφορικά με τους συγγραφείς που προτιμούν, προκειμένου να 

επιτρέψουμε τη δημιουργία δυνατότητας  ερμηνευσιμότητας και γενίκευσης των 

συμπερασμάτων, ομαδοποιήσαμε τους συγγραφείς σε λίγες μόνο κατηγορίες248 με 

βάση τη συχνότητα με την οποία αναφέρονται από τους φοιτητές «ως αγαπημένοι», 

έτσι ώστε να μπορέσουμε να εστιάσουμε σε λίγες μόνο κατηγορίες συγγραφέων και 

να εξετάσουμε τις ομάδες των φοιτητών (με βάση τις επεξηγηματικές μεταβλητές) 

που τους προτιμούν. Αυτή η ομαδοποίηση έγινε με τη βοήθεια της cluster analysis249 

πάνω σε μία νέα μεταβλητή η οποία δημιουργήθηκε και μετρά τη συχνότητα με την 

οποία αναφέρεται ο κάθε συγγραφέας. Τα υποκείμενα αυτής της μεταβλητής θα είναι 

οι παρακάτω συγγραφείς, σε καθέναν από τους οποίους αντιστοιχίζεται ο αύξων 

αριθμός στα αριστερά: Καζαντζάκης, Βενέζης, Καρκαβίτσας, Παπαδιαμάντης, 

Βιζυηνός, Ρίτσος, Κοέλιο, Ντοστογιέφσκι, Καβάφης, Καρυωτάκης, Ξενόπουλος, 

                                                           
248 Από τους 62 φοιτητές του δείγματος οι 17 (27,4%) δηλώνουν προτίμηση στον Καζαντζάκη. Στον 
Βενέζη δηλώνουν προτίμηση 2 φοιτητές, δηλαδή το 3,2% του δείγματος. Στον Καρκαβίτσα δηλώνουν 
προτίμηση 3 φοιτητές, δηλαδή το 4,8% του δείγματος. Στον Παπαδιαμάντη δηλώνουν προτίμηση 21 
φοιτητές, δηλαδή το 33,9% του δείγματος. Στον Βιζυηνό δηλώνουν προτίμηση 8 φοιτητές, δηλαδή το 
12,9% του δείγματος. Στο Ρίτσο δηλώνουν προτίμηση 9 φοιτητές, δηλαδή το 14,5% του δείγματος. 
Στον Coelio δηλώνουν προτίμηση 7 φοιτητές, δηλαδή το 11,3% του δείγματος. Στον Dostoyievski 
δηλώνουν προτίμηση 8 φοιτητές, δηλαδή το 12,9% του δείγματος. Στον Καβάφη δηλώνουν προτίμηση 
7 φοιτητές, δηλαδή το 11,3% του δείγματος. Στον Καρυωτάκη δηλώνουν προτίμηση 6 φοιτητές, 
δηλαδή το 9,7% του δείγματος. Στον Ξενόπουλο δηλώνουν προτίμηση 2 φοιτητές, δηλαδή το 3,2% του 
δείγματος. Στη Σαρρή δηλώνουν προτίμηση 6 φοιτητές, δηλαδή το 9,7% του δείγματος. Στον King 
δηλώνουν προτίμηση 2 φοιτητές, δηλαδή το 3,2% του δείγματος. Στον Ελύτη δηλώνουν προτίμηση 10 
φοιτητές, δηλαδή το 16,1% του δείγματος. Στον Καραγάτση δηλώνουν προτίμηση 2 φοιτητές, δηλαδή 
το 3,2% του δείγματος. Στον Bouskalia δηλώνουν προτίμηση 4 φοιτητές, δηλαδή το 6,5% του 
δείγματος. Στην Πολυδούρη δηλώνουν προτίμηση 2 φοιτητές, δηλαδή το 3,2% του δείγματος. Στο 
Θεοτόκη δηλώνουν προτίμηση 2 φοιτητές, δηλαδή το 3,2% του δείγματος. Στο Λουντέμη δηλώνουν 
προτίμηση 4 φοιτητές, δηλαδή το 6,5% του δείγματος. Στο Σεφέρη δηλώνουν προτίμηση 10 φοιτητές, 
δηλαδή το 16,1% του δείγματος. Στον Wilde δηλώνουν προτίμηση 2 φοιτητές, δηλαδή το 3,2% του 
δείγματος. Στον Vern δηλώνουν προτίμηση 2 φοιτητές, δηλαδή το 3,2% του δείγματος. Στον Zola 
δηλώνουν προτίμηση 3 φοιτητές, δηλαδή το 4,8% του δείγματος. Σε άλλους μη δημοφιλείς συγγραφείς 
δηλώνουν προτίμηση 28 φοιτητές, δηλαδή το 45,2% του δείγματος.  
249 Όπως είναι γνωστό, η cluster analysis πραγματοποιεί την ομαδοποίηση των υποκειμένων σταδιακά, 
και σε κάθε στάδιο πραγματοποιεί μία μόνο ένωση μεταξύ δύο υποκειμένων με κριτήριο την μεταξύ 
τους «απόσταση», μέχρι ότου ενωθούν όλα τα υποκείμενα σε μία ομάδα. Η επιλογή του σημείου στο 
οποίο η διαδικασία της ένωσης των υποκειμένων θα «κοπεί» έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι ομάδες 
γίνεται από εμάς. Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι η δημιουργία cluster ανάμεσα στα οποία να 
υπάρχει σχετικά μεγάλη διακύμανση, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπιστούν διαφορές ανάμεσα στις 
σχέσεις αυτών των cluster με τις επεξηγηματικές μεταβλητές, και ταυτόχρονα το μέγεθος της 
πληροφορίας που θα χαθεί από την ομαδοποίηση να είναι μικρό.  
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Σαρρή, Κινγκ, Ελύτης, Καραγάτσης, Μπουσκάλια, Πολυδούρη, Θεοτόκης, 

Λουντέμης, Σεφέρης, Ουάιλντ, Βερν, Ζολά. Μετά την ανάλυση, οι 3 ομάδες που 

δημιουργήθηκαν αποτελούνταν από τους εξής συγγραφείς: ΟΜΑΔΑ 1: (αυξημένης 

συχνότητας) Καζαντζάκης, Παπαδιαμάντης. ΟΜΑΔΑ 2: (μεσαίας συχνότητας) 

Βιζυηνός, Ρίτσος, Κοέλιο, Ντοστογιέφσκι, Καβάφης, Καρυωτάκης, Σαρρή, Ελύτης, 

Σεφέρης. ΟΜΑΔΑ 3: (μικρής συχνότητας) Καρκαβίτσας, Ζολά, Μπουσκάλια, 

Λουντέμης, Ουάιλντ, Βερν, Βενέζης, Ξενόπουλος, Κινγκ, Καραγάτσης, Πολυδούρη, 

Θεοτόκης. Κάθε ομάδα παίρνει την τιμή 1 εάν το εκάστοτε άτομο έχει αναφέρει ως 

αγαπημένο συγγραφέα τουλάχιστον ένα συγγραφέα της δεδομένης ομάδας, ενώ την 

τιμή 0 εάν το άτομο δεν έχει αναφέρει κανένα συγγραφέα αυτής της ομάδας. Έτσι, 

επιχειρήσαμε να εξετάσουμε τις ομάδες αυτές σε σχέση με τις επεξηγηματικές μας 

μεταβλητές. 

  

ΟΜΑΔΑ 1(Writers 1): 

Από τους φοιτητές με πατέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 76,5% δηλώνει προτίμηση 

στους συγγραφείς αυτής της κατηγορίας, από τους φοιτητές με πατέρα γυμνασιακής-

τεχνικής εκπαίδευσης το 58,3%, από τους φοιτητές με πατέρα λυκειακής εκπαίδευσης 

το 57,1%, ενώ από αυτούς με πατέρα ανώτερης το 25%. 

Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου του 

πατέρα στην επιλογή των συγγραφέων της συγκεκριμένης ομάδας από τους φοιτητές 

αναδεικνύει την επίδραση αυτή στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 10% (0,055<0,10). 

Chi-Square Tests

7,621a 3 ,055
7,886 3 ,048

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,23.

a. 
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Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί για το ποσοστό της μείωσης που θα έχουμε στο 

σφάλμα της πρόγνωσης της επιλογής των συγκεκριμένων συγγραφέων από τους 

φοιτητές, εάν λάβουμε υπόψη το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα τους. Το ποσοστό 

αυτό φτάνει το 9,3%.  

Directional Measures

,062 ,042 1,476 ,048c

,093 ,063 1,476 ,048c

,047 ,032 1,476 ,048c

Symmetric
Writers1 Dependent
FED Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί για το ποσοστό της διακύμανσης των 

προτιμήσεων των φοιτητών στους συγκεκριμένους συγγραφείς το οποίο είναι ικανό 

να εξηγήσει ο παράγοντας της μόρφωσης του πατέρα τους, ποσοστό το οποίο, 

σύμφωνα με τα δύο σχετικά στατιστικά κριτήρια, είναι 33,1% - 35,1%.  

Symmetric Measures

,351 ,055
,331 ,055

62

Cramer's V
Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Από τους φοιτητές με μητέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 65% δηλώνει προτίμηση 

στους συγγραφείς αυτής της κατηγορίας, από αυτούς με μητέρα γυμνασιακής-

τεχνικής εκπαίδευσης το 50%, από τους φοιτητές με μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης 

το 65%, ενώ από αυτούς με μητέρα ανώτερης το 35,7%.  Όμως, ο έλεγχος για την 

κύρια επίδραση του παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας των φοιτητών 

στην επιλογή των συγκεκριμένων συγγραφέων από αυτούς δείχνει πως αυτή η 

επίδραση δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Chi-Square Tests

3,773a 3 ,287
3,780 3 ,286

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,48.

a. 
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Από τους φοιτητές με πατέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 70% 

δηλώνει προτίμηση στους συγγραφείς αυτής της ομάδας, από αυτούς με πατέρα 

μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας το 50%, ενώ από αυτούς με πατέρα ανώτερης το 

33,3%. Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα του επαγγέλματος του 

πατέρα στην επιλογή των συγγραφέων της συγκεκριμένης ομάδας από τους φοιτητές 

αναδεικνύει την επίδραση αυτή στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 10% (0,075<0,10). 

Chi-Square Tests

5,187a 2 ,075
5,261 2 ,072

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,23.

a. 

 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί για το ποσοστό της μείωσης που θα έχουμε στο 

σφάλμα της πρόγνωσης της επιλογής των συγκεκριμένων συγγραφέων από τους 

φοιτητές, εάν λάβουμε υπόψη το επάγγελμα του πατέρα τους. Το ποσοστό αυτό 

φτάνει το 6,2%. 

 

Directional Measures

,049 ,042 1,175 ,072c

,062 ,053 1,175 ,072c

,041 ,035 1,175 ,072c

Symmetric
Writers1 Dependent
FJ Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί για το ποσοστό της διακύμανσης των 

προτιμήσεων των φοιτητών στους συγκεκριμένους συγγραφείς το οποίο είναι ικανό 

να εξηγήσει ο παράγοντας του επαγγέλματος του πατέρα τους, ποσοστό το οποίο, 

σύμφωνα με τα δύο σχετικά στατιστικά κριτήρια, είναι 27,8% - 28,9%.  
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Symmetric Measures

,289 ,075
,278 ,075

62

Cramer's V
Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Από τους φοιτητές με μητέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 66,7% 

δηλώνει προτίμηση στους συγγραφείς αυτής της ομάδας, από αυτούς με μητέρα 

μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας το 61,2%, ενώ από αυτούς με μητέρα ανώτερης 

το 14,3%. Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα του επαγγέλματος της 

μητέρας στην επιλογή των συγγραφέων της συγκεκριμένης ομάδας από τους φοιτητές 

αναδεικνύει την επίδραση αυτή στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 10% (0,056<0,10). 
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Chi-Square Tests

5,771a 2 ,056
6,097 2 ,047

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,61.

a. 

 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί για το ποσοστό της μείωσης που θα έχουμε στο 

σφάλμα της πρόγνωσης της επιλογής των συγκεκριμένων συγγραφέων από τους 

φοιτητές, εάν λάβουμε υπόψη το επάγγελμα της μητέρας τους. Το ποσοστό αυτό 

φτάνει μόλις το 7,2%. 

Directional Measures

,073 ,053 1,337 ,047c

,072 ,054 1,337 ,047c

,075 ,054 1,337 ,047c

Symmetric
Writers1 Dependent
MJ Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Το ποσοστό της διακύμανσης των προτιμήσεων των φοιτητών στους συγκεκριμένους 

συγγραφείς που είναι ικανός να εξηγήσει ο παράγοντας του επαγγέλματος της 

μητέρας τους είναι 29,2% - 30,5%.  
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Από τους φοιτητές με παππού κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 50% 

δηλώνει προτίμηση τους συγγραφείς αυτής της ομάδας, από αυτούς με παππού 

μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας το 71,4%, ενώ από αυτούς με παππού ανώτερης 

το 50%. Όμως, ο έλεγχος της κύριας επίδρασης του παράγοντα του επαγγέλματος του 

παππού των φοιτητών στην επιλογή των συγκεκριμένων συγγραφέων από αυτούς 

δείχνει πως η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Chi-Square Tests

1,021a 2 ,600
1,055 2 ,590

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,91.

a. 
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ΟΜΑΔΑ 2( Writers 2) : 

Από τους φοιτητές με πατέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 58,8% δηλώνει προτίμηση 

στους συγγραφείς αυτής της κατηγορίας, από τους φοιτητές με πατέρα γυμνασιακής-

τεχνικής εκπαίδευσης το 91,7%, από τους φοιτητές με πατέρα λυκειακής εκπαίδευσης 

το 81%, ενώ από αυτούς με πατέρα ανώτερης το 83,3%. Όμως, ο έλεγχος της κύριας 

επίδρασης του παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα των φοιτητών στην 

επιλογή των συγκεκριμένων συγγραφέων από αυτούς δείχνει πως η επίδραση αυτή 

δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Chi-Square Tests

5,146a 3 ,161
5,053 3 ,168

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,71.

a. 

 

10

Writers2

20

15

10

5

0

C
ou

nt

TEI-AEI
GEL
Gymn-TEL
<=Dimotiko
FED

Bar Chart

 

Από τους φοιτητές με μητέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 65% δηλώνει προτίμηση 

στους συγγραφείς αυτής της κατηγορίας, από τους φοιτητές με μητέρα γυμνασιακής-
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τεχνικής εκπαίδευσης το 87,5%, από τους φοιτητές με μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης 

το 85%, ενώ από αυτούς με μητέρα ανώτερης το 78,6%. Όμως, ο έλεγχος της κύριας 

επίδρασης του παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας των φοιτητών στην 

επιλογή των συγκεκριμένων συγγραφέων από αυτούς δείχνει πως η επίδραση αυτή 

δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Chi-Square Tests

2,898a 3 ,408
2,853 3 ,415

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,81.

a. 
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Από τους φοιτητές με πατέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 76,7% 

δηλώνει προτίμηση στους συγγραφείς αυτής της ομάδας, από τους φοιτητές με 

πατέρα μεσαίας το 85%, ενώ από αυτούς με πατέρα ανώτερης το 66,7%. Όμως, ο 

έλεγχος της κύριας επίδρασης του παράγοντα του επαγγέλματος του πατέρα των 
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φοιτητών στην επιλογή των συγκεκριμένων συγγραφέων από αυτούς δείχνει πως η 

επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. 
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Από τους φοιτητές με μητέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 50% 

δηλώνει προτίμηση στους συγγραφείς αυτής της ομάδας, από τους φοιτητές με 

μητέρα μεσαίας το 81,6%, ενώ από αυτούς με μητέρα ανώτερης το 71,4%. Όμως, ο 

έλεγχος της επίδρασης του παράγοντα του επαγγέλματος της μητέρας των φοιτητών 

στην επιλογή των συγκεκριμένων συγγραφέων από αυτούς δείχνει πως η επίδραση 

αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Chi-Square Tests

3,222a 2 ,200
2,804 2 ,246

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,35.

a. 
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Από τους φοιτητές με παππού κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 70,8% 

δηλώνει προτίμηση στους συγγραφείς αυτής της ομάδας, ενώ από αυτούς με παππού 

μεσαίας και ανώτερης το 100%. Όμως, ο έλεγχος της επίδρασης του παράγοντα του 

επαγγέλματος του παππού των φοιτητών στην επιλογή των συγκεκριμένων 

συγγραφέων από αυτούς δείχνει πως η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. 

Chi-Square Tests

3,332a 2 ,189
5,131 2 ,077

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,42.

a. 
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ΟΜΑΔΑ 3( Writers 3): 

Από τους φοιτητές με πατέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 70,6% δηλώνει προτίμηση 

στους συγγραφείς αυτής της κατηγορίας, από τους φοιτητές με πατέρα γυμνασιακής-

τεχνικής εκπαίδευσης το 33,3%, από τους φοιτητές με πατέρα λυκειακής εκπαίδευσης 

το 47,6%, ενώ από αυτούς με πατέρα ανώτερης το 25%. Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια 

επίδραση του παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα στην επιλογή των 

συγγραφέων της συγκεκριμένης ομάδας από τους φοιτητές αναδεικνύει την επίδραση 

αυτή στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 10% (0,071<0,10). 

Chi-Square Tests

7,035a 3 ,071
7,258 3 ,064

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,61.

a. 
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Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί για το ποσοστό της μείωσης που θα έχουμε στο 

σφάλμα της πρόγνωσης της επιλογής των συγκεκριμένων συγγραφέων από τους 

φοιτητές, εάν λάβουμε υπόψη το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα τους. Το ποσοστό 

αυτό φτάνει το 8,5%. 

Directional Measures

,057 ,041 1,404 ,064c

,085 ,060 1,404 ,064c

,043 ,031 1,404 ,064c

Symmetric
Writers3 Dependent
FED Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί για το ποσοστό της διακύμανσης των 

προτιμήσεων των φοιτητών στους συγκεκριμένους συγγραφείς το οποίο είναι ικανός 

να εξηγήσει ο παράγοντας της μόρφωσης του πατέρα τους, ποσοστό το οποίο, 

σύμφωνα με τα δύο σχετικά στατιστικά κριτήρια, είναι 31,9% - 33,7%. 

Symmetric Measures

,337 ,071
,319 ,071

62

Cramer's V
Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Από τους φοιτητές με μητέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 70% δηλώνει προτίμηση 

στους συγγραφείς αυτής της κατηγορίας, από αυτούς με μητέρα γυμνασιακής-

τεχνικής εκπαίδευσης το 25%, από τους φοιτητές με μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης 

το 35%, ενώ από αυτούς με μητέρα ανώτερης το 42,9%. Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια 

επίδραση του παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας στην επιλογή των 

συγγραφέων της συγκεκριμένης ομάδας από τους φοιτητές αναδεικνύει την επίδραση 

αυτή στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 10% (0,070<0,10). 

Chi-Square Tests

7,057a 3 ,070
7,241 3 ,065

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,74.

a. 

 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί για το ποσοστό της μείωσης που θα έχουμε στο 

σφάλμα της πρόγνωσης της επιλογής των συγκεκριμένων συγγραφέων από τους 

φοιτητές, εάν λάβουμε υπόψη το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας τους. Το ποσοστό 

αυτό φτάνει το 8,4%. 

Directional Measures

,058 ,041 1,396 ,065c

,084 ,061 1,396 ,065c

,044 ,031 1,396 ,065c

Symmetric
Writers3 Dependent
MED Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί για το ποσοστό της διακύμανσης των 

προτιμήσεων των φοιτητών στους συγκεκριμένους συγγραφείς το οποίο είναι ικανό 

να εξηγήσει ο παράγοντας της μόρφωσης της μητέρας τους, ποσοστό το οποίο, 

σύμφωνα με τα δύο σχετικά στατιστικά κριτήρια, είναι 32% - 33,7%. 

 



 

229 

10

Writers3

14

12

10

8

6

4

2

0

C
ou

nt

TEI-AEI
GEL
Gymn-TEL
<=Dimotioko
MED

Bar Chart

 

Από τους φοιτητές με πατέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 63,3% 

δηλώνει προτίμηση στους συγγραφείς αυτής της ομάδας, από αυτούς με πατέρα 

μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας το 25%, ενώ από αυτούς με πατέρα ανώτερης το 

41,7%. Ο Χ2 έλεγχος της κύριας επίδρασης του παράγοντα του επαγγέλματος του 

πατέρα των φοιτητών στην επιλογή των συγκεκριμένων συγγραφέων από αυτούς 

δείχνει πως η επίδραση αυτή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 5% 

(0,027<0,05). 

Chi-Square Tests

7,239a 2 ,027
7,468 2 ,024

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,61.

a. 

 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί για το ποσοστό της μείωσης που θα έχουμε στο 

σφάλμα της πρόγνωσης της επιλογής των συγκεκριμένων συγγραφέων από τους 
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φοιτητές, εάν λάβουμε υπόψη το επάγγελμα του πατέρα τους. Το ποσοστό αυτό 

φτάνει το 8,7%. 

Directional Measures

,070 ,049 1,422 ,024c

,087 ,061 1,422 ,024c

,058 ,041 1,422 ,024c

Symmetric
Writers3 Dependent
FJ Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί για το ποσοστό της διακύμανσης των 

προτιμήσεων των φοιτητών στους συγκεκριμένους συγγραφείς το οποίο είναι ικανός 

να εξηγήσει ο παράγοντας του επαγγέλματος του πατέρα τους, ποσοστό το οποίο, 

σύμφωνα με τα δύο σχετικά στατιστικά κριτήρια, είναι 32,3% - 34,2%. 

Symmetric Measures

,342 ,027
,323 ,027

62

Cramer's V
Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Από τους φοιτητές με μητέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 83,3% 

δηλώνει προτίμηση στους συγγραφείς αυτής της ομάδας, από αυτούς με μητέρα 

μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας το 42,9% και από αυτούς με μητέρα ανώτερης 

επίσης το 42,9%. Όμως, ο έλεγχος της κύριας επίδρασης του επαγγέλματος της 

μητέρας στην επιλογή των συγκεκριμένων συγγραφέων από τους φοιτητές δείχνει 

πως η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική.  
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Από τους φοιτητές με παππού κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 50% 

δηλώνει προτίμηση στους συγγραφείς αυτής της ομάδας, από αυτούς με παππού 

μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας το 28,6%, ενώ από αυτούς με πατέρα ανώτερης 

το 50%. Όμως, ο έλεγχος της κύριας επίδρασης του παράγοντα του επαγγέλματος του 

παππού των φοιτητών στην επιλογή των συγκεκριμένων συγγραφέων από αυτούς 

δείχνει πως η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική.  
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Chi-Square Tests

1,021a 2 ,600
1,055 2 ,590

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,91.

a. 
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Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι στην επιλογή των αναγνωσμάτων από 

συγγραφείς της 1ης κατηγορίας (κατηγορίας αυξημένης συχνότητας) φαίνεται να 

παίζει ρόλο ο παράγοντας της μόρφωσης του πατέρα των φοιτητών, όπως επίσης και 

του επαγγέλματος του πατέρα και της μητέρας τους. Αναφορικά με τη 2η κατηγορία 

συγγραφέων (κατηγορία μεσαίας συχνότητας), δεν ανιχνεύθηκε καμία στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση. Όσο για την 3η κατηγορία συγγραφέων (κατηγορία μικρής 

συχνότητας), μπορούμε να πούμε ότι στην επιλογή αυτών των αναγνωσμάτων 

φαίνεται να παίζουν ρόλο οι ανεξάρτητες μεταβλητές της μόρφωσης του πατέρα και 

της μητέρας, όπως επίσης και η μεταβλητή του επαγγέλματος του πατέρα των 

φοιτητών.  
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Όσον αφορά τους «αγαπημένους ζωγράφους», η μεταβλητή “Painters” μετρά τον 

αριθμό των ζωγράφων που έχουν αναφερθεί «ως αγαπημένοι» από τους φοιτητές. 

Από τους 62 φοιτητές του δείγματος 23 (37,1%) δηλώνουν προτίμηση στον Da Vinci, 

2 (3,2%) στον Dali, 2 (3,2%) στον Delacroix, 3 (4,8%) στον Εγγονόπουλο, 6 (9,7%) 

στον Φασιανό, 9 (14,5%) στον Μ. Άγγελο, 22 (35,5%) στον Μυταρά, 5 (8,1%) στον 

Monet, 25 (40,3%) στον Θεοτοκόπουλο, 15 (24,2%) στον Τσαρούχη, 8 (12,9%) στον 

Van Gong, 8 (12,9%) σε άλλους, μη δημοφιλείς ζωγράφους.  

Από τους φοιτητές με πατέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 23,5% δεν έχει αναφέρει 

κανένα ζωγράφο, το 29,4% έχει αναφέρει έναν, το 11,8% δύο, το 23,5% τρεις, ενώ οι 

υπόλοιποι μοιράζονται εξίσου σε τέσσερις και πέντε ζωγράφους με ποσοστά 5,9% 

(δηλαδή 1 φοιτητής) στην καθεμιά κατηγορία. Από τους φοιτητές με πατέρα 

γυμνασιακής-τεχνικής εκπαίδευσης το 25% δεν έχει αναφέρει κανένα ζωγράφο, ένα 

ακόμη 25% έχει αναφέρει έναν και οι υπόλοιποι μοιράζονται εξίσου σε δύο, τρεις και 

τέσσερις ζωγράφους με ποσοστά 16,7% σε καθεμιά από τις κατηγορίες, ενώ κανείς 

δεν έχει αναφέρει πέντε ζωγράφους. Από τους φοιτητές με πατέρα λυκειακής 

εκπαίδευσης το 9,5% δεν έχει αναφέρει κανένα ζωγράφο, το 14,3% έχει αναφέρει 

έναν, το 19% δύο, το 33,3% έχει αναφέρει τρεις, ενώ τα ποσοστά των φοιτητών αυτής 

της κατηγορίας που έχουν αναφέρει τέσσερις και πέντε ζωγράφους είναι 19% και 

4,8% αντίστοιχα. Από τους φοιτητές με πατέρα ανώτερης εκπαίδευσης το 25% δεν 

έχει αναφέρει κανένα ζωγράφο, το 8,3% έχει αναφέρει έναν, ένα ακόμη 25% έχει 

αναφέρει δύο, το 8,3% τρεις, ενώ τα ποσοστά αυτών που έχουν αναφέρει τέσσερις 

και πέντε ζωγράφους είναι 25% και 8,3% αντίστοιχα. Όμως, η κύρια επίδραση του 

παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα στον αριθμό των ζωγράφων που 

αναφέρουν οι φοιτητές δεν φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική, πράγμα που 

σημαίνει ότι οι συχνότητες των φοιτητών που μοιράζονται στην κλίμακα 0-5 
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ζωγράφων δεν είναι σημαντικά διαφορετικές όταν αλλάζει το μορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα τους.  

Γραφική παράσταση δειγματικών συχνοτήτων ανά αριθμό ζωγράφων που 

αναφέρθηκαν και ανά μορφωτικό επίπεδο του πατέρα: 
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Από τους φοιτητές με μητέρα απόφοιτο δημοτικού ένα 30% δεν έχει αναφέρει κανένα 

ζωγράφο και ένα άλλο 30% έχει αναφέρει έναν. Το 5% έχει αναφέρει δύο ζωγράφους 

και το 30% τρεις. Κανείς από αυτούς δεν έχει αναφέρει τέσσερις ζωγράφους, ενώ 

πέντε έχει αναφέρει ένα 5% –το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μόνο φοιτητή. Από τους 

φοιτητές με μητέρα γυμνασιακής-τεχνικής εκπαίδευσης το 37,5% δεν έχει αναφέρει 

κανένα ζωγράφο, το 25% έχει αναφέρει έναν και το 12,5% δύο. Το υπόλοιπο 25% 

έχει αναφέρει τέσσερις ζωγράφους, ενώ δεν έχει βρεθεί κανείς που να έχει αναφέρει 

τρεις ή πέντε. Από τους φοιτητές με μητέρα λυκειακής μόρφωσης το 5% –δηλαδή 1 

φοιτητής– δεν έχει αναφέρει κανένα ζωγράφο, το 10% έχει αναφέρει έναν και το 20% 

δύο. Το ποσοστό αυτό συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι τους τέσσερις ζωγράφους, αφού 
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τρεις ζωγράφους έχει αναφέρει το 25% των φοιτητών αυτών και τέσσερις το 30%, 

ενώ στην κατηγορία των πέντε ζωγράφων μειώνεται ξανά σε 10%. 

Από τους φοιτητές με μητέρα ανώτερης μόρφωσης ένα 14,3% δεν έχει αναφέρει 

κανένα ζωγράφο και ένα άλλο 14,3% έχει αναφέρει έναν. Δύο ζωγράφους έχει 

αναφέρει ένα 35,7% αυτών και ένα 21,4% τρεις. Το υπόλοιπο 14,3% έχει αναφέρει 

τέσσερις ζωγράφους, ενώ κανείς δεν βρέθηκε που να έχει αναφέρει πέντε. Ο Χ2 

έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου της 

μητέρας των φοιτητών στον αριθμό των ζωγράφων που αναφέρθηκε από αυτούς 

αναδεικνύει τον παράγοντα αυτό στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 10% 

(0,099<0,10). Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί ότι η μείωση που θα έχουμε στο 

σφάλμα από την πρόγνωση του αριθμού των ζωγράφων που αναφέρθηκε από τους 

φοιτητές, εάν λάβουμε υπόψη το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας τους, φτάνει το 

13,3%, γεγονός που φανερώνει μία υπαρκτή μεν, αλλά ασθενή σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών.  

Directional Measures

,149 ,036 4,051 ,020c

,133 ,032 4,051 ,020c

,171 ,042 4,051 ,020c

Symmetric
Painters Dependent
MED Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Τα στατιστικά κριτήρια του παρακάτω πίνακα πραγματοποιούν τον ίδιο έλεγχο για 

την κύρια επίδραση του παράγοντα της μόρφωσης της μητέρας των φοιτητών και 

καταλήγουν στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα. Ταυτόχρονα, μας πληροφορούν για το 

ποσοστό της διακύμανσης του αριθμού των ζωγράφων που αναφέρθηκαν από τους 

φοιτητές που είναι ικανή να εξηγήσει η μεταβλητή της μόρφωσης της μητέρας τους. 

Αυτό το ποσοστό μπορεί να φτάσει το 34,7% ή 51,5%, σύμφωνα με τα δύο κριτήρια.  
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Γραφική παράσταση δειγματικών συχνοτήτων ανά αριθμό ζωγράφων που 

αναφέρθηκαν και ανά μορφωτικό επίπεδο της μητέρας: 
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Από τους φοιτητές με πατέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας ένα 23,3% δεν 

έχει αναφέρει κανένα ζωγράφο και ένα άλλο 23,3% έχει αναφέρει έναν. Δύο 

ζωγράφους έχει αναφέρει το 10% αυτών, τρεις το 30%, τέσσερις το 10%, ενώ πέντε 

έχει αναφέρει ένα 3,3% –δηλαδή μόνο 1 φοιτητής– αυτής της κατηγορίας. Από τους 

φοιτητές με πατέρα μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας το 20% δεν έχει αναφέρει 

κανένα ζωγράφο, το 10% έχει αναφέρει έναν και ένα άλλο 20% έχει αναφέρει δύο. 

Το υπόλοιπο 50% αυτής της κατηγορίας φοιτητών μοιράζεται σε 25%, 20% και 5% 

Symmetric Measures

  
,347 ,099
,515 ,099

62

 
Cramer's V 
Contingency Coefficient 

Nominal by 
Nominal 

N of Valid Cases 

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis. a.  
Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis. 

b.  
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στις κατηγορίες των τριών, τεσσάρων και πέντε ζωγράφων αντίστοιχα. Από τους 

φοιτητές με πατέρα ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας ένα 8,3% –δηλαδή ένας 

μόνο φοιτητής– δεν έχει αναφέρει κανένα ζωγράφο. Το 25% αυτών έχει αναφέρει ένα 

ζωγράφο, το 33,3% δύο, ενώ κανείς δεν βρέθηκε να έχει αναφέρει τρεις. Τα ποσοστά 

που αντιστοιχούν στις κατηγορίες των τεσσάρων και πέντε ζωγράφων είναι 25% και 

8,3% αντίστοιχα. Όμως, ο έλεγχος της κύριας επίδρασης του παράγοντα του 

επαγγέλματος του πατέρα στον αριθμό των ζωγράφων που αναφέρθηκε από τους 

φοιτητές δείχνει ότι αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Chi-Square Tests

10,472a 10 ,400
13,290 10 ,208

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

14 cells (77,8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,58.

a. 

 

Γραφική παράσταση δειγματικών συχνοτήτων ανά αριθμό ζωγράφων που 

αναφέρθηκαν και ανά επαγγελματική κατηγορία του πατέρα: 
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Οι φοιτητές με μητέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας μοιράζονται όλοι 

εξίσου στην κλίμακα 0-5 ζωγράφων, με αποτέλεσμα σε καθεμιά υπο-ομάδα να 

αντιστοιχεί το 16,7% αυτών –δηλαδή 1 φοιτητής. Από τους φοιτητές με μητέρα 

μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας το 18,4% δεν έχει αναφέρει κανένα ζωγράφο, το 

20,4% έχει αναφέρει έναν και ένα 14,3% έχει αναφέρει δύο. Οι υπόλοιποι φοιτητές 

αυτής της κατηγορίας μοιράζονται σε 26,5%, 16,3% και 4,1% στις κατηγορίες των 

τριών, τεσσάρων και πέντε ζωγράφων αντίστοιχα. Από τους φοιτητές με μητέρα 

ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας ένα 28,6% –δηλαδή 2 φοιτητές– δεν έχει 

αναφέρει κανένα ζωγράφο και το 14,3% αυτών –δηλαδή 1 μόνο φοιτητής– έχει 

αναφέρει έναν. Το 42,9% αυτών έχει αναφέρει δύο ζωγράφους, ενώ κανείς δεν 

βρέθηκε να έχει αναφέρει τρεις. Το υπόλοιπο 14,3% αυτών –δηλαδή 1 φοιτητής– έχει 

αναφέρει τέσσερις ζωγράφους, ενώ κανείς τους δεν βρέθηκε να έχει αναφέρει πέντε. 

Όμως, ο έλεγχος της κύριας επίδρασης του παράγοντα του επαγγέλματος της μητέρας 

στον αριθμό των ζωγράφων που αναφέρθηκε από τους φοιτητές δείχνει ότι αυτή δεν 

είναι στατιστικά σημαντική.  

Chi-Square Tests

7,481a 10 ,679
7,997 10 ,629

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

13 cells (72,2%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,29.

a. 

 

Γραφική παράσταση δειγματικών συχνοτήτων ανά αριθμό ζωγράφων που 

αναφέρθηκαν και ανά επαγγελματική κατηγορία της μητέρας: 
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Όσον αφορά το επάγγελμα του παππού, πρέπει να πούμε ότι στη συγκεκριμένη 

ερώτηση έχουν απαντήσει μόνο 33 από τους 62 φοιτητές του δείγματος, οπότε μόνο 

αυτοί έχουν συμπεριληφθεί στην παρακάτω ανάλυση. Ο έλεγχος της κύριας 

επίδρασης του παράγοντα του επαγγέλματος του παππού στον αριθμό των ζωγράφων 

που αναφέρθηκαν από τους φοιτητές δείχνει πως αυτή η επίδραση δεν είναι 

στατιστικά σημαντική.  

Chi-Square Tests

13,259a 10 ,210
16,260 10 ,092

,005 1 ,941

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

17 cells (94,4%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,12.

a. 

 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο μόνος παράγοντας που φαίνεται να 

παίζει ρόλο στον αριθμό των ζωγράφων που αναφέρθηκαν από τους φοιτητές 

είναι το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας τους.  Από την άλλη πλευρά, οι ζωγράφοι 
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για τους οποίους βρέθηκε τουλάχιστον μία στατιστικά σημαντική συσχέτιση με 

κάποια από τις μεταβλητές που δηλώνουν επάγγελμα είναι οι εξής: Εγγονόπουλος, 

Μιχαήλ Άγγελος, Θεοτοκόπουλος. Παρατηρούμε ότι από τους φοιτητές με πατέρα 

κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας κανείς δεν δηλώνει προτίμηση στον 

Εγγονόπουλο. Από αυτούς με πατέρα μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας προτιμά 

τον Εγγονόπουλο το 5%, ενώ από αυτούς με πατέρα ανώτερης το 16,7%. 

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνει το επίπεδο της επαγγελματικής κατηγορίας του πατέρα 

των φοιτητών αυξάνουν οι δειγματικές πιθανότητες αυτοί να προτιμούν τον 

Εγγονόπουλο. Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική σε 

επίπεδο 10% (0,075<0,10).  

Chi-Square Tests

5,173a 2 ,075
5,269 2 ,072

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,58.

a. 

 

Η μείωση που θα έχουμε στο λάθος της πρόβλεψης των προτιμήσεων των φοιτητών 

στον Εγγονόπουλο εάν λάβουμε υπόψη το επάγγελμα του πατέρα τους φτάνει το 

21,9%, πράγμα που δηλώνει μία ασθενή σχέση των δύο μεταβλητών.  

Directional Measures

,069 ,043 1,473 ,072c

,219 ,095 1,473 ,072c

,041 ,028 1,473 ,072c

Symmetric
Egonopoulos Dependent
FJ Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Η μεταβλητή του επαγγέλματος του πατέρα είναι ικανή να εξηγήσει το 27,7%-28,9% 

της διακύμανσης των προτιμήσεων των φοιτητών στον Εγγονόπουλο.  
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Γραφική παράσταση ποσοστών ανά επαγγελματική κατηγορία του πατέρα των 

φοιτητών. 
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Ομοίως, παρατηρούμε ότι από τους φοιτητές με μητέρα κατώτερης επαγγελματικής 

κατηγορίας κανείς δεν δηλώνει προτίμηση στον Εγγονόπουλο. Από αυτούς με μητέρα 

μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας προτιμά τον Εγγονόπουλο το 4,1%, ενώ από 

αυτούς με μητέρα ανώτερης το 14,3%. Όσο αυξάνει το επίπεδο της επαγγελματικής 

κατηγορίας της μητέρας των φοιτητών αυξάνουν οι δειγματικές πιθανότητες αυτοί να 

προτιμούν τον Εγγονόπουλο. Όμως, από τον Χ2 έλεγχο προκύπτει ότι η κύρια 

Symmetric Measures

  
,289 ,075
,277 ,075

62

 
Cramer's V 
Contingency Coefficient 

Nominal by 
Nominal 

N of Valid Cases 

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis. a.  
Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis. 

b.  
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επίδραση του επαγγέλματος της μητέρας των φοιτητών στην προτίμηση του 

Εγγονόπουλου από αυτούς δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Chi-Square Tests

1,723a 2 ,423
1,570 2 ,456

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,29.

a. 
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Από τους φοιτητές με παππού κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 4,2% 

προτιμά τον Εγγονόπουλο. Από αυτούς με παππού μεσαίας επαγγελματικής 

κατηγορίας κανείς, ενώ από αυτούς με παππού ανώτερης το 50%. Εδώ όμως, πρέπει 

να σημειώσουμε ότι μόνο 33 από τους 62 φοιτητές του δείγματος έχουν απαντήσει σε 

αυτή την ερώτηση. Η κύρια επίδραση του παράγοντα του επαγγέλματος του παππού 

είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 5% (0,025<0,05).  
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Chi-Square Tests

7,385a 2 ,025
4,003 2 ,135

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,12.

a. 

 

Η μείωση που θα έχουμε στο λάθος της πρόβλεψης των προτιμήσεων των φοιτητών 

στον Εγγονόπουλο εάν λάβουμε υπόψη το επάγγελμα του παππού τους φτάνει το 

26,5%. Παρατηρούμε ότι η μεταβλητή του επαγγέλματος του παππού είναι ικανή να 

εξηγήσει το 42,8% - 47,3% των προτιμήσεων στον Εγγονόπουλο από τους φοιτητές.  
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Από τους φοιτητές με πατέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 16,7% 

προτιμά τον Μιχαήλ Άγγελο. Από αυτούς με πατέρα μεσαίας επαγγελματικής 

κατηγορίας το 5%, ενώ από αυτούς με πατέρα ανώτερης το 25%. Η συσχέτιση όμως 

των δύο μεταβλητών δεν αναδεικνύεται στατιστικά σημαντική από τον Χ2 έλεγχο του 

παρακάτω πίνακα. 
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Chi-Square Tests

2,634a 2 ,268
2,893 2 ,235

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,74.

a. 
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Από τους φοιτητές με μητέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 50% 

προτιμά τον Μιχαήλ Άγγελο. Από αυτούς με μητέρα μεσαίας επαγγελματικής 

κατηγορίας το 8,2%, ενώ από αυτούς με μητέρα ανώτερης το 28,6%. Η κύρια 

επίδραση του παράγοντα του επαγγέλματος της μητέρας στην προτίμηση του Μ. 

Άγγελου από τους φοιτητές φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 5% 

(0,012<0,05). 

Chi-Square Tests

8,796a 2 ,012
6,962 2 ,031

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,87.

a. 
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Η μείωση που θα έχουμε στο λάθος της πρόβλεψης των προτιμήσεων των φοιτητών 

στον Μιχαήλ Άγγελο εάν λάβουμε υπόψη το επάγγελμα της μητέρας τους φτάνει το 

13,6%, πράγμα που δηλώνει μία ασθενή σχέση των δύο μεταβλητών.  

Directional Measures

,105 ,081 1,239 ,031c

,136 ,105 1,239 ,031c

,085 ,067 1,239 ,031c

Symmetric
Hangelo Dependent
MJ Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Η μεταβλητή του επαγγέλματος της μητέρας είναι ικανή να εξηγήσει το 35,2% - 

37,7% των προτιμήσεων των φοιτητών στον Μ. Άγγελο.  
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Symmetric Measures

  
,377 ,012
,352 ,012

62

 
Cramer's V 
Contingency Coefficient 

Nominal by 
Nominal 

N of Valid Cases 

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis. a.  
Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis. 

b.  
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Παρατηρούμε ότι από τους φοιτητές με πατέρα κατώτερης επαγγελματικής 

κατηγορίας το 36,7% δηλώνει προτίμηση στο Θεοτοκόπουλο. Από τους φοιτητές με 

πατέρα μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας προτιμά το Θεοτοκόπουλο το 45%, ενώ 

από αυτούς με πατέρα ανώτερης κατηγορίας το 41,7%. Όμως, οι διαφορές των 

δειγματικών ποσοστών δεν είναι μεγάλες. Πράγματι, η κύρια επίδραση του 

παράγοντα του επαγγέλματος του πατέρα στην προτίμηση του Θεοτοκόπουλου από 

τους φοιτητές δεν φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική.  

Chi-Square Tests

,357a 2 ,836
,357 2 ,836

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,84.

a. 
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Παρατηρούμε ότι το 66,7% των φοιτητών με μητέρα κατώτερης επαγγελματικής 

κατηγορίας δηλώνει προτίμηση για τον Θεοτοκόπουλο. Από τους φοιτητές με μητέρα 
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μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας δηλώνει προτίμηση το 42,9%, ενώ από αυτούς 

με μητέρα ανώτερης κανείς. Φαίνεται, λοιπόν, ότι όσο αυξάνει το επίπεδο του 

επαγγέλματος της μητέρας των φοιτητών μειώνεται η δειγματική πιθανότητα αυτοί να 

προτιμούν τον Θεοτοκόπουλο. Η κύρια επίδραση του επαγγέλματος της  μητέρας 

στην προτίμηση των φοιτητών στο Θεοτοκόπουλο φαίνεται να είναι στατιστικά 

σημαντική σε επίπεδο 5% (0,037<0,05).  

Chi-Square Tests

6,591a 2 ,037
9,050 2 ,011

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,42.

a. 

 

Το ποσοστό της μείωσης που θα έχουμε στο σφάλμα της πρόβλεψης των 

προτιμήσεων των φοιτητών στον Θεοτοκόπουλο εάν λάβουμε υπόψη το επάγγελμα 

της μητέρας τους φτάνει το 10,8%, πράγμα που δηλώνει μία υπαρκτή μεν, αλλά 

ιδιαίτερα ασθενή σχέση των δύο μεταβλητών.  

 

Directional Measures

,110 ,040 2,470 ,011c

,108 ,043 2,470 ,011
c

,111 ,037 2,470 ,011c

Symmetric
Theotokopoulos
Dependent
MJ Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

 

Η μεταβλητή του επαγγέλματος της μητέρας των φοιτητών είναι ικανή να εξηγήσει 

το 31% - 32,6% της διακύμανσης των προτιμήσεών τους στο Θεοτοκόπουλο.  
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Symmetric Measures

,326 ,037
,326 ,037
,310 ,037

62

Phi
Cramer's V
Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Η μοναδική στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ ζωγράφων και 

μορφωτικού επιπέδου ενός τουλάχιστον από τους γονείς είναι αυτή μεταξύ της 

προτίμησης των φοιτητών στον Θεοτοκόπουλο και του μορφωτικού επιπέδου 

της μητέρας των φοιτητών: παρατηρούμε ότι το 35% των φοιτητών με μητέρα 

δημοτικής εκπαίδευσης προτιμά τον Θεοτοκόπουλο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό γι’ 

αυτούς με μητέρα γυμνασιακής-τεχνικής εκπαίδευσης είναι 12,5%. Από τους 

φοιτητές με μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης δηλώνει προτίμηση στο Θεοτοκόπουλο 

το 75%, ενώ από αυτούς με μητέρα ανώτερης το 14,3%. Η διαφορά ανάμεσα στις 
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επιμέρους κατηγορίες φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 5%, όπως 

δείχνει ο Χ2 έλεγχος του παρακάτω πίνακα (0,001<0,05).  

Chi-Square Tests

16,748a 3 ,001
17,710 3 ,001

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,23.

a. 

 

Το ποσοστό της μείωσης που θα έχουμε στο σφάλμα της πρόβλεψης των 

προτιμήσεων των φοιτητών στον Θεοτοκόπουλο εάν λάβουμε υπόψη τη μόρφωση 

της μητέρας τους φτάνει το 21,2%. 

Directional Measures

,143 ,061 2,313 ,001c

,212 ,091 2,313 ,001
c

,107 ,046 2,313 ,001c

Symmetric
Theotokopoulos
Dependent
MED Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Η μεταβλητή του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας είναι ικανή να εξηγήσει το 

46,1% - 52% της διακύμανσης των προτιμήσεων των φοιτητών στον Θεοτοκόπουλο.  

 

Symmetric Measures

  
,520 ,001
,461 ,001

62

 
Cramer's V 
Contingency Coefficient

Nominal by 
Nominal 

N of Valid Cases 

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis. a.  
Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis. 

b.  
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Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα, παρατηρούμε ότι από τους φοιτητές 

με πατέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 41,2% προτιμά το Θεοτοκόπουλο, ενώ από 

αυτούς με πατέρα γυμνασιακής-τεχνικής εκπαίδευσης το 33,3%. Το 47,6% των 

φοιτητών με πατέρα λυκειακής εκπαίδευσης δηλώνει προτίμηση στο Θεοτοκόπουλο, 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό γι’ αυτούς με πατέρα ανώτερης εκπαίδευσης είναι 33,3%. 

Εδώ, η διαφορά ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες δεν φαίνεται αρκετά μεγάλη. 

Πράγματι, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, η κύρια επίδραση του 

παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα των φοιτητών στην προτίμησή τους 

στο Θεοτοκόπουλο δεν φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική ούτε σε επίπεδο 10% 

(0,812>0,1). 

Chi-Square Tests

,957a 3 ,812
,961 3 ,811

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,84.

a. 
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Όσον αφορά τη γνώση ξένης γλώσσας, η μεταβλητή “Languages1” μετράει τον 

αριθμό των ξένων γλωσσών που οι πρωτοετείς φοιτητές μιλούν σε επίπεδο 

τουλάχιστον Lower. Από τους φοιτητές του δείγματος 11 (17,7%) δεν μιλούν καμία 

ξένη γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Lower, 35 (56,5%) μιλούν μία, ενώ 16 (25,8%) 

μιλούν δύο ξένες γλώσσες σε επίπεδο τουλάχιστον Lower.  Από τους πρωτοετείς 

φοιτητές του δείγματος 52 (83,9%) δεν μιλούν καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο 

Proficiency, ενώ 10 (16,1%) μιλούν μία. Από τους φοιτητές με πατέρα δημοτικής 

εκπαίδευσης το 29,4% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Lower, 

το 58,8% μιλάει μία και το υπόλοιπο 11,8% δύο. Από τους φοιτητές με πατέρα 

γυμνασιακής-τεχνικής εκπαίδευσης το 33,3% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε 

επίπεδο τουλάχιστον Lower, το 41,7% μιλάει μία και το 25% δύο. Από τους φοιτητές 

με πατέρα λυκειακής εκπαίδευσης το 4,8% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο 

τουλάχιστον Lower, το 71,4% μιλάει μία και το 23,8% δύο. Από τους φοιτητές με 

πατέρα ανώτερης εκπαίδευσης το 8,3% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο 

τουλάχιστον Lower, το 41,7% μιλάει μία και το 50% δύο. Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια 
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επίδραση του παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα στον αριθμό των 

ξένων γλωσσών τις οποίες οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο τουλάχιστον Lower 

αναδεικνύει την επίδραση αυτή στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 10% (0,077<0,10).  

Chi-Square Tests

11,379a 6 ,077
11,566 6 ,072

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,13.

a. 

 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί, επιπλέον, για το ποσοστό της μείωσης που θα 

έχουμε στο σφάλμα της πρόγνωσης του αριθμού των ξένων γλωσσών που οι φοιτητές 

μιλούν σε επίπεδο τουλάχιστον Lower, εάν λάβουμε υπόψη το μορφωτικό επίπεδο 

του πατέρα τους. Το ποσοστό αυτό αγγίζει μόλις το 9,5%, γεγονός που υποδηλώνει 

μία υπαρκτή μεν, αλλά ασθενή σχέση των δύο μεταβλητών.  

Directional Measures

,080 ,044 1,802 ,072c

,095 ,052 1,802 ,072c

,069 ,038 1,802 ,072c

Symmetric
Languages1 Dependent
FED Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί, επιπλέον, για το ποσοστό της διακύμανσης 

του αριθμού των ξένων γλωσσών που οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο τουλάχιστον 

Lower το οποίο είναι ικανή να εξηγήσει η μεταβλητή της μόρφωσης του πατέρα τους. 

Σύμφωνα με τα δύο σχετικά στατιστικά κριτήρια του παρακάτω πίνακα, το ποσοστό 

αυτό είναι 30,3% - 39,4%.  
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Symmetric Measures

,303 ,077
,394 ,077

62

Cramer's V
Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου του πατέρα: 
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Από τους φοιτητές με μητέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 25% δεν μιλάει καμία ξένη 

γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Lower, το 65% μιλάει μία και το υπόλοιπο 10% δύο. 

Από τους φοιτητές με μητέρα γυμνασιακής-τεχνικής εκπαίδευσης το 12,5% δεν 

μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Lower, το 50% μιλάει μία και το 

37,5% δύο. Από τους φοιτητές με μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης το 15% δεν μιλάει 

καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Lower, το 55% μιλάει μία και το 30% 

δύο. Από τους φοιτητές με μητέρα ανώτερης εκπαίδευσης το 14,3% δεν μιλάει καμία 

ξένη γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Lower, το 50% μιλάει μία και το 35,7% δύο. Ο 
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Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου της 

μητέρας στον αριθμό των ξένων γλωσσών τις οποίες οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο 

τουλάχιστον Lower δείχνει πως η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Chi-Square Tests

4,354a 6 ,629
4,784 6 ,572

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,42.

a. 
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Από τους φοιτητές με πατέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 23,3% δεν 

μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Lower, το 63,3% μιλάει μία και το 

υπόλοιπο 13,3% δύο. Από τους φοιτητές με πατέρα μεσαίας επαγγελματικής 

κατηγορίας το 15% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Lower, το 

50% μιλάει μία και το 35% δύο. Από τους φοιτητές με πατέρα ανώτερης 

επαγγελματικής κατηγορίας το 8,3% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο 
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τουλάχιστον Lower, το 50% μιλάει μία και το 41,7% δύο.  Ο Χ2 έλεγχος για την 

κύρια επίδραση του παράγοντα του επαγγέλματος του πατέρα στον αριθμό των ξένων 

γλωσσών τις οποίες οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο τουλάχιστον Lower δείχνει πως η 

επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Chi-Square Tests

5,333a 4 ,255
5,578 4 ,233

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,13.

a. 
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Από τους φοιτητές με μητέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 33,3% δεν 

μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Lower, το 66,7% μιλάει μία, ενώ 

κανείς δεν βρέθηκε να μιλάει δύο. Από τους φοιτητές με μητέρα μεσαίας 

επαγγελματικής κατηγορίας το 18,4% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο 
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τουλάχιστον Lower, το 57,1% μιλάει μία και το 24,5% δύο. Από τους φοιτητές με 

μητέρα ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας κανείς δεν βρέθηκε να μη μιλάει καμία 

ξένη γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Lower, το 42,9% μιλάει μία και το 57,1% δύο. 

Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα του επαγγέλματος της μητέρας 

στον αριθμό των ξένων γλωσσών τις οποίες οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο 

τουλάχιστον Lower δείχνει πως η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Chi-Square Tests

6,664a 4 ,155
8,608 4 ,072

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,06.

a. 
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Από τους φοιτητές με παππού κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 20,8% δεν 

μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Lower, το 50% μιλάει μία και το 

υπόλοιπο 29,2% δύο. Από τους φοιτητές με παππού μεσαίας επαγγελματικής 

κατηγορίας το 14,3% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Lower, 
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το 57,1% μιλάει μία και το 28,6% δύο. Και οι 2 φοιτητές με παππού ανώτερης 

επαγγελματικής κατηγορίας μιλούν μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Lower. 

Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα του επαγγέλματος του παππού 

στον αριθμό των ξένων γλωσσών τις οποίες οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο 

τουλάχιστον Lower δείχνει πως η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Chi-Square Tests

1,953a 4 ,744
2,713 4 ,607

,000 1 1,000

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,36.

a. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών ανά επαγγελματική κατηγορία του παππού: 
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Όσον αφορά τη μεταβλητή “Languages2”, μετρά των αριθμό των ξένων γλωσσών τις 

οποίες οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο Proficiency. Όλοι οι φοιτητές με πατέρα 

δημοτικής εκπαίδευσης δεν μιλούν καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiency.  Από 
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τους φοιτητές με πατέρα γυμνασιακής-τεχνικής εκπαίδευσης το 91,7% δεν μιλάει 

καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiency και το υπόλοιπο 8,3% μιλάει μία. Από 

τους φοιτητές με πατέρα λυκειακής εκπαίδευσης το 71,4% δεν μιλάει καμία ξένη 

γλώσσα σε επίπεδο Proficiency και το 28,6% μιλάει μία. Από τους φοιτητές με 

πατέρα ανώτερης εκπαίδευσης το 75% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο 

Proficiency και το 25% μιλάει μία. Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του 

παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα στον αριθμό των ξένων γλωσσών 

τις οποίες οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο Proficiency αναδεικνύει την επίδραση αυτή 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 10% (0,075<0,10).  

Chi-Square Tests

6,910a 3 ,075
9,276 3 ,026

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,94.

a. 

 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί, επιπλέον, για το ποσοστό της μείωσης που θα 

έχουμε στο σφάλμα της πρόγνωσης του αριθμού των ξένων γλωσσών που οι φοιτητές 

μιλούν σε επίπεδο Proficiency εάν λάβουμε υπόψη το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

τους. Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 16,9%. 

Directional Measures

,083 ,033 2,399 ,026c

,169 ,058 2,399 ,026c

,055 ,023 2,399 ,026c

Symmetric
Languages2 Dependent
FED Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί, επιπλέον, για το ποσοστό της διακύμανσης 

του αριθμού των ξένων γλωσσών που οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο Proficiency το 

οποίο είναι ικανή να εξηγήσει η μεταβλητή της μόρφωσης του πατέρα τους. Σύμφωνα 
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με τα δύο σχετικά στατιστικά κριτήρια του παρακάτω πίνακα, το ποσοστό αυτό είναι 

31,7% - 33,4%. 

Symmetric Measures

,334 ,075
,317 ,075

62

Cramer's V
Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Από τους φοιτητές με μητέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 90% δεν μιλάει καμία ξένη 

γλώσσα σε επίπεδο Proficiency και το 10% μιλάει μία. Από τους φοιτητές με μητέρα 

γυμνασιακής-τεχνικής εκπαίδευσης το 87,5% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε 

επίπεδο Proficiency και το υπόλοιπο 12,5% μιλάει μία. Από τους φοιτητές με μητέρα 

λυκειακής εκπαίδευσης το 85% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiency 

και το 15% μιλάει μία. Από τους φοιτητές με μητέρα ανώτερης εκπαίδευσης το 

71,4% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiency και το 28,6% μιλάει μία.  
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Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου της 

μητέρας στον αριθμό των ξένων γλωσσών τις οποίες οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο 

Proficiency δείχνει πως η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Chi-Square Tests

2,254a 3 ,521
2,092 3 ,554

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,29.

a. 
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Από τους φοιτητές με πατέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 90% δεν 

μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiency και το υπόλοιπο 10% μιλάει μία. 

Από τους φοιτητές με πατέρα μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας το 75% δεν μιλάει 

καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiency και το υπόλοιπο 25% μιλάει μία. Από 

τους φοιτητές με πατέρα ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 83,3% δεν μιλάει 

καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiency και το υπόλοιπο 16,7% μιλάει μία. Ο Χ2 

έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα του επαγγέλματος του πατέρα στον 
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αριθμό των ξένων γλωσσών τις οποίες οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο Proficiency 

δείχνει πως η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική.  

Chi-Square Tests

1,999a 2 ,368
1,972 2 ,373

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,94.

a. 
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Όλοι οι φοιτητές με μητέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας δεν μιλούν καμία 

ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiency. Από τους φοιτητές με μητέρα μεσαίας 

επαγγελματικής κατηγορίας το 85,7% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο 

Proficiency και το υπόλοιπο 14,3% μιλάει μία. Από τους φοιτητές με μητέρα 

ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 57,1% δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε 

επίπεδο Proficiency και το υπόλοιπο 42,9% μιλάει μία. Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια 

επίδραση του παράγοντα του επαγγέλματος της μητέρας στον αριθμό των ξένων 
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γλωσσών τις οποίες οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο Proficiency αναδεικνύει την 

επίδραση αυτή στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 10% (0,083<0,10).  

Chi-Square Tests

4,974a 2 ,083
5,032 2 ,081

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,97.

a. 

 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί, επιπλέον, για το ποσοστό της μείωσης που θα 

έχουμε στο σφάλμα της πρόγνωσης του αριθμού των ξένων γλωσσών που οι φοιτητές 

μιλούν σε επίπεδο Proficiency εάν λάβουμε υπόψη το επάγγελμα της μητέρας τους. 

Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 9,2%, γεγονός που υποδηλώνει μία υπαρκτή μεν, αλλά 

ασθενή σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών.  

Directional Measures

,074 ,053 1,315 ,081c

,092 ,067 1,315 ,081c

,062 ,045 1,315 ,081c

Symmetric
Languages2 Dependent
MJ Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί, επιπλέον, για το ποσοστό της διακύμανσης 

του αριθμού των ξένων γλωσσών που οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο Proficiency το 

οποίο είναι ικανή να εξηγήσει η μεταβλητή του επαγγέλματος της μητέρας τους. 

Σύμφωνα με τα δύο σχετικά στατιστικά κριτήρια του παρακάτω πίνακα, το ποσοστό 

αυτό είναι 27,3% - 28,3%.  

Symmetric Measures

,283 ,083
,273 ,083

62

Cramer's V
Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Γραφική παράσταση ποσοστών ανά επαγγελματική κατηγορία της μητέρας: 
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Από τους φοιτητές με παππού κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 91,7% δεν 

μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiency και το υπόλοιπο 8,3% μιλάει μία.  

Όλοι οι φοιτητές με παππού μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας δεν μιλούν καμία 

ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiency. Από τους 2 φοιτητές με παππού ανώτερης 

επαγγελματικής κατηγορίας ο ένας δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα σε επίπεδο 

Proficiency και ο άλλος μιλάει μία. Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του 

παράγοντα του επαγγέλματος του παππού στον αριθμό των ξένων γλωσσών τις 

οποίες οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο Proficiency αναδεικνύει την επίδραση αυτή 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 10% (0,092<0,10). 
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Chi-Square Tests

4,767a 2 ,092
3,565 2 ,168

1,035 1 ,309

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,18.

a. 

 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί, επιπλέον, για το ποσοστό της μείωσης που θα 

έχουμε στο σφάλμα της πρόγνωσης του αριθμού των ξένων γλωσσών που οι φοιτητές 

μιλούν σε επίπεδο Proficiency εάν λάβουμε υπόψη το επάγγελμα του παππού τους. 

Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 17,7%, όμως αναφέρεται μόνο στους 33 από τους 62 

φοιτητές του δείγματος που έχουν απαντήσει στην ερώτηση για το επάγγελμα του 

παππού τους.  

Directional Measures

,104 ,097 ,989
,177 ,160 ,989
,074 ,071 ,989

Symmetric
Languages2 Dependent
GRJ Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί, επιπλέον, για το ποσοστό της διακύμανσης 

του αριθμού των ξένων γλωσσών που οι 33 φοιτητές μιλούν σε επίπεδο Proficiency 

το οποίο είναι ικανή να εξηγήσει η μεταβλητή του επαγγέλματος του παππού τους. 

Σύμφωνα με τα δύο σχετικά στατιστικά κριτήρια του παρακάτω πίνακα, το ποσοστό 

αυτό είναι 35,5% - 38%. 

Symmetric Measures

,380 ,092
,355 ,092

33

Cramer's V
Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Γραφική παράσταση ποσοστών ανά επαγγελματική κατηγορία του παππού: 
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Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο παράγοντας που φαίνεται να παίζει ρόλο 

στον αριθμό των ξένων γλωσσών που οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο τουλάχιστον 

Lower είναι η μόρφωση του πατέρα τους. Επίσης, όσον αφορά τον αριθμό των 

ξένων γλωσσών που οι φοιτητές μιλούν σε επίπεδο Proficiency, αυτός φαίνεται 

να επηρεάζεται, εκτός από τη μόρφωση του πατέρα τους, και από το επάγγελμα 

της μητέρας και του παππού τους.  

Όσον αφορά την βιβλιοανάγνωση, η μεταβλητή “Books” εκφράζει τον τύπο των 

πανεπιστημιακών βιβλίων που έχουν διαβάσει οι πρωτοετείς φοιτητές από την 

εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Οι εναλλακτικές απαντήσεις είναι: 0: κανένα, 1: 

εγχειρίδια μαθημάτων, 2: extra βιβλιογραφία. Από τους 62 πρωτοετείς φοιτητές 27 

(43,5%) δεν έχουν διαβάσει κανένα πανεπιστημιακό βιβλίο από την εισαγωγή τους 

στο Πανεπιστήμιο, 32 (51,6%) έχουν διαβάσει εγχειρίδια μαθημάτων, ενώ μόνο 3 

(4,8%) έχουν διαβάσει επιπλέον επιστημονικά εγχειρίδια. Από τους φοιτητές των 
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οποίων ο πατέρας είναι απόφοιτος δημοτικού το 52,9% δεν έχει διαβάσει κανένα 

βιβλίο και το υπόλοιπο 47,1% έχει διαβάσει κάποιο-α εγχειρίδιο-α μαθημάτων, ενώ 

κανείς δεν έχει διαβάσει extra πανεπιστημιακά βιβλία. Από τους φοιτητές των οποίων 

ο πατέρας είναι γυμνασιακής-τεχνικής μόρφωσης το 50% δεν έχει διαβάσει κανένα 

βιβλίο, το 41,7% έχει διαβάσει εγχειρίδια μαθημάτων και το υπόλοιπο 8,3% –το 

οποίο αντιστοιχεί σε 1 μόνο φοιτητή– έχει διαβάσει extra βιβλιογραφία. Από τους 

φοιτητές με πατέρα λυκειακής μόρφωσης το 33,3% δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο, 

το 57,1% έχει διαβάσει εγχειρίδια μαθημάτων και το υπόλοιπο 9,5% –δηλαδή 2 

φοιτητές– έχει διαβάσει extra βιβλιογραφία. Από τους φοιτητές με πατέρα ανώτερης 

μόρφωσης το 41,7% δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο και το υπόλοιπο 58,3% έχει 

διαβάσει εγχειρίδια μαθημάτων, ενώ κανείς δεν έχει διαβάσει extra βιβλιογραφία. Η 

κύρια επίδραση όμως του παράγοντα της μόρφωσης του πατέρα στα πανεπιστημιακά 

αναγνώσματα των φοιτητών δεν φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική, όπως 

προκύπτει από τον Χ2 έλεγχο του παρακάτω πίνακα.  

Chi-Square Tests

4,159a 6 ,655
5,323 6 ,503

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,58.

a. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών ανά κατηγορία πανεπιστημιακών αναγνωσμάτων και 

ανά μορφωτικό επίπεδο του πατέρα των φοιτητών: 
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Από τους φοιτητές των οποίων η μητέρα είναι απόφοιτος δημοτικού το 40% δεν έχει 

διαβάσει κανένα βιβλίο και το υπόλοιπο 60% έχει διαβάσει κάποιο-α εγχειρίδιο-α 

μαθημάτων, ενώ κανείς δεν έχει διαβάσει extra πανεπιστημιακά βιβλία. Από τους 

φοιτητές των οποίων η μητέρα είναι γυμνασιακής-τεχνικής μόρφωσης το 50% δεν 

έχει διαβάσει κανένα βιβλίο και το υπόλοιπο 50% έχει διαβάσει εγχειρίδια 

μαθημάτων, ενώ κανείς δεν έχει διαβάσει extra βιβλιογραφία. Από τους φοιτητές με 

μητέρα λυκειακής μόρφωσης το 40% δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο και το 

υπόλοιπο 60% έχει διαβάσει κάποιο-α εγχειρίδιο-α μαθημάτων, ενώ κανείς δεν έχει 

διαβάσει extra πανεπιστημιακά βιβλία. Από τους φοιτητές με μητέρα ανώτερης 

μόρφωσης το 50% δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο, το 28,6% έχει διαβάσει 

εγχειρίδια μαθημάτων, και το υπόλοιπο 21,4% έχει διαβάσει extra βιβλιογραφία. Η 

κύρια επίδραση του παράγοντα της μόρφωσης της μητέρας στα πανεπιστημιακά 

αναγνώσματα των φοιτητών αναδεικνύεται στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 5%, 

όπως προκύπτει από τον Χ2 έλεγχο του παρακάτω πίνακα.  
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Chi-Square Tests

12,601a 6 ,050
11,491 6 ,074

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,39.

a. 

 

Ο παρακάτω πίνακας πραγματοποιεί τον ίδιο έλεγχο και καταλήγει στο ίδιο 

συμπέρασμα για τη στατιστική σημαντικότητα του παράγοντα του μορφωτικού 

επιπέδου της μητέρας των φοιτητών, αλλά, παράλληλα, μας πληροφορεί για το 

ποσοστό της μείωσης που θα έχουμε στο σφάλμα πρόγνωσης του είδους των 

αναγνωσμάτων των φοιτητών εάν λάβουμε υπόψη το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

τους, το οποίο ποσοστό αγγίζει το 10,9%, γεγονός που υποδηλώνει μία υπαρκτή μεν, 

αλλά ασθενή σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών.  

Directional Measures

,085 ,041 1,984 ,074c

,109 ,048 1,984 ,074c

,070 ,035 1,984 ,074c

Symmetric
Books Dependent
MED Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί επιπλέον για το ποσοστό της διακύμανσης του 

είδους των πανεπιστημιακών αναγνωσμάτων των φοιτητών το οποίο είναι ικανός να 

εξηγήσει ο παράγοντας της μόρφωσης της μητέρας τους. Το ποσοστό αυτό είναι 

31,9% και 41,1% με βάση τα δύο σχετικά στατιστικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται.  

Symmetric Measures

,319 ,050
,411 ,050

62

Cramer's V
Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Γραφική παράσταση ποσοστών ανά κατηγορία πανεπιστημιακών αναγνωσμάτων και 

ανά μορφωτικό επίπεδο της μητέρας των φοιτητών: 
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Από τους φοιτητές των οποίων ο πατέρας ανήκει στην κατώτερη επαγγελματική 

κατηγορία το 43,3% δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο, το 50% έχει διαβάσει κάποιο-α 

εγχειρίδιο-α μαθημάτων, ενώ το υπόλοιπο 6,7% έχει διαβάσει extra πανεπιστημιακά 

βιβλία. Από τους φοιτητές των οποίων ο πατέρας ανήκει στην μεσαία επαγγελματική 

κατηγορία το 40%  δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο, το 55% έχει διαβάσει κάποιο-α 

εγχειρίδιο-α μαθημάτων, ενώ το υπόλοιπο 5% έχει διαβάσει extra βιβλιογραφία. Από 

τους φοιτητές των οποίων ο πατέρας ανήκει στην ανώτερη επαγγελματική κατηγορία 

το 50%  δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο και το υπόλοιπο 50% έχει διαβάσει 

εγχειρίδια μαθημάτων, ενώ κανείς δεν έχει διαβάσει extra βιβλιογραφία. Η κύρια 

επίδραση όμως του παράγοντα του επαγγέλματος του πατέρα στα πανεπιστημιακά 

αναγνώσματα των φοιτητών δεν φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική, όπως 

προκύπτει από τον Χ2 έλεγχο του παρακάτω πίνακα.  
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Chi-Square Tests

1,027a 4 ,906
1,582 4 ,812

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,58.

a. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών ανά κατηγορία πανεπιστημιακών αναγνωσμάτων και 

ανά επαγγελματική κατηγορία του πατέρα των φοιτητών: 

ExtraCoursebooksNONE
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Από τους φοιτητές των οποίων η μητέρα ανήκει στην κατώτερη επαγγελματική 

κατηγορία το 33,3% δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο και το υπόλοιπο 66,7% έχει 

διαβάσει κάποιο-α εγχειρίδιο-α μαθημάτων, ενώ κανείς δεν έχει διαβάσει extra 

πανεπιστημιακά βιβλία. Από τους φοιτητές των οποίων η μητέρα ανήκει στην μεσαία 

επαγγελματική κατηγορία το 40,8%  δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο, το 53,1% έχει 

διαβάσει εγχειρίδια μαθημάτων, ενώ το υπόλοιπο 6,1% έχει διαβάσει extra 

βιβλιογραφία. Από τους φοιτητές των οποίων η μητέρα ανήκει στην ανώτερη 

επαγγελματική κατηγορία το 71,4%  δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο και το υπόλοιπο 

28,6% έχει διαβάσει εγχειρίδια μαθημάτων, ενώ κανείς δεν έχει διαβάσει extra 
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βιβλιογραφία. Η κύρια επίδραση όμως του παράγοντα του επαγγέλματος της μητέρας 

στα πανεπιστημιακά αναγνώσματα των φοιτητών δεν φαίνεται να είναι στατιστικά 

σημαντική, όπως προκύπτει από τον Χ2 έλεγχο του παρακάτω πίνακα. 

Chi-Square Tests

3,277a 4 ,513
3,820 4 ,431

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,29.

a. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών ανά κατηγορία πανεπιστημιακών αναγνωσμάτων και 

ανά επαγγελματική κατηγορία της μητέρας των φοιτητών: 

ExtraCoursebooksNONE

Books

30

25

20

15

10

5

0

C
ou

nt

3
2
1

MJ

Bar Chart

 

Από τους φοιτητές των οποίων ο παππούς ανήκει στην κατώτερη επαγγελματική 

κατηγορία το 37,5% δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο, το 54,2% έχει διαβάσει κάποιο-

α εγχειρίδιο-α μαθημάτων, ενώ το υπόλοιπο 8,3% έχει διαβάσει extra 

πανεπιστημιακά βιβλία. Από τους φοιτητές των οποίων ο παππούς ανήκει στην 

μεσαία επαγγελματική κατηγορία το 42,9%  δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο, ένα 

άλλο 42,9% έχει διαβάσει εγχειρίδια μαθημάτων, ενώ το υπόλοιπο 14,3% έχει 
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διαβάσει extra βιβλιογραφία. Όλοι οι φοιτητές των οποίων ο παππούς ανήκει στην 

ανώτερη επαγγελματική κατηγορία δεν έχουν διαβάσει κανένα πανεπιστημιακό 

βιβλίο. Η κύρια επίδραση όμως του παράγοντα του επαγγέλματος του παππού στα 

πανεπιστημιακά αναγνώσματα των φοιτητών δεν φαίνεται να είναι στατιστικά 

σημαντική, όπως προκύπτει από τον Χ2 έλεγχο του παρακάτω πίνακα. 

Chi-Square Tests

3,280a 4 ,512
3,967 4 ,411

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,18.

a. 

 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών ανά κατηγορία πανεπιστημιακών αναγνωσμάτων και 

ανά επαγγελματική κατηγορία του παππού των φοιτητών: 

ExtraCoursebooksNONE
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Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο μόνος παράγοντας που φαίνεται να 

παίζει ρόλο στα πανεπιστημιακά αναγνώσματα των πρωτοετών φοιτητών είναι 

το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας τους.  



 

273 

Όσον αφορά τη μεταβλητή “Library”, εκφράζει τη συχνότητα με την οποία οι 

πρωτοετείς φοιτητές επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη. Οι εναλλακτικές απαντήσεις στην 

ερώτηση αυτή έχουν κωδικοποιηθεί ως εξής: 0: σχεδόν ποτέ,1: σπάνια, 2: συχνά, 3: 

πολύ συχνά. Από τους φοιτητές του δείγματος 13 (21%) δεν έχουν επισκεφθεί ακόμα 

τη βιβλιοθήκη, 21 (33,9%) επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη σπάνια, 22 (35,5%) την 

επισκέπτονται συχνά, ενώ μόνο 6 (9,7%) την επισκέπτονται πολύ συχνά. Από τους 

φοιτητές με πατέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 29,4% δεν επισκέπτεται σχεδόν ποτέ 

τη βιβλιοθήκη, το 41,2% την επισκέπτεται σπάνια, το 23,5% συχνά, ενώ το 5,9% 

πολύ συχνά. Από τους φοιτητές με πατέρα γυμνασιακής-τεχνικής εκπαίδευσης το 

25% δεν επισκέπτεται σχεδόν ποτέ τη βιβλιοθήκη, το 41,7% την επισκέπτεται σπάνια, 

το 33,3% συχνά, ενώ κανείς δεν βρέθηκε να την επισκέπτεται πολύ συχνά. Από τους 

φοιτητές με πατέρα λυκειακής εκπαίδευσης το 19% δεν επισκέπτεται σχεδόν ποτέ τη 

βιβλιοθήκη, το 33,3% την επισκέπτεται σπάνια, το 28,6% συχνά, ενώ το 19% πολύ 

συχνά. Από τους φοιτητές με πατέρα ανώτερης εκπαίδευσης το 8,3% δεν 

επισκέπτεται σχεδόν ποτέ τη βιβλιοθήκη, το 16,7% την επισκέπτεται σπάνια, το 

66,7% συχνά, ενώ το 8,3% πολύ συχνά. Όμως, ο Χ2 έλεγχος της κύριας επίδρασης 

του παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα των φοιτητών στη συχνότητα 

με την οποία αυτοί επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη δείχνει ότι η επίδραση αυτή δεν 

είναι στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα.  

Chi-Square Tests

10,769a 9 ,292
11,396 9 ,250

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,16.

a. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών των φοιτητών ανά συχνότητα επισκέψεων στη 

βιβλιοθήκη και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου του πατέρα τους: 
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Από τους φοιτητές με μητέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 25% δεν επισκέπτεται 

σχεδόν ποτέ τη βιβλιοθήκη, το 45% την επισκέπτεται σπάνια, το 25% συχνά, ενώ το 

5% πολύ συχνά. Από τους φοιτητές με μητέρα γυμνασιακής-τεχνικής εκπαίδευσης το 

12,5% δεν επισκέπτεται σχεδόν ποτέ τη βιβλιοθήκη, το 25% την επισκέπτεται σπάνια, 

το 50% συχνά, ενώ το 12,5% την επισκέπτεται πολύ συχνά. Από τους φοιτητές με 

μητέρα λυκειακής εκπαίδευσης το 20% δεν επισκέπτεται σχεδόν ποτέ τη βιβλιοθήκη, 

το 30% την επισκέπτεται σπάνια, το 40% συχνά, ενώ το 10% πολύ συχνά. Από τους 

φοιτητές με μητέρα ανώτερης εκπαίδευσης το 21,4% δεν επισκέπτεται σχεδόν ποτέ 

τη βιβλιοθήκη, το 28,6% την επισκέπτεται σπάνια, το 35,7% συχνά, ενώ το 14,3% 

πολύ συχνά. Όμως, ο Χ2 έλεγχος της κύριας επίδρασης του παράγοντα του 

μορφωτικού επιπέδου της μητέρας των φοιτητών στη συχνότητα με την οποία αυτοί 

επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη δείχνει ότι η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά 

σημαντική, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα. 
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Chi-Square Tests

3,598a 9 ,936
3,662 9 ,932

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,77.

a. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών των φοιτητών ανά συχνότητα επισκέψεων στη 

βιβλιοθήκη και ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου της μητέρας τους: 
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Από τους φοιτητές με πατέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 26,7% δεν 

επισκέπτεται σχεδόν ποτέ τη βιβλιοθήκη, το 46,7% την επισκέπτεται σπάνια, το 20% 

συχνά, ενώ το 6,7% πολύ συχνά. Από τους φοιτητές με πατέρα μεσαίας 

επαγγελματικής κατηγορίας το 15% δεν επισκέπτεται σχεδόν ποτέ τη βιβλιοθήκη, το 

30% την επισκέπτεται σπάνια, το 40% συχνά, ενώ το 15% την επισκέπτεται πολύ 

συχνά. Από τους φοιτητές με πατέρα ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 16,7% 

δεν επισκέπτεται σχεδόν ποτέ τη βιβλιοθήκη, το 8,3% την επισκέπτεται σπάνια, το 

66,7% συχνά, ενώ το 8,3% πολύ συχνά. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, ο 

Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα του επαγγέλματος του πατέρα των 
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φοιτητών στη συχνότητα με την οποία αυτοί επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη 

αναδεικνύει αυτή την επίδραση στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 10% (αφού 

0,086<0,10). 

Chi-Square Tests

11,079a 6 ,086
11,598 6 ,072

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

7 cells (58,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,16.

a. 

 

Ο παρακάτω πίνακας πραγματοποιεί τον ίδιο έλεγχο και καταλήγει στο ίδιο 

συμπέρασμα για τη στατιστική σημαντικότητα του παράγοντα του επαγγέλματος του 

πατέρα των φοιτητών, αλλά, παράλληλα, μας πληροφορεί για το ποσοστό της 

μείωσης που θα έχουμε στο σφάλμα πρόγνωσης της συχνότητας με την οποία οι 

φοιτητές επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη εάν λάβουμε υπόψη το επάγγελμα του πατέρα 

τους, το οποίο ποσοστό αγγίζει το 7,3%, γεγονός που υποδηλώνει μία υπαρκτή μεν, 

αλλά ιδιαίτερα ασθενή σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Directional Measures

,081 ,044 1,834 ,072c

,073 ,040 1,834 ,072c

,090 ,049 1,834 ,072c

Symmetric
Library Dependent
FJ Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί επιπλέον για το ποσοστό της διακύμανσης της 

συχνότητας με την οποία οι φοιτητές επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη το οποίο είναι 

ικανός να εξηγήσει ο παράγοντας του επαγγέλματος του πατέρα τους. Το ποσοστό 

αυτό είναι 29,9% και 38,9% με βάση τα δύο σχετικά στατιστικά κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται.  
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Symmetric Measures

,299 ,086
,389 ,086

62

Cramer's V
Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών των φοιτητών ανά συχνότητα επισκέψεων στη 

βιβλιοθήκη και ανά επαγγελματική κατηγορία του πατέρα τους: 
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Από τους φοιτητές με μητέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 33,3% δεν 

επισκέπτεται σχεδόν ποτέ τη βιβλιοθήκη, το 33,3% την επισκέπτεται σπάνια και το 

υπόλοιπο 33,3% συχνά, ενώ κανείς δεν βρέθηκε να την επισκέπτεται πολύ συχνά. 

Από τους φοιτητές με μητέρα μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας το 20,4% δεν 

επισκέπτεται σχεδόν ποτέ τη βιβλιοθήκη, το 34,7% την επισκέπτεται σπάνια, το 

36,7% συχνά, ενώ το 8,2% την επισκέπτεται πολύ συχνά. Από τους φοιτητές με 

μητέρα ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 14,3% δεν επισκέπτεται σχεδόν 

ποτέ τη βιβλιοθήκη, το 28,6% την επισκέπτεται σπάνια, το 28,6% συχνά και το 

υπόλοιπο 28,6% πολύ συχνά. Όπως φαίνεται όμως από τον παρακάτω πίνακα, ο Χ2 
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έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα του επαγγέλματος της μητέρας των 

φοιτητών στη συχνότητα με την οποία αυτοί επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη δείχνει ότι 

αυτή η επίδραση είναι στατιστικά μη σημαντική. 

Chi-Square Tests

4,065a 6 ,668
3,717 6 ,715

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,58.

a. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών των φοιτητών ανά συχνότητα επισκέψεων στη 

βιβλιοθήκη και ανά επαγγελματική κατηγορία της μητέρας τους: 

3210

Library

20

15

10

5

0

C
ou

nt

3
2
1

MJ

Bar Chart

 

Από τους φοιτητές με παππού κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 29,2% δεν 

επισκέπτεται σχεδόν ποτέ τη βιβλιοθήκη, το 29,2% την επισκέπτεται σπάνια, το 

33,3% συχνά, ενώ το 8,3% την επισκέπτεται πολύ συχνά. Από τους φοιτητές με 

παππού μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας το 57,1% επισκέπτεται σπάνια τη 

βιβλιοθήκη και το υπόλοιπο 42,9% συχνά. Από τους 2 φοιτητές με παππού ανώτερης 

επαγγελματικής κατηγορίας ο ένας δεν επισκέπτεται σχεδόν ποτέ τη βιβλιοθήκη, ενώ 
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ο άλλος την επισκέπτεται συχνά. Όπως φαίνεται όμως από τον παρακάτω πίνακα, ο 

Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα του επαγγέλματος του παππού των 

φοιτητών στη συχνότητα με την οποία αυτοί επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη δείχνει ότι 

αυτή η επίδραση είναι στατιστικά μη σημαντική. 

 

Chi-Square Tests

5,461a 6 ,486
7,984 6 ,239

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,12.

a. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών των φοιτητών ανά συχνότητα επισκέψεων στη 

βιβλιοθήκη και ανά επαγγελματική κατηγορία του παππού τους: 
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Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο μόνος παράγοντας που φαίνεται να 

παίζει ρόλο στη συχνότητα με την οποία οι πρωτοετείς φοιτητές επισκέπτονται 

τη βιβλιοθήκη είναι το επάγγελμα του πατέρα τους.  
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Η μεταβλητή “Travel Abroad” εκφράζει τον αριθμό των ταξιδιών στο εξωτερικό που 

έχουν κάνει οι πρωτοετείς φοιτητές. Οι εναλλακτικές απαντήσεις στην ερώτηση αυτή 

έχουν κωδικοποιηθεί ως εξής: 0: Δεν έχω επισκεφθεί χώρα του εξωτερικού, 1: Έχω 

επισκεφθεί 1 χώρα του εξωτερικού, 2: Έχω επισκεφθεί 2-3 χώρες του εξωτερικού, 3: 

Έχω επισκεφθεί πάνω από 3 χώρες του εξωτερικού. Από τους φοιτητές του δείγματος 

38 (61,3%) δεν έχουν επισκεφθεί καμία χώρα του εξωτερικού, 15 (24,2%) έχουν 

επισκεφθεί μία, 6 (9,7%) έχουν επισκεφθεί 2-3, ενώ μόνο 3 φοιτητές (4,8%) έχουν 

επισκεφθεί περισσότερες από τρεις χώρες του εξωτερικού. Από τους φοιτητές με 

πατέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 64,7% δεν έχει επισκεφθεί χώρα του εξωτερικού 

και το 29,4% έχει επισκεφθεί 1 χώρα. Κανείς φοιτητής αυτής της κατηγορίας δεν 

παρουσιάζεται να έχει επισκεφθεί 2-3 χώρες, ενώ το υπόλοιπο 5,9% –δηλαδή 1 μόνο 

φοιτητής– έχει επισκεφθεί περισσότερες από 3 χώρες του εξωτερικού. Από τους 

φοιτητές με πατέρα γυμνασιακής-τεχνικής εκπαίδευσης το 58,3% δεν έχει επισκεφθεί 

καμία χώρα του εξωτερικού, το 25% έχει επισκεφθεί μία και το υπόλοιπο 16,7% έχει 

επισκεφθεί 2-3 χώρες, ενώ κανείς τους δεν φαίνεται να έχει επισκεφθεί περισσότερες 

από 3 χώρες του εξωτερικού. Από τους φοιτητές με πατέρα λυκειακής μόρφωσης το 

52,4% δεν έχει επισκεφθεί καμία χώρα του εξωτερικού, το 28,6% έχει επισκεφθεί 

μία, ενώ από ένα ποσοστό της τάξης του 9,5% έχει επισκεφθεί 2-3 και περισσότερες 

από 3 χώρες του εξωτερικού. Από τους φοιτητές με πατέρα ανώτερης μόρφωσης το 

75% δεν έχει επισκεφθεί καμία χώρα του εξωτερικού, το 8,3% έχει επισκεφθεί 1 και 

το υπόλοιπο 16,7% 2-3. Κανείς φοιτητής αυτής της κατηγορίας δεν δηλώνει να έχει 

επισκεφθεί περισσότερες από 3 χώρες.  Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του 

παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα των φοιτητών στο μέγεθος της 

κινητικότητάς τους στο εξωτερικό δείχνει, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, 

ότι η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική.  
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Chi-Square Tests

7,307a 9 ,605
10,077 9 ,344

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

11 cells (68,8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,58.

a. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών ανά μορφωτικό επίπεδο πατέρα: 
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Από τους φοιτητές με μητέρα δημοτικής εκπαίδευσης το 60% δεν έχει επισκεφθεί 

χώρα του εξωτερικού και το 35% έχει επισκεφθεί 1 χώρα ενώ το υπόλοιπο 5,9% –

δηλαδή 1 μόνο φοιτητής– έχει επισκεφθεί 2-3 χώρες. Κανείς φοιτητής αυτής της 

κατηγορίας δεν παρουσιάζεται να έχει επισκεφθεί περισσότερες από 3 χώρες του 

εξωτερικού. Από τους φοιτητές με μητέρα γυμνασιακής-τεχνικής εκπαίδευσης το 

62,5% δεν έχει επισκεφθεί καμία χώρα του εξωτερικού, ενώ το υπόλοιπο 37,5% έχει 

επισκεφθεί μία. Κανείς δεν φαίνεται να έχει επισκεφθεί 2-3 ή περισσότερες από 3 

χώρες του εξωτερικού. Από τους φοιτητές με μητέρα λυκειακής μόρφωσης το 70% 

δεν έχει επισκεφθεί καμία χώρα του εξωτερικού, το 20% έχει επισκεφθεί μία, ενώ 
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από ένα ποσοστό της τάξης του 5% έχει επισκεφθεί 2-3 και περισσότερες από 3 

χώρες του εξωτερικού.  Από τους φοιτητές με μητέρα ανώτερης μόρφωσης το 50% 

δεν έχει επισκεφθεί καμία χώρα του εξωτερικού, το 7,1% έχει επισκεφθεί 1, το 28,6% 

έχει επισκεφθεί 2-3 και το υπόλοιπο 14,3% περισσότερες από 3 χώρες. Ο Χ2 έλεγχος 

για την κύρια επίδραση του παράγοντα του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας των 

φοιτητών στο μέγεθος της κινητικότητάς τους στο εξωτερικό δείχνει, όπως φαίνεται 

από τον παρακάτω πίνακα, ότι η επίδραση αυτή είναι στατιστικά σημαντική σε 

επίπεδο 10% (0,099<0,10).  

Chi-Square Tests

14,706a 9 ,099
14,807 9 ,096

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,39.

a. 

 

Ο παρακάτω πίνακας πραγματοποιεί τον ίδιο έλεγχο και καταλήγει στο ίδιο 

συμπέρασμα. Επιπλέον όμως μας πληροφορεί για το ποσοστό της μείωσης που θα 

έχουμε στο σφάλμα της πρόγνωσης του μεγέθους της κινητικότητας των φοιτητών 

στο εξωτερικό εάν λάβουμε υπόψη τη μόρφωση της μητέρας τους. Το ποσοστό αυτής 

της μείωσης αγγίζει μόλις το 11,8%, γεγονός που υποδηλώνει μία υπαρκτή μεν, αλλά 

ασθενή σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών.  

Directional Measures

,102 ,043 2,260 ,096c

,118 ,048 2,260 ,096c

,090 ,039 2,260 ,096c

Symmetric
TravelAbroad Dependent
MED Dependent

Uncertainty CoefficientNominal by Nominal
Value

Asymp.
Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Likelihood ratio chi-square probability.c. 
 

Ο παρακάτω πίνακας μας πληροφορεί, επιπλέον, για το ποσοστό της διακύμανσης 

του μεγέθους της κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό το οποίο είναι ικανή να 
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εξηγήσει η μεταβλητή της μόρφωσης της μητέρας τους. Το ποσοστό αυτό, όπως 

προκύπτει από τα δύο σχετικά στατιστικά κριτήρια, θα κυμαίνεται στο 28,1%-43,8%.  

Symmetric Measures

,281 ,099
,438 ,099

62

Cramer's V
Contingency Coefficient

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 

 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών ανά κατηγορία μορφωτικού επιπέδου της μητέρας 

των φοιτητών: 
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Από τους φοιτητές με πατέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 60% δεν έχει 

επισκεφθεί χώρα του εξωτερικού, το 26,7% έχει επισκεφθεί μία, το 10% έχει 

επισκεφθεί 2-3 χώρες και το υπόλοιπο 3,3% έχει επισκεφθεί περισσότερες από 3 

χώρες του εξωτερικού. Από τους φοιτητές με πατέρα μεσαίας επαγγελματικής 
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κατηγορίας το 50% δεν έχει επισκεφθεί χώρα του εξωτερικού, το 30% έχει 

επισκεφθεί μία, το 10% έχει επισκεφθεί 2-3 χώρες και το υπόλοιπο 10% έχει 

επισκεφθεί περισσότερες από 3 χώρες του εξωτερικού. Από τους φοιτητές με πατέρα 

ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 83,3% δεν έχει επισκεφθεί χώρα του 

εξωτερικού, το 8,3% έχει επισκεφθεί μία και το υπόλοιπο 8,3% έχει επισκεφθεί 2-3 

χώρες. Κανείς δεν φαίνεται να έχει επισκεφθεί περισσότερες από 3 χώρες του 

εξωτερικού. Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα του επαγγέλματος 

του πατέρα των φοιτητών στο μέγεθος της κινητικότητάς τους στο εξωτερικό δείχνει, 

όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, ότι η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. 

Chi-Square Tests

4,828a 6 ,566
5,501 6 ,481

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,58.

a. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών ανά επαγγελματική κατηγορία του πατέρα των 

φοιτητών: 
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Από τους φοιτητές με μητέρα κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 50% δεν έχει 

επισκεφθεί χώρα του εξωτερικού και το υπόλοιπο 50% έχει επισκεφθεί μία χώρα. 

Κανείς δεν βρέθηκε να έχει επισκεφθεί 2-3 ή και περισσότερες από 3 χώρες του 

εξωτερικού. Από τους φοιτητές με μητέρα μεσαίας επαγγελματικής κατηγορίας το 

61,2% δεν έχει επισκεφθεί χώρα του εξωτερικού, το 24,5% έχει επισκεφθεί μία, το 

8,2% έχει επισκεφθεί 2-3 χώρες και το υπόλοιπο 6,1% έχει επισκεφθεί περισσότερες 

από 3 χώρες του εξωτερικού. Από τους φοιτητές με μητέρα ανώτερης επαγγελματικής 

κατηγορίας το 71,4% δεν έχει επισκεφθεί χώρα του εξωτερικού και το υπόλοιπο 

28,6% έχει επισκεφθεί 2-3 χώρες. Κανείς δεν φαίνεται να έχει επισκεφθεί 

περισσότερες από 3 χώρες του εξωτερικού. Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του 

παράγοντα του επαγγέλματος της μητέρας των φοιτητών στο μέγεθος της 

κινητικότητάς τους στο εξωτερικό δείχνει, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, 

ότι η επίδραση αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Chi-Square Tests

7,664a 6 ,264
9,274 6 ,159

62

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

10 cells (83,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,29.

a. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών ανά επαγγελματική κατηγορία της μητέρας των 

φοιτητών: 
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Από τους φοιτητές με παππού κατώτερης επαγγελματικής κατηγορίας το 62,5% δεν 

έχει επισκεφθεί χώρα του εξωτερικού, το 25% έχει επισκεφθεί μία, το 8,3% έχει 

επισκεφθεί 2-3 χώρες και το υπόλοιπο 4,2% έχει επισκεφθεί περισσότερες από 3 

χώρες του εξωτερικού. Από τους φοιτητές με παππού μεσαίας επαγγελματικής 

κατηγορίας το 57,1% δεν έχει επισκεφθεί χώρα του εξωτερικού, το 28,6% έχει 

επισκεφθεί μία και το υπόλοιπο 14,3% έχει επισκεφθεί 2-3 χώρες. Κανείς δεν 

φαίνεται να έχει επισκεφθεί περισσότερες από 3 χώρες του εξωτερικού. Και οι 2 

φοιτητές με παππού ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας δεν έχουν επισκεφθεί 

καμία χώρα του εξωτερικού. Ο Χ2 έλεγχος για την κύρια επίδραση του παράγοντα 

του επαγγέλματος του παππού των φοιτητών στο μέγεθος της κινητικότητάς τους στο 

εξωτερικό δείχνει, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, ότι η επίδραση αυτή δεν 

είναι στατιστικά σημαντική. 
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Chi-Square Tests

1,791a 6 ,938
2,626 6 ,854

,387 1 ,534

33

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

10 cells (83,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,06.

a. 

 

Γραφική παράσταση ποσοστών ανά επαγγελματική κατηγορία του παππού των 

φοιτητών: 
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Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο μοναδικός παράγοντας που φαίνεται να 

παίζει ρόλο στο μέγεθος των ταξιδιών στο εξωτερικό που έχουν κάνει οι 

πρωτοετείς φοιτητές είναι το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας τους.  

 

Από τους 62 φοιτητές του δείγματος 24 (38,7%) δεν έχουν επισκεφθεί κανένα 

μουσείο τον τελευταίο χρόνο, 34 (54,8%) έχουν επισκεφθεί ελληνικά μουσεία, ενώ 

μόνο 4 (6,5%) έχουν επισκεφθεί μουσεία του εξωτερικού.  
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 MUSEUMS 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

NONE 24 38,7 38,7 38,7

Greece 34 54,8 54,8 93,5

Abroad 4 6,5 6,5 100,0

Valid 

Total 62 100,0 100,0  

   

 

Χωρίς να θέλουμε να επαναλάβουμε την ανάλυση, συνοπτικά θα λέγαμε πως οι 

παράγοντες που καθορίζουν την  επίσκεψη στα μουσεία φαίνεται να είναι ανάλογοι 

αυτών που καθορίζουν την χρήση της βιβλιοθήκης και τα ταξίδια στα εξωτερικό. Από 

τους φοιτητές οι οποίοι έχουν επισκεφθεί μία χώρα του εξωτερικού μόνο ένα 13,3% 

έχει επισκεφθεί μουσείο του εξωτερικού τον τελευταίο χρόνο – δηλαδή το ταξίδι του 

έγινε τον τελευταίο χρόνο και επισκέφθηκε μουσείο της χώρας όπου πήγε. Από τους 

φοιτητές οι οποίοι έχουν επισκεφθεί 2-3 χώρες του εξωτερικού το 16,7% 

επισκέφθηκε μουσείο του εξωτερικού τον τελευταίο χρόνο – οι υπόλοιποι είτε έχουν 

πραγματοποιήσει νωρίτερα τα ταξίδια τους είτε απλώς δεν επισκέφθηκαν μουσεία 

στη χώρα προορισμού. Από τους φοιτητές οι οποίοι έχουν επισκεφθεί πάνω από 3 

χώρες του εξωτερικού το 33,3% έχει επισκεφθεί μουσεία του εξωτερικού τον 

τελευταίο χρόνο. Είναι φανερό πως όσο αυξάνονται οι επισκέψεις των φοιτητών στο 

εξωτερικό αυξάνεται και η πιθανότητα να έχουν επισκεφθεί κάποιο μουσείο του 

εξωτερικού τον τελευταίο χρόνο. 

 



 

289 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
 

Συμβολή σε μια κοινωνιολογία της Πολιτισμικής Διάχυσης 
 

 

«Όπως τιμωρούνται οι δολοφόνοι όταν σκοτώνουν,  
όπως πάνε φυλακή όσοι κλέβουν,  

έτσι νιώθω ότι  πρέπει να τιμωρούνται και όσοι  
δε διαθέτουν καλό αισθητήριο».  

 
Έλληνας συλλέκτης έργων τέχνης,  

σε συνέντευξή του  
στη ελληνική κρατική τηλεόραση στις 4/11/99 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

            H σχέση μουσείου και κοινού : 

              ένα μείζον κοινωνικό διακύβευμα 

 

«Voilà le nouveau musée, ne portant plus les cendres du passé.  

Mais allumant les feux des promesses futures» 

Duncun F. Cameron    

 

Είναι πλέον κοινότοπο να δηλώσουμε  ότι το μουσείο διέρχεται  εδώ και καιρό μια 

μεταβατική εποχή  κατά την οποία  προσπαθεί  να επανοροθετήσει τις λειτουργίες, 

τους ρόλους και την αποστολή του. Από  τότε που η ιδέα του μουσείου αρχίζει να 

παίρνει για πρώτη φορά υπόσταση, στις αριστοκρατικές συλλογές του 16ου και του 

17ου αιώνα στην Ευρώπη, μέχρι την ποικιλία και πολυμορφία των μουσείων που 

συναντάμε στις μέρες μας, ο τρόπος λειτουργίας και οι λειτουργίες του έχουν αλλάξει 

σημαντικά. Ειδικότερα μάλιστα από τη δεκαετία του 1960 και μέχρι σήμερα 

αναπτύσσεται σταδιακά όλο και περισσότερο μια κριτική και αυτοκριτική συζήτηση 

για την ταυτότητά του και τη σχέση του με την κοινωνία. Η κριτική αυτή κατάσταση 

αντανακλάται και στους ορισμούς που οι επαγγελματικές ομάδες που συμμετέχουν 

στη διαμόρφωση του μουσειακού χώρου και οι ίδιοι οι μουσειακοί οργανισμοί έχουν 

δώσει για το μουσείο. Οι ορισμοί αυτοί τα τελευταία σαράντα χρόνια αλλάζουν 

συνεχώς, ενίοτε και ριζοσπαστικά, επιχειρώντας να αντικειμενοποιήσουν τις 

διαφορετικές λειτουργίες που τα σημερινά μουσεία καλούνται να επιτελέσουν250.  

                                                           
250 Βλ. Μ. Οικονόμου, Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός;, Κριτική, 2003, σ.15-29. Μια 
ανάλυση της ρητορικής και του περιεχομένου αυτών των ορισμών θα μπορούσε να αποτελέσει μια 
πρώτης τάξης εισαγωγή σε μια κοινωνιολογία του πεδίου των φορέων διαχείρισης των μουσείων και 
των μετασχηματισμών του. Βλ. S. Pearce, «Μελετώντας τα μουσεία, νέες ανάγκες και νέες 
προσεγγίσεις», Αρχαιολογία και τέχνες, 70, σ. 47-49.     
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Η γρήγορη εξέλιξη των μουσείων αυτή την περίοδο αντανακλά, ασφαλώς, μια σειρά 

παράλληλων ευρύτερων αλλαγών που σχετίζονται μεταξύ άλλων, αλλά και κυρίως, 

με τις επιστημονικές κατακτήσεις σε διάφορους (επιστημονικούς) κλάδους (όπως 

στην κοινωνιολογία, στην ψυχολογία, στην φιλοσοφία, στην ανθρωπολογία), με τον 

«εκδημοκρατισμό» του εκπαιδευτικού συστήματος251 και των πολιτιστικών 

κλιμακίων252, με την διεύρυνση του πλαισίου της σχολικής μάθησης, και ιδιαίτερα σε 

εξωσχολικούς χώρους ύστερα από την κριτική που υπέστη253, με την καθιέρωση του 

πολιτισμού ως πολιτιστικού προϊόντος, με την ανάπτυξη της πολιτιστικής 

βιομηχανίας254 και την αυξανόμενη σημασία της πολιτιστικής               

                                                           
251 Βλ. O.Banks, Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, μετ.Τ. Δαρβέρης, επιμ.-Σ.Ράσης,Επίκεντρο,2000,σ. 
11-74. 
252 M. Apple, Εκπαίδευση και εξουσία, μετ. Φ. Κοκαβέσης, Παρατηρητής, 1993. 
253 Bλ. J. Dumazedier, N. Samuel, Société éducative et pouvoir culturel, Seuil, 1976. Όλα τείνουν να 
δείξουν πως η ανάπτυξη ενός τοπικού πολιτικογραφειοκρατικού πεδίου μέσα στο οποίο οι συνεχώς 
αυξανόμενοι πτυχιούχοι ελπίζουν να αποκτήσουν μία θέση, ένα πόστο, συμβάλλει εμμέσως και στην 
ανάπτυξη της αξίας του τοπικού πολιτισμού και των συναφών θεσμών του, άρα και των τοπικών 
μουσειακών οργανισμών. Για παράδειγμα, για να περιορισθούμε στην χώρα μας, όλα δείχνουν, 
πράγματι, πως το τοπικό ζήτημα της περιφέρειας παίρνει μια πιο σοβαρή διάσταση την τελευταία 
εικοσαετία, καθώς η δημιουργία και η επέκταση των τοπικών πολιτικών αγορών προσφέρουν νέες 
δυνατότητες κατ’ αρχάς στα διάφορα τμήματα των τοπικών κυρίαρχων τάξεων. Η λογική αυτή 
ενδυναμώνεται από την αναγκαιότητα των απαιτήσεων που εγείρει η πολιτική διαχείριση μιας 
ουσιαστικής οικονομικής ανάπτυξης με έντονη την παρουσία της ευρωπαϊκής διάστασης. Συνδυάζεται 
επίσης με άλλους μηχανισμούς και κυρίως με μια σειρά διαδικασιών (διευθέτηση των χώρων, πολιτική 
αποκέντρωση μαζί με τον πολλαπλασιασμό των τοπικών μουσείων, ανάπτυξη τοπικών τεχνών και 
παραδόσεων, τοπικών εορτών, αθλητικών τοπικών οργανώσεων, ανάπτυξη τοπικού τύπου...) οι οποίες, 
ακολουθώντας αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς και νομιμοποιητικούς στόχους, 
συμβάλλουν στην παραγωγή μιας τοπικής κουλτούρας, άρα του τοπικού. Το τελευταίο στο εξής 
συλλαμβάνεται με τη βοήθεια της γνώσης που παρέχουν έστω και στοιχειωδώς τοπικά κέντρα 
μελετών, πολιτισμικών κλιμακίων τα οποία  προσφέρουν επαγγελματικές θέσεις (ή και ενίοτε τη 
δυνατότητα διπλών και τριπλών απασχολήσεων) στους διπλωματούχους της τοπικής μικροαστικής και 
μεσαίας αστικής τάξης. Επιχειρώντας να δικαιολογήσουν την εργασία τους παράγοντας ανάγκες 
τοπικής οικονομικής, γεωγραφικής, πολιτισμικής πληροφόρησης, άρα κοινωνικών υπηρεσιών, οι νέοι 
διπλωματούχοι των τοπικών αυτών κοινωνικών στρωμάτων συμβάλλουν και στην ανάπτυξη, μεταξύ 
άλλων, ποικίλων περιφερειακών  πολιτισμικών «δομών». Έτσι, εμφανίζεται μία συλλογική κοινωνική 
εργασία ιδιοποίησης πηγών ενέργειας, έργο των τοπικών κυρίαρχων ομάδων, των τοπικών πολιτικών 
εκπροσώπων  και διανοουμένων  που  μοιράζονται την πίστη στην υπεράσπιση της τοπικής 
κοινότητας, καθώς το ανώτερο επίπεδο οργάνωσης, το Κράτος,  τη στιγμή που εμφανίζεται να 
αναγνωρίζει (και να εφαρμόζει) την προτεραιότητα στην τομεακή και χωρική κατανομή πόρων, αν και 
χωρίς αναπτυξιακά κριτήρια, σε μεγάλο βαθμό τείνει να αποδιαρθρώνεται. Βλ. Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, Μαρία Βιδάλη, Συμβολή στην ανάλυση της διαμόρφωσης και ανάπτυξης ενός 
Συστήματος Ποιότητας Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης, ΕΕΤΑΑ, 2006.  
254K. Weschenfeld, W. Zacharias, Hanbuch der Museumspädagogik,Orientierung und methode, 
Dusseldorf, Schwann Verlag, 1992,σ.9, στο Ν. Νικονάνου, «Ο ρόλος της σύγχρονης 
μουσειοπαιδαγωγικής στα σύγχρονα μουσεία», Τετράδια Μουσειολογίας, τ. 2, 2002, 18-24. 
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κληρονομιάς255, και με την τεράστια ανάπτυξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας256. 

Ένα από τα αποτελέσματα όλων αυτών των αντικειμενικών μετασχηματισμών ήταν 

και η διεύρυνση του τομέα δραστηριότητας των μουσείων, του είδους των συλλογών 

τους, του τρόπου επικοινωνίας των μουσείων με το κοινό, και ειδικότερα της 

εκπαιδευτικής λειτουργίας του μουσείου257. Ειδικότερα, και για να περιοριστούμε σε 

ό,τι μας αφορά στην παρούσα εργασία, η εκπαιδευτική λειτουργία του μουσείου, 

παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν ακόμα και σήμερα από την πλευρά αυτών οι 

οποίοι υπερασπίζονται την «αισθητική απόλαυση και το κέντρισμα της φαντασίας» 

που παρέχει το μουσείο, τείνει όλο και πιο πολύ να διευρυνθεί όχι μόνο στην 

κατεύθυνση της μάθησης αλλά κυρίως στην κατεύθυνση της αναζήτησης και της 

εκπλήρωσης νέων λειτουργιών, όπως αυτές της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, της 

παρότρυνσης της περιέργειας, της απόλαυσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του 

σεβασμού στους διαφορετικούς πολιτισμούς258. Σε αυτή την προοπτική, τα μουσεία 

χρησιμοποιούν σήμερα ευρέως ποικίλα μέσα επικοινωνίας, εξερευνούν τις 

δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και δίνουν έμφαση την κριτική σύνθεση και 

                                                           
255 M. Fumaroli, L’État culturel. Essais sur une religion moderne, Ed. De Fallois, 1992, E. Hooper-
Greenhill, «Museums in Education: Towards the End of the century», στο T. Ambrose (επιμ.), 
Education in Museums, Museums in Education, Edinburgh, Scottish Museums Council, 1987, σ. 39-52. 
Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών πρότεινε στην παγκόσμια διάσκεψη 
του Μεξικού το 1982 και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το 1986 ως παγκόσμια πολιτιστική δεκαετία 
την δεκαετία 1987-1997. Το σκεπτικό της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την ανακήρυξη της 
πολιτιστικής δεκαετίας ήταν ότι οι στρατηγικές ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
πόλεμο και τα αποτελέσματά τους δεν υπήρξαν ικανοποιητικά. Το σκεπτικό της απόφασης τονίζει ότι 
ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι τέχνες και τα γράμματα αλλά και η ποιότητα ζωής, οι ηθικές αξίες, οι 
παραδόσεις, τα «πιστεύω» των λαών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
256 J. Curran, M. Gurevitch  (επιμ.), Μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνία, μετ. Δ. Κίκιζας, 
Πατάκης, 2001. 
257 Όπως σημειώνει ο Merriman, «τη δεκαετία του 1970, η διάδοση των μουσείων κοινωνικής 
ιστορίας, με επίκεντρο ιδιαίτερες κοινότητες σε συγκεκριμένους χώρους (…), κατέδειξε ότι τα μουσεία 
δεν ήταν απαραίτητο να ήταν χώροι υψηλής τέχνης, αποκλειστικά για μορφωμένους. Από τα 2000 
μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου, πάνω από τα μισά έχουν ιδρυθεί μετά το 1970, και η πλειοψηφία 
τους έχει ως θέμα την κοινωνική και βιομηχανική ιστορία», N. Merriman, Ανοίγοντας τα μουσεία…, 
ό.π, σ. 43.    
258M. Μούλιου, «Μουσεία: πεδία για την κατανόηση του κόσμου», Τετράδια μουσειολογίας, τ.2, 
2005,9-17. 
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ερμηνεία259. Αυτό το ενδιαφέρον για άνοιγμα σε πολλούς τομείς  της κοινωνίας έχει 

οδηγήσει σε πολύμορφες και πολύπλευρες δραστηριότητες προσέγγισης του 

μουσείου και των δυνατοτήτων του260. Η χρήση, για να αναφέρουμε ενδεικτικά 

ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες, μουσειολεωφορείων, η μεταφορά 

αντικειμένων εκτός των τειχών του μουσείου σε διάφορους χώρους παραδοσιακά 

αποκλεισμένους από τον κυρίαρχο πολιτισμό, αποτελούν πλέον κοινό τόπο πολλών 

υπευθύνων της διαχείρισης και της διεύθυνσης των σημερινών μουσείων. Το 

λεξιλόγιο, επίσης, που χρησιμοποιείται από τους ειδικούς του μουσείου άλλαξε, και, 

εκεί που μιλούσαμε για αρχές ταξινόμησης, πνευματικότητα, διδαχή και απόλαυση, 

τώρα μιλάμε για (συν)αισθήματα, εμπειρίες, βιώματα, ενεργό συμμετοχή, καθολική 

πρόσβαση, κοινωνική δραστηριότητα, δηλώνοντας την αυξημένη αίσθηση του 

κοινωνικού ρόλου του μουσείου μεταξύ των άλλων ρόλων που οφείλει να επιτελέσει, 

αλλά και παραπέμποντας, ταυτόχρονα, στην ύπαρξη και την αναγκαιότητα ενός 

ειδικού, πολυποίκιλου προσωπικού με ειδική κατάρτιση, άρα και με  αναγκαία ειδική 

δεοντολογία και κανόνες πρακτικής261.  

Αυτό που θα μπορούσε κάποιος συνολικά να πει είναι πως τα τελευταία 40 χρόνια το  

μουσείο αποτελεί, πράγματι, ένα μείζον κοινωνικό, πολιτικό, επιστημονικό, 

πολιτισμικό και οικονομικό διακύβευμα του οποίου μια από τις θεμελιώδεις 

διαστάσεις, αυτή της σχέσης του με το κοινό, συμπυκνώνει τις βασικές αντιφάσεις 

που το χαρακτηρίζουν σήμερα262. Σε κάθε περίπτωση, το σύγχρονο μουσείο τείνει να 

                                                           
259 Elisabeth Orna, Charles Pettitt, Information Management in Museums, Gower Publiishing, 1998, L. 
Perkins (επιμ.), Planning for museum automation, Archives and Museum Informatics, 1994, S. Keene, 
Digital Collections: Museums and the information Age, Butterworth-Heinemann, 1998. 
260 Βλ. F. Dagognet, Le musée sans fin, Ed. Champ Vallon, collection milieux, 1993. 
261 Βλ.Hugues de Varine, Nouvelles Muséologies, Mâcon et Savigny-le-Temple, Ed. M, N.E.S, 1986, 
Gaynor Kavanagh (επιμ), The museums profession:Internal and external relations, Leicester 
University press, 1991, G. Kavanagh, « Μουσεία, η λειτουργία τους με επαγγελματικό τρόπο», 
Αρχαιολογία και τέχνες, 71, σ. 38-40. 
262 Βλ. Μ. Μηχαηλίδου, «Μουσείο: πορεία και προοπτικές προς τον 21 αιώνα», στο Γ. Κόκκινος, Ε. 
Αλεξάκη, Διεπιστημονικές..., σ. 93-100. 
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εμφανίζεται ως εργαλείο παγκόσμιας πολιτιστικής επικοινωνίας και καλλιέργειας.  

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα το μουσείο, γνωρίζοντας μια σημαντικότατη 

αλλαγή του κέντρου βάρους του, καθώς αυτό πέρασε από τις συλλογές και τα 

αντικείμενα  στους ανθρώπους και τον τρόπο που αυτοί βιώνουν την επίσκεψή τους 

στα μουσεία, έφτασε σήμερα στην αποκορύφωση του υπερτονισμού του τρόπου 

παρουσίασης και της ερμηνείας των εκθεμάτων του: αναγνωρίζοντας πως η 

επικοινωνία είναι μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του μουσείου, τα 

περισσότερα μουσεία προσπαθούν πλέον να αλλάξουν ριζικά την εικόνα του 

«μουσείου-ναού», την εικόνα αυτού του «θεσμού οργανωτή των πρακτικών μνήμης», 

όπως έλεγε ο Namer263, και να προσεγγίσουν μια ευρεία  ομάδα επισκεπτών και όχι 

μόνο, όπως παραδοσιακά έκαναν, την ελίτ των μορφωμένων ατόμων μιας 

κοινωνίας264. Έτσι, σήμερα, ένα πολύ ευρύτερο είδος οργανισμών υπάγονται πια στην 

κατηγορία «μουσείο» σε σχέση με παλαιότερα, και είναι γνωστό πως οι διάφοροι 

επιθετικοί προσδιορισμοί που έχουν προταθεί τα τελευταία 30 χρόνια265 – όπως 

Εργαστήρι266, Αγορά267, Ζώνη επαφής268, Μετα-μοντέρνο μουσείο269, Νέο μουσείο, 

δεοκεντρικό270, ανθρωποκεντρικό, εστιασμένο στους επισκέπτες, στις    

κοινότητες271, ανοικτό, ανθρωπιστικό272, ποιητικό273– αντανακλούν τις προσπάθειες 

                                                           
263 Βλ.  G. Namer, Mémoire et société, Meridiens-Klincksiek, 1987 
264 Όπως σημείωνε η S. Pearce, «τα μουσεία υπάρχουν για να υπηρετούν το κοινό, και επομένως όσοι 
εργάζονται σε αυτά έχουν την υποχρέωση να επαναθεωρήσουν τα ιδρύματά τους και τους εαυτούς 
τους, ώστε ν’ αποκτήσουν μια κριτική θέση σχετικά με  το ποιοι και τι είναι, και με το πώς και γιατί 
ενεργούν», S. Pearce, «Μελετώντας τα μουσεία, νέες ανάγκες και νέες προσεγγίσεις», Αρχαιολογία και 
τεχνες,70, σ. 47.  
265 Μ . Μούλιου, «Μουσεία: Πεδία για την κατανόηση του κόσμου», Τετράδια Μουσειολογίας, τ. 2. 
2005, σ. 9-17. 
266 S.E. Weil, Speaking about Museums Matter, Smithsonian Instution Press, 1995,σ. 8 
267 D. Cameron, «The Pilgrim and the Shrine: The Icon and the Oracle. A perspective on Museology 
for tomorrow», Museum Management and Curatorship, 14/1, 1995, σ.47-55. 
268 J. Clifford, «Museums as contact zones»στο  J. Clifford (επιμ.), Routes: travel and translation in the 
late twentieth century, Harvard university press, 1997, σ.188-219. 
269 E. Hooper-Greenhill (επιμ.), The educational role of the museum, Routledge, 1999 
270 B.Lord, G.D. Lord (επιμ.), Τhe manual of museum exhibitions, Alta Mira Press, 2002 
271 E. Heumann Gurian, «Choosing among the options: An opinion about museum definitions», 
Curator, 45/12, 76-86. 
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όχι μόνο  εντοπισμού  νέων λειτουργιών του μουσείου και νέου τύπου σχέσεων που 

το συνδέουν με τους πολίτες και γενικότερα με την κοινωνία274, αλλά επίσης την 

επίγνωση τόσο των ευρύτερων επιστημολογικών, ιστορικών, κοινωνικών, 

πολιτισμικών και πολιτικών παραμέτρων που καθορίζουν το πλαίσιο της λειτουργίας 

του, όσο και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει κάθε προσπάθεια αναζήτησης 

ισορροπιών μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών και λογικών του τρόπου λειτουργίας 

του,  λογικών που συχνά συνυπάρχουν σε αυτό, και κυρίως μεταξύ της εκθεσιακής, 

επικοινωνιακής και παιδευτικής λειτουργίας του275.  

 Ωστόσο, για μεθοδολογικούς λόγους, θα μπορούσαμε να διαφοροποιήσουμε την 

τεράστια ποικιλία μουσείων που υπάρχει  σύμφωνα με το «τι εκθέτουν» και με βάση 

το «πώς το εκθέτουν». Ο  διαχωρισμός αυτός είναι πολύ χρήσιμος προκειμένου να 

διερευνήσουμε στη συνέχεια την κοινωνική και εκπαιδευτική λειτουργία του 

μουσείου, όπως αυτή αντιμετωπίζεται σήμερα, και ειδικότερα τη σχέση του με το 

κοινό, που μας ενδιαφέρει εδώ στην παρούσα εργασία. Έτσι, σύμφωνα με την Νάκου, 

μπορούμε να διακρίνουμε τα παραδοσιακά, τα μοντέρνα και τα μεταμοντέρνα  

μουσεία276.  

Κατ’ αρχάς, τα παραδοσιακά μουσεία είναι αυτά τα οποία ανάγουν τις ρίζες τους στον 

19ο αιώνα. Παρά τις τάσεις ανανέωσης,  αρκετά μουσεία, κυρίως σε χώρες όπως η  

Ελλάδα, διατηρούν την παραδοσιακή φυσιογνωμία και λειτουργία τους, ως χώρων 

δηλαδή προσανατολισμένων στη φύλαξη-προστασία και μελέτη-εξέταση των 

                                                                                                                                                                      
272 D. Cameron, «The Pilgrim and the Shrine: The Icon and the Oracle», ό.π, σ. 33. 
273 J.Spalding,  The poetic museum. Reviving Historic Collections, Prestel, 2000. 
274 Βλ. το αφιέρωμα με θέμα «Muséologie et ethnologie», των Editions de la Réunion des Musées 
Nationaux.  
275 Les musées dans le monde, Bibliothèque Laffont des Grandes Thèmes, 1975, Quels musées pour 
quelles fins aujourd’hui?, La documentation Française,  1983. 
276 Βλ. E. Νάκου, Μουσεία: Εμείς, τα Πράγματα και ο Πολιτισμός, Νήσος, 2001, σ.131-147 
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μουσειακών αντικειμένων277. Ύστερα από μια πολύ μακρά περίοδο κατά τη διάρκεια 

της οποίας άρχισαν, σταδιακά, να πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι γένεσης των 

«μουσείων»278, το παραδοσιακό μουσείο αποτελεί την απόληξη μιας εξέλιξης των 

πρώτων ανοιχτών στο κοινό μουσείων και το πέρασμά τους από τις ιδιωτικές 

συλλογές στο δημόσιο μουσείο, το οποίο στεγάζεται σε ξεχωριστό κτίριο. Πρόκειται 

για μια περίοδο κατά την οποία τα παραδοσιακά μουσεία βρίσκουν τους μακρινούς 

προγόνους τους στα πρώτα μουσεία, που ήταν συνδεδεμένα με τα πανεπιστήμια στην 

Ευρώπη του 17ου αιώνα279, και στα ανοιχτά στο κοινό μουσεία, που αρχίζουν να 

εξαπλώνονται κατά τον 18ο και 19ο αιώνες και μετέπειτα. Από αυτή την περίοδο, 

                                                           
277 Ibid,σ.131-134. 
278Βλ.Α. Γκαζή, «Από τις μούσες στο μουσείο, Η ιστορία ενός θεσμού διαμέσου των αιώνων», 
Αρχαιολογία και τέχνες, 70, σ.39-46. Κατά την μακρά αυτή περίοδο περνάμε από τη μορφή που είχαν 
τα μουσεία στην αρχαιότητα, αυτή της φιλοσοφικής ακαδημίας, όπου η μάθηση στηριζόταν στην 
παρατήρηση (βλ.G. Lewis, «Collections, collectors and museums, a brief world survey», στο J.M.A. 
Thompson (dir), Manual of curatorship, Butterworths, 1984,7-22), και στην ρωμαϊκή περίοδο, όπου το 
τότε museum αποτελούσε χώρο φιλοσοφικών συζητήσεων και όχι χώρο συλλογής και έκθεσης 
αντικειμένων, στο Μεσαίωνα, όπου η συσσώρευση αντικειμένων και η έκθεσή τους σε δημόσιους 
χώρους επικεντρώνεται στην έκθεση εκκλησιαστικών ειδών σε εκκλησίες και μοναστήρια, και στην  
Αναγέννηση, όπου πλησιάζουμε πιο κοντά στις πρώτες μορφές των σύγχρονων μουσείων, καθώς αυτή 
την περίοδο, και κυρίως κατά τον 16ο και 17ο αιώνες,  έχουμε στην Ευρώπη, από τη μια μεριά,  την 
ανάπτυξη των προθηκών «αξιοπερίεργων αντικειμένων»  «της τέχνης και της φύσης», τα λεγόμενα 
«cabinet de curiosités», τα οποία τις περισσότερες φορές  αποτελούν τον πυρήνα των μετέπειτα 
μουσείων φυσικής ιστορίας και επιστήμης, και, από την άλλη, τη μετατροπή των πριγκιπικών 
πινακοθηκών της εποχής στην πρώτη μορφή των μουσείων τέχνης. Bλ. C, Duncan, A. Wallach, «The 
universal survey museum», Art History, 3,(4), 1980, 448-469, S.E.Weil, «Speaking about museums: A 
meditation on language», στο S.E. Weil, A cabinet of curiosities. Inquieries into museums and their 
prospects, Smithsonian instution press, 1995, σ. 3-17.  
279Είναι η περίοδος κατά την οποία η διάχυση της επιρροής των ιδεών του Διαφωτισμού, που 
επηρεάζει και τις επιστημονικές μεθόδους που αφορούν την ταξινομική λογική και μελέτη των 
συλλογών, βρίσκεται στην αρχή της αντικατάστασης της λογικής της χωρίς συνοχή σώρευσης και 
παράθεσης των αντικειμένων που κέντριζαν το ενδιαφέρον των ευγενών του 16ου και 17ου αιώνα (βλ. 
K. Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris-Venise, XVI-XVIII, Gallimard, 1987). Με δυο 
λόγια, οι κοινωνικές και ιδεολογικές εξελίξεις αυτών των χρόνων, καθώς και οι ριζοσπαστικές αλλαγές  
στην επιστημονική σκέψη, παράλληλα με τις κοινωνικές και καλλιτεχνικές επιδράσεις της σταδιακής 
αυτονόμησης των διαφόρων καλλιτεχνικών υπο-πεδίων του πεδίου των πολιτισμικών αγαθών (βλ. 
Π.Μπουρντιέ, Οι κανόνες της τέχνης, ό.π), οι οποίες, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή μεθόδων στη 
μελέτη και ταξινόμηση των συλλογών, είχαν ως αποτέλεσμα οι συλλογές να αρχίσουν να μην 
αποτελούν αξία ως αξιοπερίεργα και εξωτικά αντικείμενα για την τέρψη των αριστοκρατών, αλλά να 
αποκτούν αξία ως απαραίτητο υλικό για τη μελέτη των φυσικών αντικειμένων, επέδρασαν ουσιαστικά 
στον καθορισμό του ρόλου του μουσείου και στην μεταγενέστερη εξέλιξή του. Βλ. P. Boylan, 
«Universities and museums, past, present and future», Museum management and curatorship, 18 (1) 
1999, 43-56. 
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αρχίζει να διαμορφώνεται η πρόθεση για εκπαίδευση μέσω του μουσείου280, και 

ξεκινούν οι κοινωνικές διαδικασίες παγίωσής της ως τάσης281, τάσης η οποία θα 

παραμείνει κυρίαρχη, πέρα από τις όποιες παλινδρομήσεις,  μέχρι σήμερα, με 

διάφορες και εξελιγμένες μορφές.  

Από την πλευρά της εκθεσιακής λογικής, το παραδοσιακό μουσείο εκπροσωπεί το 

χώρο αντικειμενοποίησης μιας παγιωμένης αλήθειας και δεν επιτρέπει  τη 

δυνατότητα παραγωγής εναλλακτικών θεωρήσεων282. Επικεντρώνοντας όλο το 

ενδιαφέρον του στα ίδια τα αντικείμενα και στην «αντικειμενική» αλήθεια που 

αφηγείται μέσω αυτών,  το μουσείο αδιαφορεί για το κοινό που το επισκέπτεται, για 

τους τρόπους σκέψης και αποτίμησής του, τις παραστάσεις του, τις γνωστικές 

δυνατότητές του, τα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του. Οι επισκέπτες 

καλούνται να γνωρίσουν τα μουσειακά αντικείμενα ως δείγματα μαρτυρίας μιας 

απόλυτης, επενδυμένης με την παρουσίαση του ακαδημαϊκού κύρους, αλήθειας. 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο αυστηρής, σχολαστικού και ακαδημαϊκού τύπου και 

λογικής, παρουσίασης, τα υπό έκθεση αντικείμενα δεν μπορούν να γίνουν εύκολα 

κατανοητά από το κοινό, καθώς η αποκωδικοποίησή τους προϋποθέτει την γνώση 

των αντίστοιχων σχημάτων ταξινόμησης283, με αποτέλεσμα το ευρύτερο κοινό, όπως 

                                                           
280 Είναι η περίοδος όπου, πιο συγκεκριμένα, αρχίζει να εγκαθιδρύεται η πεποίθηση της διαμόρφωσης 
χώρων όπου θα  διαφυλάσσονται τόσο τα φυσικά (παρα)δείγματα όσο και οι ανθρώπινες καλλιτεχνικές 
και επιστημονικές δημιουργίες με απώτερο σκοπό να αποτελέσουν υλικό εκπαίδευσης για την πρόοδο 
της ανθρωπότητας. Βλ. E. P. Alexander, Museums in Motion: An introduction to the history and 
function of museums, American Association for State and Local History, 1979. 
281Ορόσημο αυτής της περιόδου και του προτάγματος των ίσων ευκαιριών που πρόσφερε στους 
πολίτες του το νέο κράτος, καθώς και του δικαιώματος όλων στην αισθητική απόλαυση και την 
πνευματική ολοκλήρωση, αποτελεί, αμέσως μετά τη Γαλλική Επανάσταση, το άνοιγμα του Λούβρου. 
Η ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους του πρώην παλατιού, ως δημόσιου πλέον μουσείου τέχνης, 
αποτελούσε σύμβολο της δημοκρατίας και κατάλυσης της τυραννίας. Την ίδια αυτή περίοδο αρχίζει η 
επανέκθεση  των έργων τέχνης με βάση όχι τα παλιά κριτήρια καλού γούστου των ευγενών αλλά την 
κατάταξη, με βάση τις αρχές της ιστορίας της τέχνης, κατ’ αρχάς, με χρονολογική σειρά και, στη 
συνέχεια, σε εθνικές σχολές και σε υποομάδες έργων μεγάλων ζωγράφων. Βλ. E. Hooper-Greenhill, 
Museums and the shaping of Knowledge, Routledge, 1992. 
282 Βλ. J. Davallon (ed), La mise en exposition, Centre de création industrielle, Centre G. Pombidou.  
283 Ε. Νάκου, ό.π, σ.133. 
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έχει διαπιστωθεί, να αισθάνεται ανοίκεια και άβολα284. Τέλος, στο παραδοσιακό 

μουσείο, αυτή η γραμμική, μονοδιάστατη, ταξινομική, ακαδημαϊκή και εκθεσιακή 

λογική με την μια και μοναδική αλήθεια επικουρεί την πρόθεση της συμβολής της 

έκθεσης των αντικειμένων προς όφελος της ιστορίας του κράτους285 και του επίσημου 

ένδοξου παρελθόντος του έθνους286.  

  Οι κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτισμικοί μετασχηματισμοί του 20ού αιώνα, το τέλος 

της αποικιοκρατίας, η γενίκευση της αναγνώρισης της αξίας της πολιτισμικής 

κληρονομιάς όλων των κοινωνικών ομάδων και των κοινωνιών, η εξέλιξη της 

επιστήμης της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της εθνολογίας, της μουσειολογιας, η 

ανάπτυξη  της θεωρίας του υλικού πολιτισμού, καθώς και οι σύγχρονες θεωρίας στην 

κοινωνιολογία, ψυχολογία, παιδαγωγική και επικοινωνία που αφορούν τη μάθηση και 

τη γνώση, επηρέασαν, όπως αναφέραμε παραπάνω, τα πλαίσιο διαμόρφωσης της 

πολιτικής για τα μουσεία287. Για τα μοντέρνα μουσεία, που άρχισαν να γνωρίζουν τους 

                                                           
284 Για τη σχέση δέους μεταξύ κοινού και μουσείου βλ. M Hood, «Staying away, why people choose 
not to visit museums», Museums News, 6, 14, 1983, σ. 50-57. 
285Είναι γνωστό πως αυτός ο τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης των έργων τέχνης είχε μείζονα 
ιδεολογική χρησιμότητα για τα ανερχόμενα αστικά κράτη. Η ειδική έμφαση στις εθνικές καλλιτεχνικές 
σχολές αναγνώριζε και προωθούσε την παράσταση της δύναμης του κράτους και της εθνικής 
ταυτότητας. Σύμφωνα με τον D.Horne ( The great museum, Pluto Press, 1984), τα εθνικά μουσεία του 
19ου αιώνα  ήταν οι παραγωγοί  και οι φύλακες της εθνικής γνώσης και σοφίας ως προς την παρουσία 
της εθνικής φυσιογνωμίας και του εθνικού παρελθόντος. Βλ. επίσης E. Hooper-Greenhill,, ό.π,1992, 
και P. Bourdieu, Πρακτικοί Λόγοι, Για τη θεωρία της δράσης, μετ. Ρ. Τουντουζή, Πλέθρον, 2000, σ.91-
122. Ειδικότερα για τα εθνικά μουσεία εθνογραφίας, που άρχισαν να εγκαινιάζονται από τα μέσα του 
19ου αιώνα, και για την τριπλή τους λειτουργία, δηλαδή, αυτή της «αποθέωσης» του πατριωτικού 
αισθήματος, της συλλογής του αναγκαίου για την επιστημονική μελέτη της παραδοσιακής υλικής 
κληρονομιάς υλικού, και της προσφοράς μοντέλων στην μοντέρνα καλλιτεχνική δημιουργία, βλ. A-M. 
Thiesse, La création des identités nationales, Seuil, 1999, σ. 200-206. 
286 Σε αυτή τη σχέση με το παρελθόν υπεισέρχεται και μια φιλοσοφία της μουσειακής δράσης η οποία 
εμφορείται από μια μεταφυσική θέαση, καθώς εμμέσως υπονοείται πως η ανάγκη του ανθρώπου για 
συλλογή αντικειμένων υπάρχει από τα βάθη των αιώνων και μαρτυρείται σε όλο τον κόσμο, πως το 
ένστικτο του συλλέγειν ακολουθεί την ανάγκη των ανθρώπων να δείξουν τις συλλογές τους στους 
άλλους, θεωρώντας, κατ’ επέκταση, πως σε αυτή την προοπτική θα έπρεπε κανείς να αναζητήσει την 
απαρχή των μουσείων. Αυτή η παραδοσιακή σχέση με τη μουσειακή πρακτική βασίζεται σε μια 
διάσταση με την ανάγκη μιας ριζοσπαστικής ιστοριοποίησης η οποία θα εξέταζε τους κοινωνικούς 
όρους του συλλέγειν, μέσα σε προοπτική όπως αυτή της Susan Pearce, η οποία κατέδειξε τους όρους 
που κατέστησαν το σύγχρονο μουσείο ένα καθαρά ευρωπαϊκό φαινόμενο, που εξαπλώθηκε στη 
συνέχεια σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Βλ. Susan Pearce, Museum objects and collection, A cultural 
study, Leicester Unversity press, 1992. 
287 R. Sandell(επιμ), Museums, society, inequality, Routledge, 2002, D. Poulot, «Le patrimoine, hier et 
aujourd’ hui», Annales, no 6,1993, 1601-1613.  
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όρους δυνατότητάς τους κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, η 

πραγματικότητα δεν είναι απλή, και η πρόθεση απλής παρουσίασης μιας αλήθειας 

απλώς απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό μια σύνθετη και περίπλοκη πραγματικότητα. Στη 

βάση της πεποίθησης πως δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια, στα μοντέρνα μουσεία τα 

αντικείμενα δεν παρουσιάζονται αποκομμένα από το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο 

οποίο δημιουργήθηκαν288. Η προσπάθεια  διασύνδεσής τους τόσο με αυτό όσο και με 

τις ομάδες οι οποίες τα συγκρότησαν αποτελεί μείζονα διάσταση του ενδιαφέροντός 

τους289. Έτσι, το  μοντέρνο μουσείο λειτουργεί στη βάση της επεξεργασίας των 

επιστημονικών κατακτήσεων που κατέδειξαν ότι η δημιουργία του σύγχρονου 

μουσείου πρέπει να μελετηθεί  μέσα από την εξέταση  των ευρύτερων αλλαγών μέσω 

των οποίων ο πολιτισμός αρχίζει να θεωρείται χρήσιμος στους εκάστοτε  

κυβερνώντες290 και να αντιμετωπίζεται ως δυνητικό μέσο για την άσκηση νέων 

μορφών εξουσίας291. Για το σκοπό αυτό, τα μοντέρνα μουσεία  αποτελούν  ένα χώρο  

                                                           
288 E. Νάκου, ο.π, σ. 143-136 
289 E. Hooper-Greenhill , ό.π, σ.204. 
290 Σ. Βούρη, «Μουσείο και συγκρότηση εθνικής ταυτότητας», στο Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη (επιμ.), 
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή, Μεταίχμιο, 2002, σ.55-65 
291 Τη δημιουργία του σύγχρονου δημόσιου μουσείου και κυρίως το μετασχηματισμό του κατά το 
τέλος του  18ου και κατά τον 19 αιώνα εξέτασε μέσα από ένα νέο πρίσμα ο κοινωνιολόγος  και 
μελετητής  της πολιτισμικής θεωρίας Tony Bennet στο έργο του The birth of the museum 
(Routledge,1995), χρησιμοποιώντας τις αρχές της αρχαιολογίας της γνώσης καθώς και τις θεωρήσεις 
για την άσκηση εξουσίας του M. Foucault (βλ. L’archéologie du savoir, Gallimard, 1969, Histoire de 
la folie à  l’âge classique, Gallimard, 1972, Naissance de la clinique: une archéologie du regard 
medical, PUF, L’ordre du discours, Gallimard, 1971). Τοποθετώντας το μουσείο στο κέντρο των 
σχέσεων πολιτισμού και διακυβέρνησης, προτείνει να θεωρήσουμε το δημόσιο μουσείο όχι μόνο ως 
μέρος για μόρφωση αλλά ως θεσμικό χώρο «αναμόρφωσης» συνηθειών και τρόπων σκέψης μέσω της 
χρησιμοποίησης τρόπων μετάδοσης στους επισκέπτες του μιας ευρείας γκάμας από ελεγχόμενες 
κοινωνικές συμπεριφορές. Σε αντίθεση με άλλους μελετητές της εξέλιξης των μουσείων, όπως η E. 
Hooper-Greenhill (βλ Museums αnd the shaping of Knowledge, Routledge, 1992) -- η οποία εστιάζει 
την προσοχή της ενδογενώς στα μουσεία και κυρίως στις πρακτικές της έκθεσης και της ταξινόμησης-, 
ο Μπένετ εξετάζει τη δημιουργία του δημόσιου μουσείου σε Ευρώπη και Αμερική σε σχέση με μια 
σειρά άλλων πολιτισμικών οργανισμών και φαινομένων, συμπεριλαμβανομένων εξωγενών και 
φαινομενικά ασύνδετων με αυτό. Έτσι, λχ, παραλληλίζει την ανάπτυξη του μουσείου με αυτήν του 
περιπλανώμενου πανηγυριού, του λούνα παρκ και της διεθνούς εμπορικής έκθεσης, θεωρώντας ως 
κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ αυτών των φαινομενικά ετερόκλητων οργανισμών την πρακτική και την 
οργάνωση της έκθεσης αντικειμένων και/ή ανθρώπων με τρόπο ώστε να μεταβιβάζονται και να 
κοινοποιούνται συγκεκριμένα πολιτιστικά πρότυπα και κοινωνικές νόρμες. Οι οργανισμοί αυτοί, 
ανοιχτοί στο ευρύ κοινό, επεξεργάζονται τόσο στρατηγικές ρύθμισης της συμπεριφοράς των 
επισκεπτών τους όσο και τρόπους αναπαραγωγής τους. Ακολουθώντας μια συλλογιστική σε αυτό το 
σημείο ομόλογη με αυτή της Ντάνκαν (βλ. Carol Duncan, Civilizing rituals, Inside public arts 
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που υπάρχει και λειτουργεί όταν το κοινό συνδιαλέγεται με τα αντικείμενα και τις 

συλλογές, όταν χρησιμοποιεί διάφορα μέσα  πληροφόρησης (από συνοπτικά κείμενα 

μέχρι λεζάντες, σκηνογραφικά πλαίσια, ήχους, οσμές, προβολές βίντεο, διαφάνειες, 

εμψυχωτές, κ.ά.) προκειμένου να δημιουργηθεί ένας γόνιμος, ουσιαστικός και 

παραγωγικός διάλογος με το κοινό, να εγκαθιδρυθεί ένας διάλογος μεταξύ του  

 

 

                                                                                                                                                                      
museums, Routledge, 1995) --η οποία αναλύει αφενός ως τελετουργικό τη συμπεριφορά που 
προβάλλουν και επιβάλλουν τα μουσεία στους επισκέπτες τους, και, αφετέρου, πως στο μουσείο και ο 
πολίτης βρίσκει μια κουλτούρα που τον ενώνει με τους συμπολίτες, ανεξάρτητα με την κοινωνική 
προέλευσή του, καθώς συναντά εκεί το σύμβολο του ίδιου του κράτους, και ο ευγενής της εποχής την 
κουλτούρα που του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως κάτοχο ενός πολιτισμού 
ταυτόχρονα αποκλειστικού και διεθνούς, ως μέλος μιας ελίτ--, ο Μπένετ θεωρεί πως η πρόσφατη 
ιστορία των μουσείων αποκαλύπτει μια ανάγκη της θεσμικής εξουσίας και της κυρίαρχης τάξης να 
ελέγξουν τις λαϊκές τάξεις μέσω της  εγχάραξης πολιτιστικών αξιών και κανόνων κοινωνικής 
ευπρέπειας. Συγχρόνως, το μουσείο, όπως και άλλοι οργανισμοί που αποτελούν μια διάσταση του 
επίσημου προσώπου του κράτους προς τον πληθυσμό, τίθεται στην υπηρεσία του ως μέρος προβολής 
της εθνικής δύναμης και εξουσίας. Για να εκπληρώσει αποτελεσματικά το νέο του ρόλο, αυτό το 
μουσείο έπρεπε να αποτινάξει την προηγούμενη εικόνα του ιδιωτικού κοινωνικού χώρου που 
απευθυνόταν μόνο στους λίγους και εκλεκτούς,  όπως αυτή είχε δημιουργηθεί με τις προθήκες 
αξιοπερίεργων αντικειμένων. Έτσι, από χώρος που απλώς προκαλούσε το θαυμασμό και την 
περιέργεια, άρχισε να μετατρέπεται σε χώρο όπου υπερτονίζεται το στήσιμο των εκθέσεων, όπου 
στηρίζονται η μάθηση και η διαφώτιση του πληθυσμού. Θεωρητικά, λοιπόν,  ενώ κατά την πρώιμη 
φάση του δημόσιου μουσείου οι κανονισμοί που όριζαν την επίσκεψη χρησίμευαν για να διαχωρίσουν 
το μεσο-αστικό κοινό από τους «βάρβαρους» της εποχής, αποκλείοντας τους τελευταίους,  στη 
συνέχεια,  κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, η νέα σύλληψη του μουσείου ως οργάνου δημόσιας μάθησης 
το αντιλαμβάνεται και το προωθεί ως έναν υποδειγματικό χώρο όπου οι «άτοποι» επισκέπτες να 
μπορούν να εκπολιτιστούν μιμούμενοι κώδικες συμπεριφοράς με τους οποίους θα έρχονταν σε επαφή 
στις αίθουσες του μουσείου. Στην πράξη βέβαια, όπως έγινε και με το εκπαιδευτικό σύστημα, οι 
κυρίαρχες τάξεις ιδιοποιήθηκαν τα μουσεία και κυρίως τις πινακοθήκες, με αποτέλεσμα αυτά να 
συνεχίζουν να παίζουν ένα σημαντικό  ρόλο στην κοινωνική διαφοροποίηση αντί να λειτουργούν ως 
χώροι ομογενοποίησης. Τέλος, κατά τον Μπένετ, το μουσείο δεν λειτούργησε ποτέ απολύτως ούτε 
ομογενοποιητικά ούτε διαφοροποιητικά, αλλά ο  ρόλος του καθορίστηκε από τις αντιθετικές πιέσεις 
μεταξύ αυτών των δυο τάσεων. Βλ. περισσότερα Μ. Οικονόμου, Μουσεία…ό.π, σ. 43-46. Χωρίς να 
είναι εδώ ο χώρος να ασκήσουμε κριτική στη θεωρία αυτή, περιοριζόμαστε στο να σημειώσουμε πως η 
θεωρία του Μπένετ, αν και απολύτως χρήσιμη στην ανάλυση της επιβολής της κυρίαρχης κουλτούρας 
στο χώρο του μουσείου, παραγνωρίζει την συμβολή που έχουν οι ίδιοι οι πολιτισμικοί οργανισμοί στην 
παραγωγή, τη μεταφορά και τη διάδοση  των δικών τους  μηνυμάτων για τον πολιτισμό και τις 
πρακτικές που γεννά. Από την άλλη πλευρά, η ενδογενής ανάλυση των πολιτισμικών οργανισμών που 
επιχειρεί να καταδείξει την αναγωγιστική θεώρηση των αιτιοκρατικών και φονξιοναλιστικών 
προσεγγίσεων του τρόπου λειτουργίας των μουσείων τύπου Μπένετ ( βλ. C. Trodd, «The discipline of 
pleasure, or how art history looks at the art museum», Museum and society, 1,10, 203, σ. 7-29) 
παρουσιάζει την ίδια αδυναμία, δηλαδή την οροθέτηση της σχετικής αυτονομίας και των όρων 
δυνατότητάς της που χαρακτηρίζει τον ευρύτερο πολιτιστικό χώρο και το πεδίο διαχείρισης 
πολιτισμικών αγαθών εντός του οποίου αποκτά υπόσταση το μουσείο. Βλ. αναλυτικότερα για τις 
γενικότερες επιστημολογικές αρχές από τις οποίες πηγάζουν αυτές οι ανταγωνιστικές θεωρήσεις, 
καθώς και για τις  συνέπειες αυτών των δύο προσεγγίσεων, Π. Μπουρντιέ. Οι κανόνες τέχνης, ό.π., σ. 
273-290.   
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παρόντος και του παρελθόντος292. Κοντολογίς, το μοντέρνο  μουσείο αποτελεί την 

απόληξη της κεφαλαιώδους σημασίας προόδου που συντελέστηκε στο χώρο των 

μουσείων στη διάρκεια του 20ού αιώνα, της διαδικασίας, δηλαδή, η οποία επέτρεψε, 

τουλάχιστον σε επίπεδο στοχοθεσίας, το σταδιακό άνοιγμά τους από τους λίγους και 

εκλεκτούς επισκέπτες, the happy few, στους οποίους απευθύνονταν αρχικά, σε όλο 

και περισσότερες κατηγορίες επισκεπτών293. Και ο εκδημοκρατισμός  αυτός 

συνοδεύτηκε και διευκολύνθηκε από την ανάπτυξη της μουσειακής επικοινωνίας η 

οποία, ενεργοποιούμενη εντός του μουσείου, αποσκοπεί στο να συμβάλει στο να 

καταστεί ο επισκέπτης ικανός και ενεργός δέκτης του μουσειακού μηνύματος294.   

Σταδιακά, τέλος, περνάμε από το ζήτημα της προσβασιμότητας στο ζήτημα της 

ερμηνείας, σύμφωνα με την οποία το ανθρωπιστικό μουσείο, με το να υποθάλπει 

διαφορετικές ερμηνείες  υλικών τεκμηρίων,  δεν μπορεί και δεν πρέπει να προτείνει 

μια επίσημη θέση, μια και μοναδική ερμηνεία των αντικειμένων και των συλλογών 

                                                                                                                                                                      
 
292 Ε. Νάκου, ό.π 2. 135 
293 Βλ. E. Hooper-Greenhill, Museums and their Visitors, Routledge, 1994  
294 C. Smith, «Museums, artifacts and meanings», στο P. Vergo (επιμ), The new museology, Reaction 
Books, 1989. Θα μπορούσαμε, για να κατανοήσουμε την γενικευμένη τάση αναγνώρισης αυτού του 
ρόλου των μουσείων -- και μάλιστα, ορισμένες, έστω και δειλά, στην προοπτική της 
«ριζοσπαστικοποίησής»  του, που μας οδηγεί στα μεταμοντέρνα μουσεία, στα οποία θα αναφερθούμε 
αμέσως παρακάτω --, να αναφέρουμε ορισμένες τοποθετήσεις διευθυντριών μουσείων της 
συμπρωτεύουσας όπως αυτές διατυπώθηκαν σε σχετικό αφιέρωμα  σε γυναικείο περιοδικό. Για 
παράδειγμα, η διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου δηλώνει πως «ένα σύγχρονο μουσείο δεν 
σημαίνει απλώς μια έκθεση αρχαίων αντικειμένων, αλλά ένα κέντρο πολιτιστικών γεγονότων που 
προσελκύουν το κοινό και το σπρώχνουν σε προβληματισμό. Καταπληκτικές εκθέσεις, εφαρμογές, 
ήχοι, οθόνες αφής, εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας πρέπει να συμπληρώνουν τα εκθέματα. Πρέπει 
να επινοείς συνεχώς τρόπους για να φέρνεις τον κόσμο μέσα. Όνειρό μου είναι να δω ένα πρωί ουρά 
απ’ έξω». Η διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού: «Σήμερα δεν αρκεί μια ωραία 
έκθεση. Πρέπει να αφορά όχι μόνο τους αρχαιολόγους και τους επιστήμονες αλλά και τους κατοίκους 
της πόλης». Και η διευθύντρια του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου σημειώνει πως «ένα 
μουσείο πρέπει να έχει απ’ όλα. Και εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε ηλικία, και προγράμματα 
ψυχαγωγίας, ώστε να μαθαίνει κανείς διασκεδάζοντας. Εμείς έχουμε ένα κτίριο που αποτελούσε 
κατοικία. Τα μειονεκτήματά του ωστόσο προσπαθούμε να τα μετατρέψουμε σε πλεονεκτήματα και 
σχεδιάζουμε μια ελαφριά κατασκευή στον κήπο για περιοδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις με ροκ 
μουσική, με κύριο στόχο τα σχολεία. Σχεδιάζουμε ακόμη να δείξουμε πώς οι διάσημοι μόδιστροι  του 
εξωτερικού επηρεάστηκαν από παραδοσιακές στολές». Βήμα-Donna, 2006, σ. 178-188. 
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που διατηρεί. Το πέρασμα αυτό έρχεται σε ασυμφωνία με τη θεσμική ορθοδοξία των 

μουσείων και την επίσημη παιδαγωγική αντίληψη που βασίζεται σε αυτή295.  

Έτσι, περνάμε σταδιακά, τελευταία, στο μεταμοντέρνο μουσείο, του οποίου το 

ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλήρως προς το κοινό. Τα αντικείμενα  στο μεταμοντέρνο 

μουσείο παρουσιάζονται με τρόπο ώστε να προσφέρουν πολλαπλές ερμηνείες και 

χρήσεις και το κοινό αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται ως έντονα και πολλαπλά 

διαφοροποιημένο.  Οι λειτουργίες του μουσείου επιδιώκουν, σε ένα τέτοιο πλαίσιο 

λειτουργίας, να αντιστοιχιστούν με τις προσδοκίες και τις γνώσεις της κάθε ομάδας 

επισκεπτών, καθώς θεωρείται πως το κοινό έχει πλέον όχι μόνο τη δυνατότητα αλλά 

και το δικαίωμα να συμμετάσχει ενεργά  και δραστικά στις ίδιες τις διαδικασίες του 

μουσείου, να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στα αντικείμενα ακόμα και αν χρειαστεί 

να αναζητήσει το ίδιο το μουσείο το κοινό του βγαίνοντας από τα τείχη του, να 

προσφερθεί ως ένας ευχάριστος χώρος, καταδεκτικός, ως χώρος ανάπαυσης και 

ψυχαγωγίας. Με άλλα λόγια, το κοινό, στο μεταμοντέρνο μουσείο, δεν είναι ο 

γνωστός παραδοσιακός παθητικός δέκτης αλλά ο δραστικά ενεργητικός παραγωγός 

εναλλακτικών τύπων γνώσης και ο επιλεκτικός καταναλωτής. Η αρχή της εκθεσιακής 

λογικής σε αυτό τον τύπο μουσείου υπερτονίζει το παρόν του κοινού και των 

αντικειμένων, το μέλλον της σχέσης τους, καθώς απορρίπτει τις προσπάθειες 

αναδόμησης της ιστορίας του ανθρώπου και των προϊόντων της, προτείνοντας 

κατακερματισμένες ανθρώπινες ιστορίες τις οποίες αντιμετωπίζει ως κατασκευές του 

αποδομημένου πολυπολιτισμικού παρόντος. Με αυτό τον τρόπο, επιχειρεί να 

αντιπαραθέσει στην ιδεολογική, και συχνά εξελικτικιστικού τύπου θεώρηση, της 

                                                           
295 Βλ. P.Cannon-Brookes, «Θεωρία μουσειολογίας και μουσεία προσανατολισμένα στην αγορά στο 
τέλος του 20ού αιώνα», στο Μ. Σκαλτσά, Η μουσειολογία στον 21ο αιώνα, Θεωρία και πράξη, Εκ. 
Εντευκτήριο, 2001, σ. 126-30,129. 
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ενιαίας μορφής της ανθρώπινης ιστορίας και των εθνών τον ιδιοκεντρισμό και τη 

διαφορά τους 296.  

Έτσι, κοντολογίς, αν συνυπάρχουν όλοι αυτοί οι τύποι μουσείων, και μάλιστα σε 

ορισμένα από αυτά οι  μορφές αυτές συνυπάρχουν εντός του ίδιου μουσείου297, 

πράγμα που αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό του σημερινού μουσείου, και ιδιαίτερα 

στους πιο αναπτυγμένους μουσειακούς χώρους, θα μπορούσαμε να πούμε πως 

σήμερα κυριαρχεί η αντίληψη πως τα μουσεία δεν αποτελούν ουδέτερους χώρους 

αλλά χώρους οι οποίοι αποδίδουν στα αντικείμενα που εκθέτουν νέες έννοιες, 

νοήματα και σημασίες. Με την ένταξή τους στους μουσειακούς χώρους, τα 

αντικείμενα, απομονωμένα από το περιβάλλον που τα παρήγαγε, συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας μέσω της συμμετοχής τους στην πλήρωση 

των όρων δυνατότητας μιας νέας αφήγησης της ιστορίας που (υπο)δηλώνουν298. Έτσι, 

η πολυσημία των μουσειακών χώρων και αντικειμένων συνδέεται με τις ιστορίες που 

αφηγούνται και με τους αντίστοιχους τύπους γνώσης και συμπεριφοράς που 

καλλιεργούν299.  

Η αντίληψη αυτή διέπει τον σύγχρονο προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας των μουσείων, ο οποίος, έχοντας επεξεργαστεί σε κανονιστική προοπτική 

τα αποτελέσματα της κοινωνικής ιστορίας των μουσείων, προωθεί την άποψη πως τα 

αριστοκρατικά μουσεία του 19ου αιώνα, τα μουσεία-ναοί300, που, όπως αναφέραμε 

παραπάνω, ήταν παράγοντες παραγωγής της κυρίαρχης κουλτούρας και 

                                                           
296 Ε. Νάκου, ό.π. σ. 140 
297 Ibid. 
298 P.Cannon-Brookes, «Θεωρία μουσειολογίας και μουσεία προσανατολισμένα στην αγορά στο τέλος 
του 20ού αιώνα», στο Μ. Σκαλτσά, Η μουσειολογία στον 21ο αιώνα, Θεωρία και πράξη, Εκ. 
Εντευκτήριο, 2001 
299 Βλ. S. Pearce (επιμ), Interpreting objects and collections, Routledge, 1994 
300 T.Bennet, The birth…, ό.π, σ. 27-33., βλ. Επίσης K. Hudson, A social history of museums, 
Humanities press, 1975. 
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αποκλεισμού, με έμμεσο τρόπο, των αξιών  των κυριαρχούμενων ομάδων301, θα 

πρέπει να αποτελέσουν οριστικά παρελθόν και σε κάθε περίπτωση να αμβλυνθεί η 

πολιτισμική και κοινωνική ιεραρχία μεταξύ των μουσειακών οργανισμών.  Έτσι, τα 

νέα μέτρα των νέων πολιτικών για τον τρόπο λειτουργίας και τις στοχευμένες 

λειτουργίες του μουσείου που  βλέπουν τελευταία το φως της δημοσιότητας έχουν 

όλο και περισσότερο συνείδηση πως η πολιτική διάσταση του μουσείου  ενισχύεται 

από το γεγονός πως η εκθεσιακή λογική  και η οργανωτική δομή της έκθεσης 

επιβάλλουν μια συγκεκριμένη οπτική302, και γι’ αυτό ασκούν, όπως κατέδειξε ο 

Μπένετ, αντικειμενικά επίσημη πολιτιστική και εκπαιδευτική πολιτική303. Έχουν 

επίσης συνείδηση πως κάθε μουσείο διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο ερμηνευτικό 

πλαίσιο για τα μουσειακά αντικείμενα, και γι’ αυτό κάθε συγκεκριμένη 

μουσειολογική νοοτροπία της έκθεσης των αντικειμένων υποβάλλει και επιβάλλει, 

λιγότερο ή περισσότερο έμμεσα, κατηγορίες γνώσης, σκέψης και αντίληψης304.  

Συνοπτικά, όπως σημειώνει η Νάκου, η μουσειακή αντίληψη που τείνει πλέον να 

γενικευτεί βασίζεται στην πεποίθηση πως κάθε έκθεση διαμορφώνει μια κατασκευή  

σε σχέση με την ιστορία, το φύλο, τη φυλή, την κοινωνική τάξη305. Επίσης, πως τα 

ίδια αντικείμενα σε διαφορετικές εκθεσιακές λογικές αποκτούν άλλα νοήματα306, τα 

οποία διαφοροποιούνται  ανάλογα με τα νοητικά σχήματα του κοινού, επιτρέποντας 

ένα πέρασμα από τον διδακτισμό που κυριαρχούσε στην μουσειολογική αντίληψη 

σύμφωνα με την οποία η γνώση μεταδίδεται ως έτοιμο αγαθό, στην αντίληψη της 

                                                           
301 Σχετικά με τον έμμεσα αυτό αποτελεσματικό τρόπο που βασιζόταν στην επιβολή της επίσκεψης 
υπό το μοντέλο των εξετάσεων βλ. K. Hudson, ό.π. 
302 T. Sola, «The concept and nature of museology», Museum,τ. 153,1987,σ. 45-49  
303 T.Bennet, The birth…, ό.π. Στην ίδια προοπτική και σε μια μαρξιστική λογική ο Αλτουσέρ 
ενέτασσε τα μουσεία στα εργαλεία κρατικής ιδεολογίας, όπως τα σχολεία, η εκκλησία, τα ΜΜΕ κτλ. 
βλ. Λ.Αλτουσέρ, Θέσεις, μετ. Ξ. Γιαταγάνας, Θεμέλιο, 1977, σ. 69-121    
304 L. Jardonova, «Objects of knowledge: a historical perspective of museum», στο P. Vergo (επιμ), 
The new museology, Reaction Books, 1989, σ. 40  
305 P. Vergo, Ιtroduction, στο P. Vergo (επιμ), The new museology, Reaction Books, 1989, σ.3 
306 Βλ.N Serota, Εμπειρία ή ερμηνεία. Το δίλημμα των μουσείων μοντέρνας τέχνης, Άγρα,1999. 
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διάδρασης,  η οποία, βασιζόμενη στη θέση πως η γνώση δομείται από τα σκεπτόμενα 

υποκείμενα  μέσα από σχέσεις διαντίδρασης με το χώρο και τα αντικείμενά του, 

προωθεί και υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή του κοινού. Και η τελευταία αυτή 

αντίληψη βρίσκει την ριζοσπαστική της έκφανση στην τάση των μεταμοντέρνων 

μουσειολογικών αναζητήσεων οι οποίες αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια. Αυτές 

οι τελευταίες αποσκοπούν στο να συγκροτήσουν τους επισκέπτες ως παραγωγούς της 

γνώσης, να τους επιτρέψουν να δομήσουν τον δικό τους προσωπικό λόγο και τη 

σχέση με τα εκθέματα, στη βάση του ιδιαίτερου ατομικού, κοινωνικού και 

πολιτισμικού τους πλαισίου,  με τρόπο ώστε τα αντικείμενα να αποκτήσουν νόημα  

για τους ίδιους σύμφωνα με το δικαίωμά τους για αυτοπροσδιορισμό307.  

                                                           
307 Ε. Νάκου, ό.π, σ. 172-174. και Ε. Νάκου, «Το επιστημολογικό υπόβαθρο της σχέσης μουσείου, 
εκπαίδευσης και ιστορίας», στο Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη, Διεπιστημονικές….., σ.115-128, και E. 
Hooper-Greenhill, «Σκέψεις για τη μουσειακή εκπαίδευση και επικοινωνία στη μεταμοντέρνα εποχή», 
Αρχαιολογία και τέχνες, 72, σ. 47-49. Είναι επίσης γνωστό πως αυτή η τάση αποτελεί αντικείμενο 
έντονων συγκρούσεων στο πεδίο των φορέων διαχείρισης των μουσείων (βλ. P. Cannon-Brookes, 
«Comments», στο P. Boylan, Museums 2000-Politics, People, professionals and Profit, Museums 
association-Routledge, 1992, 80-81). Πολλοί που κατηγορούνται ως παραδοσιοκρατικοί, φοβούμενοι 
πως το μουσείο χάνει την ταυτότητά του, αναρωτιούνται αν τα μουσεία και η «μαγική ατμόσφαιρα» 
ανταποκρίνονται καλύτερα στην παιδευτική τους λειτουργία από την έντονη «ατμόσφαιρα αγοράς», 
εμπορευματοποίησης και καταναλωτισμού των νέων μουσείων «εμπορικών-κέντρων» ή 
«πολυκαταστημάτων» (βλ. Ε. Αλεξάκη, «Το σύγχρονο μουσείο: εμπορικό κέντρο ή χώρος 
ουσιαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας;», στο Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη, Διεπιστημονικές….., σ. 67-
76, M. Regourd, «Les musées entre citoyanneté et magement», La pensée, no 302, 99-110 ). Στην 
αντίθετη κατεύθυνση τοποθετούνται αυτοί που υποστηρίζουν πως το μουσείο οφείλει να ακολουθήσει 
το κοινωνικό γίγνεσθαι, να γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικό και έτσι να εξασφαλίσει 
αποτελεσματικότερα την εκπαιδευτική του λειτουργία, με ριζοσπαστική διάσταση αυτής της άποψης 
αυτή των μεταμοντέρνων, σύμφωνα με την οποία τα μουσεία και τα αντικείμενα είναι απλώς τα μέσα 
για την εκπαίδευση και τίποτα παραπάνω (βλ. S. Ghose, «People’s participation in science museums», 
στο P. Boylan, Museums 2000..,ό.π,σ. 82), θέτοντας το μουσείο στην υπηρεσία της βιομηχανίας του 
πολιτιστικού τουρισμού και της ψυχαγωγίας με στόχο να συνδυάσουν την περιήγηση στην ιστορία και 
την τέχνη με την ψυχαγωγία και την κατανάλωση. (Όπως σημειώνει μια διευθύντρια μουσείου, «ο 
χώρος παίζει σημαντικό ρόλο. Εγώ θα έλεγα ότι παίζει μάλιστα πρωταρχικό ρόλο. Πρώτα η εξωτερική 
του εμφάνιση, η θέση του, εάν δηλώνει την παρουσία του στο κοινό της πόλης στην οποία βρίσκεται, 
ώστε να έχει εύκολη πρόσβαση, και, όσον αφορά στο εσωτερικό του, αφενός αν είναι εύκολη η 
περιήγηση μέσα στους χώρους του, επίσης, στον ίδιο βαθμό, αν οι χώροι είναι ωραίοι, δηλ. η 
ψυχαγωγική πλευρά του μουσείου πρέπει να είναι αυτή. Εκτός από τα εκθέματα που αν αυτά καθαυτά 
είναι τέτοια ώστε να ευφραίνουν την ψυχή και την καρδιά του επισκέπτη [γέλια], άλλο τόσο πρέπει να 
τους χαρίζεται και ο χώρος του μουσείου. Να δημιουργεί το περιβάλλον του». Ή μια συνάδελφός της 
στην ίδια λογική: «Ενδεχομένως ένα πωλητήριο πιο μοντέρνο, πιο καλά εξοπλισμένο, θα ήταν ένας 
πόλος έλξης. Θα μπορούσε να λειτουργήσει δηλ. όπως και άλλα μουσεία, δηλ. να έχει καλύτερο χώρο 
υποδοχής. Να υπάρχει ένα café για να κάθονται οι άνθρωποι και να περνούν περισσότερο χρόνο. 
Ξέρουμε με ποιο σύστημα μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα, αλλά η υπάρχουσα δομή δε μας 
βοηθάει».) Αυτές οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί τα τελευταία 20 χρόνια υπό το βάρος των επιδράσεων 
αντικειμενικών μετασχηματισμών, κυρίως αυτών που απορρέουν από την απόσυρση του κράτους από 
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Μέσα σε ένα τέτοιο διευρυμένο πλαίσιο προβληματισμού και αλλαγών, είναι λογικό 

και αυτονόητο τα σημερινά μουσεία να αναζητούν την επίγνωση των ιδιαίτερων 

σχέσεων που διατηρούν με το κοινό τους308. Η επίγνωση αυτή διασφαλίζεται με τη 

συνεχώς αναζητούμενη από την πλευρά τους γνώση των χαρακτηριστικών του κοινού 

                                                                                                                                                                      
βασικούς τομείς του πολιτισμού και τη συνεπαγόμενη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων (βλ. 
Ν.Παναγιωτόπουλος, Πολιτισμός και αγορά, .ό.π). Για παράδειγμα,  στην  Συνδιάσκεψη των Εθνικών 
Μουσείων διαπιστώθηκαν όχι μόνο ο περιορισμός  των οικονομικών των μουσείων αλλά επίσης ο 
μετασχηματισμός των αποστολών τους, καθώς, λ.χ, επηρεάζονται οι λειτουργίες  των συντηρητών, οι 
οποίοι, αντί να αφιερώνονται στην έρευνα των καλλιτεχνών και των έργων τους, επικεντρώνονται 
περισσότερο σε μια εμπορική εργασία αναζήτησης πόρων (βλ. «Le grand écart  à des conservateurs. 
Soumis là des pressions économiques et politiques le musée est-il encore un lieu de recherche? », 
Journal des arts, 2003, no 179, στο C. de Montlibert, «La culture et le marché», Regards 
Sociologiques, 2007, 33-34, σ. 5-6). Η είσοδος της λογικής της αγοράς στο μουσείο όπως και σε όλο το 
χώρο του πολιτισμού οδήγησε στην εισαγωγή ορισμένων αρχών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και στο 
χώρο του μουσείου, παρά τον μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα. Έτσι, σήμερα όλο και περισσότερο 
αντιμετωπίζεται ως αυτονόητη η ανάγκη ο υπεύθυνος του μουσείου να έχει και γνώσεις μάνατζμεντ, 
και ο τρόπος διάχυσης της εικόνας και των λειτουργιών του μουσείου να αποτελεί αντικείμενο και των 
αρχών του μάρκετινγκ (Βλ. Μ. Α. Fopp, Managing, museums and galleries, Routledge, 1997, F. 
McLean, Marketing the museum, Routledge, 1997), χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να σημαίνει πως δεν 
υπάρχουν αντιδράσεις. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης, «υπό μια 
προϋπόθεση, ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα αλλοιώνεται η φιλοσοφία της διαχείρισης των συλλογών 
και του εκθεσιακού-ερευνητικού προγράμματος, ούτε θα θίγεται ο πολιτιστικός πυρήνας του θεσμού» 
(«Τα μουσεία δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις», Το Βήμα, 2/10/1994), ή, όπως σημειώνει μια 
διευθύντρια μουσείου, «το κράτος πρέπει να συνεχίσει και να διευρύνει αυτό που κάνει ήδη. Δηλαδή, 
το δικό μας μουσείο, όπως και τα υπόλοιπα κρατικά ιδρύματα, είναι επιδοτούμενα από το Υπουργείο 
Πολιτισμού, αυτό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Δηλ. η 
αυτοχρηματοδότηση των μουσείων, για την Ελλάδα, θεωρώ ότι είναι ουτοπία. Άρα λοιπόν αυτό, και 
την ενίσχυση γενικά των δραστηριοτήτων τους». 
308 Θ. Μουσούρου, «Μουσεία για όλους. Προγράμματα προσέγγισης στο διεθνή χώρο», Αρχαιολογία 
και τέχνες, 73, σ. 65-69., N. Merriman, «Ανοίγοντας τα μουσεία στο κοινό», Αρχαιολογία και τέχνες, 
72, σ.43-46. Στην Ελλάδα, στις μέρες μας, τα περισσότερα μουσεία διατηρούν τον παραδοσιακό τους 
χαρακτήρα παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού, την ανάπτυξη του μουσειολογικού 
προβληματισμού, των αντίστοιχων επαγγελμάτων και των εξειδικεύσεών τους. Βλ. σχετικά Μ. 
Σκαλτσά, Για τη μουσειολογία και τον πολιτισμό, Εκ. Εντευκτήριον 1999, ΥΠ.ΕΠ.Π.Θ-ΥΠ.ΠΟ-ICOM, 
Μουσείο-Σχολείο, Πρακτικά Συνεδρίου, 5ο Περιφερειακό Σεμινάριο, Καλαμάτα,1997, Υπουργείο 
Πολιτισμού, Παιδεία και Αρχαιολογία. Εκπαιδευτικά προγράμματα του ΥΠ.ΠΟ. Πρακτικά ημερίδας, 
Χαλκίδα, 2000, όπως και στο αφιέρωμα του περιοδικού Αρχαιολογία και Τέχνες, 70-73,1999, ΥΠΠΟ, 
Παιχνίδια πολιτισμού. Εκπαιδευτικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, 2002 (βλ. στο Παράρτημα Ι 
του παρόντος μέρους ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικότερα για τα 
παιδιά, τα οποία ενεργοποιούνται στα ελληνικά μουσεία). Οι τελευταίες αυτές προσπάθειες δεν είναι 
χωρίς σχέση με την ανάπτυξη του ρόλου του κερδοσκοπικού ιδιωτικού τομέα κατά την 
χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών την τελευταία εικοσαετία σε κάθε τομέα της «κοινωνικής 
και πολιτιστικής πολιτικής». Παρότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό 
αποτελεί μέρος των διακηρύξεων των τελευταίων κυβερνήσεων, αυτό που διαπιστώνεται δεν είναι 
τόσο η αντικατάσταση των δημοσίων επιχορηγήσεων των υπηρεσιών από ιδιωτικές επιχορηγήσεις 
αλλά μάλλον η έλευση ολοένα και περισσότερων ιδιωτικών φορέων στον κοινωνικό και πολιτιστικό 
τομέα.  Ο ρόλος του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα στην χρηματοδότηση υπηρεσιών, γνωρίζει, 
και αυτός επίσης, μια σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος των νέων 
σχετικών οργανισμών που δημιουργήθηκαν αναπτύχθηκε σε συνάρτηση με την διαθεσιμότητα πόρων 
από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα όλοι οι  σχετικοί φορείς, ανεξαρτήτως του τύπου 
και της σχέσης με το κράτος, να τείνουν να αποκτήσουν κοινά χαρακτηριστικά με ιδιωτικούς 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Βλ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Μαρία Βιδάλη, Συμβολή στην ανάλυση…, 
ό.π. 
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τους. Η γνώση αυτή τείνει να αποτελέσει για τους υπεύθυνους των μουσείων, 

τουλάχιστον θεωρητικά, το απαραίτητο υλικό προκειμένου η έκθεση των 

αντικειμένων να μην διαμορφώνεται, όπως είπαμε παραπάνω, μόνο στη βάση ενός 

δεδομένου αφηγηματικού άξονα, αλλά σύμφωνα με κοινωνιολογικούς, 

ψυχολογικούς, επικοινωνιακούς όρους και παραμέτρους. Οι όροι και οι παράμετροι 

αυτοί αφορούν τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο οι διαφορετικές ομάδες και τα 

άτομα μπορούν να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν την πολυσημία των 

μουσειακών αντικειμένων, τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο μπορούν να 

προσεγγίσουν τα μουσειακά αντικείμενα σύμφωνα με τις δικές τους  ανάγκες, 

ικανότητες και προσδοκίες  και να τα ερμηνεύσουν για να κατασκευάσουν 

εναλλακτικές αλήθειες σύμφωνα με τις ιδεολογικές τους θέσεις, μέσα, βέβαια, στο 

πλαίσιο των αφηγηματικών δυνατοτήτων που επιτρέπει πάντα ο μουσειακός 

χώρος309.  

Στις μέρες μας είναι πλέον διάχυτη η γνώση και κυρίαρχη, τουλάχιστον θεωρητικά, η 

αντίληψη πως στους μουσειακούς χώρους ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον 

μουσειακό χώρο, σε συνάρτηση με τις γνώσεις, τις προηγούμενες παραστάσεις, τις 

ψυχικές, σωματικές και νοητικές ικανότητές του, τις προσδοκίες του, την καταγωγή 

και την  ιδεολογική του προέλευση, πως το μουσείο δεν είναι απλώς θέαμα αλλά 

πρωτίστως βίωμα, χώρος κοινοτήτων ερμηνευτών310, πως την επίσκεψή του σε ένα 

μουσείο ο κάθε επισκέπτης τη βιώνει διαφορετικά, και τόσο περισσότερο γόνιμα όσο  

 

                                                           
309 Ακόμα και τα μουσεία τέχνης δεν είναι ουδέτεροι χώροι, καθώς  επιβάλλουν συγκεκριμένες σχέσεις  
και ταξινομήσεις  μεταξύ των σχολών των καλλιτεχνών και του κοινωνικού, πολιτισμικού, βλ. P. 
Wright, «The quality of visitor’s experience in art museums», στο P.Vergo (επιμ), The new 
museology,..,ό.π, σ. 121-126. 
310 Βλ. Θ. Μουσούρη, «Μουσεία και κοινότητες ερμηνευτών», στο Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη (επιμ), 
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή, Μεταίχμιο, 2002, σ. 77-92. 
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πιο καλά προετοιμασμένος είναι311, όσο, δηλαδή, περισσότερες ικανότητες και 

δεξιότητες έχει αναπτύξει  για να «διαβάζει» τα μουσεία και γενικότερα τον υλικό 

πολιτισμό, για να αξιοποιεί την πολυσημία τους ανατρέποντας τις μονοσήμαντες 

αφηγήσεις που του προτείνει312. Με τα δεδομένα αυτά, το σημερινό μουσείο έχει 

αναδείξει σε μείζονος σημασίας τις δραστηριότητές του εκείνες οι  οποίες 

αποσκοπούν στη διασφάλιση της παιδευτικής λειτουργίας, που επιτρέπει στο κοινό 

«να μάθει να διαβάζει»  τα μουσεία313.  

Την ανάληψη της εκπλήρωσης αυτής της λειτουργίας έχει αναλάβει η μουσειο- 

παιδαγωγική, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, με την λιγότερο ή περισσότερο 

οργανική εμπλοκή της στον τρόπο λειτουργίας των σημερινών μουσείων.      

Η μουσειοπαιδαγωγική έχει ιδιαίτερα αναπτυχθεί διεθνώς τις τρεις τελευταίες 

δεκαετίες. Το άνοιγμα των μουσείων  προς την κοινωνία, τα σχολεία και άλλους  

εκπαιδευτικούς φορείς και το παράλληλο ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού για τα 

μουσεία και γενικότερα για τους πολιτισμικούς χώρους, όπως αναφέραμε παραπάνω, 

τροφοδότησαν έναν αντίστοιχο στοχασμό και διάλογο σχετικά με τον κοινωνικό και 

παιδευτικό τους ρόλο. Ο στοχασμός αυτός με στόχο την άσκηση γόνιμης πολιτιστικής 

και παιδευτικής πολιτικής μέσα από την ανανέωση τόσο των τρόπων παρουσίασης 

των μουσειακών αντικειμένων και των συλλογών τους, όσο και του σχεδιασμού και 

                                                           
311 Ε. Νάκου, ό.π, σ. 175-182 
312 Βλ. E. Hooper-Greenhill, Museums αnd…,ό.π. 
313 Ε. Νάκου, ό.π. Όπως σημειώνει μια διευθύντρια μουσείου, «από την μέχρι τώρα εμπειρία μας 
έχουμε διαπιστώσει ότι οι οργανωμένες επισκέψεις είναι αυτές που ωφελούν τη μουσειακή εμπειρία, 
και συγκεκριμένα μιλάω για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, στους 
οποίους προσφέρουμε συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εδώ, που 
έχουνε διάρκεια μία έως μιάμιση ώρα, αυτά για τους μικρότερους μαθητές. Στους μεγαλύτερους 
κάνουμε ξεναγήσεις. Πάντοτε οι επισκέψεις είναι οργανωμένες, δηλ. έχουνε κλείσει ραντεβού, 
συνοδεύονται από καθηγητές τους, προσπαθούμε να ενημερώνουμε από πριν τους εκπαιδευτικούς για 
τη φύση της έκθεσης και τα εκθέματα. Για το ευρύτερο κοινό έχουμε ώρες ξεναγήσεως συγκεκριμένες, 
τις οποίες προσπαθούμε να τηρούμε, και έχουμε διαπιστώσει βέβαια ότι, και γι’ αυτό το κάνουμε 
πάντοτε σε σταθερή βάση, ότι η ξενάγηση τους ωφελεί, δηλ. η εμπειρία είναι πιο ολοκληρωμένη και το 
προτιμούν». 
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της εφαρμογής  γόνιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές ομάδες, αλλά 

και ευρύτερα, για το σύνολο της κοινωνίας, κατέληξε στη διασύνδεση των 

επιστημονικών αναζητήσεων της μουσειολογίας314 και της παιδαγωγικής.  

                                                           
314 Δεν είναι εδώ ο χώρος να αναφερθούμε στο πώς η ανάπτυξη και η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας 
και των λειτουργιών των μουσείων συνοδεύτηκαν από την γέννηση ενός νέου κλάδου μελέτης, ο 
οποίος έχει αξιώσεις αυτόνομης επιστημονικής θεμελίωσης, αυτού, δηλαδή, της μουσειολογίας. 
Περιοριζόμαστε στο να σημειώσουμε πως, αν και η μουσειολογία μέσα στη μικρή ιστορία της έχει 
αλλάξει περισσότερους προβληματισμούς και οπτικές από τα χρόνια που έχει υπάρξει, γεγονός 
παραμένει πως εμφανίζεται ως ένας διεπιστημονικός κλάδος του οποίου το αντικείμενο αποτελούν ο 
τρόπος λειτουργίας των μουσείων και η οργάνωση των εκθέσεων. Πράγματι, υπάρχει συχνά ακόμα 
ασάφεια σχετικά με το αντικείμενό της  και σχετικά με τους όρους, μουσειολογία, μουσειογραφία, 
μουσειακές σπουδές, μουσειοπαιδαγωγική, αν και το ίδιο το ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων) έχει 
προσπαθήσει επανειλημμένως  να ξεχωρίσει τους τομείς δραστηριότητας της μουσειολογίας και να 
αποσαφηνίσει το τοπίο που δημιουργεί ο σχετικός προβληματισμός [λ.χ «Μουσειολογία είναι η 
επιστήμη των μουσείων. Έχει να κάνει με τη μελέτη της ιστορίας και του υπόβαθρου των μουσείων, 
του ρόλου τους στην κοινωνία, συγκεκριμένων συστημάτων για την έρευνα, τη συντήρηση, την 
εκπαίδευση και την οργάνωση, της σχέσης με το φυσικό επιβάλλον και της ταξινόμησης διαφορετικών 
ειδών μουσείων.  Εν συντομία , η μουσειολογία είναι κλάδος της γνώσης που ασχολείται με τη μελέτη 
των στόχων και την οργάνωση των μουσείων. Μουσειογραφία είναι το σύνολο των τεχνικών που 
σχετίζονται με τη μουσειολογία. Καλύπτει μεθόδους και πρακτικές λειτουργίας των μουσείων σε 
όλους τους διαφορετικούς τομείς»]. Οι συγκρούσεις δεν έχουν αμβλυνθεί πλήρως: από τη νέα 
μουσειολογία του Gerge-Henri Rivière (La muséologie selon Geοrge-Henri Rivière, Dunod, 1989, βλ. 
επίσης, αναλυτικότερα για την εξέλιξη αυτής της θεώρησης της νέας μουσειολογίας, Α. Desvallées 
(επιμ),Vagues1. Une anthologie de la nouvelle muséologie, t.1, Macon ed-MNESM 1992, 
Α.Desvallées, M. Odile de Bary, F. Wasserman, (επιμ), VaguesII, Une anthologie de la nouvelle 
muséologie, t.2, Macon ed-MNES, 1994) και την άποψή του για τα oικομουσεία και τα  υπαίθρια 
μουσεία – μέσω της οποίας, προσπαθώντας να καταρρίψει τα στεγανά  που εμποδίζουν την πρόσβαση 
στα μουσεία, και να ασχοληθεί με τα μη παραδοσιακά μουσεία,  με στόχο να τα εντάξει οργανικά στην 
κοινότητα στην οποία ανήκουν (όπως και στο ιδιαίτερο πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον τους), ο  
Rivière τονίζει, ήδη από το 1969, πως η μουσειολογία είναι η επιστήμη που προσδιορίζει το  στόχο της 
στην προοπτική καθιέρωσης ξεκάθαρων σχέσεων μεταξύ των μουσείων και  της επιστήμης του 
πολιτισμού και της κοινωνίας-- μέχρι την «νέα μουσειολογία» της δεκαετίας του ’80, μια σειρά 
αντιπαραθέσεων αναδύθηκαν γύρω από την αξίωση μιας αυτόνομης επιστημονικής θεμελίωσης αυτού 
του νέου κλάδου, και μια σειρά από κοινωνικά και επιστημονικά εμπόδια πρόβαλαν. Τα εμπόδια αυτά, 
τα οποία δεν εστιάζονται μόνο στο χώρο όσων εργάζονται στα μουσεία, οι οποίοι, επικεντρωμένοι 
συχνά στην πρακτική και όχι στη θεωρία, αμφισβήτησαν την αξίωση αυτή, αλλά στους ειδικούς των 
επιστημών, οι οποίοι αμφισβήτησαν τη δυνατότητα μιας ιδιαίτερης γνώσης του μουσείου που θα 
νομιμοποιούσε τη συγκρότηση ενός ειδικού επιστημονικού χώρου, συνεχίζουν να παράγουν μια 
ασάφεια στον υπό συγκρότηση γνωστικό αυτό χώρο (Βλ, αναλυτικότερα, Μ. Οικονόμου, ό.π. σ. 15-28, 
και Τ. Χατζηνικολάου, «Το διεθνές συμβούλιο μουσείων και η μουσειοπαιδαγωγική», στο Γ. 
Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη, Διεπιστημονικές….., σ.101-107). Η ασάφεια αυτή είναι πιο έντονη στη χώρα 
μας από ό,τι στο εξωτερικό, όχι μόνο εξαιτίας της έλλειψης των σχετικών υποδομών οι οποίες θα 
επέτρεπαν την πλήρωση των αναγκαίων όρων για μια επιτάχυνση του σχετικού διαλόγου, αλλά και 
γιατί, σε αντίθεση με τις χώρες του εξωτερικού στις οποίες παράγονται οι πρωτογενείς θεωρίες και  οι 
οποίες εμφορούνται από τα στοιχεία της παράδοσής τους (γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την 
περιχαράκωση σύμφωνα μα τα εθνικά τους συμφραζόμενα των προοπτικών και των λογικών τους),  οι 
ενδιαφερόμενοι σε αυτό το πρόταγμα ατομικοί φορείς στη χώρα μας, καθώς προέρχονται από 
διαφορετικές χώρες σπουδών και μεταφέρουν διαφορετικές επιστημονικές και πολιτιστικές 
παραδόσεις, περιπλέκουν το ζήτημα, το οποίο πλέον δεν αποκτά μόνο επιστημονικά χαρακτηριστικά 
αλλά και κοινωνικά, καθώς μέσα από αυτό επιχειρείται η υπεράσπιση της κατάρτισής τους. Όλα 
τείνουν να δείξουν πάντως πως σήμερα, αν και υπάρχει ακόμα ασάφεια περί του ορισμού της 
μουσειολογίας, φαίνεται να υπάρχει και μια τάση συμφωνίας, όπως σημειώνει η Α. Γκάζη  
(«Επάγγελμα μουσειολόγος, Από τη θεωρία στην πράξη», στο Μ. Σκαλτσά, Η μουσειολογία…, ό.π, σ. 
186-189), στη βάση πως ο μουσειολόγος είναι αυτός που προσδιορίζεται ως ειδικός που επιδιώκει και 
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Ο σχετικά νέος αυτός επιστημονικός κλάδος της μουσειοπαιδαγωγικής φιλοδοξεί να 

αποτελέσει το χώρο επιστημονικής διερεύνησης και βελτίωσης των όρων γόνιμης 

αξιοποίησης των μουσείων και ευρύτερα του υλικού πολιτισμού  προς όφελος της 

κοινωνίας: μέσα από την εξέταση και την κατανόηση όλων των πραγματικών 

εμπλεκομένων παραμέτρων στον τρόπο λειτουργίας των μουσείων, ο 

μουσειοπαιδαγωγικός στοχασμός αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας θεωρητικής 

επιστημονικής βάσης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του 

παιδευτικού χαρακτήρα των μουσείων και του ευρύτερου πολιτισμικού 

περιβάλλοντος315. Μέσα στην προοπτική αυτή, συνδέοντας τις αρχές της 

παιδαγωγικής και της μουσειολογίας (και ό,τι αυτή συνεπάγεται ως διεπιστημονικός 

κλάδος –θεωρία της επικοινωνίας, κοινωνιολογία, ψυχολογία, κτλ), ειδικότερα, η 

                                                                                                                                                                      
μπορεί να αντιμετωπίσει το μουσείο σφαιρικά και συνολικά, δηλαδή όχι μόνο ως κτίριο, ως συλλογή, 
ως ερευνητικό κέντρο, ως έκθεση, ως χώρο υποδοχής , αλλά ως έναν πολυσύνθετο χώρο με πρωτίστως 
επικοινωνιακή διάσταση, ένα χώρο που μπορεί να συνενώσει όλα αυτά τα στοιχεία, να τα κοινωνήσει 
υιοθετώντας το βλέμμα του επισκέπτη, ώστε να επιτελέσει το μουσείο τον βασικό του προορισμό, 
δηλαδή αυτόν της επικοινωνίας. Σχετικά με αυτά τα ζητήματα, βλ. Μ. Μούλιου, «Η διαμόρφωση της 
μουσειακής θεωρίας ως καθοριστικός παράγοντας για την καλύτερη άσκηση μουσειακής πρακτικής», 
στο Μ. Σκαλτσά, Η μουσειολογία…, ό.π, σ. 201-210. 
315 Ε. Νάκου, ό.π, σ.178. Είναι προφανές πως η εξέλιξη τη μουσειοπαιδαγωγικής συνδέεται άμεσα με 
την ευρύτερη εξέλιξη της κοινωνίας, της πολιτικής του κράτους, της οικονομίας, κτλ. Όπως έχει 
παρατηρηθεί από πολλούς ειδικούς του αντικειμένου μελετητές, στην Ελλάδα η μουσειοπαιδαγωγική 
βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο παρά τις προσπάθειες των τελευταίων χρόνων. Πράγματι, μόλις 
τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί δειλές τάσεις ένταξής της στα προγράμματα πανεπιστημιακών 
σπουδών, ενώ η μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση δεν έχει ενταχθεί ακόμα στο πρόγραμμα της 
σχολικής  εκπαίδευσης και ασκείται μόνο ευκαιριακά  με την πρωτοβουλία ενδιαφερομένων 
εκπαιδευτικών. Βλ. Σ. Χρυσουλάκη, «Μουσεία και μουσειολογία στη σύγχρονη Ελλάδα», στο Μ. 
Σκαλτσά, Η μουσειολογία.., ό.π.,σ. 237-242, Δ. Καλεσσοπούλου, «Ανοιχτός διάλογος με την 
κοινότητα, μια ελληνική πρόταση στα προγράμματα προσέγγισης», Αρχαιολογία και Τέχνες, 73, 1999, 
69-74, Ε. Μυρογιάννη-Αρβανιτίδη, «Ο ρόλος του μουσειοπαιδαγωγού στην Ελλάδα», Αρχαιολογία και 
τέχνες, 71, σ. 53, Δ. Δελληγιάννης, «Πρόγραμμα σπουδών επιλογής “Μουσειοπαιδαγωγική 
εκπαίδευση”» (ΕΠΕΑΚ),Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη, Διεπιστημονικές…, σ. 149-162. Ειδικότερα για τα 
σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα βλ. Μ. Πλατή, Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης, Ίδρυμα 
Ν. Π. Γουλανδρή, Τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη, 
Διεπιστημονικές…, σ.233-238, Ν. Παΐζης, Ταξιδεύοντας στο χρόνο με το πρόγραμμα «‘Μελίνα’, η 
αξία της πολιτισμικής αγωγής», Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη, Διεπιστημονικές…, σ.239-243. Και βέβαια 
αυτή η κατάσταση συνδέεται με την γενικότερη πολιτιστική κατάσταση στην Ελλάδα, με την θεσμική 
υπανάπτυξη και την έλλειψη καλλιτεχνικής παιδείας, έκφανση των αποτελεσμάτων της οποίας 
αποτελεί το γεγονός πως μέχρι πριν από λίγα μόλις χρόνια δικαιολογούσαν τοποθετήσεις ειδικών του 
τύπου «τα μουσεία, εγκαταλελειμμένα από την πολιτεία ως αποθήκες αζήτητων, αποτυγχάνουν 
μοιραία να προκαλέσουν το ελάχιστο ενδιαφέρον του κοινού, το οποίο με τη σειρά του τα αποφεύγει 
ως βαρετή υποχρέωση αενάως αναβαλλόμενη, για να παραμείνουν τελικά εκείνα τα έρημα ως 
αποθήκες αζήτητων. Και η τέχνη , ως σκοτεινό αντικείμενο αμφιβόλου προελεύσεως, χάνεται μεταξύ 
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μουσειοπαιδαγωγική, όπως έως τώρα φαίνεται να έχει αποκρυσταλλωθεί ως 

επιστημονική προοπτική, αποσκοπεί στο να συμβάλει στην καλλιέργεια των ατόμων, 

στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, 

της αντίστοιχης των πολιτισμικών έργων κοινωνικής, πολιτιστικής, ψυχικής και 

συναισθηματικής συμπεριφοράς, της αποδοχής του Άλλου κτλ316. Και όλα αυτά, 

μέσα από μια προσπάθεια παροχής σε όλους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους, της 

δυνατότητας  να «μάθουν να διαβάζουν», να ερμηνεύουν και να αξιοποιούν 

δημιουργικά τον υλικό πολιτισμό, τις εικόνες και τους πολιτισμικούς χώρους,  

συνδέοντάς τους  με όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης και εμπειρίας317. Και 

η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός παιδευτικού πλαισίου που θα 

προϋποθέτει και θα συνεπάγεται την ουσιαστική κοινωνικοποίηση και την αισθητική, 

ψυχική, διανοητική και σωματική καλλιέργεια των ατόμων318.  

Κοντολογίς, αντικείμενο της μουσειοπαιδαγωγικής, λοιπόν, όπως σημειώνει η 

Νάκου, «είναι η επιστημονική διερεύνηση των παιδαγωγικών και μουσειολογικών 

αρχών και όρων που διέπουν την πολιτιστική και εκπαιδευτική πολιτική των 

μουσείων και που γενικότερα καθορίζουν το πλαίσιο για το σχεδιασμό, την εφαρμογή 

και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στο να 

καλλιεργούν στα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες, ανεξάρτητα από προέλευση,  

ικανότητες, δεξιότητες για πολύπλευρη δημιουργική αξιοποίηση του υλικού 

πολιτισμού, γενικά, και των μουσείων, ειδικότερα. Η μουσειοπαιδαγωγική επιστήμη 

                                                                                                                                                                      
κλασικής αρχαιότητας και Βυζαντίου», Α.Στάρα, Το Βήμα, 13/3/1994. Βλ. ακόμα Δ.Βουδούρης, 
Κράτος και Μουσεία. Το θεσμικό πλαίσιο των αρχαιολογικών μουσείων, 2003, Εκ. Σάκκουλας.  
316 Ε.Νάκου, ό.π, σ.178 
317J. Falk, L. Dierking, Learning from museums. Visitors experiences and the making of meaning, 
Altamira press, 2000, Éducation artistique au musée, Publics et Musées, no 14, Preses Universitaires de 
Lyon, 2000. 
318Ε. Νάκου, ό.π, σ.178, βλ. επίσης, E. Hooper-Greenhill, «Education, communication and 
interpretation: towards a critical pedagogy in museums», στο E. Hooper-Greenhill (επιμ), The 
educational role of the museum, Routletge, 1999, σ. 28-42, Γ. Δάλκος, «Η στρατηγική ανάπτυξης 
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διαμορφώνει το πλαίσιο για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό και την καλύτερη 

δυνατή εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διευκολύνουν 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και άτομα, και ειδικά τα παιδιά και τους νέους, να 

προσεγγίζουν, να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να αξιοποιούν δημιουργικά 

μουσειακούς και άλλους πολιτιστικούς χώρους,  και γενικότερα  τις υλικές και 

οπτικές διαστάσεις  του πολιτισμού, με σκοπό την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και 

γνώσης αλλά και πολύπλευρων αισθητικών, συναισθηματικών, σωματικών και 

κοινωνικών παραστάσεων και κωδίκων επικοινωνίας, με ευρύτερο σκοπό την 

προώθηση της παιδείας στο σύνολο της κοινωνίας»319. 

Ωστόσο, πώς μπορεί αυτός ο στόχος να επιτευχθεί πρακτικά και αποτελεσματικά 

όταν γνωρίζουμε, όπως είδαμε και από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, πως κάθε 

φορά που ένα μήνυμα προτείνεται σε μια διαφοροποιημένη και ιεραρχημένη 

κοινωνία γίνεται αντικείμενο μιας ποιοτικά και ποσοτικά διαφοροποιημένης 

υποδοχής; Πώς μπορεί πρακτικά να διασφαλιστεί ένας τέτοιος στόχος όταν 

γνωρίζουμε ότι η αναγνωσιμότητά του και η αποτελεσματικότητα ενός μηνύματος 

είναι τόσο πιο ισχυρές  όσο το μήνυμα αυτό συναντά πιο άμεσα τις ρητές ή άρρητες  

                                                                                                                                                                      
μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση», στο Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη, Διεπιστημονικές…, σ.163-178.    
319 Ε. Νάκου, ό.π, σ.183 (Τονίζεται από εμάς). Να σημειώσουμε εδώ πως η ανάπτυξη της 
μουσειοπαιδαγωγικής διευρύνει σταδιακά τις «ομάδες-στόχους», όπως λέγονται, του αντικειμένου της, 
φτάνοντας, υιοθετώντας ορισμένα από τα αποτελέσματα και τις αρχές της κοινωνιολογίας και της 
ψυχολογίας του ελεύθερου χρόνου, να ενδιαφέρεται να εντάξει στις στοχοθεσίες της όλες τις 
κοινωνικές κατηγορίες ως εν δυνάμει επισκέπτες, ακόμα και αυτή των ηλικιωμένων. Όπως σημειώνει 
μια διευθύντρια περιφερειακού μουσείου σύγχρονης τέχνης, «δεν στοχεύουμε μόνο σε ξεναγήσεις και 
σε σχολικές ομάδες, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε και κάποια προγράμματα εκπαιδευτικά. Εάν 
έχουμε σχεδιάσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάποιες ηλικιακές ομάδες, αυτό γίνεται γιατί θέλουμε, 
πέρα από την απλή ξενάγηση, στην οποία το παιδί ακούει ή δεν ακούει τι λέει ο ξεναγός, να ζήσει 
κάποια πράγματα έχοντας σαν αφετηρία κάποια έργα της έκθεσης, είναι καλύτερο γι’ αυτό (το παιδί) 
να τα εμπεδώσει και να μπορέσει να απαντήσει σε σχέση με αυτά που έχει πάρει. Τέτοιου είδους 
προγράμματα γίνονται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, κυρίως του δημοτικού και πρώτων τάξεων του 
γυμνασίου. Μερικές από αυτές απευθύνονται και στα νήπια. Συνήθως δεν κάνουμε για τα παιδιά του 
λυκείου, διότι έχουνε άλλα πράγματα στο μυαλό τους, η ξενάγηση είναι μερικές φορές αρκετή». Βλ. 
και N. Nικονάνου, «Ο ρόλος της μουσειοπαιδαγωγικής στα σύγχρονα μουσεία», Τετράδια 
μουσειολογίας, 2, 2005, σ. 18-25, Ν. Νικονάνου, «Η οργάνωση της επικοινωνιακής πολιτικής ενός 
συγχρονου μουσείου και ο ρόλος της μουσειοπαιδαγωγικής», στο Σ. Δασκαλόπουλος, κ.ά, (επιμ), 
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προσδοκίες που οι αποδέκτες οφείλουν στην εκπαίδευσή τους, όσο περισσότερο και 

εντονότερα η διάχυτη πίεση  της ομάδας αναφοράς συντηρεί και  υποστηρίζει, μέσω 

συνεχών υπομνήσεων, τη νόρμα της κατάλληλης πρόσληψης και συμπεριφοράς, και, 

τέλος, όσο περισσότερο τα διάφορα θεσμικά κλιμάκια πολιτισμικής νομιμότητας 

(ακαδημίες, πανεπιστήμια, κριτικοί, επιτροπές, βραβεία κτλ) επενδύονται με 

κύρος320; Πώς μπορεί πρακτικά να υλοποιηθεί μια τέτοια στόχευση όταν, με δυο 

λόγια, το μήνυμα, αν και όταν υποστηρίζεται από τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα321, 

δεν μπορεί να αποκωδικοποιηθεί παρά μόνο από αυτούς που διαθέτουν έναν κώδικα 

                                                                                                                                                                      
Μουσείο, επικοινωνία και νέες τεχνολογίες», Πρακτικά Α΄ Διεθνούς συνεδρίου Μουσειολογίας, Τμήμα 
πολιτισμικής τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2002, σ. 77-92. 
320P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art..,ό.π, σ. 119. Θα αρκούσε, για να αναδείξουμε έστω και σε 
αυτή τη φάση ανάπτυξης της ανάλυσής μας την θεμελίωση του ερωτήματος, να διερωτηθούμε γιατί οι 
πρόσφατες πρωτοβουλίες αποστολής καλλιτεχνών στα σχολεία προκειμένου να εξοικειώσουν τους 
μαθητές με τα έργα τέχνης και να εισαγάγουν στην διαδικασία δημιουργίας των έργων επιλέγουν τα 
«καλά» ονομαζόμενα σχολεία, κυρίως ιδιωτικά, δηλαδή αυτά που κατά τεκμήριο έχουν μαθητές των 
οποίων οι γονείς διαθέτουν ένα ισχυρό πολιτισμικό και σχολικό κεφάλαιο. Βλ. για παράδειγμα την 
πρόσφατα οργανωμένη από την μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ιocus Athens» και το πρόγραμμα της 
workshop επίσκεψη γνωστών καλλιτεχνών στα δημοτικά σχολεία Βούλα, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, 
Μοραΐτη και Χιλλ. Περιοδικό Κ, 11/2/2007, σ. 16-22.     
321 Γίνεται σιγά σιγά κοινός τόπος πως, στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο καλούνται να παίξουν οι 
νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν νέες 
δυνατότητες όσον αφορά τόσο την ψηφιακή τεκμηρίωση των μουσειακών αντικειμένων και την 
ηλεκτρονική διαχείριση των συλλογών του μουσείου, όσο και την ερμηνεία και παρουσίασή τους στο 
κοινό. Η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ., γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, 
πολυμέσα) προεκτείνει σημαντικά τις παραδοσιακές διαδικασίες καταγραφής και ερμηνείας των 
μουσειακών «αντικειμένων», ενώ η χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση 
των συλλογών (collection management systems) αυξάνει σημαντικά τις ικανότητες αποθήκευσης, 
αναζήτησης, ανάλυσης και διάδοσης πληροφοριών όχι µόνο για τις συλλογές, αλλά και για τις 
εκθέσεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, κτλ. Έτσι, θεωρείται πως αποτελούν βασικό µέσο 
για την ικανοποίηση των αναγκών έρευνας, εκπαίδευσης, δημοσίων σχέσεων και διοίκησης του 
μουσείου. Επιπλέον, η ολοένα αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου ως ενός ανοιχτού περιβάλλοντος 
αμφίδρομης επικοινωνίας µε το κοινό προσφέρει νέες δυνατότητες προβολής και αξιοποίησης των 
δραστηριοτήτων των μουσείων και προσέλκυσης νέων επισκεπτών, δημιουργώντας µε τον τρόπο αυτό 
ένα νέο τρόπο της μουσειακής επικοινωνίας, αυτόν του «εικονικού» μουσείου ή «κυβερνοµουσείου». 
Βλ. Ε. Orna, C. Pettitt, Information management in museums, Grower Publishing, 1998, Schweibenz, 
W. (1998), «The “Virtual Museum”: New Perspectives for Museums to Present Objects and 
Information», 6th International Symposium on Information Science (ISI’98), Prague, 3 - 7 Nov 1998, 
Konstanz:UKV, σ.185-200. S. Thomas, A. Mintz, The virtual and the real. Media in the museum, DC-
American Association of Museums, 1998, Maria Economou, «The evaluation of museum multimedia 
application: Lessons fron research», Museum Management and curatorship, 17(2), 1998, σ. 173-187.  
Ωστόσο, όπως ορισμένες έρευνες έχουν δείξει, ακόμα και στην Ελλάδα, ακόμα και να δεχθούμε πως ο 
ρόλος του διαδικτύου στη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής λειτουργίας των µουσείων είναι πολύ 
σηµαντικός, πως οι δικτυακοί τόποι των µουσείων µέσω των πληροφοριών που παρέχουν σχετικά µε 
τις συλλογές τους αποτελούν πηγή ενηµέρωσης µαθητών και εκπαιδευτικών, όπως και στην 
πραγµατική επίσκεψη, έτσι και στη δικτυακή, το περιεχόµενο είναι αυτό που «κρατά» τον επισκέπτη. 
Βλ. Καβακλή Ευαγγελία, «Μουσείο, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες», 
sapfo.env.gr/culturaltec/museum/2002/kavakli_review.pdf. 
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που αποκτούν μεσώ μιας μακράς θεσμικής οργανωμένης εκμάθησης, και, άρα, όταν η 

υποδοχή εξαρτάται από τον βαθμό ελέγχου του κώδικα αυτού από τον αποδέκτη, 

δηλαδή, όταν είναι συνάρτηση της απόστασης που υπάρχει μεταξύ του επιπέδου της 

προσφερόμενης πληροφόρησης και του επιπέδου της ικανότητας του αποδέκτη;  

Αν θελήσουμε να συνδυάσουμε τις διαπιστώσεις της έρευνάς μας με τους 

διακηρυγμένους στόχους και τα θεωρητικά προτάγματα της μουσειοπαιδαγωγικής 

στην προοπτική του γενικού στόχου της αύξησης του κοινού των μουσείων, θα 

συμφωνούσαμε πως μια  προσπάθεια αύξησης του κοινού δεν μπορεί να οργανωθεί 

παρά στη  βάση δυο μορφών δράσεων, όπως λέει ο Μπουρντιέ: είτε αυτών που θα 

επιλέξουν να αυξήσουν το κοινό που ήδη αποτελεί την πλειοψηφία των επισκεπτών 

(ή, πράγμα που είναι το ίδιο, να εναντικοποιήσουν  το ρυθμό  των επισκεπτών 

αυτών), είτε αυτών που θα ελκύσουν αυτούς που δεν επισκέπτονται τα μουσεία, ή τα 

επισκέπτονται λίγο ή ελάχιστα322. Η επιλογή του τύπου δράσης (άρα και του στόχου) 

καθορίζει και τη φύση των αποτελεσμάτων που συνεπάγονται και τα οποία θα είναι 

λιγότερο ή περισσότερο άμεσα, ενώ θα προϋποθέτουν λιγότερο ή περισσότερο 

πολυέξοδα μέσα323.  

Η πρώτη προοπτική, αυτή της υποστήριξης της πρακτικής των ατόμων-επισκεπτών 

που ήδη επισκέπτονται συστηματικά τα μουσεία, δηλαδή, αντικειμενικά, των 

καλλιεργημένων επισκεπτών, είναι σχετικά εύκολη, καθώς θα μπορούσε μια δράση 

σε αυτή την κατεύθυνση, να περιοριστεί στην αναζήτηση του τρόπου μέσω του 

οποίου η επίσκεψή τους θα εντασσόταν συστηματικά στον καθημερινό τους 

προγραμματισμό, μέσω του οποίου θα διατηρούσε αμείωτο το ενδιαφέρον τους, 

όπως, λ.χ,  με κάποιες νέες εκθέσεις, με νέες εκθεσιακές λογικές, με νέους 

                                                           
322 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art..,ό.π, σ. 130 
323 Ibid,σ.130 
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καταλόγους, με τον εκσυγχρονισμό της έκθεσης και του χώρου, με ειδικά 

συμπληρωματικά γεγονότα, κτλ. «Εκείνο που πιστεύω είναι ότι ο χώρος του 

μουσείου θα πρέπει να επιφυλάσσει κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να 

έρχεται ο άλλος να βλέπει κάποια έκθεση στημένη στους ίδιους χώρους» σημειώνει 

μια διευθύντρια μουσείου στην ίδια λογική. Μια τέτοιας λογικής δράση, η οποία θα 

χρησιμοποιούσε, όπως και γίνεται ευρέως σήμερα, και όλες τις σύγχρονες τεχνικές 

του μάρκετινγκ, μπορεί, πράγματι, να έλξει, επιπλέον, και ένα νέο κοινό, το οποίο 

ωστόσο θα παραμείνει συγκυριακό και ευκαιριακό324, καθώς γνωρίζουμε πως  η 

συνεχής αύξηση του κοινού αποτελεί ένα φαινόμενο ανεξάρτητο της εκθεσιακής 

πολιτικής και εξηγείται μόνο από την αύξηση του γενικού επιπέδου μόρφωσης και 

του πολιτιστικού τουρισμού325.  

Πέρα από την διεθνή εμπειρία, θα μπορούσαμε να βρούμε μια επιπρόσθετη 

επιβεβαίωση σε αυτό και στην ελληνική περίπτωση. Αρκεί να λάβουμε υπόψη μας 

τόσο την μεταβολή του ενεργού πληθυσμού την περίοδο 1961-1991(βλέπε τον 

παρακάτω πίνακα) και την εξέλιξη των πιθανοτήτων εισαγωγής των νέων στην 

ανώτατη εκπαίδευση κατά επάγγελμα πατέρα (βλ. παρακάτω διάγραμμα)326, από τη 

μια μεριά, όσο και, από την άλλη, την κοινωνική σύνθεση του πληθυσμού των 

επισκεπτών  των μουσείων στην Ελλάδα, τόσο στην έρευνα του  Μπουρντιέ, η οποία 

διενεργήθηκε  την δεκαετία του ’60, όσο και στην δική μας, η οποία έλαβε χώρα την 

                                                           
324 Στην ίδια λογική μπορούμε να υποστηρίξουμε πως, όπως η υπεραξία που παρέχεται στα 
πολιτισμικά έργα από την εξαιρετική παρουσίασή τους και το κύρος που τους προσδίδεται από τη 
διαφήμιση και τα ΜΜΕ δεν μπορεί να εκτιμηθεί και να γίνει αντιληπτή παρά μόνο από αυτούς που 
ανήκουν σε μια κοινωνία  στην οποία αυτά τα έργα αποτελούν αξία, έτσι και κάθε υποχρεωτική 
επίσκεψη δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα παρά μόνο σε όσους εντάσσονται σε μια ομάδα της οποίας 
οι πολιτιστικές αξίες την αναγνωρίζουν ως αναγκαία και, κατά συνέπεια, η πίεση της αντίστοιχης 
αναφοράς από την ομάδα των ομοίων μπορεί να ασκηθεί. 
325 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art..,ό.π, σ.132-133 
326 Θ. Θάνος, ό.π. Ο πίνακας και το Διάγραμμα που ακολουθούν είναι από την συγκεκριμένη έρευνα.  
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δεκαετία του ’90, και να επιχειρήσουμε να συνδυάσουμε αυτά τα δυο σύνολα 

επιστημονικών γεγονότων.  
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Πίνακας.  Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (απόλυτοι αριθμοί) και ποσοστιαία μεταβολή (%) κατά ομάδες επαγγελμάτων: Απογραφές 
Πληθυσμού 1961 έως 1991 
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0/1 Ελευθέρια επ. κτλ. 134.571 3,7  183.480 5,7 36,3 332.279 9,4 81,1 494.560 12,7 48,8 
2 Δ/ντές & ανώτ. διοικ. στελέχη 20.976 0,6  19.880 0,6 -5,2 61.619 1,7 210,0 64.805 1,7 5,2 
3 Υπάλληλοι γραφείου 163.722 4,5  244.008 7,5 49,0 335.723 9,5 37,6 432.847 11,1 28,9 
4 Έμποροι & πωλητές 222.992 6,1  232.508 7,2 4,3 301.071 8,5 29,5 422.869 10,9 40,5 
5 Παροχή υπηρεσιών 247.684 6,8  238.888 7,4 -3,6 278.044 7,8 16,4 361.902 9,3 30,2 
6 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι κτλ. 1.955.671 53,7  1.313.336 40,6 -32,8 973.232 27,5 -25,9 675.389 17,4 -30,6 

7/8/9 Τεχνίτες & εργάτες κτλ. 780.019 21,4  966.488 29,9 23,9 1.119.397 31,6 15,8 1.078.159 27,7 -3,7 
Χ Μη κατατάξιμοι/ Νέοι 112.966 3,1  36.408 1,1 -67,8 142.432 4,0 291,2 355.626 9,2 149,7 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.638.601 100  3.234.996 100 -11,1 3.543.797 100 9,5 3.886.157 100 9,7 
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Πράγματι, ας θυμηθούμε από τη μια μεριά, όπως το κατέδειξε η έρευνα του Θ. Θάνου 

σχετικά με τις πιθανότητες εισαγωγής των διαφόρων κοινωνικο-επαγγελματικών 

ομάδων στην ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή στο σύνολο των ανώτατων σχολών, κατά 

την περίοδο 1961-1991327 (βλ. παρακάτω διάγραμμα), πως η σειρά ιεράρχησης των 

διαφόρων κοινωνικο-επαγγελματικών ομάδων παραμένει σχεδόν αναλλοίωτη, με την 

υψηλότερη πιθανότητα εισαγωγής να έχουν τα επαγγέλματα γραφείου, να έπονται τα 

ελεύθερα-επιστημονικά επαγγέλματα, και με σημαντική διαφορά να ακολουθούν οι 

έμποροι-πωλητές, οι απασχολούμενοι στις προσωπικές υπηρεσίες, οι τεχνίτες-εργάτες 

και οι γεωργοί, και, ειδικότερα, πως οι «κατώτερες» κοινωνικο-επαγγελματικές 

ομάδες (γεωργοί και εργάτες-τεχνίτες) εμφανίζουν με αξιοσημείωτη σταθερότητα σε 

όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου χαμηλές πιθανότητες εισαγωγής στο 

σύνολο της ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ τα επαγγέλματα γραφείου είναι η μοναδική 

κοινωνικο-επαγγελματική ομάδα που αύξησε τις ευκαιρίες πρόσβασης στην ανώτατη 

εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου328. Ας θυμηθούμε επίσης 

την εξαιρετικά χαμηλή (και σταθερή) εκπροσώπηση των λαικών τάξεων στους 

επισκέπτες των μουσείων ανάμεσα στις δύο έρευνες, την ίδια υπό θεώρηση 

περίοδο329. Με αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να συσχετίσουμε τα δύο αυτά γεγονότα 

και να πούμε πως, όπως από την αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού, την ίδρυση ΑΕΙ, 

σχολών και τμημάτων και τις προσπάθειες της εκπαιδευτικής πολιτικής των εκάστοτε 

κυβερνήσεων για εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος «επωφελήθηκαν» 

οι «μεσαίες» κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες και κυρίως οι υπάλληλοι 

                                                           
327 Θάνος, Θ. (2007), Ο μετασχηματισμός της σχέσης των κοινωνικών στρωμάτων με το εκπαιδευτικό 
σύστημα: μελέτη των ευκαιριών πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση κατά τη μεταπολεμική περίοδο 
[Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή]. Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, Ρέθυμνο. 
328 Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αύξηση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα 
του δημοσίου, αυτήν την περίοδο. Κ. Τσουκαλάς,  Κράτος, κοινωνία, εργασία στη μεταπολεμική 
Ελλάδα, Αθήνα, Θεμέλιο, 1987 
329 Βλ. P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art,…, ό.π, σ.217-219 
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γραφείου, οι οποίοι αύξησαν σημαντικά τις ευκαιρίες πρόσβασης στην ανώτατη 

εκπαίδευση, έτσι και στην περίπτωση των επισκεπτών των μουσείων η κατάσταση 

είναι ανάλογη.   

Διάγραμμα 
Πιθανότητες εισαγωγής των νέων στην ανώτατη εκπαίδευση κατά επάγγελμα 

πατέρα: 1961 – 1991 

2,9

2,1

2,6

2,3

0,2

1,5

0,3 0,3

2,1

2,7

3,0

1,1

1,4
1,5

1,3

0,5 0,5

0,3

0,8
0,7

1,2

0,9

2,2

0,60,6
0,70,6

0,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1961 1971 1981 1991

Ελεύθ.
Διοίκ.
Γραφ.
Έμποροι
Γεωργοί
Τεχνίτες
Υπηρ.

 
   Πηγή: Θ. Θάνος, Μελέτη των κοινωνικών…, ό.π  

 Πράγματι, αν συσχετίσουμε αυτά τα δυο σύνολα, μπορούμε να υποστηρίξουμε 

θετικά την υπόθεση Πασσερόν και στη δική μας περίπτωση, αυτή, δηλαδή, της 

επίσκεψης στα μουσεία, δηλαδή πως οι προσπάθειες των πολιτικών με στόχο τη 

μεταστροφή των λαϊκών ομάδων στην νόμιμη κουλτούρα κατέληξαν πρώτα απ’ όλα 

στον «εκπολιτισμό» των μεσαίων τάξεων, με τη διπλή έννοια μιας αύξησης του 
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αριθμού των ατόμων από αυτές τις τάξεις που καταναλώνουν πολιτισμό και μιας 

εντατικοποίησης  αυτής της κατανάλωσης από τα τμήματα αυτών των τάξεων που 

ήδη κατανάλωναν πολιτισμό330.   

Όλα, πράγματι, δείχνουν, αν βασιστούμε στα συμπεράσματα της έρευναάς μας, πως 

οι προσπάθειες άμεσης προτροπής, αν και μπορούν να κάμψουν τις αντιστάσεις, να 

διευκολύνουν την είσοδο στα μουσεία, ωστόσο δεν μπορούν να  δημιουργήσουν 

συστηματικούς επισκέπτες, καθώς η συγκυριακή τους επίσκεψη δεν θα έχει διάρκεια, 

άρα και μέλλον, αν δε διαθέτουν ή δεν αποκτήσουν την αναγκαία αντίστοιχη 

αισθητική διάθεση και ικανότητα, η οποία, όπως διαπιστώσαμε, συνδέεται με την 

οικογένεια και το σχολείο που τις παράγουν. Με άλλα λόγια, η άμεση προτροπή 

μπορεί να έχει αποτέλεσμα μόνο αν ασκηθεί σε άτομα στα οποία μια συστηματική, 

διαρκής και έντονη πολιτισμική δράση τούς έχει προετοιμάσει να υποδεχθούν αυτή 

την προτροπή. Κοντολογίς, αν θέσουμε ως στόχο μόνο να φέρουμε στο μουσείο το 

μεγαλύτερο δυνατό αριθμό επισκεπτών χωρίς άλλο μέλημα, τότε, όπως σημειώνει ο 

Μπουρντιέ, τα μέσα που ήδη χρησιμοποιούνται σήμερα όλο και ευρύτερα 

εμφανίζονται ως τα κατάλληλα331.   

                                                           
330 J-C. Passeron, Le raisonnement …, , ό.π, σ. 301-302.  
331 Γι’ αυτό από την πλευρά των υπευθύνων και των ειδικών που εργάζονται στα μουσεία οι δράσεις 
προς αυτή την κατεύθυνση κυρίως ασκούνται πάνω στην προσφερόμενη πληροφορία των μουσειακών 
αντικειμένων. Γνωρίζοντας πως, αν η τυχαία επίσκεψη της μιας μέρας με τα έργα, αποτέλεσμα μιας 
διαφημιστικής δράσης, μιας τουριστικής πρακτικής ή της τύχης, δεν αρκεί για να διαμορφώσει ένα 
συχνό επισκέπτη των μουσείων, οι ειδικοί αυτοί (ανα)γνωρίζουν, επίσης, πως το μουσείο οφείλει να 
καταβάλει μια προσπάθεια με στόχο να μην αποθαρρύνει και να κρατήσει τον τυχαίο επισκέπτη.  Έτσι, 
σήμερα, όπως είδαμε παραπάνω, προκειμένου να διευκολυνθούν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, η 
προσπάθεια αυτή επικεντρώνεται τόσο πάνω στο είδος και την ποιότητα των έργων και της 
παρουσίασής τους, όσο και πάνω στη διαμόρφωση του χώρου υποδοχής και της ατμόσφαιρας (με τη 
δημιουργία πωλητηρίων, καφέ, κ.ά). Βλ. ICOM, News, 54/3, 2001. Όπως σημειώνουν δύο διευθύντριες 
μουσείων, «Οι εκθέσεις οι  περιοδικές, τουλάχιστον εδώ, τραβάνε περισσότερο κόσμο. Όταν είναι κάτι 
περιορισμένο, έρχεται σίγουρα περισσότερος κόσμος. Δεν αλλάζει πολύ το κοινό, 80% οικογένειες και 
20% άνθρωποι που πηγαίνουν σε μια gallery και σε μια πρεμιέρα κινηματογράφου και που θα μπουν 
και στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου όταν έχει μια έκθεση. Είναι αυτοί που ενδιαφέρονται 
περισσότερο για τους ίδιους τους εαυτούς τους, για την κουλτούρα τους, και αυτοί μπορεί να είναι και 
υπάλληλοι τράπεζας ή δημοσίου που έχουν μια καλλιέργεια», «Φυσικά και έρχονται. Πληροφορούνται 
μέσω internet για μια ειδική έκθεση και έρχονται. Συμμετέχουν επίσης σε διαλέξεις, ομιλίες, αλλά 
είναι πάντα οι ίδιοι άνθρωποι, της καλής κοινωνίας του Ηρακλείου ,της παλιάς όμως, και είναι 
μεγάλης ηλικίας (γύρω στα 500 άτομα)... Ελπίζω στο μέλλον τα πράγματα να αλλάξουν». 
 



 

321 

Αντίθετα, αν επιλέξουμε ως στόχο να φέρουμε στο μουσείο αυτούς που δεν 

αισθάνονται την ανάγκη να το επισκεφτούν, τότε είναι, κατ’ αρχάς, απαραίτητο να 

αποδεχθούμε πως μια δράση προς αυτή την κατεύθυνση δεν μπορεί να διαθέτει τα 

ίδια μέσα ούτε μπορεί να έχει τα ίδια βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Αν 

αποδεχθούμε, όπως επιχειρήσαμε να βεβαιώσουμε με ό,τι προηγείται, πως η 

αισθητική διάθεση και ικανότητα βρίσκεται στην αρχή της επίσκεψης των μουσείων, 

τότε κάθε δράση προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αντιμετωπίσει πρακτικά και 

θεωρητικά τα γενικότερα προβλήματα της άμεσης και έμμεσης προτροπής για 

πολιτισμική πρακτική, και ειδικότερα αυτά που έχουν να κάνουν με την αντίληψη για 

τη μάθηση και τη γνώση που εμπλέκει και συνεπάγεται κάθε τέτοια προτροπή.   

Ως προς το δεύτερο αυτό στόχο, αν έβλεπε κανείς την φιλολογία γύρω από τους 

προβληματισμούς της μουσειοπαιδαγωγικής προς αυτή την προοπτική, θα μπορούσε 

να διαπιστώσει πως θεωρητικά ο σύγχρονος μουσειοπαιδαγωγικός στοχασμός 

συμφωνεί με αυτόν τον προβληματισμό. Αν όμως κανείς έβλεπε προσεχτικά την 

ιδιαίτερη λογική που διέπει τα προγράμματα ευαισθητοποίησης και μάθησης που 

προτείνει και ενεργοποιεί η μουσειοπαιδαγωγική, ή τουλάχιστον τα κυρίαρχα 

ρεύματά της, θα ήταν λιγότερο σίγουρος, καθώς είναι εύκολο να παρατηρήσει 

κάποιος πως η επί της αρχής συμφωνία δεν έχει  συνεπαγωγικό επιστημονικό 

αποτέλεσμα και πως η φιλοσοφία της μάθησης που προωθούν αυτά τα προγράμματα 

είναι τέτοιας φύσης, που δεν επιτρέπει την εξαγωγή όλων των κοινωνιολογικών 

συμπερασμάτων του αυστηρού στοχασμού πάνω σε αυτόν τον προβληματισμό332.  

                                                                                                                                                                      
 
332 Ας αναφέρουμε ένα, μεταξύ πολλών άλλων παραδειγμάτων, στο οποίο, ενώ βλέπουμε πως από την 
μια μεριά αναγνωρίζεται τουλάχιστον θεωρητικά πως  το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο αποτελεί 
παράγοντα που επηρεάζει την προσέλευση του παιδιού στο μουσείο (σ. 42), στη συνέχεια στην 
ανάλυση του κατάλληλου τρόπου επίσκεψης των παιδιών προτείνεται μια  σειρά συσχετισμών 
οικολογικών και παιδαγωγικών μεταβλητών με μόνο την ηλικία του παιδιού, βλ. Ρ. Καλούρη-
Αντωνοπούλου, Χ. Κάσσαρης, Το μουσείο, μέσο τέχνης και αγωγής, ΕΚ. Καστανιώτη, 1998 
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Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα επιχειρήσουμε, μέσω της έκθεσης μιας διαθεσιακής 

θεωρίας της μάθησης και σε συνδυασμό με τις επιστημονικές διαπιστώσεις της 

έρευνάς μας, μια φιλοσοφική ανθρωπολογική κριτική στα βασικά μοντέλα 

μουσειοπαιδαγωγικής, με βάση τις επιστημολογικές θέσεις (τους) για τη γνώση και τη 

μάθηση που προϋποθέτουν. Ο στόχος αυτής της κριτικής δεν είναι άλλος από το να 

διερευνήσουμε την θεμελίωση και αποτελεσματικότητα της στοχευμένης δράσης 

αυτών των προγραμμάτων, όσο και να συμβάλουμε στην πληρέστερη θεμελίωση των 

επιστημονικών αποτελεσμάτων της έρευνάς μας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 
     Κριτική στα υποδείγματα της μουσειακής αγωγής: 

για μια διαθεσιοκρατική θεωρία της μάθησης   
 

 
«Privatus ne peut réellement être entraîné à utiliser  

correctement le signe “S”, puisqu’il n’a pas la possibillité   
d’être corrigé par d’autres. Il serait absurde de pretendre  

qu’il peut s’entraîner lui-même, puisqu’il ne peut ni provoquer,  
le retour de la sensation S, ni surtout juger de la quantité 

de sa performance par rapport à une norme independente,  
c’est-à-dire une pratique établie»  

 
J. Bouveresse 

  
 
Αν συνδυάσουμε τις βασικές επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές θεωρίες που 

ενεργοποιήθηκαν και κυριαρχούν όλο και περισσότερο στα βασικά 

μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα τα τελευταία 50 χρόνια και χαρακτηρίζουν την 

περίοδο κατά την οποία τα μουσεία, όπως είδαμε, υπερτόνισαν την επικοινωνιακή και 

εκπαιδευτική τους λειτουργία στην προοπτική της διευκόλυνσης της 

προσβασιμότητάς τους, θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε δύο βασικούς τρόπους 

επικοινωνίας και εκπαιδευτικών θεωριών, οι οποίοι αντιστοιχούν σε δύο θεμελιώδεις 

θεωρίες της γνώσης και της μάθησης. 

Πράγματι, αν ακολουθήσουμε τον G.Hein333 και την φρασεολογία του, θα 

συμφωνήσουμε πως οι διάφορες και διαφορετικές εκπαιδευτικές θεωρίες που 

ενεργοποιούνται στο χώρο της μουσειακής αγωγής διαμορφώνονται μεταξύ δύο 

αντιτιθέμενων επιστημολογικών θεωριών για τη γνώση και τη μάθηση. Από τη μια 

μεριά, σύμφωνα με τον Hein, έχουμε μια θετικιστική ή ρεαλιστική επιστημολογία  η 

οποία αντιλαμβάνεται τη γνώση ως εξωτερική πραγματικότητα σε σχέση με τον 

μαθητευόμενο, ως ένα απόλυτο σύνολο αντικειμενικών γνώσεων, γεγονός που 
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επιτρέπει την παρατήρηση και την μέτρηση αυτής της γνώσης, και, από την άλλη 

μεριά,  έχουμε την κονστρουκτιβιστική επιστημολογία, η οποία αντιλαμβάνεται τη 

γνώση όχι ως απόλυτη και αντικειμενική αλλά ως  σύνθετη διαδικασία αλληλόδρασης 

ανάμεσα στον μαθητευόμενο και το κοινωνικό περιβάλλον του, και κατά συνέπεια 

προϋποθέτει και προωθεί ενεργή, επινοητική υποκειμενική ερμηνεία, καθώς την 

αντιλαμβάνεται ως μέρος της ίδιας της γνώσης. Με άλλα λόγια, έχουμε  δυο θεωρίες 

της μάθησης οι οποίες δομούνται σε ένα πλαίσιο προβληματισμού σχετικά με τη 

γνώση ο οποίος εκτείνεται από την αντίληψη πως η γνώση αποτελεί μια ανεξάρτητη 

από τα κοινωνικά υποκείμενα αυξητική, προσθετική διαδικασία συλλογής γεγονότων 

και πληροφοριών, μέχρι την αντίληψη πως η γνώση αποτελεί διαδικασία επιλογής και 

οργάνωσης συναφών δεδομένων που απορρέουν από μια ενεργητική πολιτισμική 

εμπειρία.  

Έτσι334, σύμφωνα με τον Hein, τόσο η εκπαιδευτική θεωρεία του διδακτισμού ( η 

οποία υποστηρίζει πως το περιεχόμενο του προς μάθηση υλικού καθορίζεται από το 

ίδιο το αντικείμενο και, συνεπώς, πως η διαδικασία της επανάληψης, η βασική, 

δηλαδή,  τεχνική του, αποτελεί βασικό παράγοντα αφομοίωσης της αντικειμενικής, 

μη αμφισβητήσιμης γνώσης) και  η εκπαιδευτική θεωρία του συμπεριφορισμού (η 

οποία, αν και θεωρεί πως μπορούν να υπάρξουν εναλλακτικοί τρόποι γνώσης της 

πραγματικότητας, στη βάση της αντίληψής της για τη σχέση «ερέθισμα-αντίδραση», 

δηλαδή πως κάθε ερέθισμα της διδασκαλίας προκαλεί αντίστοιχη αντίδραση στο 

μαθητή, αποδέχεται ότι η μάθηση εξαρτάται από τη διδακτική μέθοδο ανεξάρτητα 

από τις ιδιαιτερότητες του μαθητευόμενου), όσο και η εκπαιδευτική θεωρία της 

ανακάλυψης (η οποία, αν και συμφωνεί με τη θεωρία της γνώσης  που αποδέχεται ο 

                                                                                                                                                                      
333 Βλ.George Hein, Learning in the museums, Routletge, 1998 
334 Για μια συνοπτικά αναλυμένη παρουσίαση των θέσεων αυτών βλ. Ε.Νάκου, Μουσεία, ό.π, σ.188-
201 
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διδακτισμός, διαφοροποιείται ως προς τη θεωρία της μάθησης, καθώς αναγνωρίζει 

την –υπό πρακτικές διδακτικές μεθόδους - προϋποθέσεις υποστήριξης– ενεργό 

συμμετοχή, την αυτενέργεια, των κοινωνικών υποκειμένων στην σύλληψη της 

«αντικειμενικής» αλήθειας), και η κατασκευαστικοκρατική εκπαιδευτική θεωρία (η 

οποία, απορρίπτοντας την ιδέα της αντικειμενικής γνώσης και αποδεχόμενη την 

άποψη πως η μάθηση δομείται από τα στοχαζόμενα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

κοινωνικά υποκείμενα, επεξεργάζεται διδακτικές μεθόδους προκειμένου, να 

διευκολύνει την καλλιέργεια των ικανοτήτων τους και την κριτική κατασκευή 

εναλλακτικών απόψεών τους για την πραγματικότητα), και όλες όσες απορρέουν από 

αυτές ως υπερτονισμένες εκφάνσεις της μιας ή της άλλης διάστασης, βρίσκονται στην 

αρχή των διαφορετικών αντιλήψεων για την λογική της πρακτικής όσων εργάζονται 

στο χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται για το ρόλο και την 

αποτελεσματικότητά της335.  

Στη βάση της ίδιας επιστημολογικής αρχής διαφοροποίησης ως προς τη θεωρία της 

γνώσης θα μπορούσαμε να σκιαγραφήσουμε, ακολουθώντας τις αναλύσεις της E. 

Hooper-Greenhill336, τα βασικά, στην ιδεοτυπική τους μορφή, επικοινωνιακά μοντέλα 

που δομούν τον προβληματισμό των αντίστοιχων ειδικών που ασχολούνται, τόσο 

θεωρητικά όσο και πρακτικά, με την προσβασιμότητα των μουσείων και την 

επικοινωνιακή τους λειτουργία και, κατά συνέπεια,  με την πλήρωση των αναγκαίων 

όρων για την κατάλληλη υλοποίηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας των μουσείων337.   

Πράγματι, όπως παρατηρεί η Hooper-Greenhill, δεδομένου πως οι επικοινωνιακές 

προσεγγίσεις συνδέονται με τις εκπαιδευτικές θεωρίες, μπορούμε να διακρίνουμε δυο 

                                                           
335 George Hein, Learning…., ό.π, σ. 6-28. 
336 E.Hooper-Greenhill, Museums and theirs visitors, Routledge, 1994, E. Hooper-Greenhill, «Σκέψεις 
για τη μουσειακή εκπαίδευση και επικοινωνία στη μεταμοντέρνα εποχή», Αρχαιολογία και 
τέχνες,72,σ.47-49. 
337 Μαρία Οικονόμου, Μουσείο…., ό.π, 75-80. 
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πολύ γενικούς τύπους προσεγγίσεων, το «μεταδοτικό και το πολιτισμικό μοντέλο»338.  

Το μεταδοτικό μοντέλο, όπως σημειώνει, «θεωρεί ότι η επικοινωνία μεταδίδει 

πληροφορίες και στέλνει μηνύματα, μεταβιβάζοντας ιδέες από μια γνωστική πηγή σε 

έναν παθητικό αποδέκτη». Γι’ αυτό το  μοντέλο επικοινωνίας «η διαδικασία 

επικοινωνίας εθεωρείτο γραμμική, εκείνος που προσδιόριζε το περιεχόμενο του 

μηνύματος ήταν ο μεταδότης ή ο επικοινωνών, και ο αποδέκτης του μηνύματος 

έπρεπε να δέχεται παθητικά τις πληροφορίες όπως διαβιβάζονταν»339.  Αντίθετα, για 

το πολιτισμικό μοντέλο επικοινωνίας, κατά το οποίο, όπως έλεγε ο Cameron 

παραφράζοντας τον Marshall McLuhan, «το medium είναι το μήνυμα, το μήνυμα  

είναι το αντικείμενο, το αντικείμενο είναι το medium»340, η επικοινωνία «νοείται ως 

διαδικασία συμμετοχής και συσχετισμού. Η επικοινωνία εκλαμβάνεται ως σειρά 

διαδικασιών και συμβόλων μέσω των οποίων η πραγματικότητα παράγεται, 

συντηρείται, διορθώνεται και μεταβάλλεται»341.  

Συσχετίζοντας αυτά τα  μοντέλα  επικοινωνίας με τις θεωρίες της γνώσης που 

προϋποθέτουν και συνεπάγονται, η Hooper-Greenhill παρατηρεί πως, ενώ το πρώτο 

                                                           
338 E. Hooper-Greenhill, Σκέψεις…, ό.π,σ. 47 
339 Ibid, σ. 48. Αν και προσαρμοσμένο στην σημερινή πολυμορφία των μουσειακών οργανισμών,  
πολυείδια των μουσειακών μέσων, ποικιλομορφία των δεκτών και δυνατότητα ανατροφοδότησης της 
λογικής της έκθεσης από τον επισκέπτη (βλ. D. Cameron, «Un point de vue: le musée considéré 
comme système de communication et les implications de ce système dans les programmes éducatifs 
muséaux», 1968, αναδημοσιευμένο στο Vagues, T.,Une anthologie…, ό.π, σ. 259-270), άρα, αν και 
δεν αποτελεί τον ιδεατό τύπο αυτού του υποδείγματος στο χώρο του αντίστοιχου προβληματισμού, 
συνηθίζεται να  παρουσιάζεται ως σύγχρονη εκδοχή αυτού του μοντέλου η πρόταση του Cameron, 
σύμφωνα με την οποία τον καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της επικοινωνίας των μουσειακών 
εκθεμάτων κατέχουν οι επιλογές του επιμελητή, αρχή της επιλογής των αντικειμένων, των θεμάτων, 
του τρόπου και της μορφής της προσέγγισής τους. Όπως σημειώνει, «c’est avec conviction que je dis 
que le musée doit se limiter à ce qu’il sait le mieux, c’est-à-dire à presenter des concepts au moyen de 
réalités judicieusement sélectionnées au moyen de vraies choses [ibid.σ.279](…).Ce qui est innovateur, 
c’est de reconnaître que le système de communication du musée dépend du langage non verbal et que 
d’enseigner l’utilisation formelle et organisée d’un tel langage devrait faire partie de tout programme 
éducatif» [ibid.σ.269].  
340 D. Cameron, «Problèmes de langage en interprétation muséale»(1971), στο Vagues, T.,Une 
anthologie…, ό.π, σ.271-276 
341 Ibid, σ. 48. Να σημειώσουμε εδώ πως στη σημερινή συγκυρία, όπου τα μουσεία αντιμετωπίζουν 
οικονομικά προβλήματα, η πρώτη περικοπή που επιλέγεται είναι αυτή των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, καθώς οι διευθυντές μουσείων υπερτονίζουν την επικοινωνιακή λειτουργία των 
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υπόδειγμα στηρίζεται σε μια ρεαλιστική και θετικιστική επιστημολογία, και σε μια 

μηχανιστική θεωρία της μάθησης, το δεύτερο αντιμετωπίζει την πραγματικότητα ως 

προϊόν των επικοινωνιακών διαδράσεων μέσω ερμηνευτικών  ικανοτήτων και πάντα 

μέσα σε οροθετημένα διαπραγματευτικά πλαίσια. Έτσι, κατανοούμε γιατί το πρώτο 

μοντέλο επικοινωνίας δίνει χώρα στη δημιουργία εκθέσεων στις οποίες «οι 

εσωτερικές διαδικασίες του μουσείου υλοποιούνται δίχως εξωτερική αναφορά και 

χωρίς να έχει εξετασθεί η χρησιμότητα της έκθεσης», επιτρέποντας χωρίς να το 

θέλουν ή να το γνωρίζουν συχνά μια πολιτισμική επιβολή και έναν κοινωνικό 

έλεγχο342, ενώ το δεύτερο, επιτρέποντας εκθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η 

επικοινωνία των αντικειμένων τους γίνεται αντιληπτή «ως πολιτισμική διαδικασία 

που συνδέει ανθρώπους μέσα σε ιδιαίτερα χωρο-πλαίσια και ως τμήμα 

συγκεκριμένων τελετουργικών διαδικασιών, διευκολύνει, υποθέτοντας την 

διαπραγματευτική φύση των κοινωνικών σχέσεων, έναν πλουραλισμό ερμηνειών» 343. 

Αν και το πρώτο επικοινωνιακό υπόδειγμα έχει επικρατήσει τους τελευταίους δύο 

αιώνες και εφαρμόζεται με παραλλαγές ακόμη και σήμερα σε πολλά μουσεία και 

πινακοθήκες, σταδιακά τα τελευταία πενήντα χρόνια διαπιστώνεται πως υπάρχει μια 

σαφής μετάθεση του ενδιαφέροντος, όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

προς το πολιτισμικό μοντέλο επικοινωνίας και την κατασκευαστικοκρατική θεώρηση 

της γνώσης και της μάθησης που βρίσκεται στην αρχή του. Όλο και περισσότερο 

πολλαπλασιάζονται οι εκθέσεις των οποίων η λογική αντιμετωπίζει τους επισκέπτες 

ως ενεργά υποκείμενα  ικανά να κατανοήσουν το κοινωνικό τους περιβάλλον, και 

                                                                                                                                                                      
μουσείων, η οποία θα μπορούσε να έχει άμεσα οικονομικά αποτελέσματα, αποδεσμεύοντάς την από 
την καθαρά εκπαιδευτική της σύνδεση.  
342 Βλ, για παράδειγμα, D. Cameron, «Problémes»…,ibid   
343 E. Hooper-Greenhill, Σκέψεις…, ό.π.σ. 48.        
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στην προκειμένη περίπτωση να (συν)διαμορφώσουν το νόημα των μουσειακών 

αντικειμένων344.  

Πράγματι, όλες οι προτάσεις και συστάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της 

κονστρουκτιβιστικής θεώρησης της μάθησης και της γνώσης στο χώρο της 

εκπαιδευτικής λειτουργίας των μουσείων συντείνουν στην ενθάρρυνση της μάθησης 

ως μιας δομούσας κοινωνικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, για να αναφερθούμε 

πάλι στον Hein, εκπρόσωπο και υποστηρικτή αυτής της θεωρίας στο χώρο των 

μουσείων, προτείνονται δημιουργία μουσειακών χώρων στην προοπτική να 

καταστούν πιο φιλόξενοι και άνετοι για όλους τους επισκέπτες, αποτελεσματική 

υποδοχή της επίσκεψης, ποικιλία τεχνικών και μέσων ικανών να προσφέρουν έναν 

πλουραλισμό εννοιών και εμπειριών κατά την επαφή και αλληλόδραση με τα 

αντικείμενα, συνεργασία με συμπληρωματικούς οργανισμούς προκειμένου να 

διαιωνισθεί και να εμπλουτισθεί η μουσειακή εμπειρία, κ.ά.345. Ή, για να θυμηθούμε 

άλλους θεωρητικούς της αλληλοδραστικής θεώρησης, όπως οι Falk και Dierking346, 

οι οποίοι, αναγνωρίζοντας και αυτοί την κοινωνική διάσταση της μουσειακής 

εμπειρίας και αποδεχόμενοι την άποψη πως και το μουσείο κατασκευάζει ερμηνείες 

και πως οι επισκέπτες ανασυνθέτουν και οικειοποιούνται με ιδιαίτερο τρόπο τα 

μηνύματά του, προτείνουν μια σειρά από διαδραστικά μέσα στην υπηρεσία της 

επικοινωνίας των μηνυμάτων των μουσειακών αντικειμένων ικανά να ενθαρρύνουν 

την ενεργή συμμετοχή των επισκεπτών347, να συντείνουν στην ενθάρρυνση της 

μάθησης ως μιας δομούσας κοινωνικής δραστηριότητας348.     

                                                           
344 Βλ. Αναλυτικότερα E. Hooper-Greenhill (επιμ), The educational role of the museum, Routletge, 
1994. 
345 Βλ. G. Hein, Learning…ό.π,σ. 155-170 
346 Όπως  βλ. Falk, Dierking, The museum experience, Whalesback Books, 1992 
347 Βλ. αναλυτικότερα Μ. Οικονόμου, Μουσείο…, ό.π, σ. 81-91. 
348 Βλ. ενδεικτικά παραδείγματα στο Παράρτημα Ι του παρόντος μέρους. 
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Ωστόσο, και τα δύο αυτά αντιθετικά μοντέλα μάθησης, τα οποία απορρέουν από 

αντίστοιχες αντιθετικές θεωρίες για τη γνώση και την πραγματικότητα, δηλαδή τόσο 

o πρώτος πόλος αυτού του θεωρητικού διαζεύγματος, οι βασιζόμενες σε έναν 

αντικειμενιστικό τρόπο της γνώσης θεωρήσεις της μάθησης  που αναφέραμε 

παραπάνω  (διδακτισμός,  συμπεριφορισμός, θεωρία της ανακάλυψης),  όσο και  ο 

δεύτερος πόλος αυτού του διαζεύγματος, η βασιζόμενη σε έναν υποκειμενιστικό 

τρόπο της γνώσης θεώρηση της μάθησης, αυτή της κατασκευαστικοκρατικής 

θεώρησης, μοιράζονται, λιγότερο ή περισσότερο το καθένα,  μια αντιδιαθεσιοκρατική 

άποψη για την πρακτική, αποκλείοντας ή παραγνωρίζοντας, έτσι, από την θεωρητική 

τους αρχιτεκτονική διαθεσιακές έννοιες. Έννοιες απαραίτητες για την κατανόηση και 

την εξήγηση πολιτισμικών πρακτικών, όπως είδαμε, αποδεχόμενοι την αναγκαιότητά 

τους, στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας.  

Προκειμένου, λοιπόν, να αποσαφηνίσουμε αυτήν την αντιδιαθεσιοκρατική άποψή 

τους για την πρακτική, την αντίθεσή τους δηλαδή με την άποψη που προωθήσαμε στο 

δεύτερο μέρος της εργασίας μας ενεργοποιώντας την θεωρία του Πιερ Μπουρντιέ για 

την αισθητική διάθεση και πρακτική, σύμφωνα με την οποία, τελικά, μπορούμε να 

κατανοήσουμε τις ανθρώπινες συμπεριφορές και, πιο γενικά, τις κοινωνικές 

κανονικότητες — όπως λ.χ. στην περίπτωσή μας αυτή της συστηματικής επίσκεψης 

ορισμένων κοινωνικών κατηγοριών στα μουσεία — ως καθορισμένες από τις 

διαθέσεις των κοινωνικών υποκειμένων, δηλαδή από κανονιστικούς νόμους που 

φέρουν τα υποκείμενα, θα προχωρήσουμε σε μια παρουσίαση των θεμελιωδών 

διανοητικών θέσεων της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας που προϋποθέτει αυτή η 

θεωρία της αισθητικής διάθεσης, καθώς και των επιστημολογικών συνεπειών που 

επιφέρει στη θεωρία της μάθησης που συνεπάγεται.  
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Για την παρουσίαση αυτή θα βασισθούμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις αναλύσεις 

του φιλόσοφου Emmanuel Bourdieu349, ο οποίος, συνδυάζοντας την φιλοσοφία του 

πραγματισμού, από τον Peirce μέχρι τον Mellor, περνώντας από τον Ramsey, με τα 

αποτελέσματα ερευνών από το χώρο των κοινωνικών επιστημών, εργάσθηκε προς 

αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να 

κατανοήσουμε και τις θεωρητικές διαφορές ή αποστάσεις που διατηρούν με αυτή τα 

δυο βασικά θεωρητικά υποδείγματα για τη μάθηση που ενεργοποιούνται στα 

κυρίαρχα είδη μουσειοπαιδαγωγικών μοντέλων που αναφέραμε παραπάνω.  

Κατ’αρχάς, ο νομολογικός χαρακτήρας των διαθέσεων που προϋποθέτει η θεωρία της 

αισθητικής διάθεσης που προωθεί ο Πιερ Μπουρντιέ φαίνεται να προϋποθέτει πως 

«ως νόμος, δηλαδή δεδομένου ότι εγκλείει το άπειρο, η διάθεση δεν μπορεί να  γίνει 

γνωστή μέσω της διαίσθησης (intuition). To ανθρώπινο πνεύμα δεν μπορεί να έχει 

παρά μια συμπερασματική, υποθετική και προσωρινή γνώση, θεμελιωμένη σε έναν 

απαγωγικό συλλογισμό (abductif), δηλαδή μέσω της προοδευτικής και αόριστης 

προσαρμογής μιας σειράς επεξηγηματικών υποθέσεων σε μια αόριστη σειρά ενικών 

εμπειριών»350. Αυτός όμως ο «απαγωγικός συλλογισμός» την στιγμή που διενεργείται 

δεν βασίζεται σε μια σειρά ρητών και συνειδητών κριτηρίων τα οποία αναπαριστούμε 

κατά ή μετά την πρακτική μας, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις351. 

«Γνωρίζουμε να αναγνωρίζουμε τις διαθέσεις του άλλου συμπεραίνοντας απαγωγικά 

                                                           
349 E. Bourdieu, Savoir faire, contribution à une théorie dispositionnelle de l’action, Seuil, 1998. 
Προκειμένου να θεματοποιηθούν συστηματικά και ρητά οι επιστημολογικές αρχές αυτής της 
φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, αποφύγαμε στην παρουσίασή τους να αναφερθούμε σε όλο αυτό το 
πλούσιο και αυστηρό αποδεικτικό φιλοσοφικό και επιστημονικό πλαίσιο που χρησιμοποίησε ο 
συγγραφέας προκειμένου να την θεμελιώσει. 
350 Ibid, σ. 110 
351 Παραδείγματα του γεγονότος αυτού θα μπορούσαμε να δούμε στις περιπτώσεις της κοινωνικής 
ταυτοποίησης, και ειδικότερα στις περιπτώσεις των κοινωνικών ερευνών όπου οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ο κοινωνικός επιστήμονας στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια μη βίαιη 
επικοινωνία με τα κοινωνικά υποκείμενα που μελετά  έχουν να κάνουν με τις αναντιστοιχίες των 
βασισμένων σε τέτοια «υποθετικά συμπεράσματα» κοινωνικών ταυτοποιήσεων μεταξύ ερευνητών και 
ερωτώμενων, βλ. J. Gumperz, Engagez la conversation, Minuit, 1989, W.Labov, Sociolinguistique, 
Minuit,1976      
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στη βάση της συμπεριφοράς του(...). Σημειώνουμε πως οι διαθεσιακοί νόμοι έχουν 

την ιδιαιτερότητα πως η διαδικασία η οποία επιτρέπει να τους γνωρίσουμε είναι 

λογικά ανάλογη με αυτή η οποία επιτρέπει να τους αποκτήσουμε»352.    

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η ίδια αυτή θεωρία προϋποθέτει πως μια διάθεση δεν είναι 

μια απλή δυνατότητα, αλλά μια επιρρέπεια, μια ροπή, μια κλίση. «Με άλλα λόγια, ο 

διαθεσιακός νόμος δεν περιγράφει μόνο αυτό που ένα άτομο θα μπορούσε να είναι, 

περιγράφει αυτό που μπορεί πραγματικά να είναι και αυτό που τείνει πραγματικά να 

είναι»353. Η θέση αυτή οδηγεί τόσο στην άρνηση της άποψης πως είναι δυνατόν να 

υπάρξουν αποκτημένες καθαρές ικανότητες όσο και στην αναγνώριση της ύπαρξης 

μιας «ταυτόχρονα λογικής και οντολογικής εξάρτησης των διαθέσεων σε σχέση με τις 

επικαιροποιήσεις τους»354. Η θέση όμως αυτή οδηγεί επίσης, σύμφωνα με τον E. 

Bourdieu, στην υπόθεση τόσο πως η συντήρηση μιας αποκτημένης διάθεσης 

εξαρτάται από τη ένταξή της μέσα σε μια πρακτική σφαίρα ή από μια σφαίρα 

ομόλογων πρακτικών, στο εσωτερικό της οποίας η κατοχή αυτής της διάθεσης 

αποκτά αξία, όσο και πως μια διάθεση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως καθαρή 

ικανότητα,  καθώς έχει ανάγκη για να επικαιροποιηθεί  μια σχέση εξάρτησης από 

τους ίδιους δομικούς όρους οι οποίοι την παρήγαγαν. Στη βάση αυτής της αρχής, ο 

Πιερ Μπουρντιέ υποστήριζε πως στις ανθρώπινες πρακτικές «οι πρακτικές 

ταξινομήσεις, εργαλεία γνώσης και επικοινωνίας, τα οποία είναι η συνθήκη της 

συγκρότησης του νοήματος και της συναίνεσης πάνω στο νόημα, ασκούν την 

δομοποιητική τους επίδραση μόνον όταν είναι οι ίδιες δομημένες» 355.  

                                                           
352 E. Bourdieu, Savoir …, ό.π., σ. 111,110 
353 Ibid, σ.113 
354 Ibid, σ.113 
355 P.Bourdieu, Le sens pratique, Minuit, 1979, σ. 159 
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Επιπροσθέτως, η θέση αυτή βασίζεται επίσης σε δύο συμπληρωματικές υποθέσεις. 

Αφενός στην υπόθεση πως μια αποκτημένη διάθεση αποτελεί μια επένδυση η οποία 

πρέπει να αποδώσει οφέλη και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι 

διαθέσεις  είναι δυνατό να υπάρξουν ως καθαρές ικανότητες. Αφετέρου, πως «ως 

ροπές, δηλαδή ενεργητικά προσανατολισμένες στη δράση, οι διαθέσεις εμπλέκονται 

μέσα στο χρόνο αλλά, ως νόμων, η χρονικότητά τους δεν ταυτίζεται με αυτή των 

γεγονότων μέσω των οποίων εκδηλώνεται»356, καθώς αποτελούν πάντοτε μια πάντοτε 

εν δυνάμει επίκαιρη ύπαρξη.  

   Σε ένα τρίτο επίπεδο των αρχών αυτής της διαθεσιοκρατικής αντίληψης για την 

δράση που προϋποθέτει η θεωρία της αισθητικής διάθεσης του Μπουρντιέ, υπάρχει η 

υπόθεση πως οι «διαθέσεις αποτελούν προθεσιακές αρχές, διατηρώντας με το 

συγκείμενό τους μια όχι άμεση και δυαδική σχέση, όπως αυτή ενός μηχανικού 

stimulus στην απάντηση που παράγει, αλλά τριαδική, δηλαδή  μεσολαβημένη από  

συμβολικές κατασκευές (οι οποίες δεν περιορίζονται σε καθαρά διανοητικές και 

ρητές αναπαραστάσεις)»357. Σύμφωνα με την θέση αυτή, στην αρχή κάθε πρακτικής  

υπάρχει μια προθεσιακή εργασία δόμησης και οροθέτησης του χώρου δράσης στο 

εσωτερικό του οποίου, όπως έδειξε, για παράδειγμα, ο Merleau-Ponty358, παρεμβαίνει 

η διάθεση. Μόνο που για την διαθεσιοκρατική φιλοσοφική ανθρωπολογία ο 

τελεολογικός χαρακτήρας των διαθέσεων δεν φαίνεται να εξαρτάται από τη 

διαμόρφωση μιας συνειδητής πρόθεσης από πλευράς του κοινωνικού υποκειμένου, 

καθώς ένας σκοπός μπορεί να τεθεί χωρίς να αποτελέσει αντικείμενο μιας 

παράστασης, ιδιαίτερα όταν αποτελεί προϊόν μιας διαδικασίας εκσυνήθισης 

                                                           
356 E. Bourdieu, ό.π, σ.118 
357 Ibid, σ.119 
358 M. Merleau-Ponty,  La structure du compοrtement, Gallimard, 1949. Ένα  μικρό μέρος αυτών των 
αναλύσεών τους μπορεί κανείς να δει στο M. Merleau-Ponty, «Το σώμα ως αντικείμενο και η 
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(habituation) ή οροεξαρτοποίησης. Στην προοπτική αυτή ο Πιερ Μπουρντιέ 

επιχείρησε να θεμελιώσει την έννοια της έξης ως «προϊόντα των εξαρτήσεων που 

συνδέονται με μια ιδιαίτερη τάξη συνθηκών υπάρξεως, δηλαδή διαρκή και 

μεταθέσιμα συστήματα διαθέσεων, δομημένες δομές προδιατεθειμένες να 

λειτουργούν σαν δομούσες δομές, σαν αρχές που δημιουργούν και οργανώνουν 

πρακτικές και παραστάσεις οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στο στόχο τους 

χωρίς να υποτίθεται μια συνειδητή στόχευση των σκοπών και η ενεργός κυριαρχία 

των απαραίτητων διεργασιών για την επίτευξή τους»359.  

Συνεπώς, αυτή η εργασία η οποία οροθετεί την σφαίρα της συμπεριφοράς, δηλαδή 

την σφαίρα των δυνατών πρακτικών λύσεων, είναι, αν μπορούμε να το πούμε με αυτό 

τον τρόπο, αυθόρμητα προθεσιακή, καθώς ο προθεσιακός της προσανατολισμός 

διενεργείται ασύνειδα360. Κατανοούμε καλύτερα ίσως τώρα γιατί ο Πιερ Μπουρντιέ 

όριζε την διαθεσιακή έννοια της έξης ως  «προϊόν της ιστορίας» το οποίο «παράγει 

ατομικές και συλλογικές πρακτικές και, άρα, παράγει ιστορία, σύμφωνα με τα 

σχήματα που εγκυμονούνται από την ιστορία· εξασφαλίζει την ενεργητική παρουσία 

των παρελθουσών εμπειριών οι οποίες, αφού αποθηκευτούν σε κάθε οργανισμό με τη 

μορφή των σχημάτων αντίληψης, σκέψης και δράσης, τείνουν με μεγαλύτερη 

βεβαιότητα απ’ όλους τους αυστηρούς και ρητούς κανόνες να εγγυηθούν την 

ομοιομορφία των πρακτικών και τη συνέχειά τους μέσα στον χρόνο"361. Με άλλα 

                                                                                                                                                                      
μηχανιστική φυσιολογία», στο Δ. Μακρυνιώτη (επιμ), Τα όρια του σώματος. Διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις, Νήσος, 2004, σ. 133-148 
359 P. Bourdieu, Le sens ….., ό.π., σελ. 90 
360 Υπό αυτή την έννοια, ο Πιερ Μπουρντιέ σημείωνε πως «επειδή οι φορείς δεν γνωρίζουν ποτέ 
εντελώς αυτό που κάνουν, γι’ αυτό που κάνουν έχει περισσότερο νόημα απ’ όσο το γνωρίζουν», Ibid, 
σ. 116. 
361 Ibid , σελ. 91. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ πως στα πλαίσια αυτής της λογικής ο Πιερ 
Μπουρντιέ αντιμετωπίζει το σώμα ως αυτή την ιδιότυπη εστία δύναμης, μια εστία γεμάτη από 
«ναρκωμένες προσταγές». Όπως σημείωνε ο ίδιος, η  εφαρμογή θεμελιωδών σχημάτων στο ίδιο το 
σώμα αποτελεί αναμφίβολα μια από τις προνομιούχες περιπτώσεις των ενσωματώσεων των σχημάτων, 
«και δεν θα καταλήγαμε να απαριθμούμε τις αξίες που έχουν γίνει σώμα με την μετουσίωση που 
επιχειρεί η λαθραία πειθώ μιας σιωπηρής παιδαγωγικής, ικανής να εγχαράξει μια ολόκληρη 
κοσμολογία, μια ηθική, μια μεταφυσική, μια πολιτική, διαμέσου εντολών τόσο ασήμαντων όπως 
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λόγια, κατανοούμε καλύτερα γιατί η έξις, σύμφωνα με τον Μπουρντιέ, αποτελεί ένα 

σύστημα γενετήριων σχημάτων, μόνιμων διαθέσεων, που επιτρέπει «την ελεύθερη 

παραγωγή όλων των σκέψεων, των αντιλήψεων και των δράσεων οι οποίες 

εγγράφονται στα συμφυή όρια των ιδιαίτερων συνθηκών της παραγωγής της και μόνο 

μέσα σ’ αυτά»· σύστημα διαθέσεων, λοιπόν, για την πρακτική, η έξις «είναι ένα 

αντικειμενικό θεμέλιο κανονικών συμπεριφορών, άρα της κανονικότητας των 

συμπεριφορών», και αν κάποιος μπορεί να προβλέψει τις πρακτικές είναι γιατί η έξις 

είναι αυτή που κάνει τους φορείς της να συμπεριφέρονται κατά έναν ορισμένο τρόπο 

σε ορισμένες περιστάσεις.362 

Σε ένα τέταρτο επίπεδο των αρχών αυτής της διαθεσιοκρατικής αντίληψης για την 

δράση που προϋποθέτει η θεωρία της αισθητικής διάθεσης του Πιερ Μπουρντιέ, 

σύμφωνα, πάντα, με τον Εμμανυέλ Μπουρντιέ, οι διαθέσεις είναι ανοιχτές στην 

αλλαγή και στις πιθανές προσαρμογές που απαιτούνται από την πρακτική και μέσα 

στην πρακτική, και γι’ αυτό τον λόγο χαρακτηρίζονται από ένα είδος 

απροσδιοριστίας363. Η απροσδιοριστία αυτή καθιστά δυνατή την συνεχή προσαρμογή 

στους μετασχηματισμούς που πλήττουν τις σφαίρες πρακτικής μέσα στις οποίες 

                                                                                                                                                                      
“στάσου όρθιος” ή “μην κρατάς το μαχαίρι σου με το αριστερό χέρι”, και να εγγράψει στις πλέον 
ασήμαντες φαινομενικά λεπτομέρειες της διαγωγής, της συμπεριφοράς ή των σωματικών και λεκτικών 
τρόπων τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτισμικού αυθαίρετου, τοποθετημένες έτσι έξω από τα όρια της 
συνείδησης και της διασάφησης». P.Bourdieu, Le sens … ό.π., σ. 117. Υπό αυτή την λογική η  σχέση 
με το σώμα, η οποία αποτελεί θεμελιώδη διάσταση της έξεως, δεν περιορίζεται, σύμφωνα με την 
θεωρία της πρακτικής, σε μια εικόνα του σώματος που θα απετελείτο από την αναπαράσταση του 
σώματος που παράγουν και αποδίδουν οι άλλοι. «... κυρίως διότι η διαδικασία κτήσεως, πρακτική 
μίμησης (μιμητισμού) η οποία ως προσποίηση, εμπλέκοντας μια καθολική σχέση συνταύτισης, δεν 
είναι παρά μια απομίμηση προϋποθέτοντας την συνειδητή προσπάθεια για την αναπαραγωγή μιας 
πράξης, μιας ομιλίας ή ενός αντικειμένου σαφώς ορισμένου ως προτύπου, και η διαδικασία 
αναπαραγωγής η οποία, ως πρακτική επανενεργοποίηση, αντιτίθεται τόσο σε μια ανάμνηση όσο και σε 
μια γνώση, τείνουν να ολοκληρωθούν χωρίς να φτάνουνε το επίπεδο της συνείδησης και της 
έκφρασης, άρα της ανασκοπικής απόστασης που προϋποθέτουν». P.Bourdieu, Le sens ….., ό.π.,σ. 122-
123. Την βασική λογική αυτών των θέσεων ειδικότερα ως προς τις τεχνικές του σώματος βλ. στο M. 
Mauss,  Sociologie et anthropologie, recueil de textes, préface de Claude Lévi-Strauss, Presses 
universitaires de France, 1950.   
362 P.Bourdieu, Le sens…., ό.π,  σ,91-92 
363E. Bourdieu, Savoir faire…., σ. 127. Δεν θα υπεισέλθουμε στους διάφορους τρόπους 
απροσδιοριστίας των διαθέσεων, καθώς αυτό ξεπερνά και τα πλαίσια αυτής της εργασίας και τις 
δυνατότητες αυτής της ανάλυσης , βλ. Ibid, σ.129-135, 
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ενεργοποιούνται τα κοινωνικά υποκείμενα  και επικαιροποιούνται οι διαθέσεις τους. 

Η απροσδιοριστία που χαρακτηρίζει τις διαθέσεις είναι αναγκαία προκειμένου οι 

διαθέσεις να κανονικοποιούν τις δράσεις τους και συνεπώς να προσαρμόζονται στα 

νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις των συνεχώς νέων οροεξαρτήσεων που 

προσφέρουν οι νέοι χώροι πρακτικής. Επιπροσθέτως, ο αναστοχαστικός έλεγχος που 

προϋποθέτει  αυτή η προσαρμογή και αυτoκανονικοποίηση των διαθέσεων, αυτός ο 

διαθεσιακός έλεγχος, δεν είναι  συνειδητός ή μηχανικός, δηλαδή υπολογιστικού 

τύπου364.  

Στη βάση αυτής της ιδέας ο P. Bourdieu υποστηρίζει πως  η ιδέα της λογικής των 

πρακτικών, δηλαδή η ιδέα της πρακτικής λογικής των συμπεριφορών που παράγουν 

οι διαθέσεις, «λογική καθεαυτή», χωρίς συνειδητό στοχασμό ή λογικό έλεγχο, δεν 

έχει να κάνει την καθαρή λογική. «Αυτή η παράδοξη λογική είναι η λογική κάθε 

πρακτικής ή, καλύτερα, κάθε πρακτικής αίσθησης»(...). «Δεν είναι εύκολο να 

μιλήσουμε για την πρακτική παρά με αρνητικό τρόπο και προπάντων να μιλήσουμε 

γι’ αυτό που, φαινομενικά, έχει πιο μηχανικό, πιο αντίθετο προς τη λογική της 

σκέψης και του λόγου. (...). Πρέπει ν’ αναγνωρίσουμε στην πρακτική μια λογική που 

δεν είναι αυτής της λογικής, για ν’ αποφύγουμε να της ζητήσουμε περισσότερη 

λογική απ’ όση μπορεί να δώσει και να καταδικαστούμε έτσι ώστε να της 

αποσπάσουμε ασυναρτησίες είτε να της επιβάλουμε μια αναγκαστική συνοχή. Η 

ανάλυση των διαφόρων χαρακτηριστικών, στενά εξαρτημένων άλλωστε απ’ αυτό που 

μπορούμε ν’ αποκαλέσουμε φαινόμενο θεωρητικοποίησης (effet de théorisation), 

(αναγκαστικός συγχρονισμός του διαδοχικού και τεχνητή ολοποίηση, 

ουδετεροποίηση των λειτουργιών και υποκατάσταση του συστήματος των προϊόντων 

στο σύστημα των αρχών παραγωγής κλπ.), προκαλεί την εμφάνιση, σε αρνητικό, 

                                                           
364 E. Bourdieu, Savoir faire ..,ό.π. σ.136.   
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ορισμένων από τις ιδιότητες της λογικής της πρακτικής, που διαφεύγουν εξ ορισμού 

κατά τη θεωρητική σύλληψη. Αυτή η πρακτική λογική –με τη διπλή έννοια του όρου– 

δεν μπορεί να οργανώσει όλες τις σκέψεις και τις δράσεις μέσω κάποιων γενετήριων 

αρχών στενά συνδεδεμένων μεταξύ τους και με τη συγκρότηση ενός “όλου” πρακτικά 

ολοκληρωμένου, επειδή όλη η οικονομία της, που στηρίζεται στην αρχή της 

οικονομικής λογικής, προϋποθέτει τη θυσία της ακρίβειας προς όφελος της 

απλότητας και της γενικότητας και επειδή βρίσκει στην “πολυθεσία” τις 

προϋποθέσεις της καλής χρήσης της πολυσημίας. Αυτό σημαίνει ότι τα συμβολικά 

συστήματα οφείλουν την πρακτική συνοχή τους, δηλαδή την ενότητά τους και τις 

κανονικότητές τους, αλλά και την ασάφεια και τις αρρυθμίες τους και ιδίως τις 

ασάφειές τους, στο γεγονός ότι αποτελούν προϊόν πρακτικών που δεν μπορούν να 

εκτελέσουν τις πρακτικές λειτουργίες τους παρά στο μέτρο που εμπλέκουν, στην 

πρακτική κατάσταση, αρχές που δεν είναι μόνο συνεκτικές, δηλαδή ικανές να 

δημιουργήσουν πρακτικές εγγενώς συνεκτικές και συγχρόνως εναρμονιζόμενες με τις 

αντικειμενικές συνθήκες, αλλά και πρακτικές, με την έννοια ότι είναι “βολικές” 

(commode), δηλαδή εύχρηστες και ευπρόσιτες, επειδή υπακούουν σε μία λογική 

πτωχή και οικονομική»365. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον Πιερ Μπουρντιέ, η 

πρακτική αίσθηση, αυτή η πρακτική λογική που παράγουν οι διαθέσεις,  «επιλέγει» 

αντικείμενα και πράξεις και κατ’ επέκταση ορισμένα από τα χαρακτηριστικά τους 

(και, κρατώντας αυτά που καθορίζουν τι πρέπει να γίνει σε μια δεδομένη κατάσταση, 

διακρίνει ιδιότητες που είναι κατάλληλες και άλλες που δεν είναι) μέσα στη «λογική 

του περίπου και του ασαφούς»· κυριευμένη απ’ αυτό περί του οποίου πρόκειται, 

ολοκληρωτικά παρούσα στο παρόν και στις πρακτικές λειτουργίες που ανακαλύπτει 

με τη μορφή αντικειμενικών δυνατοτήτων, η πρακτική αποκλείει την επιστροφή στον 

                                                           
365  P. Bourdieu, Le sens….,.π., σσ. 135, 144-145.  
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εαυτό της (δηλαδή στο παρελθόν) αγνοώντας τις αρχές που την υπαγορεύουν και τις 

δυνατότητες που περικλείει και τις οποίες δεν μπορεί ν' ανακαλύψει παρά με το να τις 

κινητοποιεί, δηλαδή με το να τις ξεδιπλώνει μέσα στον χρόνο366.  

Ωστόσο, σύμφωνα με την διαθεσιοκρατική αντίληψη για την δράση, η 

απροσδιοριστία κάθε διάθεσης, δηλαδή η δυνατότητα προσαρμογής της,  βρίσκεται 

σε συνάρτηση με την ένταση της επίρρωσης που έλαβε και, κατά συνέπεια, όλα 

τείνουν να δείξουν πως υπάρχει «ένα κατώφλι επίρρωσης των διαθέσεων πέραν του 

οποίου η πιθανότητα της αλλαγής τους είναι τόσο ισχνή, ώστε είναι αμελητέα, με 

τρόπο ώστε οι διαθέσεις αυτές να θεωρούνται αθεράπευτα στερεοτυπωμένες»367. Με 

άλλα λόγια, η αμεταβλητότητα των οροεξαρτήσεων τείνει να καταστρέψει την 

διάθεση προς απόκτηση διαθέσεων, η οποία και αποτελεί ένα βασικό τύπο 

απροσδιοριστίας των διαθέσεων.  

Αν συμφωνήσουμε με ό,τι προηγείται, η καθαρά επιστημολογικού τύπου ερώτηση 

που συνεπαγωγικά ακολουθεί έχει να κάνει με την δυνατότητα συνδυασμού του 

νομολογικού χαρακτήρα των διαθέσεων που απαιτεί η διαθεσιοκρατία με την 

ιδιότητα της  δυνατότητας  συνεχούς προσαρμογής των διαθέσεων που υποστηρίζει. 

Πώς απαντά η διαθεσιοκρατική θεωρία της δράσης σε αυτό το ερώτημα;  

Σύμφωνα με τον E. Bourdieu, η αρχή των παρατηρούμενων κανονικοτήτων δεν 

εδράζεται μέσα στην ίδια την ατομική πρακτική των κοινωνικών υποκειμένων αλλά 

                                                           
366 Ibid, σ 154. Άρα, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί ο Πιερ Μπουρντιέ υποστήριζε πως  αυτό που 
έχει μαθευτεί διά σώματος δεν είναι κάτι που έχουμε, σαν μια γνώση που μπορούμε να την 
κρατήσουμε και να την προβάλουμε, αλλά κάτι που είμαστε, και άρα πως οι δομές που συμβάλλουν 
στην κατασκευή του κόσμου των αντικειμένων κατασκευάζονται μέσα στην πρακτική ενός κόσμου 
αντικειμένων κατασκευασμένων σύμφωνα με τις ίδιες δομές. «Αυτό το “υποκείμενο”, γεννημένο από 
τον κόσμο των αντικειμένων, δεν υψώνεται ως υποκειμενικότητα απέναντι μιας αντικειμενικότητας: ο 
αντικειμενικός κόσμος είναι φτιαγμένος από αντικείμενα που είναι το προϊόν σειράς δομημένων 
διεργασιών “αντικειμενοποίησης”, σύμφωνα με τις ίδιες τις δομές που του εφαρμόζει η έξις». 
P.Bourdieu, Ibid, ό.π., σ. 130. 
367 E. Bourdieu, ό.π.σ.133. Η «ανομία» που εκδηλώνουν οι συμπεριφορές των πιο εξαθλιωμένων 
στρωμάτων των πόλεων που περιγράφει ο Ντυρκέμ μπορεί, υπό αυτή την οπτική, να θεωρηθεί ως η 
έκφραση της αδυναμίας των διαθέσεων των συγκεκριμένων ατόμων για απόκτηση νέων διαθέσεων, 
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πρέπει να αναζητηθεί μέσα στην εγγενή λογική των θεσμών που αποτελούν το 

πλαίσιό τους και μέσα στους οποίους συμμετέχουν368. Ειδικότερα, ο κριτικός μη 

ατομικιστικός διαθεσιοκρατισμός, που φαίνεται να υποστηρίζει την θεωρία του Πιερ 

Μπουρντιέ, υποθέτει πως «α. μια διάθεση είναι σχετικά εξαρτημένη από τις νόρμες 

της πρακτικής σφαίρας με την οποία συνδέεται, και β. μια διάθεση αποτελεί μια 

ατομική ιδιότητα, υπό την έννοια πως δεν φέρεται μόνο από ένα άτομο αλλά 

συνδέεται με αυτό»369.  

Στην προοπτική αυτή βασίστηκε η θεωρία της πρακτικής του P.Bourdieu και πρότεινε 

πως η ανάλυση των αντικειμενικών δομών είναι επίσης, και παράλληλα, μια ανάλυση 

των γνωστικών δομών που οι φορείς ενεργοποιούν μέσα στην πρακτική, ή καλύτερα 

πως υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ των κοινωνικών δομών και των νοητικών δομών, 

μεταξύ των αντικειμενικών διακρίσεων του κοινωνικού κόσμου – διακρίσεων κατά 

φύλα, κατά γενεές, αλλά κυρίως ανάμεσα σε κυρίαρχους και κυριαρχούμενους στα 

διάφορα πεδία – και των αρχών κρίσης και διάκρισης που οι φορείς τους 

εφαρμόζουν370. Κατανοούμε έτσι, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της έρευνάς 

μας, κυρίως με αυτά που έδειξαν την φυσική σχέση των καλλιεργημένων ατόμων με 

το χώρο του μουσείου, γιατί σύμφωνα με τον Πιερ Μπουρντιέ «η απόλυτη και άμεση 

υποταγή –εκείνη της δοξικής εμπειρίας του γενέθλιου κόσμου, κόσμου χωρίς 

εκπλήξεις, όπου τα πάντα μπορούν να θεωρηθούν αυτονόητα, γιατί οι ενυπάρχουσες 

τάσεις της καθεστηκυίας τάξης προηγούνται διαρκώς των προσδοκιών που είναι 

αυθόρμητα διατεθειμένες να τις προσλάβουν– εγκαθιδρύεται πάνω στη βάση της 

                                                                                                                                                                      
αδυναμίας που καθορίζεται από την μη προβλεψιμότητα των ιδιαιτέρως ασταθών όρων ύπαρξής τους. 
Βλ. Ε.Durkheim, De la division du travail social, PUF, 1986, σ. 343-366. 
368Ibid, σ.140 .Βλ.ανάλογες αναλύσεις στο Ε. Durkheim, Pragmatisme et sociologie, Librairie J.Vrin, 
1955, των  οποίων την αρχή των συλλογισμών έχει δανεισθεί και επεκτείνει  ο Π. Μπουρντιέ. 
369 E. Bourdieu , ό.π.  σ.143 
370 Βλ, ειδικότερα, P.Bourdieu, La Noblesse d’État..., ό.π., σ. 10-12  
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αρχικής συνενοχής ανάμεσα στις γνωστικές δομές και τις αντικειμενικές δομές από τις 

οποίες αυτές προέρχονται»371. Και, συνεπώς, στη βάση αυτής της θέσης, γιατί ο Πιερ 

Μπουρντιέ υποστήριζε, όπως είδαμε στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας, πως οι 

κατηγορίες σκέψης, αντίληψης, αποτίμησης, δράσης, αίσθησης, τις οποίες 

ενεργοποιούν τα κοινωνικά υποκείμενα για να αντιληφθούν τον κοινωνικό κόσμο είναι 

το προϊόν της ενσωμάτωσης των αντικειμενικών δομών αυτού του ίδιου κόσμου· και το 

γεγονός αυτό επιτρέπει τη θεμελίωση της άμεσης παρουσίας του κοινωνικού κόσμου, η 

οποία αποτελεί προϋπόθεση της  κοινωνικής δράσης, καθώς και τον αυτονόητο 

χαρακτήρα της καθημερινής εμπειρίας αυτού του κόσμου. 

Αυτή η τελευταία θέση υποστηρίζεται από το διαπιστωμένο γεγονός πως οι 

«αποκτημένες διαθέσεις  διαθέτουν πάντα μια αδράνεια, δηλαδή μια εγγενή τάση 

διαιώνισης, ανεξάρτητα από τους δομικούς όρους που τις  γέννησαν»372, καθώς και 

από τις μεταβολές τους373. Ωστόσο, η αυτονομία της διάθεσης, δηλαδή η αδράνεια 

που τη χαρακτηρίζει, δεν είναι απόλυτη. Όπως σημειώνει ο Εμμανυέλ Μπουρντιέ, 

μια διάθεση είναι πάντα, σε αναλογίες που μπορούν να μεταβληθούν, σχετικά 

εξαρτημένη σε σχέση με τους όρους που την παρήγαγαν και την συντηρούν, αλλά, 

επίσης, σχετικά αυτόνομη  σε σχέση με αυτούς τους ίδιους όρους. Η αυτονομία της 

διάθεσης έχει συνεπώς δύο χαρακτηριστικά: ως εσωτερικευμένος νόμος, η διάθεση 

είναι αυτόνομη, επειδή έχει αδράνεια, δηλαδή επειδή είναι σχετικά ανεξάρτητη  σε 

σχέση με τις διυποκειμενικές συνθήκες που την παρήγαγαν· ως απροσδιόριστος 

νόμος, δηλαδή εφόσον  είναι πάντα επανοροεξαρτοποιήσιμη και επενεκπαιδεύσιμη 

(...), η διάθεση  είναι αυτόνομη, επειδή δεν έχει μια απροσδιόριστη αδράνεια, γεγονός 

                                                           
371 P. Bourdieu, La Noblesse d'État, Grandes Écoles et esprit de corps, Παρίσι, Minuit, 1989, σ. 12. 
372 Ibid, σ.143 
373 Πράγματι, πολλές μελέτες έχουν αναδείξει φαινόμενα διαθεσιακής «υστέρησης» που απορρέουν 
από την αδράνεια των διαθέσεων. Βλ. σε αυτή, παραδείγματος χάρη, την προοπτική ερμηνείες 
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που δείχνει πως δεν συνδέεται απόλυτα με την σφαίρα καταγωγής της, δηλαδή 

παραμένει ανοιχτή, αν και οροεξαρτημένη, σε μελλοντικές 

επανοριοεξαρτοποιήσεις»374. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη αυτή θέση, θεωρώντας 

πως μια διάθεση δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο αν συντηρείται επαρκώς τόσο 

ώστε να παραμένει αποτελεσματική και να μην χάνει την δυνατότητα 

προσαρμοστικότητάς της, υποθέτει πως το επίκαιρο συγκείμενο μιας διάθεσης επιδρά 

πάνω στην διάθεση μέσω όμως των αντιστάσεων και των επαναμεταφράσεων που 

επιβάλλει η ιστορία που την γέννησε375.  

Τέλος, όλα αυτά τα προαπαιτούμενα αυτής της διαθεσιακής θεωρίας της δράσης 

απολήγουν με συνοχικό τρόπο σε μια τελευταία θέση, σύμφωνα με την οποία οι 

διαθέσεις εντάσσονται μέσα σε ένα σύστημα κυκλικής εξάρτησης, στο οποίο «είναι 

μάταιο να αναζητήσουμε τόσο μια λογική θεμελίωση όσο και μια αρχή: 1. Για να 

μπορέσει ένα άτομο να κατέχει μια διάθεση, πρέπει να συμμετάσχει σε μια συλλογική 

πρακτική  σφαίρα στο εσωτερικό της οποίας αυτή η διάθεση να είναι απαραίτητα ή 

απλώς δυνατή. 2. Αντιστρόφως, η ύπαρξη μιας πρακτικής σφαίρας εξαρτάται από 

αυτή των φορέων που έχουν διαθέσεις αναγκαίες για την λειτουργία της, δηλαδή που 

αποδέχονται τους κανόνες της ή καλύτερα τις χρήσεις της(…)»376. Με δυο λόγια, η 

διαθεσιακή θεωρία της δράσης υποστηρίζει πως η διάθεση, ως προθεσιακός νόμος, 

συνδέεται, μέσω μιας διαλεκτικής σχέσης, με μια  σφαίρα πρακτικής ή με ένα 

συνοχικό σύστημα πρακτικών. Στη βάση αυτής της υπόθεσης ο Π. Μπουρντιέ 

ισχυρίζεται, όπως σημειώνει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, «πως, επειδή η αρχή της 

                                                                                                                                                                      
σχετικές με την προσπάθεια εξήγησης των σχολικών επιλογών στο Π. Μπουρντιέ, Η διάκριση, ό.π. 
σ.185-213 . 
374 E. Bourdieu, ό.π. σ.146.  
375 Γι’ αυτό, και όπως έχει παρατηρηθεί, στις ίδιες κοινωνικές  θέσεις παρατηρούμε συχνά 
διαφορετικές  στάσεις, πρακτικές, αναπαραστάσεις οι οποίες συνδέονται με τις διαφορετικές 
κοινωνικές τροχιές των αντίστοιχων υποκειμένων. Βλ., για παράδειγμα, P. Bourdieu(dir), La misère du 
monde, Seuil, 1994  
376 E. Bourdieu, ό.π. σ.148.. 
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δομοποιητικής δραστηριότητας των κοινωνικών φορέων δεν είναι, όπως το θέλει ο 

αντιγενετικός και νοησιαρχικός ιδεαλισμός, ένα σύστημα καθολικών μορφών και 

κατηγοριών, αλλά ένα σύστημα ενσωματωμένων σχημάτων τα οποία, συγκροτούμενα 

στη διάρκεια της συλλογικής ιστορίας, αποκτώνται στη διάρκεια της ατομικής 

ιστορίας και λειτουργούν “στην πρακτική κατάσταση και για την πρακτική”, γι’ 

αυτόν τον λόγο, η κοινωνιολογία οφείλει να περιγράψει την κοινωνική γέννηση των 

αρχών κατασκευής και να αναζητήσει μέσα στον κοινωνικό κόσμο το θεμέλιο αυτών 

των αρχών, χωρίς να ξεχνά πως οι πρακτικές ταξινομήσεις είναι πάντοτε υποταγμένες 

σε πρακτικές λειτουργίες και προσανατολισμένες προς την παραγωγή κοινωνικών 

επιδράσεων»377.  

Η εφαρμογή της θεωρίας της αισθητικής διάθεσης που ενεργοποιεί ο Πιερ Μπουρντιέ 

στο χώρο της τέχνης και γενικότερα των πολιτισμικών πρακτικών βασίσθηκε στην 

επέκταση των θέσεων αυτής της επιστημολογικά θεμελιωμένης διαθεσιαρχίας 

(dispositionnalisme)  και στην ανάλυση των μορφών πίστης. Για το λόγο αυτό, θα 

πρέπει να προσθέσουμε εδώ πως, σύμφωνα με την θεωρία της πρακτικής του Πιερ 

Μπουρντιέ, οι πίστεις, όπως και οι διαθέσεις, η γένεση και η διαιώνιση των οποίων 

είναι συλλογικές, έχουν ανεξάρτητη ύπαρξη και δεν είναι αναγώγιμες στους 

διυποκειμενικούς καταναγκασμούς που τις παράγουν και, κατ’ επέκταση, εξαιτίας της 

προσίδιας αυτονομίας και αδράνειάς της, η διάθεση-πίστη, αυτή η δεύτερη 

ενσάρκωση του θεσμοθετημένου κανόνα, συμβάλλει στην ύπαρξη και στην επιβίωση 

του τελευταίου, έτσι ώστε να εγκαθιδρύεται μεταξύ τους μια σχέση εξάρτησης378.  

                                                           
377 Βλ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, «Pierre Bourdieu: Ο στοχαστής της “πρωτόγονης σκέψης” των 
στοχαστών της “πρωτόγονης σκέψης”», στο Ι.Λαμπίρη-Δημάκη, Νίκος Παναγιωτόπουλος(επιμ), 
Pierre Bourdieu, Κοινωνιολογία της Παιδείας, Δελφίνι-Καρδαμίτσα, 1996, σ. 23-48 
378 Βλ. Em. Bourdieu: Savoir faire. Contribution à  une théorie dispositionnelle de l’ action, Seuil 
1998, σ. 193-224. Βλ. επίσης C. Taylor, «Suivre une règle», Critique,579/580,1995,σ.554-572. 
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Κοντολογίς η υιοθέτηση των βασικών αυτών αρχών μιας κριτικής διαθεσιοκρατίας 

από την θεωρία της πρακτικής που προτείνει ο Πιερ Μπουρντιέ, ή, καλύτερα, η 

υιοθέτηση της επιστημολογικής και οντολογικής προοπτικής που εμπεριέχει  η έννοια 

της διάθεσης και της χρήσης της πίστης ως διάθεσης από τον Π. Μπουρντιέ, φαίνεται 

να είναι η κατάληξη ενός αναστοχασμού όσον αφορά την αποτυχία άλλων θεωριών 

της συμπεριφοράς και της πίστης: «Του ιντελεκτουαλισμού, ο οποίος, όταν δεν 

αποδίδει στους δρώντες φορείς απίθανες διανοητικές ικανότητες, τους προσδίδει μια  

θεωρησιακή και υπολογιστική σχέση με τον κόσμο και τη δράση· του υλισμού, ο 

οποίος δεν κατορθώνει να εξηγήσει την προθετικότητα της συμπεριφοράς· της 

μηχανοκρατίας, η οποία, συνδεόμενη εξίσου με τον υλισμό και την νοησιαρχία, 

προσκρούει στο μερίδιο ενδογενούς απροσδιοριστίας την οποία εμπεριέχει κάθε 

πρακτικός προσδιορισμός και ταυτόχρονα στη δικαιωματικά απεριόριστη 

προσαρμοστικότητα την οποία καθιστά δυνατή αυτή η απροσδιοριστία· της 

συμβασιαρχίας (contractualisme), που αδυνατεί να συλλάβει την αναγκαιότητα και 

την υπερβατικότητα του νόμου· του ψυχολογισμού, που διαλύει το νόμο  μέσα στην 

απόλυτη απροσδιοριστία του συναισθήματος (affect)· του κοινωνιολογιστικού 

δομισμού, τέλος, από τον οποίο διαφεύγει το αδιαμφισβήτητο γεγονός της αδράνειας 

των κεκτημένων προσδιορισμών»379. 

Όλες, όμως, αυτές οι θέσεις, οι οποίες επιχειρούν να επιτρέψουν την ενεργοποίηση 

διαθεσιακών εννοιών μέσα στην επιστημονική περιγραφή της πραγματικότητας, που 

μόλις πολύ σύντομα κωδικοποιήσαμε με την βοήθεια των αναλύσεων  του Εμμανυέλ 

Μπουρντιέ, προκειμένου να καταδειχθούν τα προαπαιτούμενα της διαθεσιοκρατικής 

προοπτικής επιστημονικής ανάλυσης της επίσκεψης των μουσείων που διενεργήσαμε 

παραπάνω με την βοήθεια της έννοιας της αισθητικής διάθεσης που δανειστήκαμε 

                                                           
379 Em. Bourdieu, αυτόθι, σ. 265. 
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από τον Πιερ Μπουρντιέ, προϋποθέτουν και συνεπάγονται μια ολόκληρη διαθεσιακή 

θεωρία της μάθησης.  

Τις βασικές αρχές της θεωρίας αυτής οφείλουμε, στη συνέχεια, να θεματοποιήσουμε 

προκειμένου, επιστρέφοντας στον βασικό μας στόχο, να τις καταστήσουμε μέτρο της 

εγκυρότητας των προσπαθειών οικονομίας ή αποκλεισμού της κριτικής έννοιας της 

διάθεσης που παρατηρείται να επιχειρούν τα βασικά θεωρητικά υποδείγματα 

«μουσειακής αγωγής» που αναφέραμε παραπάνω.  

Με ό,τι προηγείται παραπάνω, είναι λογικό πως μια πρώτη αρχή μιας 

διαθεσιοκρατικής εμπνεύσεως θεωρίας της εκμάθησης είναι αυτή σύμφωνα με την 

οποία «κάθε μορφή εκμάθησης συνίσταται στο να εξάγει από ένα σύνολο ειδικών 

γεγονότων ή δράσεων μια γενική αρχή ερμηνείας ή δράσης». Η επαγωγική διάσταση 

κάθε εκμάθησης, αυτό το πέρασμα, δηλαδή, από το ειδικό στο γενικό, «συνεπάγεται 

μια ερμηνευτική κατασκευή (όχι απαραίτητα ρητή) των περιστάσεων πάνω στις 

οποίες βασίζεται και έναν έλεγχο (όχι απαραίτητα ρητό) αυτών των κατασκευών»380.  

Η πρώτη αυτή αρχή υποθέτει, αφενός, πως καμία πραγματική πρακτική εκμάθηση 

δεν είναι δυνατή χωρίς μια εκπαίδευση η οποία δεν θα επικοινωνούσε την αρχή της 

συμπεριφοράς την οποία σκοπεύει να διδάξει, και, συνεπώς, ένα είδος εκμάθησης 

μέσω παραδείγματος, δηλαδή μια επαγωγική εκμάθηση. Η θέση αυτή, βασιζόμενη σε 

μια αντίληψη υποβάθμισης της διανοητικοκρατικής αντίληψης των δράσεων του 

κανόνα, αντιτίθεται σε κάθε παιδαγωγική προσπάθεια η οποία  συνίσταται απλώς 

στην εκφώνηση του κανόνα προς παρατήρηση, καθώς δέχεται πως μια τέτοια 

παιδαγωγική πρακτική είναι με αυστηρούς όρους αδιανόητη, αφενός, εξαιτίας του 

άπειρου αριθμού των ιδιαίτερων περιπτώσεων μέσα στις οποίες οφείλει να 

εφαρμοστεί ο κανόνας, και, αφετέρου, δεδομένου πως, ακόμη και αν αποδεχθούμε 

                                                           
380 E. Bourdieu, ό.π.  σ. 90-91 
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τον κανόνα ως ελλιπή και ασαφή έτσι ώστε να δικαιολογήσουμε μια πρόταση για την 

εκπαίδευση των  οδηγιών χρήσεώς του,  οι ίδιες αυτές οδηγίες, για τον ίδιο λόγο, θα 

είναι ελλιπείς και θα έχουν ανάγκη από το  δικό τους «μεταλόγο»381. Με άλλα λόγια, 

η διαθεσιακή εκμάθηση «προϋποθέτει την οροεξαρτοποίηση των υποκειμένων, η 

οποία  η ίδια προϋποθέτει μια “συνθετική” κατάληψη, δηλαδή ποιοτική του 

δεδομένου»382. Αυτή η κατασκευαστική δραστηριότητα του υποκειμένου 

προϋποθέτει την εμπλοκή μιας προσπάθειας της φαντασίας, μιας προσπάθειας, όμως, 

όχι  αναγκαία συνειδητής: ειδικότερα, αυτό που κάνει την πραγματική κατασκευή του 

δεδομένου «είναι το γεγονός πως οι εικόνες που εξάγονται από το δεδομένο δεν 

αποτελούν εικόνες-πίνακες αλλά τυπικές εικόνες, ισόμορφες του δεδομένου, στο 

εσωτερικό ενός καθορισμένου συστήματος μετάφρασης»383.  

Η ίδια αυτή αρχή υποθέτει, αφετέρου, αντίθετα με μια μπακονική ή καλύτερα 

μηχανιστική  αντίληψη  της μάθησης «σύμφωνα με την οποία, πρωταρχικά, η μάθηση 

βασίζεται στις επαναλήψεις και, δευτερευόντως, πως η ποιότητα της μάθησης 

αυξάνει γραμμικά με την ποσότητα των επαναλήψεων»384,  πως, αν κάθε μάθηση 

συνεπάγεται την επανάληψη, συνεπάγεται επίσης, απαραίτητα, μια προθεσιακή 

δόμηση των επαναλαμβανόμενων περιστάσεων. «Και όσο αυτή η δόμηση, αυτή η 

κατασκευή είναι ισχυρή, δηλαδή όσο πιο ενεργή είναι η μάθηση, τόσο τα 

αποτελέσματά της είναι γρήγορα και μόνιμα»385.  Με άλλα λόγια, σύμφωνα με μια 

διαθεσιακή αντίληψη της μάθησης, καθώς κάθε εκμάθηση προϋποθέτει πως «το 

κοινωνικό υποκείμενο παράγει ή αναγνωρίζει στο εσωτερικό του προς μάθηση 

υλικού μια ορισμένη δομή, η απλή επανάληψη δεν αρκεί  για να παραχθούν ή να 

                                                           
381 ibid., σ. 91 
382ibid., σ. 92  
383 ibid., σ. 104 
384 ibid., σ. 94 
385 Ibid. σ.94 
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ανανεωθούν οι συνήθειες, καθώς η επανάληψη απλώς τις συντηρεί»386. Μόνο, 

λοιπόν, μια ενεργή ή κατασκευαστική επανάληψη καθιστά δυνατή την απόκτηση μιας 

νέας γνώσης ή ενός νέου τρόπου δράσης.  

Ωστόσο, οι αρχές δόμησης και ερμηνείας που ενεργοποιεί κάθε κοινωνικό 

υποκείμενο σε κάθε διαδικασία μάθησης σπάνια έχουν ως πηγή το ίδιο το άτομο, 

σπάνια καθορίζονται από το ίδιο το υποκείμενο. Αντίθετα, αποτελούν στοιχεία 

κοινών μεθόδων που έχουν αποκτηθεί στη συνέχεια μιας, συνήθως, μακράς 

συλλογικής εργασίας κατασκευής, και συντηρούνται, επίσης, συλλογικά387.   

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως,  σύμφωνα με την διαθεσιακή θεωρία της μάθησης, ούτε 

η απλή οροεξάρτηση ούτε η εργαλειακή εκμάθηση  δεν αποτελούν καθαρές 

μηχανικές διαδικασίες μάθησης, καθώς και οι δομούσες αρχές που εμπλέκονται στην 

μάθηση έχουν ως λειτουργία τη γενίκευση του stimulus και της αντίδρασης, την 

δημιουργία, στη βάση ενός ορισμένου αριθμού προσπαθειών και σφαλμάτων, μιας 

γενικής αρχής σύνδεσης ενός τύπου προβλήματος και ενός τύπου συμπεριφορικής 

απάντησης.   

Μία βασική διάσταση αυτών των θεμελιωδών υποθέσεων μιας διαθεσιοκρατικής 

θεωρίας της μάθησης είναι αυτή που θεωρεί πως οι δομούσες αυτές αρχές που 

ενεργοποιεί κάθε κοινωνικό υποκείμενο σε κάθε διαδικασία μάθησης λειτουργούν 

επίσης στην κατεύθυνση «της προστασίας της διαδικασίας της μάθησης ενάντια στον 

                                                           
386ibid., σ.96  
387 ibid., σ. 97. Στη βάση αυτών των θέσεων για τη μάθηση, ο Πιερ Μπουρντιέ θεωρούσε, όπως 
επιχειρήσαμε να δείξουμε παραπάνω, πως οι κατηγορίες αντίληψης, αφελώς  θεωρούμενες ως 
καθολικές και αιώνιες, που οι ερασιτέχνες της τέχνης εφαρμόζουν στο έργο τέχνης είναι κατηγορίες 
ιστορικές των οποίων ο πλήρης προσδιορισμός, προϋποθέτει την ανακατασκευή της φυλογένεσής τους, 
μέσω, δηλαδή, της κοινωνικής ιστορίας της κατασκευής της «καθαρής» διάθεσης και της 
καλλιτεχνικής αρμοδιότητας-ικανότητας, και της οντογένεσής τους, μέσω, δηλαδή, της ανάλυσης της 
απόκτησης αυτής της διαφορικής διάθεσης και αυτής της ικανότητας-αρμοδιότητας. Βλ. μια 
παραδειγματική εφαρμογή αυτών των αναλύσεων, καθώς και τις αντίστοιχες σε αυτή την αντίληψη 
θέσεις για τις επιπτώσεις κάθε παιδαγωγικής δράσης  P. Bourdieu, Η ανδρική  κυριαρχία, μετ. Ε. 
Γιαννοπούλου, Πατάκης,2007.  
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κίνδυνο μιας “έκρηξης” των δυνατών συνδέσεων και κατασκευών, χωρίς αυτό να 

σημαίνει, πάλι, πως αυτή η προστασία αποτελεί το προϊόν μιας συνειδητής επιλογής. 

Με άλλα λόγια, επειδή για έναν ορισμένο  αριθμό  εμπειρικών δεδομένων ένα γενικό 

σύστημα μάθησης, σύμφωνα με την διαθεσιακή θεωρία της μάθησης  –  δηλαδή ένα 

σύστημα ικανό όχι μόνο να διδάξει ειδικές μορφές έργου στο εσωτερικό μιας 

πρακτικής σφαίρας της οποίας οι αρχές, τα διακυβεύματα και τα προαπαιτούμενα 

είναι σταθερά, αλλά επίσης να προσαρμόζεται στις νέες μαθήσεις – οφείλει να μπορεί 

να ορίζει ή να διδάσκει τον τρόπο ορισμού, από τη μια μεριά, της σφαίρας των 

κατάλληλων προβλημάτων και, από την άλλη μεριά,  την σφαίρα των κατάλληλων γι’ 

αυτά τα προβλήματα απαντήσεων»388.  Για να μπορέσει, όμως, να συγκροτηθεί ένα 

τέτοιο σύστημα, οφείλει να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αποτελούν στοιχεία 

του “background” των πρακτικών των υπό εκμάθηση υποκειμένων, στοιχεία που 

εξαρτώνται ουσιαστικά από τις αποκτημένες στο εσωτερικό ενός ιδιαίτερου 

κοινωνικού χώρου παρελθούσες εμπειρίες τους:  «Μαθαίνουμε πάνω στη βάση 

πολιτισμικών προαπαιτουμένων αναφορικά με αυτό που είναι φυσιολογικό ή όχι, 

γεγονός που μας επιτρέπει να αποκλείουμε ορισμένες υποθέσεις και να προωθούμε 

άλλες, πριν ακόμα να υπολογίσουμε την ιδιαίτερη κατάσταση όπου βρισκόμαστε»389. 

Συνολικά και συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι μέχρι τώρα αρχές αυτής 

της διαθεσιακής θεωρίας της μάθησης που παρουσιάσαμε, και οι οποίες έρχονται να 

αμφισβητήσουν την λογική των βασισμένων σε έναn αντικειμενιστικό τρόπο της 

γνώσης υποδειγμάτων μουσειακής αγωγής, θεωρούν πως «η μάθηση αποτελεί μια 

κατασκευαστική διαδικασία, η οποία όμως δεν ξεκινά από το μηδέν, από ένα  είδος 

γνωστικής tabula rasa,ούτε από έμφυτες δομές.  Μεταξύ των αρχών οργάνωσης που 

                                                           
388 ibid., σ. 101 
389 ibid., σ. 101-102. 
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παρεμβάλλει η διαδικασία αυτή, ορισμένες είναι ταυτόχρονα υπερβατικές 

(transcendantaux), στο μέτρο που  την καθιστούν δυνατή, και ιστορικές, στο μέτρο 

που εξαρτώνται από ιδιαίτερους πολιτισμικούς και κοινωνικούς όρους και όχι 

αναγκαία συνειδητούς»390.  

Πράγματι, αν δεχθούμε αυτές τις αρχές, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να απορρίψουμε 

ορισμένα από τα  θεμελιώδη επιστημολογικά προαπαιτούμενα  του μεταδοτικού 

μοντέλου που ενεργοποιείται στην μουσειακή αγωγή και το οποίο αναφέραμε 

παραπάνω.  

Κατ’ αρχάς, το μεταδοτικό μοντέλο, που ενεργοποιείται σε όλες τις εκπαιδευτικές του 

εκδοχές που αναφέραμε παραπάνω, βασιζόμενο σε μια θετικιστική επιστημολογία, 

προϋποθέτει πως έχουμε πρόσβαση σε μια καθαρά ανεξάρτητη από εμάς 

πραγματικότητα, δηλαδή, προϋποθέτει  πως ως κοινωνικά υποκείμενα διαθέτουμε μια 

διαίσθηση (intuition) καθαρά παθητική του πραγματικού.  Με αυτό τον τρόπο το 

μεταδοτικό μοντέλο αντιτίθεται στην διαθεσιακή θεωρία της δράσης και της 

μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες η διαίσθησή μας είναι αναγκαία ερμηνευτική, 

δηλαδή, διαμεσολαβείται, όπως είδαμε, πάντα από παραστάσεις. Βασισμένο στον 

επιστημολογικό δυϊσμό υποκείμενο/αντικείμενο, το μεταδοτικό μοντέλο μουσειακής 

αγωγής αντιμετωπίζει τον κόσμο των μουσειακών αντικειμένων και γενικότερα του 

μουσείου ως έναν κόσμο που τελικά αντιπαρατίθεται στα υποκείμενα υπό τη μορφή 

μιας καθαρής ετερότητας. Η πραγματικότητα της ετερότητας αυτής είναι ανεξάρτητη 

από κάθε αναπαραστατική σχέση της. Συνεπώς, η θεμελιώδης διαφορά της 

επιστημολογίας του με αυτή της διαθεσιακής θεωρίας της δράσης, και με την 

διαθεσιακή θεωρία της μάθησης που συνεπάγεται, συνίσταται στο γεγονός πως, 

θεωρώντας ότι το δεδομένο δεν είναι κατασκευασμένο, οδηγείται στο να αποδεχθεί 

                                                           
390 ibid., σ.104 
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πως η πραγματικότητα, ως αντικείμενο αντίληψης αλλά και μάθησης και γνώσης, δεν 

είναι απροσδιόριστη.  

Με δυο λόγια, το σφάλμα του μεταδοτικού μοντέλου, αν ακολουθήσουμε τις αρχές 

της διαθεσιακής θεωρίας της δράσης και της μάθησης που υιοθετούμε εδώ, 

συνίσταται στο ότι  εδράζεται στην αποδοχή μιας πραγματικότητας η οποία ως 

αντικείμενο μετάδοσης είναι ανεξάρτητη των αναπαραστάσεων των υπό διαδικασία 

μάθησης υποκειμένων. Όπως είπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το μοντέλο αυτό 

ενεργοποιείται και υιοθετείται από μουσεία τα οποία επικεντρώνουν την προσοχή 

τους στα ίδια τα αντικείμενα και στο αντικειμενικό νόημα που διαχέουν. Στην λογική 

αυτή τα μουσεία υιοθετούν εκπαιδευτικές θεωρίες που υποστηρίζουν εκπαιδευτικές 

πρακτικές  σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση είναι  μια συσσωρευτική διαδικασία με 

την οποία τα άτομα, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους μπορούν να αποκτήσουν 

γνώσεις όπως αυτές μεταδίδονται από δασκάλους, ξεναγούς, βιβλία και τα ίδια τα 

μουσεία. Έτσι και όλα τα διδακτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στηρίζονται στη 

λογική και τη δομή του θεματικού περιεχομένου  των μουσείων, όπως αυτές 

διαμορφώνονται από την κυρίαρχη αυθεντική και ακαδημαϊκή άποψη.  

Υπό αυτή την οπτική, στις πρακτικές διεργασίες μάθησης που επιλέγει αυτό το 

μοντέλο, και οι οποίες ενεργοποιούνται, όπως αναφέραμε παραπάνω, στα πιο 

παραδοσιακού τύπου μουσεία, βρίσκεται μια μηχανιστικού τύπου αντίληψη για την 

πρακτική και τη μάθηση η οποία αντιπαρατίθεται στοn πυρήνα των αρχών της 

διαθεσιοκρατίας που εκθέσαμε. Έτσι, αν συμφωνήσουμε, με ένα γενικό τρόπο, πως 

το βασικό χαρακτηριστικό της μηχανιστικής αντίληψης της μάθησης στην οποία 

οδηγεί το μοντέλο αυτό είναι ότι αντιλαμβάνεται την μαθησιακή δράση ως το 

αποτέλεσμα της εφαρμογής υπολογίσιμων κανόνων, δηλαδή κανόνων οι οποίοι για 

ένα δεδομένο αντικείμενο προς μάθηση οδηγούν, με έναν αυτόματο τρόπο, σε έναν 
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ορισμένο αριθμό απαντήσεων, δηλαδή χωρίς να παρεμβαίνει το άτομο σε αυτή την 

υπολογιστική διαδικασία, ή, με άλλα λόγια, πως αντιλαμβάνεται τους κανόνες 

συμπεριφοράς που μεταδίδει και διδάσκει ως συμβολικές αναπαραστάσεις που 

εκφράζονται μέσα σε μια γλώσσα της οποίας η σύνταξη καθορίζει, χωρίς ασάφειες, 

όλες τις δυνατές λογικές και συμπεριφορικές συνέπειες, κατανοούμε εύκολα, στη 

βάση των όσων προηγούνται, πως η αντίληψη αυτή είναι ασύμβατη με αυτή που 

αναγνωρίζει τον προθεσιακό και απροσδιόριστο χαρακτήρα των διαθέσεων. 

«Πράγματι, αν είναι αλήθεια, όπως είπαμε,  πως το πρακτικό stimulus δεν αποτελεί 

τον καθορισμό με τον οποίο το κάθε κοινωνικό υποκείμενο εμπλέκεται άμεσα, αλλά 

αυτό τον καθορισμό που είναι προγενέστερα ανασκευασμένος από το δρων 

υποκείμενο με βάση τις δικές του νόρμες, μπορούν δύο απολύτως διαφορετικές 

συμπεριφορές  να απαντούν στην ίδια κατάσταση, σύμφωνα με τον τρόπο που αυτή 

γίνεται αντιληπτή»391. Με άλλα λόγια, όπως κάθε μηχανιστικού τύπου μάθηση, έτσι 

και αυτές που ενεργοποιούνται στα πλαίσια της μουσειακής αγωγής δεν μπορούν να 

αντιληφθούν πως δεν μπορούμε να «υπολογίσουμε» την διαθεσιακή αντίδραση και 

συνεπώς την διαθεσιακή μάθηση  στη βάση μόνο της εκτατικής περιγραφής του  

stimulus στο οποίο απαντά392, καθώς η ενεργή παρέμβαση και δράση των διαθέσεων 

πάνω στους ίδιους τους όρους της επικαιροποίησής τους μεταβάλλει και διαταράσσει 

την μηχανιστικής έμπνευσης μαθησιακή διαδικασία393. 

Ωστόσο οι αρχές της διαθεσιακής θεωρίας της μάθησης δεν περιορίζονται μόνο σε 

αυτές. Προσθέτει άλλες δύο, το ίδιο θεμελιώδεις.  

                                                           
391 ibid., σ.177 
392 ibid., σ.177 
393 Με βάση την διαθεσιοκρατικής προοπτικής μαθησιακή διαδικασία είναι λογικό να υποθέσουμε πως 
η μηχανιστική αντίληψη  είναι κατάλληλη μόνο στις περιπτώσεις όπου  εξαιτίας της επανάληψης οι 
διαθέσεις χάνουν την ικανότητά τους να αποκτούν νέες συνήθειες ή να μετασχηματίζουν αυτές που 
έχουν.  
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Έτσι, επιπροσθέτως, «το προϊόν μιας διαθεσιακής μάθησης δεν είναι ποτέ σταθερό 

και οφείλει να συντηρείται σύμφωνα με μια διαδικασία ανάλογη με αυτή της αρχικής 

μάθησης»394. Με άλλα λόγια, η μάθηση ή η παγίωση μιας διάθεσης δεν τελειώνει 

ποτέ, γεγονός που καθιστά την συνεχή συντήρηση απολύτως απαραίτητη. Στη βάση 

αυτής της θέσης, δηλαδή της θέσης που τελικά οδηγεί στην αναγνώριση της ατέλειας 

της διαδικασίας της μάθησης ως εγγενές χαρακτηριστικό της, η διαθεσιακή θεωρία 

της δράσης, όπως αναφέραμε παραπάνω, αντιμετωπίζει τις διαθέσεις ως ανοιχτές 

στην αλλαγή, ιδιότητα η οποία αποτελεί τον όρο της δυνατότητας προσαρμογής τους 

στις νέες καταστάσεις.   

Τέλος, «η μάθηση αποτελεί συνειδητά ή ασύνειδα μια επένδυση»395. Σύμφωνα με την 

διαθεσιακή θεωρία της μάθησης κάθε διαδικασία μάθησης δεν αποτελεί μια 

αφηρημένη και ανιδιοτελή δραστηριότητα ανεξάρτητη  από καταναγκασμούς και 

ειδικά εξωτερικά διακυβεύματα. Αντίθετα, η μάθηση αποτελεί μια δραστηριότητα η 

οποία ενσωματώνεται μέσα σε ένα σύστημα το οποίο συγκροτείται από «ζωτικής» 

σημασίας για το κοινωνικό υποκείμενο πρακτικές. Έτσι, κάθε θεωρία πρακτικής 

μάθησης οφείλει να συνυπολογίσει τα εξής τρία δεδομένα: «1. Η μάθηση δεν 

αποτελεί μια μεμονωμένη δραστηριότητα. Μια μάθηση δεν έχει νόημα παρά σε 

σχέση με άλλες δραστηριότητες που καθιστά δυνατές ή αδύνατες.  2. Κάθε μάθηση 

προσανατολίζεται προς ένα στόχο.  Οι καθαρά χωρίς λόγο μαθήσεις είναι σπάνιες. Οι 

ακολουθούμενοι στόχοι μπορούν να τίθενται ανάλογα με κριτήρια ανεξάρτητα της 

προς μάθηση δραστηριότητας  3. Κάθε μάθηση έχει ένα κόστος το οποίο μπορεί να 

έχει διάφορες πηγές: α. το να μαθαίνει κανείς παίρνει χρόνο και ο χρόνος έχει αξία 

για κάθε φορέα ο οποίος δε διαθέτει παρά μια ορισμένη ποσότητα χρόνου, β. κάθε 

                                                           
394 Ibid, σ. 90. 
395 Ibid,σ. 90 
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μάθηση έχει ένα υλικό κόστος, αυτό της απόκτησης των μέσων μάθησης ή του 

δικαιώματος πρόσβασης σε αυτά τα μέσα, γ. μια μάθηση έχει διαφορικό κόστος, στο 

μέτρο όπου αποκλείει ή ενοχλεί άλλες μαθήσεις ή δραστηριότητες . 4. Φαίνεται πως 

οι μαθήσεις μας, όπως οι άλλες μας συμπεριφορές, υποτάσσονται σε ένα είδος 

οικονομικής αρχής: οι μαθήσεις που επιχειρούμε στοχεύουν να επιτύχουν με το 

λιγότερο κόστος όσο το δυνατό περισσότερα πρακτικά οφέλη(...). Αλλά, όπως η  

δόμηση του προς μάθηση υλικού, έτσι και αυτή η εργασία μεγιστοποίησης των 

κερδών της μάθησης  δεν αποτελούν αναγκαία αντικείμενο ενός ορθολογικού 

υπολογισμού ούτε ενός συνειδητού στοχασμού»396.     

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τις δύο αυτές τελευταίες αρχές, συμπεραίνουμε, πρώτον, 

ότι οι διαθέσεις των κοινωνικών φορέων δεν αποτελούν αυτόνομη οντότητα αλλά 

βρίσκονται πάντα ενσωματωμένες στο αμοιβαίο σύστημα εξάρτησης που τις συνδέει 

με μια δεδομένη πρακτική συλλογική σφαίρα· δεύτερον, ότι οι διαθέσεις αυτές 

αποκτώνται και διατηρούνται όχι μέσω μιας εργασίας οροεξάρτησης διανοητικής 

τάξης, ούτε απαραίτητα μέσω μιας αναστοχαστικής συνείδησης, όπως θεωρεί ο 

καθαρός ιντελεκτουαλισμός, αλλά εντός και μέσω της συμμετοχής σε συλλογικές 

πρακτικές και διαδικασίες, μέσω της εσωτερίκευσης του νοήματος των διαφόρων 

«κοινωνικών παιχνιδιών», για να χρησιμοποιήσουμε την φρασεολογία του Πιερ 

Μπουρντιέ. Έτσι, τα κοινωνικά υποκείμενα διατηρούν μια πολύ αδύναμη σχέση 

εμπλοκής με τα α-πίθανα για τα κοινωνικά παιχνίδια που συνηθίζουν να παίζουν 

γεγονότα, με τα γεγονότα μικρότερης συχνότητας, και, άρα, από πρακτικής άποψης 

τα θεωρούν αμελητέα, χωρίς αξία397.  

                                                           
396 Ibid,σ. 105-106  
397 E. Bourdieu, Savoir faire, Παρίσι, Seuil, 1989, σσ. 248-249. Πράγμα που σημαίνει ότι τα άτομα 
είναι ασκημένα να μη δίνουν σημασία στις εξαιρετικές και σπάνιες περιπτώσεις. Γνωρίζουμε  από τις 
ανθρωπολογικές έρευνες πως οι υποκειμενικές προσδοκίες των κοινωνικών υποκειμένων είναι μάλλον 
πολύ καλά προσαρμοσμένες στις αντικειμενικές τους ευκαιρίες, και πως σπάνια τα κοινωνικά 
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Στη βάση, εξάλλου, αυτής της θέσης ο Πιερ Μπουρντιέ υποστήριζε πως οι πρακτικές 

και στρατηγικές κάθε κοινωνικού δρώντος, προϊόν του συστήματος διαθέσεων και 

προδιαθέσεων που αποτελεί την έξη του (το habitus), την πρακτική αίσθηση ως 

αίσθηση παιγνίου, την πρακτική λογική, το modus operandi που υπαγορεύει τις 

συμπεριφορές, δεν μπορούν να εννοηθούν παρά μόνο μέσα στην πραξιακή 

διαδικασία, και ειδικότερα σε σχέση με τα διάφορα κοινωνικά παίγνια μέσα στα 

οποία τα κοινωνικά υποκείμενα δρουν ορίζοντάς τα και οριζόμενα ταυτοχρόνως από 

την ίδια την εργασία ορισμού που επιτελούν 398.  

Μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τώρα γιατί τα κοινωνικά παίγνια, σύμφωνα με 

τον Πιερ Μπουρντιέ, με την έννοια της συμμετοχής ενός συνόλου φορέων σε μια 

κανονισμένη δραστηριότητα, η οποία, χωρίς να είναι απαραίτητα προϊόν υποταγής σε 

κανόνες, «υπακούει σε κανονικότητες» που προσφέρονται από τα διάφορα κοινωνικά 

πεδία,399 δεν μπορούν να αποκτήσουν υποκειμενικό νόημα παρά μόνο αν βρουν 

υποκείμενα κοινωνικά προδιατεθειμένα να («τρέξουν» για να) τα «παίξουν», να τα 

πιστέψουν, να αναγνωρίσουν τους συμφυείς νόμους και τα διακυβεύματά τους, να 

αποδεχτούν τα προαπαιτούμενά τους400. Τα κοινωνικά παίγνια  δεν μπορούν να 

                                                                                                                                                                      
υποκείμενα έχουν προσδοκίες τελείως (παρ)άλογες, «εκτός τόπου και χρόνου», όπως λέμε. Βλ., μεταξύ 
πολλών άλλων,  μια πρόσφατη έρευνα, L. Wacquant, Corps et âme, Agone, 2000. 
398 P. Bourdieu, Le sens…, ό.π. Και, συνεπώς, «εάν κάθε στιγμή της αλληλουχίας διατεταγμένων και 
προσανατολισμένων δράσεων που αποτελούν τις αντικειμενικές στρατηγικές μπορεί να φανεί ότι έχει 
καθοριστεί από την πρόβλεψη του μέλλοντος και κυρίως των ειδικών του συνεπειών (το οποίο 
δικαιολογεί τη χρήση της έννοιας της στρατηγικής), αυτό συμβαίνει επειδή οι πρακτικές που γεννά το 
habitus, η έξη, και τις οποίες επιτάσσουν οι παρελθούσες συνθήκες παραγωγής της γενεσιουργού 
αρχής τους, είναι εκ των προτέρων προσαρμόσιμες στις αντικειμενικές συνθήκες κάθε φορά που οι 
συνθήκες λειτουργίας της έξης έχουν παραμείνει απολύτως όμοιες –ή παρόμοιες– με τις συνθήκες 
μέσα στις οποίες συγκροτήθηκε, επειδή η τέλεια και άμεσα επιτυχημένη προσαρμογή στις 
αντικειμενικές συνθήκες δημιουργεί την πλήρη ψευδαίσθηση της σκοπιμότητας ή, πράγμα που είναι το 
αυτό, του αυτορρυθμιζόμενου μηχανισμού». P. Bourdieu, Le sens...,ό.π, σ. 104. 
399 Τα κοινωνικά παίγνια, σύμφωνα με τον Πιερ Μπουρντιέ, αποτελούν δομημένους χώρους θέσεων οι 
οποίοι ορίζονται, μεταξύ άλλων, εάν ορίσουμε διακυβεύματα και ειδολογικά συμφέροντα και των 
οποίων η δομή, που είναι στην αρχή των στρατηγικών μετασχηματισμού ή διατήρησης που 
ενεργοποιούν τα κοινωνικά υποκείμενα που συμμετέχουν σ’ αυτά, είναι μια κατάσταση κατανομής του 
ειδολογικού κεφαλαίου που, συσσωρεμένο κατά τη διάρκεια προηγούμενων αγώνων για την κυριαρχία 
επί του παιγνίου, προσανατολίζει τις μεταγενέστερες στρατηγικές. Βλ. P. Bourdieu, Kείμενα… ό.π., σ. 
63-70. 
400 Ibid,σ. 64-65 
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αποκτήσουν ένα αντικειμενικό νόημα παρά μόνο μέσω της «αίσθησης» των 

κοινωνικών υποκειμένων για το πιθανό μέλλον αυτών των παιχνιδιών, που αποκτάται 

μέσω του  πρακτικού ελέγχου των ειδικών κανονικοτήτων τους, μέσω της «αίσθησης 

του παιγνίου», αυτού του προϊόντος των αντικειμενικών δομών του χώρου του 

παιγνίου, «της εμπειρίας» του παιχνιδιού, όπως λέγεται401. 

Οι δύο αυτές τελευταίες αρχές κάθε διαθεσιακής μάθησης έρχονται να θέσουν σε 

αμφισβήτηση μέρος της επιστημολογικής θεμελίωσης και της επιστημονικής 

τεκμηρίωσης των στοχεύσεων του υποδείγματος μουσειακής αγωγής που εμπνέεται 

από το βασισμένο σε έναν υποκειμενιστικό τρόπο της γνώσης 

κατασκευαστικοκρατικό μοντέλο μάθησης, το λεγόμενο, όπως έχει καθιερωθεί να 

ονομάζεται υπό όρους επικοινωνίας, όπως αναφέραμε παραπάνω, πολιτισμικό. 

Πράγματι, ενώ το μοντέλο αυτό αναγνωρίζει και προσπαθεί να ενεργοποιήσει 

πρακτικά την βασική αρχή της διαθεσιοκρατίας, αυτή η οποία δημιουργεί μια ρήξη με 

τον διαισθητικοκρατισμό του μεταδοτικού μοντέλου, δηλαδή που αναγνωρίζει την 

αρχή που απορρίπτει πως μπορεί να υπάρξει μια καθαρή μορφή εμπειρίας, χωρίς την 

μεσολάβηση ενός συστήματος πολιτισμικά οροεξαρτημένων υποθέσεων, και συνεπώς 

ενσωματώνει στις μαθησιακές διεργασίες που υιοθετεί τις συνέπειές της, στην 

συνέχεια δεν απολήγει στην υιοθέτηση των δύο παραπάνω τελευταίων θεμελιωδών 

αρχών της διαθεσιοκρατικής μάθησης, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους στενά. 

Ειδικότερα, η κατασκευαστικοκρατική θεώρηση της μάθησης υποβαθμίζει το ατελές 

του χαρακτήρα της μάθησης που συνδέεται με την αναγκαιότητα της συνεχούς 

συντήρησης των διαθέσεων, και, έτσι, υπό  μια έννοια συνεπαγωγικά, παραγνωρίζει 

την κοινωνική θεμελίωση των όρων τόσο της επιλογής του προς μάθηση 

                                                           
401 Βλ. αναπτύξεις στο Ν. Παναγιωτόπουλος: «Η θεωρία της πρακτικής του Pierre Bourdieu», 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΚΕ, τχ. 72, 1989, σ. 123-141. 
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αντικειμένου όσο και αυτών της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας. Ειδικότερα, αν το 

πολιτισμικό μοντέλο αποδέχεται πως η εκμάθηση, ακόμα και υπό μια έννοια 

διαθεσιακή, συνίσταται στην αφομοίωση από την πλευρά του ατόμου μιας ορισμένης 

χρήσης του υπό μάθηση δεδομένου, χρήσης η οποία συνδέεται με την ύπαρξη μιας 

ολόκληρης, γενικά κοινής σε όλα τα μέλη μιας ομάδας, θέασης του κόσμου, δεν 

προχωρεί στην προσπάθεια κατανόησης του λόγου ύπαρξης αυτής της χρήσης και, 

κατά συνέπεια,  αδυνατεί να κατανοήσει την αρχή των δυνατών παραλλαγών της 

έντασης και της έκτασης της δεδομένης χρήσης μεταξύ των μελών της ίδιας ομάδας. 

Έτσι, βρίσκεται σε αντίθεση με την διαθεσιοκρατική θεωρία της μάθησης, σύμφωνα 

με την οποία, μεταξύ άλλων, όπως είδαμε, η πρακτική και αποτελεσματική μάθηση 

ενός ατόμου προϋποθέτει πως η προς μάθηση συμπεριφορά δεν μπορεί να επιτευχθεί 

αν δεν εντάσσεται σε μια σφαίρα δραστηριοτήτων του η οποία βρίσκεται σε σχέση 

εξάρτησης με μια σειρά άλλων αναγκαίων σφαιρών πρακτικής. 

 Η αδυναμία αυτή του πολιτισμικού μοντέλου έχει πολλές επιστημονικές συνέπειες, 

καθώς με αυτό τον τρόπο δεν αποφεύγει τελικά μια ιντελεκτουαλιστική άποψη των 

πρακτικών και των μαθησιακών διαδικασιών οι οποίες, σε τελική ανάλυση, 

θεωρούνται υπό όρους ρητών συμβάσεων: α. αδυνατεί να κατανοήσει πλήρως την 

αρχή της ενεργητικής δραστηριότητας των μαθησιακών υποκειμένων, β. αδυνατεί να 

διαμορφώσει και να ενεργοποιήσει τους κατάλληλους όρους των μαθησιακών 

διεργασιών για όλα τα κοινωνικά υποκείμενα.   

Πιο συγκεκριμένα, στον πυρήνα αυτής της αντίληψης υπάρχει η άποψη όχι μόνο πως 

τα κοινωνικά υποκείμενα δεν καθορίζονται κοινωνικά και συνεπώς δεν είναι 

απαραίτητο να γνωρίζουμε τα ειδικά κοινωνικά χαρακτηριστικά των σφαιρών εντός 

των οποίων δραστηριοποιείται γενικότερα το μαθησιακό υποκείμενο, αλλά και πως η 

μάθηση εκτυλίσσεται  και στοχοποιείται, υπό μία έννοια, στο κοινωνικό κενό. Με 
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άλλα λόγια, το ενδιαφέρον του μοντέλου αυτού να προσαρμόζει τα προς χρήση 

αντικείμενα και τις μαθησιακές διαδικασίες στα χαρακτηριστικά των προς μάθηση 

υποκειμένων μένει χωρίς αποτέλεσμα, καθώς τα χαρακτηριστικά αυτά δεν 

αναγκαιοποιούνται κοινωνικά, και κατά συνέπεια δεν απολήγει στην  υιοθέτηση των 

κατάλληλων μέτρων στο επίπεδο της μαθησιακής διαδικασίας.  

 Έτσι, η λογική της οργάνωσης διαδραστικών εκθέσεων οι οποίες, βασισμένες στην 

ιδέα πως η γνώση και η μάθηση δομούνται μέσα από σύνθετες σχέσεις μεταξύ ενός 

σκεπτόμενου ατόμου και μιας σύνθετης πραγματικότητας, αποσκοπεί στην ενεργό 

συμμετοχή του επισκέπτη. Τον προτρέπει λοιπόν, μέσα στο κατάλληλα αρχιτεκτονικά 

διαμορφωμένο γι’ αυτό το σκοπό χώρο, να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιήσει τα 

εκθέματα και τα αντίστοιχα διδακτικά μέσα (CD ROM, προβολές διαφανειών, 

ηχητικό υλικό, έντυπες πληροφορίες, ηλεκτρονικά μέσα κλπ), ενώ δεν λαμβάνει 

υπόψη της τους ακριβείς κοινωνικούς όρους δυνατότητας χρήσης των 

προσφερόμενων δυνατοτήτων ούτε τους κοινωνικούς όρους δυνατότητας παραγωγής 

του νοήματος των αντίστοιχων δυνατοτήτων που αυτά τα μέσα προσφέρουν. Και δεν 

μπορεί να τους λάβει υπόψη γιατί διενεργεί μια διπλή αποϊστορικοποίηση 

(déshistoricisation), δηλαδή μια ακούσια αποσιώπηση των ιστορικών συνθηκών 

παραγωγής του κοινού τους και, αφετέρου, των συνθηκών της δεξίωσης των μέσων 

αυτών από το κοινό. 

Με αυτό τον τρόπο βρίσκεται στον αντίποδα της επιστημονικής θεώρησης της 

αισθητικής πρακτικής που απορρέει από την διαθεσιοκρατική θεωρία της μάθησης 

και σύμφωνα με την οποία, όπως την αναλύσαμε υιοθετώντας τις αναλύσεις του Πιερ 

Μπουρντιέ, στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, τόσο η σχέση με το 

αντικείμενο (της μάθησης) όσο και κάθε χρήση του αντικειμένου (μάθησης) είναι 

έντονα καθορισμένες από την κοινωνική θέση αυτών που την ασκούν. Έτσι, η 
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αδυναμία του μοντέλου αυτού είναι εγγενής, καθώς αδυνατεί να ορίσει με 

αυστηρότητα τη θέση αυτή και τα χαρακτηριστικά της 402. Η αδυναμία αυτή 

βασίζεται στην παραγνώριση της ιδέας πως οι πρακτικές σφαίρες βρίσκονται σε 

σχέσεις ανταγωνισμού μεταξύ τους και εμπλέκονται σε μια ιεραρχική δομή, με τρόπο 

ώστε το νόημα μιας δεδομένης συμπεριφοράς στο εσωτερικό της μιας από αυτές δεν 

ορίζεται πλήρως παρά σε σχέση με το νόημα που έχει μέσα σε καθεμιά από τις άλλες. 

Και βέβαια η ίδια αυτή αδυναμία οδηγεί στην αδυναμία εξήγησης της χρήσης του 

αντικειμένου (μάθησης) που η θέση αυτή παράγει και, αναφορικά με την μάθηση, 

εξήγησης της σχέσης με τη μάθηση αυτή403.  

Συνολικά, λοιπόν, το πολιτισμικό μοντέλο το οποίο επιχειρεί να ασκήσει μουσειακή 

αγωγή εν δυνάμει σε όλα τα άτομα, μη λαμβάνοντας υπόψη τους ακριβείς κοινωνικούς 

καθορισμούς της κοινωνικής τους καταγωγής, αδυνατεί να εμφανιστεί αποτελεσματικό 

για όλους αυτούς οι οποίοι, κυριαρχούμενοι μέσα στις κοινωνικές δομές που παράγουν 

τις ιεραρχίες των πολιτισμικών πρακτικών και διαθέσεων, συμβάλλουν στην 

αναπαραγωγή της θέσης τους, άρα και των πρακτικών τους, εξαιτίας της συνέχισης της 

επαφής τους με τις δομές κυριαρχίας και μέσω της συνεχούς ενσωμάτωσης αυτών των 

δομών. Έτσι, εγκλωβισμένο στο καρτεσιανό διάζευγμα του καταναγκασμού ή της 

συγκατάθεσης, της υποταγής και της ελευθερίας, το μοντέλο αυτό δεν μπορεί να 

αντιληφθεί πως  η πραγματική αποτελεσματικότητά του και ειδικά γι’ αυτές τις 

κατηγορίες θα προϋπέθετε μια «διαδικασία επανεκπαίδευσης» η οποία θα 

                                                           
402 Μέσα σε αυτή την προοπτική επιχειρήσαμε όσον ήταν δυνατό να συλλάβουμε την κοινωνική θέση 
των ερωτωμένων της έρευνάς μας, και ειδικότερα στην προοπτική της θεώρησης πως η κοινωνική 
θέση ορίζεται σχεσιακά ως το σύστημα  των διαφορικών και ομόλογων μεταξύ τους θέσεων που 
κατέχει ένα άτομο στο εσωτερικό όλων των πρακτικών σφαιρών ή σε ένα υποσύνολο αυτού του 
συνόλου.  
403 E. Bourdieu, Savoir ….ό.π,σ. 188. Γεγονός που γίνεται κατανοητό στην περίπτωση των 
προγραμμάτων όταν εξετάσουμε κατά πόσο η εργασία σύνδεσης έργων και ενός συγκεκριμένου 
κοινού που επιχειρούν παραβλέπει την  συσχέτισή της με τις κοινωνικές λειτουργίες που θα μπορούσε 
να ασκήσει σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας του αντίστοιχου κοινού.   
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μετασχημάτιζε τους όρους παραγωγής των διαθέσεων, τις ενσωματωμένες δομές, άρα 

και τη συμβολική τάξη πραγμάτων.    

Αν δεχθούμε τις επιστημολογικές αρχές της διαθεσιοκρατίας και της διαθεσιοκρατικής 

θεωρίας της μάθησης την οποία η πρώτη συνεπάγεται και προϋποθέτει, και συνεπώς αν 

δεχθούμε την αναγκαιότητα αυστηρών διαθεσιακών εννοιών τόσο στην ανάλυση των 

ανθρώπινων πρακτικών όσο και στην ανάλυση των μαθησιακών διαδικασιών, τότε 

οφείλουμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα πως τα κυρίαρχα υποδείγματα μουσειακής 

αγωγής τα οποία δομούν το χώρο διασύνδεσης εκπαίδευσης και μουσείων υστερούν 

τόσο στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αισθητικών διαθέσεων όσο και στον 

τρόπο απόκτησής τους.  

Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν σε μια σειρά από συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο των μουσείων και τις δυνατότητες της 

μουσειακής αγωγής, στα οποία θα αναφερθούμε στο κεφάλαιο που ακολουθεί, και των 

οποίων το περίγραμμα δίνει η ελλειπτική αναφορά της υπεύθυνης ενός μουσείου που 

ακολουθεί: «Το μορφωτικό επίπεδο είναι μέσο και πάνω. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι 

κάνουμε προσπάθειες να απευθυνθούμε και σε ειδικές κατηγορίες κοινού. Κάναμε 

δηλ. και προγράμματα για παλλινοστούντες, πειραματικά, δεν μπορώ να πω ότι 

είχαμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, από άποψη προσέλευσης, δηλ. 

περιμέναμε σε μια ομάδα που είχαμε κλείσει 20 άτομα, ήρθανε 8. Θέλω να πω ότι 

σαν αρχική προσπάθεια είχε περιορισμένα αποτελέσματα. Έχουμε κάνει και 

προσπάθεια για προγράμματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες και αυτό το συνεχίζουμε, 

στο βαθμό που μπορούμε ανάλογα με τις δυνάμεις μας, και πάντοτε σε συνεργασία με 

τους εκπαιδευτικούς που ξέρουν καλύτερα τα προβλήματα των παιδιών αυτών… 

Κάνουμε προσπάθειες αλλά για ορισμένες κατηγορίες δεν γίνεται τίποτα… Θα έλεγα 

σε μεγάλο βαθμό οι ενήλικες της γειτονιάς δεν αποτελούν κοινό. Έρχονται βέβαια 
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σχολεία, πάρα πολλά σχολεία, εκτός από την κορυφή της δυτικής Θεσσαλονίκης, 

αλλά και από όλη τη Θεσσαλονίκη, και από πολλές άλλες πόλεις, αλλά δε θα έλεγα 

ότι έχει βρει το έρεισμα που θα έπρεπε στην περιοχή»404. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
404 Ή, όπως σημειώνει ακόμα ένας συνάδελφός της, «σε σταθερή βάση έχουμε ώρες ξεναγήσεων για το 
ευρύ κοινό. Αυτό είναι ένα μέτρο στο οποίο βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση. Τα εκπαιδευτικά μας 
προγράμματα επίσης είναι ένας τρόπος προσέγγισης. Για πιο εξειδικευμένες κατηγορίες κοινού, 
απευθυνόμαστε με άλλου είδους τρόπους: διοργανώνοντας διαλέξεις, σεμινάρια, έχουμε κάνει δύο 
διεθνή συμπόσια για τη σχέση της μοντέρνας τέχνης με το βυζαντινό πολιτισμό, προσπαθώντας έτσι να 
προσελκύσουμε διάφορες κατηγορίες κοινού… Εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε κοινό, δεν θα έλεγα 
ότι υπάρχει συνειδητοποιημένο κοινό στην πόλη, και, να σας πω την αλήθεια, το κοινό φτιάχνεται 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ 

Σχολείο και μουσείο 

 
«Το πώς σχετίζεται αυτό το πανεπιστήμιο  με την τέχνη  

είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το ομολογήσει  
χωρίς να δοκιμάσει ντροπή: Απλούστατα, δεν έχει καμιά σχέση.  

Δεν βρίσκουμε εδώ ούτε ίχνος καλλιτεχνικού στοχασμού,  
παιδείας, προσπάθειας, συσχέτισης, και κανένας δεν θα 

μπορούσε να κάνει στα σοβαρά λόγο για συμβολή  
του πανεπιστημίου στην προαγωγή των πιο σημαντικών  

καλλιτεχνικών στόχων του έθνους (…). Απεναντίας,  
σημασία έχει ότι το πανεπιστήμιο συνολικά αδυνατεί  

να δώσει αυστηρή καλλιτεχνική αγωγή στο νέο  
σπουδαστή, και ότι όλα εδώ συντελούνται εντελώς  

ακούσια, πράγμα που δικαιώνει και την οξύτερη κριτική  
στην αλαζονική αξίωση του πανεπιστημίου να  

εμφανίζεται ως ο ανώτατος εκπαιδευτικός θεσμός». 
 

F. Nietzsche, Μαθήματα για την Παιδεία405 
 

« Ένα παιδί αυτού του τύπου, στο οποίο  
οι γονείς του χάριζαν κυρίως θεατρικά παιχνίδια  

ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να βρίσκει μόνο του  
ευχαρίστηση στο θέαμα και τις μαριονέτες, δεν  
θα ήταν περίεργο να συνηθίσει στην ιδέα ότι το  
θέατρο είναι η πιο εξαίσια μορφή του ωραίου».  

 
C. Baudelaire, Αισθητικά δοκίμια406  

  

Με ό,τι προηγείται, τόσο με βάση τα αποτελέσματα της εμπειρικής μας έρευνας όσο 

και με βάση την κριτική που ασκήσαμε στα βασικά μουσειοπαιδαγωγικά υποδείγματα 

τα οποία δομούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ενεργοποιούνται μέσα στα 

μουσεία, επιχειρήσαμε να δείξουμε πως οι σημερινοί κυρίαρχοι τρόποι μουσειακής 

αγωγής, με τις αντιλήψεις για τη μάθηση και τη γνώση που εμπλέκουν και 

                                                                                                                                                                      
μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Δηλ. από την προσχολική ηλικία. Το ήδη υπάρχον κοινό λίγα 
περιθώρια έχει να διευρύνει την οπτική του». 
405 F. Nietzsche, Μαθήματα για την Παιδεία, μετ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, Printa, 2006, σ. 175-176 
406 C. Baudelaire, Αισθητικά δοκίμια, μετ.Μ. Ρέγκου, Printa, 2005, σ. 64  
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συνεπάγονται, υστερούν και στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αισθητικών 

διαθέσεων και στον τρόπο απόκτησής τους. Και, κατ’ επέκταση, πως οι τρόποι αυτοί 

και τα μέτρα που συνεπάγονται δεν μπορούν από μόνα τους ούτε να δημιουργήσουν 

συστηματικούς επισκέπτες, καθώς η συγκυριακή επίσκεψη, επαφή και  οικειότητα με 

τα μουσειακά εκθέματα που δημιουργούν αυτά τα προγράμματα, περιστασιακά τα 

περισσότερα, έστω και αν πολλά από αυτά παρουσιάζουν μια σχετική 

συστηματικότητα407, δεν μπορεί να έχει διάρκεια, άρα και μέλλον, αλλά ούτε και να 

θέλξει όσους δεν νιώθουν την ανάγκη της επίσκεψης408. Με άλλα λόγια, έχοντας 

επιχειρήσει να δείξουμε και στο χώρο της αισθητικής πρακτικής τον ανθρωπολογικό 

νόμο πως μια τεχνική, αν και μπορεί να μαθευτεί, μπορεί ωστόσο να ξεχαστεί αν δεν 

ενταχθεί σε ένα σύστημα διαθέσεων, στάσεων και συνηθειών, αν δεν γίνει, δηλαδή, 

μόνιμη διάθεση409, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως όσοι δε διαθέτουν ή δεν έχουν 

αποκτήσει την αναγκαία αντίστοιχη αισθητική διάθεση και ικανότητα, η οποία, όπως 

εμπειρικά και θεωρητικά διαπιστώσαμε, συνδέεται με την οικογένεια και το σχολείο 

που τις παράγουν, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα προγράμματα. 

Αδυνατώντας, από την ίδια τους την λογική και τον τρόπο υλοποίησής τους, να 

                                                           
407 Γνωρίζουμε πως τα περισσότερα από αυτά τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα αποτελούν 
προϊόντα  είτε της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού είτε χρηματοδοτούμενων, ποικίλων ως προς 
τη στόχευση, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είτε και μερικώς αυτοχρηματοδοτούμενα διαφόρων μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων. Σε κάθε περίπτωση οι όροι παραγωγής και αναπαραγωγής τους, καθώς 
ετεροπροσδιορίζονται από κλιμάκια των οποίων οι στόχοι έχουν μια εγγενώς πολιτική λογική, δεν 
απολαμβάνουν μια ισχυρή αυτονομία, γεγονός που καθιστά τα προγράμματα αυτά κοινωνικά ευάλωτα.  
408 Αν βασισθούμε στα πορίσματα της έρευνάς μας, όλα τείνουν να δείξουν πως τα προγράμματα αυτά 
κυρίως έλκουν τα στρώματα που διαθέτουν αυτό που ο Πιερ Μπουρντιέ ονόμαζε «καλή πολιτισμική 
διάθεση», και μεταξύ των οποίων, όπως γνωρίζουμε, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν σημαντικό τμήμα. 
Όπως σημείωνε, λ.χ, μια εκπαιδευτικός της οποίας ο γιός, έξι χρονών, είχε εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα 
του παιδικού μουσείου, «αυτά τα προγράμματα βοηθούν πολύ, εξοικειώνουν τα παιδιά με την 
τέχνη…όταν πάμε, για παράδειγμα, διακοπές και επισκεπτόμαστε μουσεία οικογενειακώς, βλέπεις πως 
τα παιδιά έχουν μια άνεση…και ευτυχώς που όλο και περισσότερα γίνονται», ή ακόμα μια φιλόλογος 
της οποίας η πεντάχρονη κόρη « παρακολουθεί αυτό (το πρόγραμμα) εδώ κάθε Σάββατο μέχρι την 
άνοιξη και κάθε δεκαπέντε Κυριακή ένα ειδικό πρόγραμμα ζωγραφικής στο Μουσείο Παιδικής 
Τέχνης. Τις ελεύθερες Κυριακές το πάω και στο Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης, όπου κάνει κάτι 
ανάλογο και εκεί».     
409 M. Mauss, Sociologie et anthropolgie,…, ό.π  
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παρέμβουν μέσα στο ειδικό ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσης των κοινωνικών 

υποκειμένων, το οποίο δημιουργεί, μεταξύ όλων των άλλων, τόσο τους όρους 

δυνατότητας της καλλιτεχνικής ανάγκης όσο και το πλαίσιο προσανατολισμού των 

αντίστοιχων προσδοκιών, τα προγράμματα αυτά αδυνατούν να εκπληρώσουν τους 

δημοκρατικούς στόχους που δηλώνουν πως επιδιώκουν να υπηρετήσουν.  

Τα σύγχρονα μουσειολογικά προγράμματα, στη σημερινή τους ακόμη μορφή, 

φαίνεται να μην έχουν εξαγάγει όλα τα συνεπαγωγικά συμπεράσματα από το γεγονός 

πως οι εμπειρίες άμεσης επαφής με τα πολιτισμικά έργα υποτάσσονται στο νόμο που 

γνωρίζουν καλά οι ειδικοί της θεωρίας της επικοινωνίας και των φαινομένων 

πολιτιστικής διάχυσης: μια τεχνική μπορεί να μαθευτεί και να κατανοηθεί πλήρως και 

μετά να ξεχαστεί, γιατί οι συνθήκες ενεργοποίησης αυτής της τεχνικής δεν είναι 

δεδομένες και γιατί αυτή δεν εγγράφεται μέσα σ’ ένα σύστημα στάσεων, διαθέσεων 

και πίστεων που μόνο αυτές μπορούν να της δώσουν ένα θεμέλιο και μια σημασία.  

Οι περισσότεροι ειδικοί της ενεργοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων 

μουσειακής αγωγής φαίνεται να παραγνωρίζουν το φαινόμενο πως οι  νόμοι που 

διέπουν την υποδοχή έργων τέχνης δεν είναι παρά μια ιδιαίτερη περίπτωση των πιο 

γενικών νόμων που διέπουν την διάχυση των συμβολικών αγαθών: δηλαδή του 

κοινωνικού γεγονότος πως η υποδοχή του εικαστικού μηνύματος είναι ανάλογη με τα 

σχήματα  αντίληψης, σκέψης και εκτίμησης των αποδεκτών, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσμα, σε μια διαφοροποιημένη κοινωνία, να εγκαθιδρύεται μια στενή σχέση 

μεταξύ της φύσης και της ποιότητας των πληροφοριών που εκπέμπονται από τα 

συμβολικά έργα και της δομής του κοινού τους. Και, όταν το μήνυμα, στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, το μήνυμα που εκπέμπουν τα έργα  τέχνης, διαμορφώνεται 

μέσω  ενός κώδικα, ο οποίος  οφείλει να αποκτηθεί μέσω μιας μακράς, θεσμικά 

οργανωμένης, εκμάθησης, η υποδοχή του μηνύματος αυτού εξαρτάται από το βαθμό 
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ελέγχου του κώδικα που διαθέτει ο αποδέκτης, ή, με άλλα λόγια, είναι συνάρτηση της 

διάστασης μεταξύ του επιπέδου προσφερόμενης πληροφόρησης και του επιπέδου 

«αρμοδιότητας» (ικανότητας) του αποδέκτη.  

Εξαιτίας των ίδιων λόγων, από την ίδια αυτή ανάλυση απορρέει επίσης το 

συμπέρασμα πως τα προγράμματα αυτά δεν μπορούν να εκπληρώσουν πλήρως το 

διακηρυγμένο στόχο και ρόλο τους ακόμα και αν στηρίζονται στις πιο 

αποτελεσματικές τεχνικές του μάρκετινγκ, αντίθετα με όσα υποστηρίζουν οι 

μοντέρνοι θιασώτες της, συνήθως,  passe-partout επικοινωνιακής πολιτικής των 

μουσείων410. Το γεγονός αυτό παραγνωρίζεται συστηματικά από όλους τους 

υπεύθυνους μουσείων οι οποίοι διαθέτουν την σύγχρονη πολιτισμική δόξα, όπως, για 

παράδειγμα, ο συγκεκριμένος διευθυντής αθηναϊκού μουσείου ο οποίος, αντίθετα με 

ένα συνάδελφό του του οποίου ο αυθόρμητος κοινωνιολογικός ρεαλισμός 

                                                           
410 Χαρακτηριστικό παράδειγμα της χωρίς συστηματικό αποτέλεσμα αυτού του τύπου επικοινωνιακής 
λογικής των μουσείων των τελευταίων χρόνων αποτελεί η κοινωνικά επιτυχημένη έκθεση της Εθνικής 
Πινακοθήκης «Από τον Γρέκο στον Σεζάν». Προετοιμασμένη και προωθημένη με τα πιο 
αποτελεσματικά μέσα του σύγχρονου μάρκετινγκ και της διαφήμισης, η έκθεση αυτή γνώρισε 
πράγματι  μια τεράστια επιτυχία ( βλ. παρακάτω), επιτυχία μάλιστα τέτοια που οδήγησε  πρωτοσέλιδα 
εφημερίδων να αναρωτηθούν μήπως «Ξυπνάμε;»  ( βλ. Ελευθεροτυπία ), ή, ακόμα, να βεβαιώσουν       
«πως η Ελλάδα αντιστέκεται στην πολύμορφη μιζέρια που μας περιβάλλει» , λίγο πολύ, δηλαδή, πως η 
Ελλάδα από την μια μέρα στην άλλη μεταμορφώθηκε σε επίγειο παράδεισο των τεχνών και των 
καλλιεργημένων ανθρώπων. Οι χωρίς συνέχεια σε προσέλευση κοινού εκθέσεις που ακολούθησαν και 
ακολουθούν μέχρι σήμερα ανάγκασαν τους ίδιους σχολιαστές να βγουν από την ειρηνική και αφελή 
επιστημολογική τους συνείδηση και να σχολιάσουν απολογητικά, λ.χ., ένα χρόνο μετά πως «το 
περσινό δημοσίευμα κάποιους ξάφνιασε. Περίμεναν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι από εδώ και εμπρός θα 
ακούμε στο ταξί συμφωνίες και σονάτες. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει η Ελλάδα παράδεισος των 
τεχνών μέσα σε μία νύχτα. Ούτε μέσα σε ένα πρωινό. Διαθέσεις περισσότερο προσπαθήσαμε να 
εντοπίσουμε, αυθεντικές φωνές που επιμένουν να μιλούν γι’ αυτή την δημιουργική σχέση, την οποία 
πρέπει να ξαναβρούμε στην καθημερινότητά μας» (βλ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 9/1/1994). Χωρίς 
βέβαια αυτό να σημαίνει πως οι ευαγγελιστές της εισόδου της λογικής της αγοράς στο χώρο των 
μουσείων δεν είχαν επιχειρήματα να αντιπροτείνουν σε αυτήν την «κάμψη» που παρατηρήθηκε, όπως, 
για παράδειγμα,  αυτός ο κριτικός τέχνης ο οποίος, θεωρώντας πως «αφενός το κοινό κουράστηκε από 
τις μεγάλες διοργανώσεις που διαρκούν λίγο και δεύτερον από το μεγάλο αριθμό των εκθέσεων», 
αποδίδει την προσέλευση του κοινού σε εντελώς  «ενδο-επικοινωνιακής» λογικής παράγοντες. Για μια 
ενδεικτική αναφορά στη βιβλιογραφία αυτής της λογικής θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, μεταξύ 
πολλών άλλων, Publics et musées N°11-12, Marketing et musées, Presses Universitaires de Lyon, 
1997, Leroy, D., Économie des arts du spectacle vivant, 1980, Economica, Selbach G., Musées d’art 
américains, une industrie culturelle, 2000 L’Harmattan, το συλλογικό έργο Publics et projets culturels, 
un enjeu des musées en Europe 2000, L’Harmattan, Sallois J., Les musées et collections de France 
1995, Puf, Teboul R., Champarraud, L., Le public des musées, 1999, L’Harmattan.  
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συνοψίζεται στην αποστροφή του « οι μυημένοι έρχονται στα μουσεία…», σημειώνει 

πως   « Ένα καίριο σημείο για την λειτουργία και ανάπτυξη των μουσείων σήμερα 

είναι η επικοινωνιακή τους πολιτική. Σκοπός της η ευαισθητοποίηση του κοινού για 

τους στόχους τους, η ανάπτυξη φίλων και η αποκατάσταση επαφής με τις διάφορες 

ομάδες πιέσεως. Τέλος, η αξιοποίηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας για την 

προβολή των δραστηριοτήτων τους εντός και εκτός της χώρας...Το επικοινωνιακό 

έργο σήμερα, με τον βασικό ρόλο που παίζουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, δεν 

μπορούν να το φέρουν εις πέρας παρά μόνο ειδικά καταρτισμένα στελέχη ή 

Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων…Τα δέκα τελευταία χρόνια χαρακτηρίστηκαν από 

ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την σημειολογική ανάλυση του μηνύματος των 

μέσων μαζικής επικοινωνίας, την αντικειμενικότητα της ειδησεογραφίας, τη 

διαφήμιση, τις ταινίες επικαίρων και τηλεοπτικά προγράμματα προερχόμενα από 

διάφορες ιδεολογικές θεωρήσεις. Όλα αυτά για να ενισχύσουν το έργο επικοινωνίας 

των Μουσείων…Εκείνο που είναι το καθοριστικό χαρακτηριστικό των μέσων 

μαζικής επικοινωνίας σήμερα είναι η εμβέλεια και η ισχύς των σημαντικότερων 

συγκροτημάτων μαζικής επικοινωνίας,  τόσο στον ημερήσιο όσο και στον περιοδικό 

τύπο…Αντιλαμβάνεσθε συνεπώς τι πεδίο ανοίγεται για τους υπεύθυνους 

επικοινωνίας των μουσείων μας και των πολιτιστικών ιδρυμάτων ή οργανισμών, 

αρκεί να γνωρίζουν τον τρόπο χειρισμού των μέσων μαζικής επικοινωνίας: από την 

επιλογή των ειδήσεων που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό, την σύνταξη καταλλήλων 

μηνυμάτων και την αποστολή τους σε αρμόδιους παραλήπτες. …Τα Μουσεία θα 

πρέπει να προβλέπουν και να οργανώνουν εκδηλώσεις που να επισύρουν το 

ενδιαφέρον των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ώστε αυτά να συμβάλουν ουσιαστικά 

στην μεταφορά των μηνυμάτων και την ενεργοποίηση του κοινού…γιατί, ας μη 

γελιόμαστε, τα μέσα ενημέρωσης βαριούνται τα μουσεία. Μόνο αν όλοι οι διευθυνταί 
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των μουσείων αποφασίσουν να οργανώσουν μεγάλα μουσειολογικά γεγονότα, 

υπερθεάματα, μόνο τότε τα μέσα μαζικής  επικοινωνίας θα ενεργοποιούνται εξ ιδίων 

για να περάσουν τα μηνύματα ή, όπως λέμε στην γλώσσα μας, για να καλύψουν το 

γεγονός, με τα ανάλογα  βεβαίως οικονομικά οφέλη για τα Μουσεία. Θα πρέπει στην 

αποστολή τους, την «παιδευτική», που θα παραμείνει το κύριο έργο τους, να 

προσθέσουν μια λειτουργία ψυχαγωγίας για ν’ αυξήσουν τα έσοδά τους. Πρέπει να 

καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε συνεχή συναγωνισμό με άλλες ψυχαγωγικές 

εκδηλώσεις οι οποίες προσελκύουν το ενδιαφέρον του ευρέως κοινού, χωρίς να 

προσθέτουν τίποτε στην ποιότητα της ζωής μας»411.  

 

Θα πρέπει  να αναφέρουμε αναλυτικότερα την παραδειγματική στάση αυτής της 

πολιτισμικής δόξας στην μουσειακή της εκδοχή, όπως αυτή εκδηλώνεται στην 

περίπτωση της διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης, της οποίας η διοργάνωση της 

έκθεσης «Από τον Γρέκο στον Σεζάν» γνώρισε μεγάλη επιτυχία ( 600.000 επισκέπτες 

και 250.000.000 κέρδη), αποτελώντας, αυτή η «καινοτομική πρωτοβουλία “λαϊκής 

συνεισφοράς”», πρότυπο αναφοράς της πρακτικής πολλών ιθυνόντων της νέας 

διαχειριστικής νοοτροπίας των  σημερινών ελληνικών μουσείων, αλλά και 

                                                           
411 Όπως σημειώνει και μια διευθύντρια μουσείου, «θα πρέπει να γίνουν πολλά, και σκεφτόμαστε 
εκδηλώσεις, να γίνουν κάποιες εξειδικευμένες ομιλίες, εκδηλώσεις κτλ., εκδηλώσεις που να 
απευθύνονται στο κοινό, πέρα απ’ αυτό δηλ. το σκεφτόμαστε, αν τα καταφέρουμε, να δημιουργήσουμε 
και θεματικές εκθέσεις, οι οποίες να μπορούν να πλαισιώσουν αυτές τις εκδηλώσεις είτε 
χρησιμοποιώντας σ’ αυτές κάποια έργα της μόνιμης συλλογής είτε προσπαθώντας να δανειστούμε 
έργα από άλλα μουσεία… και βέβαια, οι διαφημίσεις οι οποίες γίνονται κατά κάποιον τρόπο, σε κάθε 
έκθεση. Ενημερώνεται το κοινό είτε με τον περιοδικό τύπο, με τον ημερήσιο τύπο, με τα Μ.Μ.Ε. είτε 
με κάποια project κτλ., με κάποιες πινακίδες, με κάποια banners που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο 
εκεί κοντά στο μουσείο». Ή, όπως σημειώνει ακόμα ένας συνάδελφός της, «κάνουμε διαφήμιση. Και 
με συγκεκριμένα εξειδικευμένα έντυπα τέχνης, π.χ. στα “νέα της τέχνης”. Προσπαθούμε να έχουμε 
επικοινωνία με τον τύπο, σταθερή, έχουμε αναλάβει το θέμα της επικοινωνίας με δελτία τύπου και με 
συνεχή ενημέρωση για τις δραστηριότητές μας. Βασικά μ’ αυτούς τους τρόπους και με το site βέβαια, 
το οποίο έχει επισκεψιμότητα και προσπαθούμε να το οργανώσουμε καλά». 
 
 



 

365 

αντικείμενο οξείας κριτικής πολλών εκπροσώπων (βλ. παραπάνω) των παραδοσιακών 

λειτουργιών των μουσείων. 

  «Έχουμε αποτύχει να μοιράσουμε ισότιμα τα υλικά αγαθά σε όλους, μπορούμε όμως 

να μοιράσουμε τα πνευματικά αγαθά. Μπορεί αυτό να είναι μια ουτοπία, γιατί 

βλέπουμε ότι η παιδεία γίνεται ταξική και η τέχνη γίνεται ταξική. Ένας από τους 

σκοπούς ενός μουσείου όπως η Εθνική Πινακοθήκη όμως μπορεί να είναι να κάνει 

την τέχνη αταξική...». Το Βήμα, 3/12/2006, «Έφερα την αντίληψη ενός νέου 

μάνατζμεντ, που έχει να  κάνει με την προσέγγιση κεφαλαίων και χορηγών, με τις 

δημόσιες σχέσεις δηλαδή... βλέπω ένα μουσείο γεμάτο κόσμο. Πιστεύω ότι όσο 

περνάνε τα χρόνια ο πολιτισμός θα βγαίνει όλο και περισσότερο στο προσκήνιο. Στις 

καπιταλιστικές κοινωνίες έχουν καταλάβει ότι το μεγάλο δέλεαρ της κατανάλωσης 

είναι ο πολιτισμός. Βλέπει μια έκθεση ο κόσμος, τρώει, ψωνίζει.  Το μουσείο είναι 

μια βιομηχανία που φέρνει κέρδη….» Ελευθεροτυπία, 3/3/1996, «Τα μουσεία, αν 

θέλουν να επιβιώσουν, είναι αναγκασμένα να ενταχθούν στους νόμους αυτής της νέας 

λειτουργίας της νεοφιλελεύθερης καταναλωτικής κοινωνίας…Να φέρουμε κοντά 

στον πολιτισμό τον απλό λαό, που τον διεκδικεί η βία των γηπέδων και τα 

σκυλάδικα... Να χτίσουμε υπέροχους, σαγηνευτικούς ναούς της τέχνης και να τους 

περιβάλουμε με αγορές, περιπάτους και κέντρα αναψυχής…»  Το Βήμα 9/1/2000, «Σε 

ιδεολογικό επίπεδο υπάρχουν οι μικροί επαναστάτες του δικού μου τύπου, οι οποίοι 

ανατρέπουν κατεστημένες ιδέες. Νομίζω ότι εγώ, αν έφερα κάτι καινούριο, είναι ότι 

ανέτρεψα ορισμένες κοινές παραδοχές και κατεστημένες ιδέες. Αυτό που έφερε τον 

πολύ κόσμο στην Πινακοθήκη. Κατ’ αρχάς, στον χώρο του πολιτισμού μπορείς να το 

κάνεις αυτό, διότι το “μοιράζουμε τα αγαθά του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο” είναι 

κάτι το οποίο δεν έχει λήξει…διότι εδώ τι κάνω;… Διαρκώς προσπαθώ να κάνω 

παιδαγωγική, ακόμα και μέσα στο μουσείο, ακόμα και ξεναγώντας το ΚΑΠΗ, κάτι το 
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οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ή τα νήπια. Ή τα παιδάκια. Και όχι μόνο μεγάλους και 

ειδικούς και γενικώς ανθρώπους γύρω από την τέχνη. Δεν ξέρετε πόσο πολύ μου 

αρέσει να ξεναγώ ένα νηπιαγωγείο. Ή γέροντες αναλφάβητους που έρχονται εκδρομή 

από ένα χωριό…» Βημαγκαζίνο, 10/7/2005».,«Ο κόσμος διψά για 

τέχνη...»,Ταχυδρόμος, 28/5, 2004, «Η τέχνη ασκεί μια μαγεία στον κόσμο, είναι ένας 

χώρος που, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, ασκεί μια έλξη, μια μαγγανεία. Όταν δώσεις 

στο κοινόν θεατή , τον πληροφορήσεις, τον ερεθίσεις και τον ενθαρρύνεις ότι μπορεί 

να έρθει, ότι δεν είναι άβατο, ότι δεν είναι για τον λίγο κόσμο, τότε ανταποκρίνεται», 

Το Βήμα, 30/1/1994.  

 

Αν ό,τι προηγείται είναι έτσι, αποσαφηνίζεται περισσότερο το μείζον ερώτημα που 

θέσαμε στο πρώτο κεφάλαιο του παρόντος μέρους της εργασίας μας : αν δεν θέλουμε 

μόνο να φέρουμε στο μουσείο το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό επισκεπτών παύοντας να 

υποκρινόμαστε πως στοχεύουμε σε όλους χρησιμοποιώντας μέσα μόνο για 

ορισμένους, αν θέλουμε να μην κάνουμε κάτι ανάλογο με αυτό που κάνει κάθε 

επιτυχημένο θρησκευτικό κήρυγμα412, δηλαδή να απευθυνόμαστε τελικά μόνο στους 

προσηλυτισμένους,  αν θέλουμε πραγματικά να φέρουμε στο μουσείο αυτούς που δεν 

αισθάνονται την ανάγκη να το επισκεφτούν, αν δε θέλουμε, με άλλα λόγια, να 

περιορισθούμε στην μερική αποτελεσματικότητα των ήδη διαθέσιμων μέτρων και 

τρόπων413, γιατί εξακολουθούμε να επενδύουμε πόρους και ενέργεια σε προγράμματα 

                                                           
412 J. Schumpeter, The sociology of imperialism, Meridian Books, 1951, σ. 39-40, αναφορά στο P. 
Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art..,ό.π, σ…118.  
413 Αναφερόμαστε, φυσικά, όχι μόνο στα ειδικά προγράμματα αγωγής αλλά και σε όλες τις έμμεσες 
τεχνικές και δράσεις που επιχειρούν σήμερα τα μουσεία, στις οποίες αναφερθήκαμε στο δεύτερο μέρος 
της παρούσας έρευνας και οι οποίες αποσκοπούν στο να μειώσουν το επίπεδο της εκπομπής 
μηνύματος ενός συνόλου έργων που ένα μουσείο εκθέτει, κυρίως μέσω ποικίλων τρόπων ιστορικής και 
τεχνικής πληροφόρησης των επισκεπτών σχετικά με τα εκτιθέμενα έργα. Οι δράσεις αυτές, τελικά, 
όπως επιχειρήσαμε να δείξουμε, αν και επιχειρούν να αλλάξουν τη σημασία και την λειτουργία του 
κοινωνικού ορισμού της αισθητικής στάσης, δεν αποβαίνουν προς όφελος παρά μόνο των μελών των 
μεσαίων τάξεων, για τις οποίες, λόγω της «καλής πολιτισμικής τους διάθεσης», η εκπαιδευτική 
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των οποίων οι τεχνικές δεν μπορούν να γνωρίσουν την πλήρη στοχευμένη 

αποτελεσματικότητά τους παρά μόνο αν αποκτήσουν τα μέσα που διαθέτει το 

σχολείο414; Όπως σημειώνουν δύο διευθύντριες περιφερειακών μουσείων, «Έχει να 

κάνει με την παιδεία. Έρχονται εδώ πέρα Αλβανοί, αλβανικές οικογένειες που έχουν 

την κουλτούρα. Στα Τίρανα με 400.000 πληθυσμό έχουνε όπερα. Εδώ στο Ηράκλειο 

με 300.000 πληθυσμό έχουμε μπουζουξίδικα. Λοιπόν, έχουν όπερα, θέατρο, μπαλέτο. 

Η φιλαρμονική του δήμου αποτελείται κατά 90% από Αλβανούς, υπάρχει η ανίστοιχη 

κουλτούρα. Οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι θέμα μορφωτικού επιπέδου, γυμνάσιο, 

πανεπιστήμιο κ.τ.λ., αλλά μιας συνολικότερης παιδείας. Ωστόσο είναι κάτι που 

μπορεί κανείς να κάνει και συνειδητά, για παράδειγμα, όταν κάποιος βρίσκεται στην 

ηλικία των είκοσι χρόνων και είναι φοιτητής, έχει την επιλογή ή να ξενυχτάει κάθε 

βράδυ σε μπαρ ή να ξενυχτάει και να πηγαίνει και το πρωί σε πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, να βλέπει καμιά ταινία, θέατρο... ελευθερία επιλογών έχουμε. Και από 

ένα ενδιαφέρον για την καλλιέργειά μας δεν ξεκινάει;», «Νομίζω γενικά ότι το 

μορφωτικό τους επίπεδο είναι από μέσο και επάνω. Οι περισσότεροι άνθρωποι που 

έρχονται εδώ, ειδικά οι ξένοι –γιατί οι Έλληνες είναι ελάχιστοι–, είναι άνθρωποι 

αρκετά καλλιεργημένοι. Γι’ αυτό έρχονται εξάλλου. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα 

ενδιαφέρον, παρακολουθούνε, αγοράζουν πράγματα, οδηγούς, βιβλία»415. 

                                                                                                                                                                      
λειτουργία της εκπαίδευσης υπερέχει της απλής αισθητικής απόλαυσης, ενώ όσοι νιώθουν άτοποι μέσα 
σε ένα μουσείο με την τυχαία επίσκεψή τους δεν μπορούν να αναγνωρίσουν σε αυτές τις δράσεις παρά 
το δικαίωμα να μην γνωρίζουν ή να ζητήσουν, προς στιγμή και χωρίς άλλη συνέχεια, να γνωρίσουν 
αυτό που δε γνωρίζουν που θα αντιστοιχεί, τελικά, στο να γνωρίσουν, έστω και ελλιπώς, το πόσο πολύ 
δε γνωρίζουν και τι δεν μπορούν να γνωρίσουν πλήρως.   
414 Θ. Μουσούρη, «Μουσεία και κοινότητες ερμηνευτών», στο Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη, 
Διεπιστημονικές..., σ.77-92 
415 Την ίδια προοπτική αναφέρουν αντίστοιχα όταν ερωτώνται ακόμα και αν συνδέεται ο χρόνος 
παραμονής στο μουσείο με το επάγγελμα του επισκέπτη.  «Το ανατολικό μπλοκ, που έχει κουλτούρα, 
δεν έχει χρήματα. Δεν είναι τα ανώτερα στρώματα τελικά, είναι τα στρώματα που έχουν μια 
κουλτούρα, μια άλλη άποψη. Δεν είναι αυτός ο οποίος έβγαλε τα λεφτά αμέσως και γρήγορα και 
άνοιξε ένα μπαρ, που θα έρθει εδώ. Δεν θα έρθει ποτέ. Ξέρω γιατρούς και δικηγόρους που έγιναν 
γιατροί με μεγάλες δυσκολίες και το μόνο ζόρι τους είναι να αποκτήσουν ένα καινούριο μοντέλο της 
BMW και όχι να έρθουν εδώ, ούτε να περάσουν χρόνο εδώ», «Πρέπει να έχει να κάνει με την 
ευρύτερη καλλιέργεια, με το αν έχει αποκτήσει κάποιος μια ευαισθησία με την τέχνη, γιατί η τέχνη 
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Ζήτημα κρίσιμο, καθώς όλα δείχνουν, όπως και εμείς δείξαμε συμβάλλοντας στην 

επιβεβαίωση ανάλογων ερευνών, πως μόνο αν επιμηκυνθούν η φοίτηση και η 

ανάπτυξη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης μπορεί να σπάσει  – έστω σε ένα βαθμό, 

καθώς ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας δεν μπορεί να υποκατασταθεί, όπως 

αναφέραμε και επιχειρήσαμε να δείξουμε στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας – ο 

φαύλος κύκλος της αναπαραγωγής της πολιτισμικής αποστέρησης. Μόνο με αυτόν 

τον τρόπο οι επενδύσεις  σε προγράμματα, σε υποδομές μουσειακής αγωγής και σε 

ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να αποβούν πλήρως αποτελεσματικές, δηλαδή, μόνο 

αν συνοδευτούν με ανάλογες επενδύσεις  στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο θεσμό ο 

οποίος είναι ο μόνος ικανός να παράγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χρήστες 

αυτών των προγραμμάτων και αυτών των υποδομών. 

Το ερώτημα αυτό, ωστόσο, εμφανίζεται να είναι γνωστό, κοινότοπο, και να 

αντιμετωπίζεται πλέον βασικά μέσα από την προοπτική της οργανικής σύνδεσης 

μουσείου και σχολείου416. Σήμερα, όπως αναφέραμε και παραπάνω, η κυρίαρχη 

κατεύθυνση της μουσειακής αγωγής οδηγείται στην επεξεργασία των ειδικών όρων 

δυνατότητας αυτής της διασύνδεσης.  

Πράγματι, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί, σήμερα το μουσείο και το σχολείο συνάπτουν 

σε διάφορα επίπεδα σχέσεις συνεργασίας και αναγκάζονται εκ προοιμίου να 

επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους  και τις λειτουργίες τους προκειμένου να  

απαντήσουν στις νέες προσκλήσεις της μουσειακής αγωγής και της μύησης σε κάθε 

                                                                                                                                                                      
είναι ένα διαχρονικό και διατοπικό φαινόμενο. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν ένα μικρό ποσοστό, είναι 
εξοικειωμένοι, έχουν ένα ενδιαφέρον, πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο, δηλαδή καθηγητές 
πανεπιστημίου, γιατροί, κ.ά». 
416 Βλ., μεταξύ πολλών άλλων που αναφέραμε και παραπάνω, Τζιαφέρη Σεβαστή Γ., Το σύγχρονο 
μουσείο στην ελληνική εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 2005, Ζωγράφου-Τσαντάκη Μαρία, Μουσειακή εκπαίδευση: Τα παιδιά 
γνωρίζουν την πολιτιστική τους κληρονομιά: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Ιστορικό-Λαογραφικό 
Μουσείο Γιαννιτσών, Γιαννιτσά, Υδρόγειος, 2000, Ιωσηφίδης Παύλος, Η μουσειακή εκπαίδευση στο 
δημοτικό σχολείο,  Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 1998. 
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μορφή τέχνης417. «Οι ενεργητικές μέθοδοι μάθησης», «η ενεργοποίηση όλων των 

αισθήσεων κατά τη διάρκεια της μουσειακής μαθησιακής εμπειρίας» και, σε ένα 

δεύτερο επίπεδο, «η αντίληψη για το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης στην πολιτιστική 

κληρονομιά και την τέχνη» και ο προβληματισμός για τις αξίες που πρεσβεύει η 

«διαπολιτισμική  εκπαίδευση είτε διαχρονικά είτε σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες» 

είναι ορισμένα από τα νέα ζητήματα που τίθενται στο κέντρο της συζήτησης για τη 

μουσειακή εκπαίδευση και συμπαρασύρουν αλλαγές μικρής ή μεγάλης κλίμακας 

στους δυο θεσμούς, το μουσείο και το σχολείο.  

Παρ’ όλα αυτά, για μια σειρά από δομικούς παράγοντες, η διασύνδεση αυτή 

καθίσταται προς το παρόν προβληματική, καθώς δεν φαίνεται να πληρούνται οι 

κοινωνικοί όροι δυνατότητας μιας ουσιαστικής και οργανικής διασύνδεσης, οι οποίοι 

θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο μιας συστηματικής κοινωνιολογικής 

διερεύνησης.  

Αν και κάτι τέτοιο δεν εντάσσεται στην λογική της παρούσας εργασίας, θα 

μπορούσαμε, παραμένοντας στο επίπεδο των κοινωνικών όρων δυνατότητας αυτής 

της διασύνδεσης, να αποπειραθούμε να προτείνουμε, έστω συνοπτικά και υπό μορφή 

πρόχειρου σχεδιάσματος, μια σειρά υποθέσεων οι οποίες θα μπορούσαν να 

συμβάλουν, έστω και μερικώς, σε μια προσπάθεια μετατροπής του συστήματος των 

σχέσεων μεταξύ σχολικού πεδίου και πεδίου των ειδικών της λειτουργίας της 

μουσειακής αγωγής και επικοινωνίας σε ένα αυστηρό κοινωνιολογικό αντικείμενο.   

Μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λάβει υπόψη της, κατ’ αρχάς,  

το γεγονός, πως, όπως έχει παρατηρηθεί, οι σχέσεις μεταξύ μουσείου και σχολείου 

χαρακτηρίζονται σήμερα από μια ποικιλία σύνθετων μορφών ανταγωνισμού, οι 

                                                           
417 E. Caillet με την συνεργασία της E. Lehalle, À l’approche du musée, lα médiation culturelle, PUF, 
1995 
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οποίες εκτείνονται από σχέσεις σύγκρουσης, αλληλοαναίρεσης και 

αλληλοϋπονόμευσης μέχρι σχέσεις γόνιμης συνεργασίας, περνώντας από αυτές της 

αμοιβαίας αδιαφορίας, στο πλαίσιο, κατά κύριο λόγο, συγκυριακών και χωρίς 

διασφαλισμένο πάντα θεσμικό μέλλον προγραμμάτων συνεργασίας418. Αυτές οι 

σύνθετες μορφές σχέσεων, που παρατηρούνται,  λίγο πολύ, σε όλες τις χώρες, οι 

αναλογίες των οποίων συναρτώνται, βέβαια, τόσο με το βαθμό ανάπτυξης της 

εκπαιδευτικής λειτουργίας των μουσείων και των συναφών θεσμών και φορέων τους, 

όσο και με την εθνική σχολική παράδοση, βρίσκονται στην αρχή παραγωγής δύο 

βασικών τύπων συνεργασίας: είτε εφαρμόζονται μουσειακά προγράμματα που 

στοχεύουν στην απόκτηση της αισθητικής εμπειρίας από νέους στη βάση της 

συνάντησής τους με τα προϊόντα του πολιτισμού, δηλαδή είτε δημιουργείται ένα 

πλαίσιο όπου το μουσείο επιχειρεί να διαφοροποιήσει τους στόχους του από αυτούς 

του σχολείου, είτε εφαρμόζονται μουσειακά προγράμματα τα οποία στρέφονται προς 

το σχολείο επιχειρώντας να υποστηρίξουν τους σχολικούς στόχους και τις αντίστοιχες 

παιδαγωγικές πρακτικές419.  

Αυτές οι σχέσεις συναγωνισμού και ανταγωνισμού, που βρίσκονται σήμερα σε 

ιδιαίτερη ένταση εξαιτίας του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος420 μέσα στο οποίο 

                                                           
418 F. Buffet(επιμ), Entre école et Musée. Le partenariat culturel d’ éducation,  Presses Univeritaires de 
Lyon, 1998, Β.  Lefebre, M. Allard,  Le musée, un projet éducatif, ED. Logiques,  1996 
419 A. Ζαφειράκου, «Μουσεία και Σχολεία, διάλογος, συνεργασίες, αναπαραστάσεις και πρακτικές», 
στο Ζαφειράκου (επιμ.), Μουσεία και σχολεία, Τυπωθήτω, 2000,σ. 17-33 
420 Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως, σύμφωνα με την έρευνα της Ζαφειράκου, στη 
Γαλλία, η αντίφαση αυτή είναι πολύ έντονη στους κόλπους των μουσειοπαιδαγωγών οι οποίοι πλέον 
ονομάζονται διαμεσολαβητές (médiateurs), αφού, από τη  μια μεριά, φαίνεται να δηλώνουν πως το 
μουσείο  οφείλει να είναι διαφορετικό από το σχολείο, και ο μουσειοπαιδαγωγός να έχει έναν ευρύτερο 
και διαφορετικό ρόλο από τον εκπαιδευτικό, στον οποίο αρνούνται κάθε δυνατότητα και ικανότητα 
ενός νεοτεριστικού στοιχείου, καθώς πιστεύουν πως στηρίζεται σε έναν καθαρά παραδοσιακό τρόπο 
μάθησης, και, από την άλλη μεριά, φαίνεται να πιστεύουν πως το μουσείο έχει απόλυτη ανάγκη το 
σχολείο, καθώς, στο σημερινό και μελλοντικό πλαίσιο της επιβαλλόμενης αυτοχρηματοδότησης, το 
μουσείο πρέπει και (να) μπορεί να δημιουργήσει το μελλοντικό κοινό του, οφείλει να προετοιμάσει  
τους μελλοντικούς καταναλωτές των καλλιτεχνικών έργων του, και συνεπώς το σχολείο αποτελεί γι’ 
αυτούς προνομιακό χώρο παρέμβασης. Βλ. Α. Ζαφειράκου (επιμ), Μουσεία και σχολεία,…σ. 85-106. 
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λειτουργούν και οι δύο θεσμοί421, παρουσιάζονται ακόμα εντονότερες, αν και σε 

σχετικά πρωτογενή μορφή, σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες δεν έχουν μακρά 

παράδοση στην μουσειακή αγωγή και στην εκπαίδευση της καλλιτεχνικής 

κουλτούρας, και στις οποίες συνυπάρχουν, σε επίπεδο διαμόρφωσης και αρχικής 

υλοποίησης, και τα δύο μοντέλα συνεργασίας422.  

Πράγματι, σε χώρες όπως η Ελλάδα, αυτές οι επιχειρήσεις πολιτισμικής αποζημίωσης 

τοποθετούνται ακόμα, αντικειμενικά, στο περιθώριο των εκπαιδευτικών κλιμακίων 

και του σχολικού θεσμού. Αυτή η αντικειμενική θέση, σε συνδυασμό με την 

εκπαιδευτική λειτουργία την οποία οι επιχειρήσεις αυτές στοχεύουν να υλοποιήσουν, 

βρίσκεται στην αρχή της παραγωγής της αντιφατικής σχέσης με το σχολείο που 

διατηρούν οι φορείς τους, και κυρίως της ιδεολογίας μέσω της οποίας 

δικαιολογούνται όχι μόνο η τάση κριτικής που εκδηλώνουν απέναντι στην 

ανεπάρκεια του σχολικού θεσμού σε ζητήματα αισθητικής καλλιέργειας, αλλά και η 

                                                           
421 E. Caillet, «La double nature des musées», Revue Médiascope, no 3, 1992 
422 Τα δύο μοντέλα συνεργασίας παίρνουν δύο αντίστοιχες μορφές πρακτικών: το πρώτο, το οποίο έχει 
ως υπόδειγμα το γαλλικό λεγόμενο μοντέλο, βασίζεται στην επεξεργασία οργανωμένων και 
προετοιμασμένων από τους εκπαιδευτικούς επισκέψεων των μαθητών στα μουσεία. Κατά τη διάρκεια 
των επισκέψεων αυτών οι μουσειοπαιδαγωγοί προχωρούν σε απευθείας διδασκαλία, στην εκπόνηση 
και παροχή εκπαιδευτικού υλικού προς χρήση των μαθητών, στη δημιουργία σεμιναρίων για την 
κατάλληλη οργάνωση των επισκέψεων, και γενικότερα στοχεύουν στο να συνεργαστούν οργανικά με 
το σχολείο με στόχο την διαμόρφωση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την αντίστοιχη 
εκπαιδευτική λειτουργία του σχολείου· το δεύτερο, το χαρακτηριζόμενο αμερικανικό μοντέλο, κυρίως 
με αντίθετη κατεύθυνση, βασίζεται στην διαμόρφωση τεχνικών όρων οι οποίοι θα επιτρέψουν κυρίως 
την επίσκεψη των μουσείων στα σχολεία, είτε μέσω του δανεισμού εκθεμάτων είτε μέσω της 
δημιουργίας κατάλληλων εκπαιδευτικών φακέλων –  (βίντεο, διαφανειών) που επιτρέπουν στους 
εκπαιδευτικούς, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες,  να οργανώσουν μόνοι τους ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα μέσα στη σχολική τάξη, και μουσειοσκευών, οι οποίες αποτελούν μια εξελιγμένη μορφή 
των εκπαιδευτικών φακέλων, καθώς περιέχουν, εκτός του προαναφερθέντος υλικού, αντίγραφα των 
εκθεμάτων του μουσείου, ώστε τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να τα αγγίξουν, να τα περιεργαστούν 
και να εξοικειωθούν μαζί τους –είτε μέσω μετακινούμενων εκθέσεων και αποστολής καλλιτεχνών στα 
σχολεία με στόχο την άμεση συνεργασία με τους μαθητές. Όπως σημειώνει μια διευθύντρια μουσείου, 
«κατ’ αρχήν στέλνουμε, όταν είναι να καλούμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, έχουμε 
διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουμε κάνει και αποστολή σε όλες τις 
σχολικές μονάδες της χώρας, έτσι ώστε να έχουν μια πρώτη ενημέρωση για το ποιοι είμαστε και το τι 
κάνουν. Από εκεί και πέρα, για τις περιοδικές εκθέσεις που έχουν τέτοια διάρκεια και τέτοιο 
περιεχόμενο, που θα θέλαμε να έρθουνε σχολεία, στέλνουμε στα γραφεία της δευτεροβάθμιας και της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενημερωτικό υλικό και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, έτσι ώστε να κλείσουν 
ραντεβού. Στα μικρότερα παιδιά γίνονται και εκπαιδευτικά παιχνίδια, δραστηριότητες πάνω στα 
εκθέματα».Βλ.και γενικότερα  Γ. Δάλκος, Σχολείο και Μουσείο, Εκδ. Καστανιώτη, 2000, Ε. Νάκου, 
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σταδιακή διολίσθηση τους στην γενική αμφισβήτηση του σχολικού θεσμού,  της 

νομιμότητάς του και της αποτελεσματικότητάς του, των μεθόδων και των 

παιδαγωγικών πρακτικών που εφαρμόζει προκειμένου να δημιουργήσει την 

καλλιεργημένη στάση στους μαθητές.  

Επειδή αυτές πάντα κινδυνεύουν να εμφανιστούν ως σχολεία δεύτερης τάξης και 

ευκαιρίας στα μάτια των φορέων που στελεχώνουν αυτές τις επιχειρήσεις, και οι 

οποίοι, συνήθως σε μεγάλο βαθμό ακόμα και σήμερα, όπως και παλαιότερα σε άλλες 

χώρες, έχουν γνωρίσει ως επαγγελματίες, αντικειμενικά ή/και υποκειμενικά, τον 

αποκλεισμό από τα διάφορα κλιμάκια του εκπαιδευτικού συστήματος, ή την 

αναντίστοιχη των επενδύσεών τους θέση που τους πρόσφεραν οι σχολικοί τίτλοι που 

κατέχουν, η αμφισβήτηση του σχολείου γίνεται η αιχμή των συμβολικών αγώνων 

τους ενάντια στην αποτελεσματικότητα του σχολείου και συνεπώς της υπεράσπισης 

του λόγου και των όρων ύπαρξης της θέσης τους και της λειτουργίας τους423. Είναι 

γνωστό πως, όπως σημειώνει ο Πασσερόν,  κάθε διαμεσολαβητικό επάγγελμα γεννά 

μια ιδεολογία η οποία τείνει να απολυτοποιήσει  την μεσολάβηση που εφαρμόζει, και 

το όριο της αποτελεσματικότητάς της είναι αυτό κάθε ιδεολογίας της διαχείρισης: 

μέσω του οπτιμισμού ο οποίος δημιουργεί τον λόγο ύπαρξής τους, η ιδεολογία η 

οποία διέπει τους φορείς μια πολιτιστικής πολιτικής τείνει πάντα να αποβάλλει  τις 

γνώσεις οι οποίες, συσχετίζοντας και αποτιμώντας τη σχέση στόχου και 

αποτελέσματος, θα έθεταν σε αμφισβήτηση  τους όρους παραγωγής και 

αναπαραγωγής της πίστης  στην τελική νίκη της επιχείρησής τους και της δικαίωσης 

                                                                                                                                                                      
«Η αξιοποίηση του παιδευτικού χαρακτήρα των μουσείων και σχεδιασμός μιας σύγχρονης μουσειακής 
αγωγής», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 102-103, 1998, σ. 45-57  
423 Βλ. P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art..,ό.π, σ 141-155, P. Berguis, όπως παρακάτω, σελ. 77. 



 

373 

των προσπαθειών τους, άρα της αφοσίωσης στην «αποστολή» τους424. Γι’ αυτό, 

εξάλλου, οι πραγματικοί κοινωνιολογικοί προβληματισμοί οι οποίοι, μεταξύ άλλων, 

θα υποχρέωναν να τεθούν τα ερώτημα της αποτελεσματικότητας των μεθόδων και 

τεχνικών διάχυσης του πολιτισμού και των έργων του στο πλατύ κοινό, το είδος της 

τέχνης που διαχύθηκε, ο βαθμός υποδοχής και εμπειρίας των έργων που απετέλεσαν 

αντικείμενο διάχυσης, και κατά συνέπεια να τεθεί σε δοκιμασία η αποστολικού 

χαρακτήρα φρόνηση η οποία βρίσκεται στην καρδιά του επαγγέλματος της 

πολιτιστικής διαμεσολάβησης, αποτελούν πάντα μια σοβαρή απειλή για την 

νομιμοποίηση της ιδεολογίας αυτής και των στρατηγικών επαγγελματικής 

παράστασης τις οποίες (η ιδεολογία) αυτή γεννά.   

Και πώς θα μπορούσε τελικά να ήταν διαφορετικά, καθώς η θεμελίωση των 

κοινωνικών προαπαιτουμένων δοκιμάζεται συνεχώς στο επίπεδο των πρακτικών 

τακτικών που υιοθετούνται;  

Πράγματι, συνδεδεμένη με πόστα και επαγγέλματα τα οποία ορίζονται και 

πολλαπλασιάζονται σε σχέση με την ανάπτυξη πολιτιστικών κλιμακίων (εθνικών, 

τοπικών, σωματειακών)425, οφείλοντας την ενότητά της, πέρα από τις συγκρούσεις 

ρευμάτων, τάσεων και γενεών, στους γενικούς καταναγκασμούς της πολιτιστικής 

διαμεσολάβησης  μεταξύ έργων και κοινού, αποσκοπώντας να ωθήσει τους φορείς 

της να εμφυσήσουν στο σύνολο της κοινωνίας τον θαυμασμό των καθιερωμένων από 

την λόγια κριτική ή τους καλλιεργημένους ειδικούς έργων, να εγκαθιδρύσει μια 

συστηματική επαφή του συνόλου της κοινωνίας με  τα νόμιμα έργα, και 

ενεργοποιώντας αντικειμενικά -- υιοθετώντας τις αρχές του Διαφωτισμού και 

                                                           
424 J-C. Passeron, Le raisonnement sociologique…., σ. 313. Για μια ενδεικτική και συνοπτική αναφορά 
των αρχών αυτής της ιδεολογίας βλ. P. Berguis, «Qualifications of Museum Educators, CECA88 
Proceeding, ICOM 1991, σ. 75-79 
425 E. Faublee,  En sortant de l’école, Musée et Patrimoine, Hachette,/ CNDP, 1992 
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επεκτείνοντάς τες στην καλλιτεχνική εκπαίδευση-- μια στρατηγική πολιτιστικού 

προσηλυτισμού  προσανατολισμένη στις μάζες, η ιδεολογία αυτή, αν και συνεχίζει να 

διατηρεί τη δύναμή της από μια εθνοκεντρική πεποίθηση που διακατέχει κάθε 

κυρίαρχη κουλτούρα, σίγουρη για τον εαυτό της ότι ενσαρκώνει τις υψηλότερες και 

καθολικότερες αξίες του ανθρώπινου πολιτισμού, βρίσκει συνεχώς τα ηθικά και 

πραγματολογικά όριά της στην ποικιλία των πολιτισμικών αυθαιρέτων που 

συνδέονται με τα ύφη ζωής των διαφόρων κοινωνικών ομάδων426. Κατά συνέπεια, 

επειδή η αντικειμενική τους θέση στην δομή του ευρύτερου πλαισίου των 

εκπαιδευτικών θεσμών και ο τρόπος κατάρτισής τους, απόκτησης και αναπαραγωγής 

της θέσης τους τους αναγκάζουν να τείνουν να πιστέψουν πως από μόνη της η 

έλλειψη διευκόλυνσης της πρόσβασης στα έργα εμποδίζει  την μεγάλη πλειοψηφία 

του κοινού να τα γνωρίσει και να τα απολαύσει, επειδή η πρακτική τους 

προσδιορίζεται ως πολιτιστικός προσηλυτισμός, επειδή  ορίζονται ως κάτοχοι του 

ορθού και νόμιμου ορισμού της τέχνης και της κουλτούρας, και εξαναγκάζονται να 

εφαρμόζουν μια πρακτική η οποία οφείλει συνεχώς να ανανεώνει και να επεκτείνει 

τις γνώσεις και τα προσόντα της προκειμένου να διαμορφώσει τους ειδικούς όρους 

της νομιμοποίησής της (πάντα υπό αμφισβήτηση, εξαιτίας της σχέσης γνώσης με τα 

εκθέματα του μουσείων και των εκθέσεών τους427 ) και, άρα, της επαγγελματικής 

διαφοροποίησής της από άλλες επαγγελματικές εκπαιδευτικές πρακτικές συναφών 

μουσειακών λειτουργιών428, οι ειδικοί αυτοί πολιτιστικοί διαμεσολαβητές, φορείς 

αυτής της ιδεολογίας, έχουν κάθε πιθανότητα να αποφύγουν να προβληματοποιήσουν  

                                                           
426 J-C. Passeron, Le raisonnement sociologique…., σ. 311-312 
427 Όπως σημειώνει μια μουσειολόγος, «φυσικά ένας μουσειολόγος δεν μπορεί να γνωρίζει 
λεπτομερώς όλες τις περιοχές  που αφορούν αυτό το ευρύ γνωστικό πεδίο. Οφείλει όμως αφενός να 
είναι οπωσδήποτε υποψιασμένος και βιβλιογραφικά ενημερωμένος για το συνολικό θεωρητικό 
πρόβλημα και αφετέρου να γνωρίζει τους τρόπους, τα μέσα και τους ειδικούς που θα δώσουν 
απαντήσεις στα επιμέρους ερωτήματα». βλ. Το Βήμα, «Οι μουσειολόγοι στα αζήτητα». 
428 Α. Βarnea, «New directions in museum education, Towards 2000», ICOM Education, 14, 1993, σ.3-
5 
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και αυτή την τάση και αυτόν τον ορισμό και αυτή την πρακτική.  Και παράλληλα 

έχουν κάθε πιθανότητα να επικεντρώσουν την προσπάθειά τους στην χωρίς 

αναστοχασμό429 αναζήτηση των κατάλληλων για τους στόχους τους μέσων και  

τεχνικών, και, κυρίως, στην νομιμοποίηση της διαφοροποίησης της επαγγελματικής 

τους θέσης, η οποία, σήμερα πλέον, επενδύεται συμβολικά ταυτόχρονα με την 

διαχειριστική και «αποστολικού» τύπου λειτουργία430. Η αναγκαιότητα, από την 

πλευρά αυτών των μεσολαβητών, της αναζήτησης αυτής και ο τρόπος ένταξής τους 

στην ιδεολογία αυτή είναι τέτοια, ώστε η αντιμετώπιση των ισχνών αποτελεσμάτων 

των προσπαθειών τους, όταν τους τίθεται, γίνεται αντικείμενο μιας εντονότερης, από 

                                                           
429 Ένας πρακτικός και αυστηρός, δηλαδή επιστημονικός, αναστοχασμός θα τους επέτρεπε να 
κατανοήσουν πλήρως, μεταξύ άλλων, τους όρους υπό τους οποίους στη χώρα μας ακόμα 
αναπαράγεται στους κόλπους των μουσείων αυτή η ιδεολογία του «νέου βλέμματος», «του αθώου 
βλέμματος», μέσω της οποίας επιτρέπεται σε πολλούς διαμεσολαβητές να υπερβούν την αντίφαση που 
βιώνουν μεταξύ μιας «αβαγκάρντ» που χαρακτηρίζει την (ονομαστική τουλάχιστον) ταυτότητά τους 
και της αναζήτησης μιας «λαϊκής» πελατείας, η οποία και θα νομιμοποιούσε τελικά (και) το ρόλο τους  
και θα επέτρεπε την πλήρωση των όρων αναπαραγωγής τους, ή την δομικά αντιφατική σχέση που 
διατηρούν με το σχολικό σύστημα, η οποία δεν τους επιτρέπει να ξεκαθαρίσουν ορθολογικά τους 
απαραίτητους στόχους τους και τα κατάλληλα γι’ αυτούς τους στόχους μέσα, δηλαδή, από τη μια 
μεριά, μια σχέση αμφισβήτησης, η οποία νομιμοποιεί την επαγγελματική τους ύπαρξη, και, από την 
άλλη, μια σχέση συνεργασίας με αυτό, χωρίς την οποία θα αμφισβητούνταν η κοινωνική (και 
επιστημονική) αναγκαιότητα της δράσης τους. 
430 Καθώς, όπως σε κάθε επάγγελμα, η σχέση μεταξύ των επισήμων διακηρυγμένων παραστάσεων του 
επαγγέλματος και της εκτέλεσης του έργου που του αντιστοιχεί  διαμεσολαβείται  από τα συντεχνιακά 
συμφέροντα, ο συνδυασμός αυτός επιβάλλεται σήμερα όλο και περισσότερο  από την εργασιακή 
αβεβαιότητα και την ισχνή επαγγελματική παράδοση, γεγονός που παρατηρείται όχι μόνο στην 
Ελλάδα (βλ. Μ. Davies, «Museum education and History», στο National Curriculum, Primary 
teaching studies, 6, 3-4, 1992, σ.216-220), όπου παράγει μια γενικευμένη ανασφάλεια σε όλον αυτό 
τον επαγγελματικό κλάδο και μια συντεχνιακή συσπείρωσή του ενάντια τόσο στον κατακερματισμό 
των όρων πρόσβασης στο επάγγελμα (βλ. χαρακτηριστικά την αντίδραση του κλάδου στο σχέδιο 
επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων λυκείου μέσω των λεγόμενων Κέντρων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης σε ειδικότητες όπως η Μουσειολογία, Το ΒΗΜΑ, 4/12/2005), όσο και στην έλλειψη ενός 
θεσμικού πλαισίου το οποίο θα παρείχε τα κατάλληλα εργαλεία αναπαραγωγής του ( όπως σημειώνει 
χαρακτηριστικά μια μουσειοπαιδαγωγός γενικά για τους μουσειολόγους -- κατηγορία εντός της οποίας 
εμπεριέχεται, όταν δεν ταυτίζεται, όπως είπαμε παραπάνω, στο πρώτο κεφαλαίο  του τρίτου μέρους 
της παρούσας εργασίας, και η κατηγορία του μουσειοπαιδαγωγού--, « ωστόσο, στον καιρό της 
ραγδαίας εξειδίκευσης, δεν φαίνεται ακόμη στην Ελλάδα να έχει συνειδητοποιηθεί από την αγορά, 
ιδιωτική ή δημόσια, η ανάγκη της ειδικότητας του μουσειολόγου, τόσο στο επίπεδο της σύλληψης 
μουσειακής πολιτικής όσο και πρακτικής εφαρμογής. Η έλλειψη αυτή, που οφείλεται στην άγνοια, 
στην ελλιπή πληροφόρηση ή παραπληροφόρηση για το τι κάνει ένας μουσειολόγος, μπορεί να 
ερμηνευτεί α. από την απουσία ειδικών σπουδών, εντύπων και δημοσιεύσεων, β. από την 
συνακόλουθη έλλειψη ενός για την ώρα κρίσιμου  σε μέγεθος συνεκτικού και ισχυρού σε απόψεις 
σώματος τέτοιων ειδικών και γ. από μια πραγματικότητα που φυσιολογικά αντιδρά σε διασάλευση 
δομών, όταν μάλιστα η έλλειψη αυτή δεν δημιουργεί  άμεσες ή φανερές μετρήσιμες βλάβες…Στην 
Ευρώπη και στην Αμερική κυκλοφορούν ειδικά έντυπα  όπου τα μουσεία αναζητούν ειδικό 
προσωπικό. Στην Ελλάδα του πολιτισμού και της διεκδίκησης της κληρονομιάς της, οι μουσειολόγοι 
βρίσκονται στα αζήτητα». βλ. Το Βήμα, «Οι μουσειολόγοι στα αζήτητα»). 
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μέρους τους, προσπάθειας ένταξης στις αρχές αυτής της ιδεολογίας (επικέντρωση 

στην καλύτερη κατάρτιση των διαμεσολαβητών, στην καλύτερη αποσαφήνιση και 

υλοποίηση των στόχων και των μέτρων, στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

γνώση των θεμελιωδών κειμένων, κτλ.). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

επιτρέπεται σχεδόν ποτέ να τεθούν τόσο οι όροι δυνατότητας του προσηλυτισμού και 

οι όροι δυνατότητας της προσδοκώμενης καθολικής διάχυσης αισθητικών προνομίων, 

όσο και οι όροι αποτελεσματικότητας μιας προσπάθειας καθολικής διάχυσης μιας 

εμπειρίας, αυτής της αισθητικής εμπειρίας, η οποία δεν μπορεί να εντατικοποιηθεί 

και να πληρωθεί αν δεν κινητοποιήσει τις ιδιαίτερες ικανότητες και χαρακτηριστικά 

του ατόμου, των οποίων την παραγωγή πολύ λίγο ελέγχουν431.  

Αν όμως η θέση των μουσειοπαιδαγωγών στον καταμερισμό της παραγωγής του 

σύγχρονου μουσειακού έργου και των λειτουργιών του τους ωθεί σε μια δομικά 

αντιφατική στάση προς το σχολείο, της οποίας η πρακτική διαχείριση αποτελεί 

αντικείμενο λεπτών και συνεχών διαπραγματεύσεων432, η υιοθέτηση της στάσης 

αυτής ενδυναμώνεται αντικειμενικά και από τη σχέση που διατηρούν οι 

εκπαιδευτικοί του εκπαιδευτικού θεσμού μαζί τους.  

Πράγματι, η θέση και το κύρος των μουσειοπαιδαγωγών τείνουν να αμφισβητηθούν 

και από τους δασκάλους των σχολείων οι οποίοι επισκέπτονται το μουσείο για 

εκπαιδευτικούς λόγους. Έχοντας από κοινού ως αντικείμενο την επίσκεψη των 

μαθητών στο μουσείο και το εκπαιδευτικό της αποτέλεσμα, οι δύο αυτές 

επαγγελματικές κατηγορίες, στη βάση ενός διαφορετικού συστήματος κοινωνικών 

όρων δυνατότητας της δράσης τους, έχουν κάθε πιθανότητα να εισέλθουν σε σχέσεις 

                                                           
431 Βλ. J-C. Passeron, «Le raisonnement sociologique...», σ. 315 
432 Όπως σημειώνει, λ.χ., μια μουσειολόγος, «…η μουσειολογία έχει ανάγκη από ενορχηστρωμένα 
βήματα, που όμως η ποιότητα του καθενός μέρους δεν συνεπάγεται και την  ποιότητα του συνολικού 
αποτελέσματος. Η συνολική ποιότητα ενός καλού μουσείου προκύπτει μόνο μέσα από την 
αλληλοϋποστήριξη του κάθε μέρους προς τα υπόλοιπα, και είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να  
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δομικού ανταγωνισμού. Το υφιστάμενο θεσμικό  πλαίσιο το οποίο ορίζει, ή καλύτερα 

ορίζεται από, την έλλειψη ορισμού του τρόπου λειτουργίας, των λειτουργιών της 

συνεργασίας και κυρίως των όρων της αναπαραγωγής αυτής της συνεργασίας, θέτει, 

κατ’ αρχάς, τη βάση ώστε οι συνέργειες να αναπτύσσονται μέσα σε ένα τέτοιο 

συγκεκριμένο κοινωνικό συγκείμενο το οποίο βοηθά τη δημιουργία ενός πνεύματος 

αναγκαστικής ανταγωνιστικής συνεργασίας433. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί 

αντιμετωπίζονται από τους μουσειοπαιδαγωγούς, αντικειμενικά και εξ ανάγκης, ως 

εχθροί-συνεργάτες, μάρτυρες της προβολής της «παραδοσιακής» και «παρωχημένης» 

γνώσης τους, σε αντίθεση με την μοντέρνα κατάρτιση των μουσειοπαιδαγωγών434, 

αναγκάζονται να εισέλθουν στο μουσείο με τα τμήματά τους υπό όρους συνεργατικής 

                                                                                                                                                                      
δουλεύουν όλες οι ειδικότητες σε ένα μουσείο και έτσι να διδάσκονται τα μαθήματα σε ένα 
πρόγραμμα μεταπτυχιακό  που μόνο διατμηματικό μπορεί να είναι»,Το Βήμα, 9/4/2006.  
433 Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά δύο διευθύντριες περιφερειακών μουσείων, «Στα πλαίσια των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερχόμαστε σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς τηλεφωνικώς και 
κλείνουμε ραντεβού. Στην αρχή του έτους τούς δίνουμε ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τα 
προγράμματα που διοργανώνουμε. Κάθε μήνα τούς κάνουμε σεμινάρια για το πώς μπορούν να 
χρησιμοποιούν το εργαλείο που λέγεται μουσείο, οργανωμένα δηλαδή. Δεν υπάρχει βέβαια καμία 
προετοιμασία των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς, εκτός από τα ιδιωτικά σχολεία. Οι επισκέψεις 
αυτές παίζουν ρόλο πολύ σημαντικό, αφού τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το χώρο του μουσείου και 
δεν τον φοβούνται», «Υπάρχει εδώ αποκλειστικά μια συνάδελφος που ασχολείται με τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Συντονίζει τα παιδιά, έχει βγάλει εκπαιδευτικό υλικό, έχοντας συνεννοηθεί με τους 
καθηγητές που έρχονται. Είναι πολύ ωραίο αυτό το πρόγραμμα και μόνο έτσι μπορεί να 
αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία, δηλαδή από την παιδική ηλικία να δημιουργηθεί αυτή η ευαισθησία, 
διότι αργότερα, που φθάνουν τα παιδιά στις προχωρημένες τάξεις (Λύκειο, Γυμνάσιο), δεν έχουν 
καμία βάση. Έρχονται εδώ πέρα και χαζολογούν, δεν ενδιαφέρονται, κάνουν φασαρία... δεν έχουν έτσι 
γενικότερα μια καλή αντιμετώπιση απέναντι στο αρχαίο αντικείμενο. Δεν είναι και οι δάσκαλοι σε 
θέση, δεν υπάρχει καμία προετοιμασία των παιδιών. Είναι θέμα παιδείας και εκπαίδευσης». 
434 Βλ. Σ. Χρυσουλάκη, «Μουσείο-Σχολείο, αναζητώντας κοινό πεδίο  δράσης», Μουσείο-Σχολείο, Δ΄ 
περιφερειακό Σεμινάριο, Ιωάννινα 1994, Κ. Φαρδή, «Αναζητήσεις στη σύγχρονη παιδαγωγική, το 
παράδειγμα της μουσειοπαιδαγωγικής», Σύγχρονη εκπαίδευση, 111, 2000, σ. 96-102. Ενδεικτικά για τη 
στάση αυτή των μουσειοπαιδαγωγών θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις σχετικές τοποθετήσεις δύο 
υπευθύνων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η πρώτη ενός υπεύθυνου στο Υπουργείο Πολιτισμού και η 
δεύτερη ενός υπεύθυνου εκπαιδευτικών προγραμμάτων κεντρικού αθηναϊκού μουσείου: «Πολλές 
φορές θεωρούμε δεδομένο πως μια ξενάγηση, που στοχεύει στην ερμηνευτική παρουσίαση-παράθεση 
των αντικειμένων, θα βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν τι βλέπουν. Την ίδια λανθασμένη εντύπωση 
έχουν συχνά και οι εκπαιδευτικοί που τα συνοδεύουν και ζητούν ξενάγηση από το εξειδικευμένο 
προσωπικό. Περιορίζονται σε έναν παθητικό ρόλο και γενικώς σπανίως προετοιμάζουν τους μαθητές 
τους για την επίσκεψη. Αν και δεν είναι λίγοι οι ευαισθητοποιημένοι δάσκαλοι και καθηγητές, δεν 
γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν ώστε να συμβάλουν στην εξοικείωση των παιδιών με τον 
χώρο», «είτε έρχονται με τους γονείς τους είτε με τον δάσκαλο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η 
επίσκεψη δεν είναι η εικονογράφηση της σχολικής ύλης ή ένας άνευ βαθύτερου νοήματος 
“εκπαιδευτικός” περίπατος μπροστά στις προθήκες», Καθημερινή 24/11/2002.  
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μαθητείας, και υπό  μια έννοια κοινωνικής κυριαρχίας435. Ωθούνται συνεπώς, 

περισσότερο αντικειμενικά παρά υποκειμενικά, προκειμένου να διασφαλίσουν το 

κύρος τους τόσο στα ίδια τους τα μάτια όσο και στα μάτια των μαθητών τους,  να 

υπερασπιστούν τη θέση τους και τις γνώσεις τους ενεργοποιώντας, μέσω, κυρίως, της 

προβολής τόσο των κρατικά νόμιμων παραστάσεων για το έργο και τις λειτουργίες 

τους όσο και της κοινωνικής θεμελίωσης της  εκπαιδευτικής τους σχέσης με τους 

μαθητές τους, διαδικασίες πρακτικής αμφισβήτησης του μουσειοπαιδαγωγικού 

έργου436.  

 Τέλος, ταυτόχρονα, δε θα πρέπει να ξεχνάμε πως ο αντιφατικός χαρακτήρας των 

πρακτικών και των στρατηγικών των μουσειοπαιδαγωγών, και γενικότερα των 

διαμεσολαβητών αυτών, υπερκαθορίζεται, τουλάχιστον ως ένα βαθμό, από την 

λογική της πρακτικής των διευθυντών των μουσείων και του πρακτικού εργασιακού 

πλαισίου το οποίο εξαρτάται εν πολλοίς από την πρακτική αυτή437. Πράγματι, οι 

επιλογές όπως και οι τρόποι θέασης του έργου τους και των λειτουργιών τους, μέσω 

των οποίων οι διευθυντές των μουσείων φαίνεται να τις δικαιολογούν, ορίζονται 

λιγότερο από την λογική μιας συνειδητής ορθολογικής πρακτικής  και περισσότερο 

από τις αντικειμενικές συνθήκες οι οποίες καθορίζουν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 

της θέσης τους, του επαγγέλματός τους,  το οποίο, τουλάχιστον σήμερα στην Ελλάδα, 

θα μπορούσε κανείς να πει πως έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μοντέρνου 

                                                           
435 G, Hein, «Teaching teachers to use museums», CECA 88 Proceedings, ICOM 1991, σ. 130-135  
436 J. Bull, «Getting the message from  a school visit to an exhibition», Teaching History, 1993, σ.20-
24. Γίνεται κατανοητό πως η διασύνδεση μουσείου και σχολείου περνά αναγκαστικά από την 
υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης η οποία μεταξύ άλλων θα είχε ως στόχο «το άνοιγμα 
εντός και μέσω της αυτονομίας», όπως σημείωνε ο Πιερ Μπουρντιέ, δηλαδή θα έθετε τους όρους ώστε 
«τα σχολικά ιδρύματα θα πρέπει να συνεργάζονται με πρόσωπα εξωτερικά ως προς τις αποφάσεις και 
τις δραστηριότητές τους, να συντονίζουν τη δράση τους με τη δράση άλλων θεσμών πολιτισμικής 
διάχυσης και να γίνουν η εστία μιας καινούριας κοινοτικής ζωής, ένας χώρος πρακτικής άσκησης μιας 
πραγματικής αγωγής του πολίτη. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχύσουν την αυτονομία του διδακτικού 
σώματος αναβαθμίζοντας το λειτούργημα του καθηγητή και ενισχύοντας την αρμοδιότητα των 
δασκάλων». Ν. Παναγιωτόπουλος ( επιμ), Για την εκπαίδευση του μέλλοντος…., ό.π, σ. 118 
437 D. Van Goldeberding, «Development in museum education, CECA 88 Proceedingς», ICOM 1991, 
σ.136-142 
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παραδοσιοκρατισμού. Είναι γνωστή η απουσία ακόμα και σήμερα ενός ορθολογικού 

πλαισίου το οποίο θα έθετε με σαφήνεια και αντικειμενικότητα τους όρους και τα 

κριτήρια επιλογής των διευθυντών μουσείων, γεγονός που έχει ως συνέπεια να 

συνεχίζεται η επιλογή τους στη βάση της λογικής της κοοπτάτσιας, σύμφωνα με τη 

λογική του κοινωνικού παιχνιδιού των δημοσίων σχέσεων, κυρίως μέσω των 

οικογενειακών παραδόσεων και των γραφειοκρατικο-κομματικών 

αλληλοεξαρτήσεων.  Δεν εκπλήσσει συνεπώς κανέναν το γεγονός πως σήμερα στη 

χώρα, όπως και παλαιότερα αλλού438,  οι διευθυντές των μουσείων καλούνται να 

διαχειριστούν την «κλίση τους για την αποστολή» που έχουν αναλάβει μέσα σε 

αντιφατικούς όρους.  

Όπως σημειώνει ο Μπουρντιέ, αποδεσμευμένοι από καταναγκασμούς καθαρά 

γραφειοκρατικών μηχανισμών, εξαρτημένοι από την λογική της εξάρτησής τους από 

την πολιτική αγορά, λίγο γραφειοκράτες, λιγότερο ακόμα παιδαγωγοί, αλλά 

αναγκασμένοι, κοινωνικά, να υπηρετήσουν εκπαιδευτικούς στόχους, απροετοίμαστοι, 

στην πλειοψηφία τους, να αντιμετωπίσουν καθαρά επιστημονικά τόσο τα έργα όσο 

και τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο διαχείρισης των λειτουργιών των μουσείων, 

τείνουν, αντικειμενικά, και ικανοποιούνται υποκειμενικά από αυτή, στη διαμόρφωση 

μιας θέσης με κύρος, η οποία αιωρείται, ως προς την παράστασή της, «μεταξύ της 

υιοθέτησης της στάσης του θεματοφύλακα της τέχνης, της παράδοσης και των ναών 

τους όταν απευθύνονται στους καλλιτέχνες, της στάσης του ανθρώπου της δράσης 

και της τεχνικής όταν έχουν να κάνουν με τους ειδικούς, της στάσης των ανθρώπων 

της διαχείρισης και δημόσιας λειτουργίας όταν έχουν να κάνουν με τους πολιτικούς, 

και, βέβαια, αυτής του ανιδιοτελούς εστέτ όταν βρίσκονται μπροστά στους εμπόρους 

                                                           
438Εδώ δανειζόμαστε πάλι σε μεγάλο βαθμό τις αναλύσεις του Πιερ Μπουρντιέ, καθώς μας φαίνονται 
πολύ κατάλληλες για την ελληνική περίπτωση. Βλ. P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art..,ό.π, σ. 
148-153 
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τέχνης»439. Έτσι, η ομάδα των διευθυντών των μουσείων παρουσιάζεται σήμερα 

περισσότερο ως ένα σύνολο ανθρώπων του οποίου η συνοχή και η εσωτερική 

διαίρεση οφείλονται περισσότερο στην κοινωνική λογική που διέπει την παραγωγή 

και αναπαραγωγή των σχέσεων αλληλογνωριμίας τους. Τείνει επίσης να παράγει, στο 

μέτρο που της αναλογεί, μια πραγματικότητα για τα μουσεία της οποίας η αρχή έχει 

να κάνει μάλλον με τις τυχαίες, πολιτικές σε μεγάλο βαθμό, συγκυρίες, με τις 

ατομικές πρωτοβουλίες, με τις γραφειοκρατικές αποφάσεις οι οποίες έρχονται να 

νομιμοποιήσουν μια de facto κατάσταση παρά να την οργανώσουν και να της 

προσδιορίσουν τον τρόπο αναπαραγωγής της στο μέλλον440.   

Κοντολογίς, όλα τείνουν να δείξουν πως με αυτά τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά 

οι διευθυντές των μουσείων συμβάλλουν και αυτοί από την πλευρά τους στη 

διαμόρφωση ενός θεσμού με ασαφείς λειτουργίες, κυρίως μέσω των δομικών 

επιδράσεων της υποκειμενικής και αντικειμενικής εικόνας του έργου που διαχέουν. 

Ενός έργου το οποίο υλοποιούν, αφενός, θέλοντας να μετέχουν στην ζωή της τέχνης 

και στις θεμελιώδεις και ιερές αξίες της, και δυσφορώντας όταν αναγκάζονται  να 

εγκλωβίζονται στα στενά γραφειοκρατικά πλαίσια των οποίων την λογική 

αναγκαιότητα, από την άλλη πλευρά, επιζητούν, ενός έργου, δηλαδή, του οποίου η 

λογική διέπεται ακόμα σε μεγάλο βαθμό από μια αριστοκρατική στάση προς την 

τέχνη441, και, αφετέρου, οφείλοντας να επιτελέσουν την καθολικά πλέον 

                                                           
439 Βλ. P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art..,ό.π, σ. 150 
440 Ibid. σ.151. Όπως σημειώνει μια μουσειοπαιδαγωγός, «είναι προφανές ότι, όταν ένα σύγχρονο 
θεσμικό πλαίσιο λείπει, όταν δεν έχει διατυπωθεί μια μουσειακή πολιτική, η οποία θα αποτελεί 
κομμάτι ενός ευρύτερου κρατικού  πολιτιστικού σχεδιασμού, τα άτομα δεν έχουν άλλη επιλογή παρά 
είτε να παραιτηθούν είτε να διαχειριστούν την κρίση, που στην περίπτωση της Ελλάδας είναι χρονία», 
Βλ.Το Βήμα, 31/10/1993.  
441 Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά πυκνά συναντούμε αυτή τη στάση εμμέσως σε τοποθετήσεις όπως η 
ακόλουθη μιας επιμελήτριας μουσείου: «Προσπαθούμε να μην υπάρχουν (οδηγίες και αναλυτικές 
πληροφορίες για τα έργα) προαπαιτούμενα για την επίσκεψη των ανθρώπων που θέλουν να δουν το 
μουσείο. Σε πολλές περιπτώσεις προσπαθούμε να προσφέρουμε εμείς αυτό το επεξηγηματικό υλικό, με 
κάποιο κείμενο. Για παράδειγμα, στην έκθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Κοσμόπολις, επειδή 
είναι έκθεση σύγχρονης τέχνης, ενδεχομένως η εξοικείωση του κοινού δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα 
έπρεπε, προσπαθούμε να παρέχουμε αυτό το πληροφοριακό υλικό». 
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αναγνωρισμένη δημόσια λειτουργία που ο θεσμός που το θεμελιώνει  καλείται να 

εκπληρώσει, αυτή της κοινωνικής λειτουργίας442. Και, επίσης, όλα τείνουν να δείξουν  

πως η σταδιακή υποχώρηση του κράτους από το χώρο του πολιτισμού και, κατ’ 

επέκταση, από το χώρο των μουσείων  δεν μπορεί παρά να  ενδυναμώσει αυτή την 

αντίφαση και αυτή την διαιρεμένη συνείδηση των διευθυντών των μουσείων. Η 

μελλοντική διασφάλιση της διαιώνισης του μουσείου, άρα και της θέσης τους443, θα 

συνδέεται περισσότερο ταυτόχρονα τόσο με την παράσταση της 

αποτελεσματικότητας της «χαρισματικής» ιδιότητάς τους444, άρα και με την 

ενδυνάμωση της αριστοκρατικής σχέσης τους με την τέχνη και τη θέση τους, όσο και 

με τις προτροπές μιας κοινωνίας η οποία και τους αμφισβητεί το προνόμιο της 

αποκλειστικής ενασχόλησης και απαιτεί τον εξορθολογισμό των στόχων και των 

                                                           
442 Θα έπρεπε να μπορούσαμε να διαπιστώσουμε και να επιβεβαιώσουμε με πιο διεξοδικό και 
αναλυτικό τρόπο τη θεμελίωση αυτών των υποθέσεων οι οποίες βασίζονται στις πρόχειρες ενδείξεις 
που καταγράψαμε και σύμφωνα με τις οποίες η δομική αυτή αντίφαση υπεισέρχεται στην πράξη καθώς 
η φροντίδα για τα έργα έρχεται σε σύγκρουση με την έγνοια για τις προσδοκίες του κοινού. Όλα 
τείνουν να δείξουν πως, παρ’ όλα τα επιφαινόμενα, παραμένει μέσα στο μουσείο κυρίαρχη η ιδεολογία 
του χαρίσματος (βλ. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Οι κληρονόμοι…, ό.π), αυτή η θεώρηση η 
οποία υποστηρίζει τη χαρισματική σχέση με την κουλτούρα, αυτή, δηλαδή, η οποία επιμένει να 
προωθεί την ιδεολογία πως η επαφή με τα έργα αρκεί για να καθορίσει και να παράξει μια διαρκή 
διάθεση στην πολιτισμική πρακτική, καθώς οι χωρίς επιστημονική θεμελίωση συνεχείς 
προβληματισμοί γύρω από την δωρεάν είσοδο, την αύξηση των ωρών επίσκεψης και την διαφήμιση 
αποτελούν τελικά εκ των πραγμάτων άλλοθι στην ανησυχία τους για την ελλιπέστατη συμβολή τους 
στην υλοποίηση του πραγματικού εκδημοκρατισμού.  
443 Όπως αναφέρει ένας διευθυντής κεντρικού αθηναϊκού μουσείου, «ο γίγαντας που τα ξυπνά είναι τα 
δημόσια μουσεία, και αυτό θα το δούμε σε λίγο καιρό. Θα διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο 
αν κινηθούν με τις συνθήκες της αγοράς. Σε αυτήν την κατεύθυνση  άλλωστε μας ωθεί –νομίζω 
σωστά–το Υπουργείο Πολιτισμού. Να βγούμε από τη μιζέρια, να πάρουμε πρωτοβουλίες, να 
εξασφαλίσουμε δικούς μας οικονομικούς πόρους, να βελτιώσουμε την ποιότητά μας». Καθημερινή, 
23/6/2002.   
444 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει επίσης ο διευθυντής ενός κεντρικού, πολιτισμικά και κοινωνικά 
κυρίαρχου, αθηναϊκού μουσείου, όταν ερωτάται από ένα δημοσιογράφο γιατί επιλέχθηκε για τη θέση 
αυτή, «...θεωρήθηκε πως το μάτι μου είναι καλό», και, όταν τον καλούν να προσδιορίσει τις ιδιότητες 
που πρέπει να έχει κάποιος για να «βλέπει», όπως είπε,  απαντά «α, είναι μεγάλη ιστορία...έχει να 
κάνει κατά κύριο λόγο με την παιδεία, που συμπεριλαμβάνει τη γνώση, αλλά δεν είναι μόνο αυτή, 
είναι και η καλλιέργεια…έχει να κάνει με τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεσαι τη σημασία των 
ερωτημάτων που σου θέτουν τα πράγματα, οι καταστάσεις και, ακόμη κι αν δεν μπορείς να δίνεις τις 
πρέπουσες απαντήσεις κάθε στιγμή, τουλάχιστον να συνειδητοποιείς ποια είναι τα ερωτήματα που 
ενδεχομένως μπορούν να αναζητηθούν οι αποκρίσεις σε δαύτα...αλλά φιλοσοφία θα κάνουμε τώρα;». 
Maison et Décoration, Αθήνα, Ιούνιος, 2007, σ. 72. Ή ακόμη, όπως σημειώνει μια διευθύντρια ενός 
Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης, «σίγουρα η τέχνη δεν είναι για τους εφησυχασμένους... θα πρέπει να έχεις 
συνεχή ενημέρωση, ανοιχτό μυαλό και κρίση...».     
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τρόπων αποτελεσματικής εκπλήρωσης και αναπαραγωγής του έργου τους και της 

λειτουργίας τους.  

Η ιδιαίτερη αυτή αντιφατική συνείδηση των διευθυντών των μουσείων ενέχεται σε 

ένα βαθμό στην δημιουργία ενός ασαφούς κοινωνικού και εργασιακού πλαισίου εντός 

του οποίου οι μουσειοπαιδαγωγοί θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν και να 

προγραμματίσουν άμεσα και αποτελεσματικά μια συλλογική εργασία νομιμοποίησής 

τους. Όπως σημειώνει μια μουσειολόγος, υποδηλώνοντας τις επιδράσεις των 

κοινωνικών καταναγκασμών που ασκούνται πάνω στην εργασία του μουσειολόγου, 

κατά συνέπεια και του μουσειοπαιδαγωγού, ειδικότερα, ή, καλύτερα, πάνω στην θέση 

του στον καταμερισμό της εργασίας παραγωγής του μουσειακού θεσμού και των 

λειτουργιών του, «μοιάζει λοιπόν ότι σύντομα θα έρθει  και για την Ελλάδα η ώρα 

όπου θέματα όπως ο ρόλος των μουσείων στον πολιτισμό και όχι στον εστετισμό της 

αισθητικής τακτοποίησης, στο χτίσιμο γεφυρών μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και 

όχι στον εξωτισμό του διαφορετικού, στη διαφύλαξη και προστασία της κληρονομιάς 

μέσω της κριτικής κατανόησης και όχι του άκριτου θαυμασμού θα γίνουν ευρύτερη 

πραγματικότητα και όχι στενή υπόθεση λίγων και ειδικών»(Το Βήμα, 15/5/2005).  

Κοντολογίς, στο πλαίσιο αυτών των πολύ σύντομων και ελλειπτικών αρχών 

προβληματισμού αναφορικά με την διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ μουσείου και 

σχολείου στην κατεύθυνση μιας οργανικής διασύνδεσης με στόχο την πληρέστερη 

παροχή μιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, κατανοούμε πως μια ερευνητική 

προσπάθεια η οποία θα είχε ως στόχο να εξετάσει τους  κοινωνικούς και 

οικονομικούς όρους δυνατότητας αυτής της διασύνδεσης, και κατά συνέπεια να 

προσφέρει τα αποτελέσματά της ως υλικό για μια ρεαλιστική πολιτική μουσειακής 

αγωγής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, θα έπρεπε να τοποθετηθεί στο ευρύτερο 

επιστημολογικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο «καθεμία από τις καταστάσεις του 
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κοινωνικού κόσμου είναι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, μια προσωρινή ισορροπία, μια στιγμή 

της δυναμικής μέσω της οποίας διακόπτεται και αποκαθίσταται ακατάπαυστα η 

συναρμογή ανάμεσα στις κατανομές και στις ενσωματωμένες ή θεσμοθετημένες 

ταξινομήσεις. Η πάλη, που βρίσκεται στην ίδια τη βάση των κατανομών, είναι 

αδιαχώριστα μια πάλη για την ιδιοποίηση των σπάνιων αγαθών και μια πάλη για την 

επιβολή του νόμιμου τρόπου αντίληψης του συσχετισμού δυνάμεων που εκδηλώνεται 

με τις κατανομές, αναπαράσταση που μπορεί από την ίδια της την αποτελεσματικότητα 

να συμβάλει στη διαιώνιση ή στην ανατροπή αυτού του συσχετισμού δυνάμεων. Οι 

ταξινομήσεις, και η ίδια η έννοια της κοινωνικής τάξης, δεν θα αποτελούσαν ένα τόσο 

κρίσιμο διακύβευμα πάλης (των τάξεων), αν δεν συνέβαλλαν στην ύπαρξη των 

κοινωνικών τάξεων προσθέτοντας στην αποτελεσματικότητα των αντικειμενικών 

μηχανισμών, που καθορίζουν τις κατανομές και εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή τους, 

την ενίσχυση που τους επιφέρει η συμφωνία των πνευμάτων που δομούνται από αυτές. 

Το αντικείμενο της κοινωνικής επιστήμης είναι μια πραγματικότητα που 

συμπεριλαμβάνει όλους τους ατομικούς και συλλογικούς αγώνες που αποσκοπούν στη 

διατήρηση ή το μετασχηματισμό της πραγματικότητας, και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν 

ως διακύβευμα την επιβολή του νόμιμου ορισμού της πραγματικότητας, και των 

οποίων η καθαρά συμβολική αποτελεσματικότητα μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση 

ή την ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης, δηλαδή της πραγματικότητας»445.  

Αν όμως, στην παρούσα φάση ανάπτυξης της μουσειακής αγωγής, όλα τείνουν να 

μας πείσουν και για την έλλειψη της πλήρωσης των απαραίτητων κοινωνικών και 

επιστημονικών όρων οι οποίοι θα επέτρεπαν την ακύρωση και της έλλειψης 

αποτελεσματικότητας της αυτόνομης ενεργοποίησης των μουσειοπαιδαγωγικών 

προγραμμάτων και των σοβαρών δυσχερειών που αντιμετωπίζει μια δραστική και 

                                                           
445 P. Bourdieu, Le sens pratique, ό.π. σ. 244 
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ουσιαστική διασύνδεση μεταξύ του Σχολείου και του Μουσείου, νομιμοποιούμαστε 

να επανέλθουμε στο ερώτημα που θέσαμε στην αρχή, δηλαδή να υπενθυμίσουμε και 

σήμερα το ερώτημα που έθετε παλαιότερα ο Πιερ Μπουρντιέ: να αναρωτηθούμε, με 

άλλα λόγια,  για το κόστος αυτών των επιχειρήσεων πολιτιστικής προγύμνασης και 

αναπλήρωσης, όταν γνωρίζουμε ότι δεν έχουν καταβληθεί όλες οι δυνατές 

προσπάθειες για να εξαναγκασθεί και να εξουσιοδοτηθεί ο εκπαιδευτικός θεσμός να 

εκπληρώσει την λειτουργία που του ανήκει, de facto και de jure,  δηλαδή της χωρίς 

διάκριση ανάπτυξης σε όλα τα μέλη μιας κοινωνίας της ικανότητας στις θεωρούμενες 

ως πιο ευγενείς πολιτιστικές πρακτικές446.  

Ερώτημα λοιπόν κρίσιμο καθώς διαπιστώσαμε ότι η εντατικοποίηση της δράσης του 

σχολείου αποτελεί όχι μόνο τον πιο δραστικό παράγοντα για να αυξηθεί η 

πολιτισμική πρακτική αλλά και τον απαραίτητο όρο της αποτελεσματικότητας κάθε 

άλλου μέσου με αυτόν τον στόχο. Με άλλα λόγια, το ερώτημα αυτό παραμένει 

επίκαιρο και κεφαλαιώδες ακόμα και σήμερα, καθώς οι επενδύσεις στις πολιτιστικές 

αυτές επιχειρήσεις και υποδομές παραμένουν χωρίς την αναμενόμενη αποδοτικότητα 

όταν διατηρείται η απουσία επενδύσεων στο σχολικό θεσμό, στον μόνο ικανό να 

παραγάγει χρήστες των δράσεων αυτών των επιχειρήσεων και αυτών των 

υποδομών447.   Και, αν συνεχίζουν να παράγονται αντιρρήσεις προς την κατεύθυνση 

                                                           
446 P. Bourdieu, A. Darbel, L’amour de l’art..,ό.π, σ. 154. Όπως σημειώνει μια διευθύντρια μουσείου, 
«και τα διάφορα panels που βάζουνε τώρα, που τραβάνε την προσοχή, δεν νομίζω  ότι θα επηρέαζε την 
άποψη. Διότι, αν το 80% των κατοίκων δεν έχει συνηθίσει να πηγαίνει σε μουσεία, θα πρέπει απλά να 
περιμένουμε να περάσει αυτό το 80% και να έρθει ένα καινούριο, που θα έχει μάθει να πηγαίνει σε 
μουσεία...εκπαίδευση, παιδεία. Δεν πάει να γίνει διαφήμιση; Θα γίνει ένα event, ας πούμε, και θα 
μαζέψει κόσμο... Και; Μετά πάλι τα ίδια... Θα γίνει διαφήμιση του μουσείου και στην τηλεόραση και 
στον τύπο, και διάφορες εκδηλώσεις θα γίνουν. Πολύς κόσμος αγνοεί την ύπαρξη του μουσείου και 
χρειάζεται διαφήμιση για να το μάθουν. Άντε και το μάθουν, θα έρθουν;… Τίποτα δεν πρέπει να κάνει 
το κράτος. Θεωρώ ότι το κράτος δεν πρέπει να είναι υπεύθυνο για τίποτα, ούτε για εμάς, ούτε για την 
επαγγελματική μας αποκατάσταση, ούτε για τίποτα... Όχι δεν δίνει επιχορηγήσεις... Αν μπορούσε να 
κάνει κάτι, θα ήταν τελείως μακροπρόθεσμα, δηλαδή να στρέψει τους πολίτες στην καλλιέργεια και 
την κουλτούρα, ξεκινώντας υποχρεωτικά από τα σχολεία». 
447 Ibid, σ. 155. Κατανοούμε καλύτερα τώρα γιατί μια από τις βασικές ιδιότητες της πολιτισμικής 
στέρησης αποτελεί το γεγονός πως αποκλείει τη συνείδηση της στέρησης, γεγονός που θα πρέπει να 
συνυπολογίζεται σε κάθε πολιτισμική πολιτική. Γνωρίζοντας πως σε πολλές περιπτώσεις η πολιτισμική 
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που προβάλλει το ερώτημα αυτό, και μάλιστα αν συνεχίζουν να εμφανίζονται οι 

αντιρρήσεις αυτές ως νόμιμες, επικεντρώνοντας τον πυρήνα της κριτικής τους στην 

αποτυχία των προσπαθειών καλλιτεχνικής κατάρτισης στα παιδιά που επιχειρεί η 

σχολική καλλιτεχνική εκπαίδευση, είναι γιατί εξακολουθούν να (θέλουν να) 

παραγνωρίζουν το γεγονός πως, αν είναι αλήθεια, πράγματι, ότι μετά το σχολείο  

πολλά παιδιά απωθούν και αρνούνται μια πρακτική που το σχολείο προσπάθησε να 

τους εγχαράξει, δεν είναι γιατί αυτή η πρόωρη κατάρτιση δεν είχε ως αποτέλεσμα να 

συνδέσει το σχολείο με το μουσείο, αλλά γιατί η εκπαίδευση δεν ήταν τόσο μακρά 

και έντονη ώστε να συγκροτήσει στα παιδιά αυτά αυτό που δεν έλαβαν άλλα από την 

οικογένειά τους, δηλαδή την διάχυτη προτροπή και την απαραίτητη προδιάθεση στην 

καλλιεργημένη στάση της οποίας η επίσκεψη στα μουσεία αποτελεί μια εκδήλωση448.  

Και εδώ τελικά υπεισέρχεται το κομβικό ζήτημα του ρόλου του εκπαιδευτικού 

συστήματος ως προς την καλλιτεχνική εκπαίδευση και του τρόπου με τον οποίο 

μπορεί και οφείλει να τον εκπληρώσει: ενός ρόλου και μιας λειτουργίας που 

απορρέουν από αυτόν, που δεν αρκεί για να εκπληρωθούν μόνο να ενταχθεί, να 

ενταθεί και να αναπτυχθεί η καλλιτεχνική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του 

συνολικού προγράμματος των σχολικών σπουδών, όπως πολύ αναλυτικά και 

εμπεριστατωμένα έχει καταδείξει η σύγχρονη παιδαγωγική449. Θα πρέπει επιπλέον να 

                                                                                                                                                                      
δράση οφείλει να παράγει την ανάγκη του προϊόντος της, κατανοούμε εύκολα γιατί το σχολικό 
σύστημα αποκτά τεράστια δύναμη  καθώς, μαζί με την οικογένεια, διαθέτει το μονοπώλιο της 
παραγωγής της ανάγκης του πολιτιστικού προϊόντος, ακόμα και όταν παράγει προϊόντα χωρίς αξία, με 
άλλα λόγια, για να μιλήσουμε όπως ο Πιέρ Μπουρντιέ, γιατί μια από τις πιο κρυφές επιδράσεις του 
σχολικού θεσμού βασίζεται στο γεγονός πως,  μέσω του μονοπωλίου που διαθέτει , και κυρίως μεταξύ 
των πιο πολιτισμικά ενδεών, αποστερεί του «εκπαιδευμένους» από τη στέρηση του ότι δεν τους 
παρέχει.  
448 Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Η δυναμική της τέχνης  στην εκπαίδευση» στο Το παιδί και η 
Αισθητική αγωγή,  Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής, 1998, 67-74 
449 Πράγματι, τα πορίσματα της σύγχρονης παιδαγωγικής, η παρουσίαση των οποίων δεν εντάσσεται 
στο πλαίσιο και την λογική της παρούσας εργασίας, έχουν αρχίσει εδώ και καιρό να ενεργοποιούνται 
στο πεδίο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και να δομούν με επαρκή τρόπο έναν προβληματισμό που 
αποσκοπεί, επιχειρώντας να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά μείζονα σχετικά ερωτήματα (π.χ. ποιο 
είναι το αντικείμενο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ποια η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας 
ύλης ανά επίπεδο εκπαίδευσης των μαθητών, με ποιους σκοπούς και επιδιώξεις διδάσκεται, ποιες είναι 
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συνδυαστεί με τα αναγκαία μεταρρυθμιστικά μέτρα τα οποία θα βαθύνουν τον 

πραγματικό εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στο επίπεδο της 

εισόδου σε αυτό  σε όλα τα σχολικά επίπεδα και κλιμάκιά του, όσο και στο επίπεδο 

της λογικής της ίδιας της κυρίαρχης παιδαγωγικής σχέσης, η οποία ενέχεται σε 

μεγάλο βαθμό στην αναπαραγωγή της αναποτελεσματικότητας και αυτής της 

διάστασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της 

ποιότητας και της ποσότητας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο σχολικό πρόγραμμα 

σπουδών, της μετάδοσης και εγχάραξης μιας μόνιμης διάθεσης και προδιάθεσης στην 

καλλιεργημένη πρακτική, θα παραμείνει χωρίς αποτέλεσμα αν δεν επιχειρηθεί ο 

μετασχηματισμός του εκπαιδευτικού συστήματος στην προοπτική της άμβλυνσης της 

συμβολής του στην αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής. Αυτή εξασφαλίζεται, όπως 

έχουν δείξει εδώ και δεκαετίες οι σχετικές έρευνες στον τομέα της κοινωνιολογίας 

της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής, τόσο με την αναπαραγωγή των κοινωνικών 

ανισοτήτων μπροστά στο εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και με την  αναπαραγωγή των 

σχολικά επενδυμένων κοινωνικών ανισοτήτων που παράγει ακόμα η κυρίαρχη 

παιδαγωγική σχέση που το διέπει. Μια παιδαγωγική σχέση η οποία, παρ’ όλες τις  

σχετικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες οι οποίες έχουν προταθεί και ενεργοποιηθεί 

υπό το βάρος των κοινωνικών καταναγκασμών και των επιστημονικών αιτημάτων, 

                                                                                                                                                                      
οι προσφορότερες διδακτικές μέθοδοι, η ένταξη της τέχνης με τρόπο ώστε οι μαθητές να μάθουν να 
δημιουργούν εικαστικές μορφές αλλά και να μάθουν από αυτές, η επικουρική συνδρομή των τεχνών  
στην παρουσίαση πτυχών άλλων σχολικών θεμάτων, πώς πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση, κά, και 
ειδικότερα στην επεξεργασία και επέκταση της «εμπειρικο-βιωματικής γνώσης» στα μαθήματα 
αισθητικής ευαισθητοποίησης με την παράλληλη διαμόρφωση ολιστικών μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων), να καταστήσει αποτελεσματική την αισθητική αγωγή. Βλ. ενδεικτικά, μεταξύ πολλών 
άλλων, Γ. Σιγάλας, «Η ιστορία της τέχνης ως σχολικό μάθημα», Σύγχρονη Εκπαίδευση,120-121, 2001, 
σ. 50-65, Μ. Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, «Αισθητική ευαισθητοποίηση, Στόχοι, προϋποθέσεις και 
χαρακτηριστικά των εφαρμοζόμενων δραστηριοτήτων», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 141, 2005, σ. 55-70, Α. 
Βάος, «Η εικαστική αγωγή ως “μάθημα” και ως περιοχή του σχολικού προγράμματος, ένας ευρύτερος 
προβληματισμός με αφορμή τις διαθεματικές προσεγγίσεις των εικαστικών μαθημάτων στο αναλυτικό 
πρόγραμμα», Σύγχρονη Εκπαίδευση,  148, 2007, σ. 97-104, Ι. Αντουέν, Η καλλιτεχνική αγωγή στο 
σχολείο,  Νεφέλη, 2000, L. Chapman, Διδακτική της τέχνης, Νεφέλη, 1993, Κ. Ρόμπινσον, Οι τέχνες 
στα σχολεία, αρχές, πρακτικές, προβλέψεις, Καστανιώτης, 1999, Ρ. Καλούρη-Αντωνοπούλου, 
Αισθητική Αγωγή, 1999, Γ. Τρούλης, Η αισθητική Αγωγή του παιδιού, Εκδ. Γρηγόρης, 1991. 
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εξακολουθεί, εν πολλοίς450, να θεμελιώνεται σε μια σειρά παιδαγωγικών 

προαπαιτουμένων τα οποία η παιδαγωγική αυτή σχέση,  αφενός, απαιτεί και 

επιβάλλει στους μαθητές και, αφετέρου, δεν επιλέγει να καταστήσει συστηματικά 

αντικείμενο ρητής εκπαίδευσης, αφήνοντας ελεύθερη τη δράση της κοινωνικής 

καταγωγής451. 

Κοντολογίς, όπως σημειώνει ο Πασσερόν, όπως «για κάθε πολιτική  που οργανώνει   

αποτελεσματικά την ανακατανομή των αγαθών, η πολιτιστική δράση αποτελεί το 

μόνο πραγματικό εργαλείο εκδημοκρατισμού των σπάνιων ευχαριστήσεων: κάθε 

δισταγμός προς αυτήν αποτελεί δείκτη  μιας αριστοκρατικής επιθυμίας να διατηρήσει 

(κάποιος) για τον εαυτό του αυτό που πιστεύει ότι αξίζει, ενώ το κατέχει εκ 

γεννήσεως ή εκ θέσεως»452.  

 

 

                                                           
450 Γνωρίζουμε πως, στη χώρα μας, η εμβαλωματική  εισαγωγή και η καθαρά σχολικοκεντρική λογική 
των ποικίλων «δημοκρατικών» μέτρων στα πλαίσια των διαφόρων ασυντόνιστων πειραματικών και  
μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, ως αποτέλεσμα των κοινωνικών πιέσεων (όπως, λ.χ., σχετικά με τις 
νέες διδακτικές πρακτικές, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, τα προγράμματα για τις Πόλεις 
Μάθησης, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το νέο ρόλο του εκπαιδευτικού – όχι ως μεταδότη 
πληροφοριών αλλά ως συμβούλου και συντρόφου του μαθητή στο «ταξίδι της γνώσης»–, τη ρητορική 
της κοινωνίας της πληροφορίας, τη διαθεματικότητα των προγραμμάτων που υπάρχουν σε όλα σχεδόν 
τα επίσημα κείμενα της εκπαιδευτικής πολιτικής, κ.λπ), συνέβαλε στη συγκρότηση μιας μαθητικής και 
ευρύτερα κοινωνικής εμπειρίας η οποία συμβάλλει, με την σειρά της, στην (αναγνώριση της) 
πλήρωση(ς) των όρων συμβολικής απαξίωσης της ίδιας της ιδέας της μεταρρύθμισης της παιδαγωγικής 
σχέσης. Βλ. σχετικά Νίκος Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Η απομάγευση του κόσμου, Πολύτροπον, 2007.  
451 Για μια αναλυτική παρουσίαση τόσο της λογικής αυτής της παιδαγωγικής σχέσης, η οποία 
προσαρμόζεται σε άτομα που έχουν κοινωνικά προικοδοτηθεί με τις διαθέσεις που το σχολικό 
σύστημα προϋποθέτει άρρητα, όσο και του τρόπου μέσα από τον οποίο και μέσω του οποίου 
αποκρύπτονται οι κοινωνικοί όροι δυνατότητάς της,  βλ. P. Bourdieu, J-C Passeron , La reproduction, 
…, ό.π. 
452 J-C Passeron, Le raisonnement…, ό.π,σ. 304. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 

Παραθέτουμε ενδεικτικά  από τις ιστοσελίδες διαφόρων και διαφορετικών 
μουσείων τα διάφορα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα που υλοποιούνται 
στους κόλπους τους, προκειμένου να δώσουμε μια εικόνα της ποικιλίας των 
προγραμμάτων και της διάχυσης της αναγνώρισής τους, όχι μόνο από τα 
κεντρικά αλλά και από τα περιφερειακά  και κυριαρχούμενα, υπό την έννοια 
της πολιτισμικής ιεραρχίας, μουσεία.  Για μια πληρέστερη ενημέρωση σχετικά 
με το εύρος και τους όρους υλοποίησης των διαφόρων ανάλογων 
προγραμμάτων βλ. Άλκηστις,1996, Mουσεία και σχολεία, δεινόσαυροι κι 
αγγεία, Ελληνικά Γράμματα, Aθήνα, Ανδρέου, A.,  1996, Iστορία, μουσείο και 
σχολείο, Δεδούσης, Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογία και Τέχνες 38, 1991, 
Αρχαιολογία και Τέχνες 52, 1994, Eικαστική Παιδεία 10, 1994, Eικαστική 
Παιδεία, 17, 2001,  Zαφειράκου, Aι. (επιμ.), 2000, Mουσεία και Σχολεία: 
Διάλογος και Συνεργασίες, Aναπαραστάσεις και Πρακτικές, τυπωθήτω-Γ. 
Δάρδανος, Aθήνα, ICOM/CECA εκδ., 1991, Πρακτικά ετήσιας συνάντησης 
CECA, Ναύπλιο 1988, με θέμα ΄Ιδρυση, οργάνωση και λειτουργία 
εκπαιδευτικών τμημάτων σε μουσεία, Αθήνα, Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ρ., 
Κάσσαρης, Χ., 1988, Το μουσείο μέσο τέχνης και αγωγής, Αθήνα, 
Καστανιώτης, 1988, Kασβίκης, K., Nικονάνου, N., Φουρλίγκα, E., 
«Eκπαιδευτικά προγράμματα αρχαιολογίας στην Eλλάδα. Tα αποτελέσματα 
μιας έρευνας», Αρχαιολογία και Τέχνες 85Β, 103-113, Kέντρο 
Περιβαλλοντικής αγωγής και Eνημέρωσης «Φάλκονας», Kέντρο Nέων Δήμου 
Pεθύμνης εκδ., 1998, Tα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Kρήτη. Πρακτικά της 
A' Παγκρήτιας Συνάντησης Eμψυχωτών Eκπαιδευτικών προγραμμάτων– 
Kαρωτή Pεθύμνης, 9/2/1997, Pέθυμνο,   Νικονάνου, N., Φουρλίγκα, Ε., 2001, 
«Aρχαιολογικοί Περίπατοι Oργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
Θεσσαλονίκη ‘97: το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αρχαία Αγορά (1996-
97)», Aδάμ-Bελένη, Π. (επιμ.), Πρακτικά της διημερίδας Αρχαία Αγορά 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 295-302, Tεχνικό Mουσείο Θεσσαλονίκης 
εκδ.,1995, Πρακτικά της Hμερίδας Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για παιδιά 10-15 ετών, Θεσσαλονίκη, YΠEΠΘ, YΠΠO, Γενική 
Γραμματεία Eκπαίδευσης Eνηλίκων εκδ., 1997,  Πολιτισμική αγωγή στην 
Eυρώπη. Πρακτικά Πανευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης, Θεσ/νίκη 27,28,29 Iουνίου 
1997, Θεσσαλονίκη, ΥΠΕΠΘ, ΥΠΠΟ, ICOM-Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων/ 
Ελληνικό Tμήμα εκδ.,1994, 4ο Περιφερειακό Σεμινάριο Μουσείο-Σχολείο, 
Ιωάννινα, ΥΠΕΠΘ, ΥΠΠΟ, ICOM-Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων/ Ελληνικό 
Tμήμα εκδ.,1997, 5ο Περιφερειακό Σεμινάριο Μουσείο-Σχολείο, Καλαμάτα, 
YΠEΠΘ-YΠΠO-Eλληνικό Tμήμα ICOM, Δημοτικό Mουσείο Kαβάλας 2002, 
Mουσείο-Σχολείο, 6ο Περιφερειακό Σεμινάριο Kαβάλα 2002, Aθήνα,  
YΠEΠΘ, YΠΠO, Γενική Γραμματεία Eκπαίδευσης Eνηλίκων εκδ., 1997,  
Πολιτισμική Aγωγή στην Eυρώπη, Πρακτικά Πανευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης 
Θεσ/νίκη 27,28,29 Iουνίου 1997, Θεσσαλονίκη, ΥΠΠΟ 2002, Παιχνίδια 
Πολιτισμού. Εκπαιδευτικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, Αθήνα, 
YΠΠO, IA΄ EΠKA εκδ., 2000, Παιδεία και αρχαιολογία: εκπαιδευτικά 
προγράμματα του YΠ.ΠO, Πρακτικά Hμερίδας 13.5.98, Xαλκίδα, YΠΠO, 
Kέντρο Nέων Δήμου Pεθύμνης εκδ.,1998, Tα εκπαιδευτικά προγράμματα στην 
Kρήτη, στα Πρακτικά της A' Παγκρήτιας Συνάντησης Eμψυχωτών 
Eκπαιδευτικών Προγραμμάτων- Kαρωτή Pεθύμνης 9/2/1997, Pέθυμνο, YΠΠO, 
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4η Eφορεία Nεοτέρων Mνημείων εκδ., 1999, Πρακτικά Hμερίδας Mιλάμε για 
το Nερό στο Mουσείο. Eκπαιδευτικά Προγράμματα για το νερό και την ύδρευση, 
18 Μαΐου 1998, Θεσσαλονίκη,  Φίλοι του Iδρύματος Mελίνα Mερκούρη εκδ., 
1997, «Mέρες έκφρασης και δημιουργίας» Mελίνα. Eκπαίδευση, Πολιτισμός, 
Περιφερειακή Aνάπτυξη, Θεσσαλονίκη, Φίλοι του Iδρύματος Mελίνα 
Mερκούρη εκδ.,1998, Πολιτιστική Kληρονομιά και Eκπαίδευση, «Mέρες 
έκφρασης και δημιουργίας», Θεσσαλονίκη, Φίλοι του Iδρύματος Mελίνα 
Mερκούρη εκδ.,1998,  Aισθητική παιδεία-δημιουργία «Mέρες έκφρασης και 
δημιουργίας», Θεσσαλονίκη, Φίλοι του Iδρύματος Mελίνα Mερκούρη εκδ., 
1999, «Mέρες έκφρασης και δημιουργίας», Πολιτιστική Kληρονομιά και 
Eκπαίδευση, Θεσσαλονίκη,  Φουρλίγκα, Ε., Κασβίκης, Κ. και Νικονάνου, Ν., 
2002, «Μουσειακή εκπαίδευση και αρχαιολογία. Παραδείγματα από τρεις 
ευρωπαϊκές χώρες», Αρχαιολογία και Τέχνες 85Β, 113-122, Ψαρράκη-
Mπελεσιώτη, N., (επιμ.), 2000, Πρόγραμμα Mελίνα. Eκπαίδευση-Λαϊκός 
Πολιτισμός,  YΠEΠΘ, YΠΠO, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Eπιμόρφωσης εκδ., 
Aθήνα.  
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Εκ.Πρ. 1996 / 2005   

 

 

"Η ζωή, τότε, στην πόλη" 
 

Απευθύνεται στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, και σε όλες τις 
τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

Διάρκεια: 15 Ιανουαρίου - 27 Απριλίου 2007. 
 

    Ένα εκπαιδευτικό πολυ-πρόγραμμα της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών 
Μελετών που σχεδιάστηκε με άξονα την περιοδική έκθεση αστικής 

εθνογραφίας η ζωή εν άστει στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. 
    Σκοπός του προγράμματος είναι να «ταξιδέψει» τους μαθητές στο 

χρόνο, στο Μεγάλο Κάστρο της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) και στο 
Ηράκλειο του Μεσοπολέμου (1922-1940), δίνοντας έμφαση στον υλικό 
πολιτισμό, ως δείκτη νοοτροπιών, συνηθειών, τάσεων για τον τρόπο και 

την ποιότητα ζωής της κάθε εποχής.  
    Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που έχει σχεδιαστεί σε διάφορες εκδοχές 
προκειμένου να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα όλων των ηλικιών, 
ξεκινάει για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως σχολικής βαθμίδας, στο 

Μικρό Αμφιθέατρο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. 
    Οι μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού μέσα από μια 
συζήτηση με τη μουσειοπαιδαγωγό του Ιστορικού Μουσείου και με τη 

βοήθεια ειδικού φυλλαδίου που περιλαμβάνει κουίζ, αντλούν πληροφορίες 
για το Ηράκλειο και τα αντικείμενα της κάθε περιόδου. Στη συνέχεια οι 

μικροί μαθητές ξεναγούνται στην έκθεση με τις αναπαραστάσεις αστικών 
δωματίων, που περιέχουν αυθεντικά έπιπλα και αντικείμενα του 

παρελθόντος, και ανασυνθέτουν δύο από τα τέσσερα δωμάτια που 
εκτίθενται μέσα από τη δραστηριότητα των επιδαπέδιων παζλ. 

    Για τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου το πρόγραμμα ξεκινάει 
με προβολή βίντεο (επενδυμένη με μουσική εποχής) που δίνει έμφαση στα 
σημαντικά ιστορικά γεγονότα της περιόδου της Κρητικής Πολιτείας και της 

περιόδου του Μεσοπολέμου. Με τη βοήθεια ειδικού φυλλαδίου που 
περιλαμβάνει ασκήσεις και με τις κατευθυντήριες ερωτήσεις της 

μουσειοπαιδαγωγού οι μαθητές ενημερώνονται για το ιστορικό και το 
πολιτισμικό πλαίσιο των παραπάνω περιόδων. Ακολουθεί ξενάγηση των 
μαθητών στην έκθεση και στη συνέχεια τα παιχνίδια του μπερδεμένου 
φωτογραφικού θησαυρού, για τους μαθητές του Γυμνασίου, και της 

λύσης γρίφων, για τους μαθητές του Λυκείου.  
    Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται για τους συμμετέχοντες ανεξαρτήτως 
ηλικίας στο Μικρό Αμφιθέατρο με δύο προβολές βίντεο (επενδυμένες με 
μουσική εποχής) που σκιαγραφούν την ψυχαγωγία και την ενδυμασία των 
κατοίκων του Μεγάλου Κάστρου. Οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν 
ποικιλοτρόπως το πληροφοριακό υλικό των προβολών, με αποκορύφωμα
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | Μουσειοπαιδαγωγικά  

ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
Προσχολική Ηλικία 

Η φύση του παιδιού προσχολικής ηλικίας πυρήνας του 
μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος 

  Το παιδί της προσχολικής ηλικίας διαθέτει αναπτυγμένη φαντασία, 
σε βαθμό που να δυσκολεύεται συχνά να διακρίνει το φαντασιακό 
από το πραγματικό. Ταυτόχρονα οι δραστηριότητές του έχουν 
σκοπό, ενώ αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες. Επιβάλλεται ωστόσο η 
καθοδήγηση της πρωτοβουλίας του παιδιού, όχι όμως η 
απαγόρευση.  

  Ο μουσειοπαιδαγωγός πρέπει να καθοδηγεί τα παιδιά στο χώρο 
του μουσείου συνεχώς, ενθαρρύνοντας τυχόν πρωτοβουλίες τους κι 
όχι απαγορεύοντας, ελέγχοντας πάντα την προγραμματισμένη ροή 
του προγράμματος. Βασικές διαστάσεις που οφείλει να λάβει υπόψη 
του κατά το σχεδιασμό και εκτέλεση ενός μουσειοπαιδαγωγικού 
προγράμματος είναι:  

- το σώμα των παιδιών αποτελεί για αυτά ένα σημαντικό μέσο έκφρασης και ένα είδος γλώσσας πολύ πλούσιο 
σε δυνατότητες, 

- για την κατανόηση εννοιών πρέπει να προηγηθεί το βίωμα: οτιδήποτε είναι αισθητό σε κινητικό επίπεδο, 
ενσωματώνεται και στο πνευματικό επίπεδο, 

- οι μιμητικές πράξεις και κινήσεις που διέρχονται το στάδιο της τελειοποίησης εκδηλώνονται μέσα από το 
συμβολικό παιχνίδι. 

- το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από βιωματικές καταστάσεις. Για να μάθουμε στο παιδί να βλέπει, 
πρέπει πρώτα να υφάνουμε δεσμούς μεταξύ των αντικειμένων και του ίδιου, πρώτα να αναρωτηθεί, ώστε στη 
συνέχεια να ρωτήσει.  

Το Μουσειοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα 

Αρχική Σελίδα | Χάρτης  | Διάλογος  
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  Βασική αρχή ενός επιτυχημένου μαθησιακού προγράμματος, κατά 
συνέπεια και μουσειοπαιδαγωγικού είναι η πλήρης κατά το δυνατό 
προετοιμασία του παιδιού, για όσα θα γνωρίσει μέσα σε μια 
διαδραστική διαδικασία. Βασική λοιπόν είναι η βαρύτητα που 
αποδίδουμε τόσο στην εντός σχολικού περιβάλλοντος προετοιμασία 
των παιδιών, όσο και κατά την είσοδό τους στο χώρο του μουσείου. 
Όσον αφορά την πρότερη όσμωση με το περιβάλλον ενός μουσείου, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαθεσιμότητα χρόνου εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών που έχουν την ευθύνη του κάθε τμήματος.  

  Η υποδοχή στο μουσείο έχει τη μορφή χαλάρωσης και 
απελευθέρωσης από συναισθηματικές δεσμεύσεις και φόβους για το 
άγνωστο, παρουσιάζοντάς τους το χώρο με την αρωγή του 

εκπαιδευτικού που εμπλέκεται πλέον ενεργά στην όλη διαδικασία. Όσον αφορά την έννοια ''μουσείο'', 
επισημαίνουμε πως πρόκειται για έναν χώρο ''που μένουν τα πράγματα, γαι να τα φυλάμε καλύτερα και να 
έρχονται όλα τα παιδάκια να τα βλέπουν''. Στόχος είναι η διεύρυνση της συζήτησης και η προώθηση της 
δυναμικής της ομάδας.  

Για τα υπόλοιπα.....σας περιμένουμε στο Μουσείο Αθλητισμού. 
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Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Δραστηριότητες  
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 

    
Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
 
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους δίνει τη δυνατότητα σε σχολεία απ’ όλη 
την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετάσχουν σε ειδικά προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά είναι ευρύτερα σε περιεχόμενο και διάρκεια (2ήμερα, 
3ήμερα, 5ήμερα), ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες της συγκεκριμένης επίσκεψης ανάλογα 
με το θεματικό αντικείμενο. 
Στόχος των Ειδικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η γνωριμία των 
μαθητών με το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου, η βιωματική επαφή με το ποικίλο και άθικτο 
φυσικό και γεωλογικό περιβάλλον της Λέσβου, αλλά και η επαφή με το σύνολο των αξιοθέατων 
ιστορικού, αρχαιολογικού, θρησκευτικού, περιβαλλοντικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος του 
νησιού. 
Το ακριβές πρόγραμμα της επίσκεψης προετοιμάζεται κάθε φορά από το Μουσείο ανάλογα με 
τους στόχους, τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες των εκπαιδευτικών και μαθητών με απ’ 
ευθείας συνεννόηση των υπευθύνων του Μουσείου με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.  
 
 
Θερινά Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
 
Κάθε καλοκαίρι οι μικροί μας φίλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ειδικά θερινά εκπαιδευτικά 
προγράμματα. 
Το Μουσείο καλεί τα παιδιά να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες και δημιουργικές στιγμές, να 
χαρούν, να διασκεδάσουν και να κάνουν νέες γνωριμίες κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών 
τους διακοπών. 
 
Μικροί Παλαιοντολόγοι 
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι μικροί φίλοι να γνωρίσουν τις μεθόδους και 
τους σκοπούς της παλαιοντολογικής ανασκαφής, να γνωρίσουν τα απολιθωμένα φυτά που 
έζησαν στο παρελθόν στο Απολιθωμένο Δάσος και να παρατηρήσουν τις ομοιότητες και 
διαφορές τους με τα σύγχρονα φυτά της Λέσβου. Επίσης στοχεύει στην ευαισθητοποίησή τους 
σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του Απολιθωμένου Δάσους, των φυσικών μνημείων, της 
γεωλογικής και φυσικής κληρονομιάς της Λέσβου, συνδυάζοντας έτσι τη γνώση και την 
εμπειρία με την επιστήμη. 
Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος τα παιδιά συμμετέχουν στην πρωτότυπη 
δραστηριότητα αποκάλυψης και αναγνώρισης απολιθωμάτων, με τη βοήθεια των τεχνικών του 
Μουσείου στον ειδικό χώρο «Γεώραμα». Το «Γεώραμα» περιλαμβάνει ένα πρότυπο 
ανασκαφικό σκάμμα με κάναβο προσομοιώνοντας έτσι την εκπαιδευτική ανασκαφική 
δραστηριότητα με την επιστημονική παλαιοντολογική ανασκαφική έρευνα.  
Χρησιμοποιώντας τα ειδικά εργαλεία ανασκαφής έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στην 
πειραματική ανασκαφή απολιθωμάτων καθώς και σε εργασίες αναγνώρισης των 
απολιθωμάτων που ανάσκαψαν. 
 
Πληροφορίες-Οργάνωση επισκέψεων 
Για συμμετοχή σας στο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
 
• Επικοινωνήστε με τους υπευθύνους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα τηλέφωνα 
2253054434. 
• Επιλέξτε ημέρα και ώρα επίσκεψης σύμφωνα με το πρόγραμμα του Μουσείου 
• Οργανώστε τις λεπτομέρειες της επίσκεψής σας. 
 
Κόστος συμμετοχής 
Περιγραφή Τιμή εισιτηρίου 
• Είσοδος στο χώρο του Μουσείου και του Πάρκου Σιγρίου 
• Ειδική εκπαιδευτική παρουσίαση για το Απολιθωμένο Δάσος  
• Ενημέρωση για τα εκθέματα των μόνιμων εκθέσεων  
• Χρήση μουσειοσκευών 
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• Καρτέλα ανασκαφής απολιθωμάτων 
• Καρτέλα προσδιορισμού απολιθωμάτων 
• Ειδικό ατομικό καρτελάκι Μικρού Παλαιοντολόγου 
• Υλικά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (χαρτόνι, μολύβι, χρώματα κλπ) 
• Ενημερωτικό φυλλάδιο  
• Αφίσα γεωλογικού χρόνου 
• Ειδικό έντυπο 
• Τετράδιο εργασιών 5 € / παιδί 
 
Παιδιά και Οικογένεια (Οικογενειακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα) 
 
Η σειρά προγραμμάτων με τίτλο «Οι μικροί φέρνουν τους μεγάλους στο Μουσείο» είναι ειδικά 
σχεδιασμένη για παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών και τους γονείς τους.  
Στόχος των προγραμμάτων αυτών, στα οποία μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν από κοινού, 
είναι να αποτελέσει το Μουσείο τόπο συνάντησης όχι μόνο σχολικών μονάδων αλλά και της 
οικογένειας, μετατρέποντας μία οικογενειακή επίσκεψη στο Μουσείο σε ξεχωριστή εμπειρία. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων (κα Ντίνα Μπεντάνα, τηλ. 22510-47033, email: lesvospf@otenet..gr) 
 
Το παιχνίδι της ανακάλυψης του Απολιθωμένου Δάσους 
Ένα πρωτότυπο παιχνίδι «χαμένου θησαυρού» στις αίθουσες των μόνιμων εκθέσεων του 
Μουσείου φέρνει σε επαφή τους συμμετέχοντες με τις διαδικασίες και τα φαινόμενα που 
οδήγησαν στη δημιουργίας του δάσους και τους βοηθά να γνωρίσουν τα είδη των φυτών που 
έζησαν πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια στη Λέσβο, μέσα από τα πλούσια ευρήματα της 
συλλογής του Μουσείου αλλά και τα απολιθωμένα δέντρα που βρίσκονται στη φυσική τους 
θέση ανάπτυξης στο Πάρκο Σιγρίου.  
 
Το πρόγραμμα αρχίζει στην αίθουσα οπτικοακουστικών μέσων όπου, με τη βοήθεια ειδικής 
παρουσίασης, παιδιά και γονείς έρχονται σε επαφή με τα διάφορα είδη δέντρων του 
Απολιθωμένου Δάσους. Εντυπωσιακή αναπαράσταση του δάσους αλλά και των ζώων που 
ζούσαν σ’ αυτό, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών πολυμέσων, τους μεταφέρει εκατομμύρια χρόνια 
πριν και τους φέρει σε επαφή με τις διεργασίες δημιουργίας του μοναδικού αυτού μνημείου της 
φύσης. 
Στο τέλος τίθεται το πρόβλημα με την μορφή ερωτήσεων, οι απαντήσεις των οποίων 
συμπληρώνουν τις ζώνες βλάστησης του Απολιθωμένου Δάσους, σε μια εκπαιδευτική μακέτα 
που δημιούργησε το Μουσείο ειδικά για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Ακολουθεί η περιήγηση στις μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου και του Πάρκου Σιγρίου. 
 
Μικροί Παλαιοντολόγοι 
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι μικροί φίλοι να γνωρίσουν τις μεθόδους και 
τους σκοπούς της παλαιοντολογικής ανασκαφής, να γνωρίσουν τα απολιθωμένα φυτά που 
έζησαν στο παρελθόν στο Απολιθωμένο Δάσος και να παρατηρήσουν τις ομοιότητες και 
διαφορές τους με τα σύγχρονα φυτά της Λέσβου. Επίσης στοχεύει στην ευαισθητοποίησή τους 
σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του Απολιθωμένου Δάσους, των φυσικών μνημείων, της 
γεωλογικής και φυσικής κληρονομιάς της Λέσβου, συνδυάζοντας έτσι τη γνώση και την 
εμπειρία με την επιστήμη. 
Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος έχει διαμορφωθεί ένας ειδικός εκπαιδευτικός 
χώρος, το «ΓΕΩΡΑΜΑ» που περιλαμβάνει πρότυπο ανασκαφικό σκάμμα με κάναβο 
προσομοιώνοντας έτσι την εκπαιδευτική ανασκαφική δραστηριότητα με την επιστημονική 
παλαιοντολογική ανασκαφική έρευνα.  
Οι μικροί παλαιοντολόγοι χρησιμοποιώντας τα ειδικά εργαλεία ανασκαφής συμμετέχουν στην 
πειραματική ανασκαφή απολιθωμάτων στο πρότυπο ανασκαφικό σκάμμα με την βοήθεια και 
επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού του Μουσείου καθώς και στις εργασίες αναγνώρισης 
των απολιθωμάτων που ανάσκαψαν και σύγκρισής του με σύγχρονα φυτά της Λέσβου. 
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Ενημερωθείτε για τα νέα μας μέσω 
email: 
 

Το e-mail σας
 

 

 
 

 
 

 

Μορφωτικά Προγράμματα 

     
Προσέγγιση και Παρατήρηση, Ανάλυση και Γνώση, Κατανόηση της 
δημιουργικής αλληλεπίδρασης μεταξύ Μαθηματικών και Τέχνης.  

 
 

 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  
ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ MΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
Επιμέλεια - Παρουσίαση από τη Θεωρητικό / Επιμελήτρια Τέχνης 

Μαρία Αγγελή 
 

               
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

• Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφρασθούν και να δικαιολογήσουν τις 
προτιμήσεις τους. 

• Συνδέουμε την τέχνη με το αντικείμενο άλλων μαθημάτων. 

• Προτρέπουμε τα παιδιά να πειραματισθούν και να ερευνήσουν τα 
υλικά και τις τεχνικές των εικαστικών τεχνών. 

• Δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να βιώσουν νέους τρόπους 
προσέγγισης των εικαστικών τεχνών (με slides, video προβολές, 

μουσικά ακούσματα, 
δραματοποίηση, κυνήγι 
θησαυρού κλπ).         

 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ : "ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ 
ΕΙΚΟΝΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ 
ΧΩΡΟ" 

 
Η ενασχόληση των παιδιών αυτής της 
ηλικίας με τις εικαστικές τέχνες τα 
μαθαίνει να επικοινωνούν με το 

βάλλ  ώ   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

«Refuser d’aider les groupes qui ne les détiennent pas  

par position sociale à acquerir les moyens du plaisir artistique  

le plus intense, c’est aussi vouloir se donner le plaisir  

pharisien  de constater paresseusement le châtiment  

culturel de ceux qu’on tient pour des réprouvés,  

congénitalement ou perversement inaptes à aimer l’Art ». 

J-C. Passeron   

 

Eπιλέγοντας ως βασικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας τον επιστημονικό ορισμό 

των κοινωνικών και πολιτισμικών όρων της επίσκεψης στα μουσεία, απολήξαμε σε 

μια σειρά συμπερασμάτων τα οποία οδηγούν, με τη σειρά τους, σε μια σειρά 

αντίστοιχων προτάσεων, τόσο σε καθαρά επιστημονικό όσο και πολιτικό, με την 

ευρεία έννοια του όρου, επίπεδο.  

Κατ’ αρχάς, επιβεβαιώνοντας τα πορίσματα παλαιότερων αλλά και νεότερων 

ερευνών, δείξαμε πως, αν και δίνεται σε όλους η θεωρητική δυνατότητα να έλθουν σε 

επαφή με τα έργα που εκθέτουν τα μουσεία, την πραγματική δυνατότητα την έχουν 

μόνο ορισμένοι, πως, τελικά, η πρόσβαση στα μουσεία αποτελεί, ακόμα και σήμερα, 

προνόμιο των καλλιεργημένων τάξεων. Ειδικότερα, επιβεβαιώσαμε δύο θεμελιώδη 

γεγονότα: αφενός, την έντονη συσχέτιση μεταξύ επίσκεψης στα μουσεία και σχολικού 

κεφαλαίου (που υπολογίστηκε με βάση τα κατεχόμενα διπλώματα), και αυτών με την 

κοινωνική καταγωγή (που προσδιορίστηκε με βάση το επάγγελμα και το πολιτισμικό 

κεφάλαιο)· αφετέρου, την ειδική συμβολή της κοινωνικής καταγωγής, καθώς 

διαπιστώσαμε ότι, με βάση το ίδιο σχολικό κεφάλαιο, το βάρος της κοινωνικής 

καταγωγής στο σύστημα των επεξηγηματικών παραγόντων της επίσκεψης στα 
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μουσεία τείνει να αυξάνει όσο απομακρυνόμαστε από τους σχολικά νομιμότερους 

πολιτιστικούς τομείς. Η ανάλυση του συνδυασμού αυτών των δύο γεγονότων μάς 

οδήγησε, επίσης, στο να δείξουμε πως υπάρχει μια πολιτισμική ιεραρχία των 

μουσείων, της οποίας η δομή είναι ομόλογη του όγκου και της δομής του 

πολιτισμικού κεφαλαίου των επισκεπτών: όσο πιο ισχυρός είναι ο όγκος του 

πολιτισμικού κεφαλαίου  (πολιτισμικό και σχολικό κεφάλαιο) των επισκεπτών, τόσο 

περισσότερο επισκέπτονται τα πιο «πρωτοποριακά» και «καλλιτεχνικά» μουσεία, και, 

μάλιστα, η συσχέτιση αυτή γίνεται τόσο πιο ισχυρή όσο στο εσωτερικό της δομής του 

κεφαλαίου αυτού το αμιγώς πολιτισμικό κεφάλαιο είναι πιο ισχυρό. 

Στη συνέχεια, στη βάση αυτών των  διαπιστώσεων, δείξαμε  πως, αν τα μουσεία 

εξακολουθούν να επιλέγουν με κοινωνικά κριτήρια το κοινό τους, αυτό συμβαίνει 

γιατί οι σιωπηλές συνθήκες πρόσβασης στα έργα της επίσημης κουλτούρας, δηλαδή η 

πρόωρη επαφή με αυτά (συνδεδεμένη με την υψηλή κοινωνική καταγωγή), καθώς και 

η σχολική Εκπαίδευση, παραμένουν ακόμη άνισα κατανεμημένες μεταξύ των 

κοινωνικών ομάδων. Ειδικότερα, επιχειρήσαμε να δείξουμε πως αυτό που 

εμφανίζεται ως άνισα κατανεμημένο μεταξύ των κοινωνικών ομάδων δεν είναι τα 

ίδια τα έργα αλλά η τάση, η ροπή, η «ανάγκη», η διάθεση που έχει κάποιος για να τα 

καταναλώσει, η διάθεση, δηλαδή, που γεννά την «πολιτιστική ανάγκη», και η οποία 

δεν είναι τίποτα άλλο παρά προϊόν εκπαίδευσης, αποτέλεσμα «καλλιέργειας». Στα 

πλαίσια αυτά, οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα, επιβεβαιώνοντας σχετικές έρευνες, 

πως το έργο τέχνης αναγνωρίζεται ως συμβολικό αγαθό μόνο από όσους κατέχουν τα 

μέσα να το ιδιοποιηθούν, δηλαδή, από όσους κατέχουν τον ιστορικά συγκροτημένο 

και κοινωνικά αναγνωρισμένο κώδικα, που αποτελεί τον απαραίτητο όρο για τη 

συμβολική  ιδιοποίησή του, για να το αποκωδικοποιήσουν. Έτσι, οδηγηθήκαμε στο 

γενικό συμπέρασμα πως, πράγματι, όπως έχει ευρύτερα διαπιστωθεί, η 

αναγνωσιμότητα ενός έργου τέχνης συναρτάται με τη διάσταση μεταξύ του κώδικα 
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που επιβάλλει το έργο τέχνης και της ατομικής ικανότητας του αποδέκτη του να το 

αποκωδικοποιήσει, ικανότητας η οποία προσδιορίζεται με βάση το βαθμό ελέγχου 

του κοινωνικά κυρίαρχου κώδικα πρόσληψης και αποτίμησης του έργου. 

Κατ’ επέκταση, επιβεβαιώσαμε την κοινωνιολογική θέση πως οι διάφορες σχέσεις με 

το έργο τέχνης που παρατηρήθηκαν μέσα από τη μελέτη των μορφών επίσκεψης των 

Μουσείων αποτελούν διαστάσεις μιας ιδιαίτερης περίπτωσης των γενικότερων νόμων 

που διέπουν την διάχυση των συμβολικών αγαθών: η υποδοχή ενός μηνύματος που 

εκπέμπει ένα έργο τέχνης συναρτάται με τα σχήματα  αντίληψης, σκέψης και 

εκτίμησης που διαθέτουν οι αποδέκτες του, έτσι ώστε σε μια διαφοροποιημένη 

κοινωνία να υφίσταται στενή σχέση μεταξύ της φύσης και της ποιότητας των 

μηνυμάτων που εκπέμπονται, και της δομής του κοινού του. Τέλος, ως προς την ίδια 

διάσταση αυτών των αποτελεσμάτων, σταθμίσαμε την εξέλιξη της κοινωνικής 

σύνθεσης των επισκεπτών των ελληνικών μουσείων και τη συσχετίσαμε με την 

εξέλιξη της κοινωνικής σύνθεσης του πληθυσμού της ανώτατης εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα. Συμπεράναμε λοιπόν πως οι μεσαίες τάξεις, οι οποίες επωφελήθηκαν από 

τον «εκδημοκρατισμό» της εκπαίδευσης, παρουσιάζουν και μεγαλύτερο βαθμό 

«εκπολιτισμού», καθώς εμφανίζουν και μια αύξηση του αριθμού των ατόμων από 

αυτές τις τάξεις που καταναλώνουν πολιτισμό και μια εντατικοποίηση  αυτής της 

κατανάλωσης από τα τμήματα αυτών των τάξεων που ήδη κατανάλωναν πολιτισμικά 

αγαθά.   

Έχοντας επιβεβαιώσει το κοινωνιολογικό γεγονός πως οι θεωρούμενες ως καθολικές 

και αιώνιες κατηγορίες αντίληψης και αποτίμησης, τις οποίες οι φιλότεχνοι 

εφαρμόζουν στο έργο τέχνης, αποτελούν κατηγορίες ιστορικές των οποίων, αν 

θέλουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο συγκρότησης θα πρέπει να ανακατασκευάσουμε 

τη «φυλογένεση», μέσω της κοινωνικής ιστορίας της κατασκευής της «καθαρής» 

καλλιτεχνικής διάθεσης και της καλλιτεχνικής ικανότητας, και την «οντογένεση»,  
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μέσω της ανάλυσης της διαφορικής απόκτησης αυτής της διάθεσης και ικανότητας, 

επιχειρήσαμε να συμβάλουμε στην απονομιμοποίηση του «βιολογικο-

φυσιοκρατικού» παράγοντα εξήγησης της επίσκεψης στα μουσεία και της σχέσης με 

τα έργα τέχνης. Θεωρώντας την απόκτηση της αισθητικής διάθεσης, αρχή παραγωγής 

όλων των πολιτιστικών πρακτικών, και, συνεπώς, και της επίσκεψης στα μουσεία, ως 

προϊόν μιας εργασίας κοινωνικοποίησης, επιχειρήσαμε να δείξουμε πως οι αισθητικές 

κατηγορίες σκέψης, αντίληψης, αποτίμησης και δράσης τις οποίες ενεργοποιούν τα 

κοινωνικά υποκείμενα για να αντιληφθούν τον  κόσμο της τέχνης και την σχέση τους 

με αυτήν αποτελούν, πράγματι, το προϊόν της ενσωμάτωσης των αντικειμενικών δομών 

αυτού του ίδιου κόσμου.  

Η εργασία αυτή απονομιμοποίησης που διενεργήσαμε ενεργοποίησε κοινωνιολογικο-

ανθρωπολογικές αναλύσεις που προϋπέθεταν πως το σωματικό δεν είναι 

απαλλαγμένο από το κοινωνικό. Με άλλα λόγια, δείξαμε πως η παραγωγή της 

αισθητικής διάθεσης αποτελεί, τελικά, μια δομική έκφανση του φαινομένου της 

κοινωνικοποίησης, το αποτέλεσμα μιας ειδικής παιδαγωγικής δράσης, και πως η 

πλήρης κατανόηση της λογικής και της μορφής της επίσκεψης στα μουσεία μάς 

οδηγεί μπροστά στο γενικότερο φαινόμενο της κοινωνικής δράσης πάνω στο νου και 

το σώμα, δράσης η οποία ενισχύεται από την επίδραση των συνθηκών ύπαρξης και 

των αντίστοιχων αποτελεσμάτων τους: δηλαδή, της ακύρωσης της θεατότητας της 

κοινωνικής αυτής δράσης, καθώς τα αποτελέσματα αυτά, από τη στιγμή που 

εγγράφονται στο σώμα, καθίστανται ταυτόχρονα πιο δραστικά και λιγότερο 

αντιληπτά. Η εργασία αυτή απονομιμοποίησης ταυτίστηκε έτσι με μια εργασία ρήξης 

με τους μηχανισμούς (ανα)παραγωγής της ιδεολογίας του «χαρίσματος» που διαπνέει 

το σύστημα των αξιών των καλλιεργημένων τάξεων. Επιβεβαιώνοντας πως οι 

πολιτιστικές πρακτικές αποτελούν καθαρά το προϊόν κοινωνικών καθορισμών και όχι 

των προσωπικών κλίσεων, όπως υποστηρίζει η ιδεολογία του «χαρίσματος», 
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επιχειρήσαμε να δείξουμε ότι η μη εξέταση των κοινωνικών όρων που καθιστούν 

δυνατή αυτή τη διάθεση και ικανότητα αποτελεί τον βασικό όρο αναπαραγωγής 

αυτής της  ιδεολογίας, η οποία κατέχει κεντρική θέση στην κουλτούρα των 

καλλιεργημένων τάξεων και στους μηχανισμούς αναπαραγωγής της νομιμοποίησης 

των πολιτιστικών και κοινωνικών προνομίων τους.   

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε να θεμελιώσουμε φιλοσοφικά την επιστημονική άποψη 

την οποία υιοθετήσαμε για την παιδαγωγική δράση που προϋπέθετε η απόκτηση της 

αισθητικής διάθεσης. Έτσι, στη βάση μιας διαθεσιακής θεωρίας της δράσης, 

προτείναμε ένα σχεδίασμα μιας διαθεσιακής θεωρίας της εκμάθησης, η οποία μας 

επέτρεψε να θεμελιώσουμε επιστημολογικά τη θεώρηση της γέννησης και της δράσης 

της αισθητικής διάθεσης.  Η θεμελίωση αυτή μας επέτρεψε, στη συνέχεια, να 

ασκήσουμε μια κριτική στα βασικά μοντέλα μουσειοπαιδαγωγικής, με βάση τις 

επιστημολογικές θέσεις τους για τη γνώση και τη μάθηση που προϋποθέτουν, 

προκειμένου να διερευνήσουμε την επιστημονική θεμελίωσή τους και την 

αποτελεσματικότητα του στόχου τους, δηλαδή της πρόσβασης όλων στα μουσεία και 

στα έργα τέχνης τους. Στην προοπτική αυτή, δεχόμενοι την αναγκαιότητα των 

διαθεσιακών εννοιών τόσο στην ανάλυση των ανθρώπινων πρακτικών όσο και στην 

ανάλυση των μαθησιακών διαδικασιών, δείξαμε πως τα κυρίαρχα υποδείγματα 

μουσειακής αγωγής τα οποία δομούν το χώρο διασύνδεσης εκπαίδευσης και μουσείων 

υστερούν τόσο στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αισθητικών διαθέσεων, 

όσο και στον τρόπο απόκτησής τους, με αποτέλεσμα να είναι εγγενώς μερική και 

περιορισμένη η αποτελεσματικότητα της μουσειακής αγωγής που προσφέρουν.  

Με βάση αυτά τα βασικά συμπεράσματα της έρευνάς μας, και σε συνδυασμό με το 

γεγονός που απέρρεε από την ανάλυση των κοινωνικών και πολιτισμικών όρων 

επίσκεψης στα μουσεία και της εξέλιξής της, δηλαδή, πως μόνο αν επιμηκυνθούν η 

φοίτηση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης μπορεί να σπάσει – έστω σε 
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ένα βαθμό, καθώς ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας δεν μπορεί να 

υποκατασταθεί – ο φαύλος κύκλος της αναπαραγωγής της πολιτισμικής 

αποστέρησης, επιχειρήσαμε να  δείξουμε πως οι επενδύσεις  σε προγράμματα, σε 

υποδομές μουσειακής αγωγής και σε ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να αποβούν πολύ 

περισσότερο αποτελεσματικές. Αυτό θα συμβεί ωστόσο υπό τον όρο να συνοδευτούν 

με ανάλογες επενδύσεις  στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο θεσμό, δηλαδή,  ο οποίος 

είναι ο μόνος ικανός να παράγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χρήστες αυτών των 

προγραμμάτων και αυτών των υποδομών. Έχοντας δείξει  πως ο ρόλος του σχολικού 

συστήματος στις διαπιστωμένες ανισότητες πρόσβασης στα μουσεία είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμος, καθώς η επήρεια του πολιτισμικού προνομίου δεν είναι ποτέ τόσο έντονη 

όσο στο χώρο της «ελεύθερης κουλτούρας», δηλαδή στο χώρο της κουλτούρας του 

οποίου τα έργα αποτελούν το πιο περιορισμένο αντικείμενο της σχολικής 

παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής δράσης, οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα του 

κομβικού ρόλου του εκπαιδευτικού συστήματος στην καλλιτεχνική εκπαίδευση και 

του τρόπου με τον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί και οφείλει να εκπληρώσει 

αυτόν τον ρόλο. Έτσι,γνωρίζοντας πως, στο μέτρο που η πολιτισμική προσφορά του 

σχολικού συστήματος παράγει τη ζήτηση της, το σχολικό σύστημα τείνει να οδηγήσει 

τους καταναλωτές μαθητές στο να ικανοποιούνται με ότι τους παρέχει, με άλλα 

λόγια, γνωρίζοντας πως το σχολικό σύστημα, μαζί με την οικογένεια, καθώς διαθέτει 

το μονοπώλιο της παραγωγής της ανάγκης του πολιτιστικού προϊόντος, οδηγείται στο 

να αποστερήσει τους «εκπαιδευμένους» από τη στέρηση του ότι δεν τους παρέχει,  

υποστηρίξαμε πως κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της ποιότητας και της ποσότητας της 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, της μετάδοσης και 

εγχάραξης μιας μόνιμης διάθεσης και προδιάθεσης στην καλλιεργημένη πρακτική, θα 

παραμείνει χωρίς αποτέλεσμα αν δεν επιχειρηθεί ο μετασχηματισμός του 

εκπαιδευτικού συστήματος στην προοπτική της άμβλυνσης της συμβολής του στην 
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αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής. Αυτή εξασφαλίζεται τόσο με την αναπαραγωγή 

των κοινωνικών ανισοτήτων μπροστά στο εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και με την  

αναπαραγωγή των σχολικά επενδυμένων κοινωνικών ανισοτήτων που παράγει η 

κυρίαρχη παιδαγωγική σχέση. Μόνο με αυτό τον διττό, εκπαιδευτικό και 

παιδαγωγικό, μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό, το σχολείο θα μπορέσει να 

περιορίσει, έστω σε ένα βαθμό, το ρόλο της οικογένειας, η οποία μέσω της 

οικογενειακής αγωγής εξοικειώνει το άτομο με τον πολιτισμό και διαμορφώνει προ-

διαθέσεις οι οποίες μετασχηματίζονται, στην πράξη, σε καλλιεργημένη διάθεση, με 

άλλα λόγια, παράγει και διαμορφώνει «πολιτιστικές ανάγκες», αυτές τις 

καλλιεργημένες ανάγκες οι οποίες, παραγνωρισμένες ως τέτοιες, δηλαδή ως προϊόντα 

εκπαίδευσης, βρίσκονται σε αντίθεση με τις λεγόμενες «βασικές και στοιχειώδεις» 

ανάγκες.  

Ωστόσο, η έρευνα της διάχυσης της νόμιμης κουλτούρας υπό την οπτική την οποία 

υιοθετήσαμε και οι αναλύσεις που οδήγησαν στα βασικά αυτά συμπεράσματα της 

παρούσας εργασίας ανέδειξαν και τα όριά τους, όρια περιγραφικά και ερμηνευτικά, 

τα οποία προσδιορίζουν προτάσεις νέων ερευνητικών εργασιών που θα πρέπει να 

αναληφθούν, και ιδιαίτερα στις εξής προοπτικές: 

Α. Η κοινωνιολογία των πολιτισμικών καταναλώσεων, της πολιτισμικής διάχυσης και 

της κοινωνικής σύνθεσης του κοινού μέσα από την ειδική λογική της κατασκευής του 

αντικειμένου της, δηλαδή αντιλαμβανόμενη την χρήση και την διάχυση των 

πολιτισμικών έργων μέσα από την λογική της κατανάλωσης και όχι τόσο μέσα από 

την λογική της εμπειρίας,  δεν επιτρέπει την σύλληψη ειδικότερων και πιο λεπτών 

διαφοροποιήσεων στο επίπεδο της καλλιτεχνικής υποδοχής  και της εξέλιξής της         

( λ.χ. τη σύλληψη των ειδικών μορφών τέχνης που διαχέονται, την κοινωνική εξέλιξη 

των αισθητικών απολαύσεων, την αλλαγή των συνόρων μεταξύ πρακτικών και 

γούστων, κ.ά). Πράγματα δηλαδή τα οποία μπορούν να αποκτήσουν  ένα 
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κοινωνιολογικό νόημα μόνο αν το κοινωνιολογικό βλέμμα επικεντρωθεί στα 

ενεργήματα της καλλιτεχνικής υποδοχής αντιμετωπίζοντάς τα μέσα από την 

προοπτική της προγραφής των σχέσεών τους με την «ενικότητα» των έργων. Μια 

τέτοια επικέντρωση όμως θα είχε ανάγκη την συνδρομή άλλων γνωστικών κλάδων 

και άλλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, όπως αυτών της μικροκοινωνιολογίας, της 

σημειολογίας, της ψυχανάλυσης, της ψυχολογίας, της αισθητικής, οι οποίοι δε θα 

μπορούσαν μόνο να  προσδιορίσουν πληρέστερα και τις μορφές εμπειρίας της 

υποδοχής των έργων.  Μια τέτοια επέκταση της προοπτικής της διάχυσης και της 

κατανάλωσης πολιτισμικών αγαθών θα ήταν απαραίτητη και για την ίδια την λογική 

κάθε συμβολικής δράσης: Γνωρίζοντας, όπως δείξαμε, ότι  η πολιτισμική διάχυση 

συνδεόμενη τόσο με τα χαρακτηριστικά του κοινού, τα οποία καθορίζουν τις 

προσδοκίες του και τις ικανότητές του, όσο και με τις συνθήκες της επικοινωνίας και 

με τα χαρακτηριστικά του διαχεόμενου έργου, θα συνέβαλλε στον πληρέστερο 

προσδιορισμό των αρχών της αύξησης της αποτελεσματικότητας μιας πολιτισμικής 

προσφοράς και των δράσεων διάχυσής της.   

Β. Αφετέρου, οι γενικής κατεύθυνσης αρχές που προτείναμε, υπό μορφή 

σχεδιάσματος, για μια εκπαιδευτική πολιτική η οποία θα είχε ως στόχο να συμβάλει 

στην δημοκρατικοποίηση των πολιτισμικών προϋποθέσεων για την πρόσβαση στα 

πολιτισμικά έργα δεν αρκούν. Μόνο μια ειδική έρευνα με αντικείμενο τους 

κοινωνικούς, πολιτισμικούς και οικονομικούς όρους δυνατότητας και εφαρμογής μιας 

πολιτικής, η οποία θα έπρεπε να  έχει ως κέντρο το σχολείο και έναν αποτελεσματικό 

τρόπο λειτουργίας του, συνδεδεμένο οργανικά με το Μουσείο και με όλο το  σύστημα 

των ειδικών θεσμών που είναι απαραίτητοι για την πολιτισμική κατανάλωση, δηλαδή 

για την παραγωγή καταναλωτών και, ιδιαίτερα, του καλλιτεχνικού γούστου τους ως 

διάθεσης και ως ικανότητας-αρμοδιότητας, θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τα ειδικά 

μέτρα  που θα αντιστοιχούσαν στις αρχές αυτές.  
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Μία τέτοια έρευνα θα μπορούσε να έχει και σημαντικά πολιτικά αποτελέσματα, 

καθώς, αν τα συμπεράσματά μας ισχύουν, μέσα από την κοινωνική χρήση των  

αποτελεσμάτων της θα μπορούσε:  

α. να θέσει το συγκεκριμένο πλαίσιο μιας ορθολογικής εκπαιδευτικής πολιτικής η 

οποία, πέρα από το συντηρητικό καταστροφισμό του φαταλιστικού επιστημονισμού 

και από τον ερασιτεχνικό ουτοπισμό του βολονταρισμού που συνήθως χαρακτηρίζει 

ανάλογες πολιτικές πρωτοβουλίες, θα συμβάλει στην επίτευξη της θεμελιώδους 

διάστασης των προϋποθέσεων για την πρόσβαση στην ουσιαστική άσκηση των 

δικαιωμάτων του πολίτη που αποτελεί η καθολική πρόσβαση στα πολιτισμικά έργα·  

β. να θέσει τους όρους αναγνώρισης της αναγκαιότητας μιας τέτοιας πολιτικής ακόμα 

και από τον σημερινό κυρίαρχο πολιτικοοικονομικό, νεοφιλελεύθερης έμπνευσης, 

τρόπο θέασης του κόσμου, καθώς θα αποσαφηνιζόταν πως, όπως η διάρκεια της 

σχολικής φοίτησης, όπως και το συνολικό επίπεδο μόρφωσης, και, κατά συνέπεια, 

όλες οι συσχετιζόμενες με αυτό πρακτικές (επισκέψεις σε μουσεία ή θέατρα, 

ανάγνωση κτλ.), συνεχώς  αυξάνονται, μια πολιτική οικονομικής επένδυσης στο 

εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε, μακρο-μεσοπρόθεσμα, να είναι αποδοτική, όχι 

μόνο συμβολικά και κοινωνικά αλλά και οικονομικά για το σύνολο μιας κοινωνίας. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 
 
 

Το ερωτηματολόγιο 
 
1. Αριθμός Ερωτηματολογίου… 
 
2. Μουσείο: 1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών – 2. Αρχαιολογικό 

Μουσείο Χανίων – 3. Ιστορικό Μουσείο Αθηνών – 4. Εθνική 
Πινακοθήκη 

 
3. Ημερομηνία συνέντευξης… 

 
4. Ωράριο Μουσείου: 1. Πρωινό – 2. Απογευματινό 

 
5-6. Διάρκεια επίσκεψης: 1. Μισή ώρα – 2. Μία ώρα – 3.  1.5  ώρα – 4. 
Δύο ώρες – 5.  2.5 ώρες και άνω 
 
7-8. Είσοδος: 1. Ελεύθερη – 2. Με εισιτήριο 
 
9. Συγκυριακή – Εποχιακή έκθεση: ΝΑΙ – ΟΧΙ 
 
10. Φύλο… 
 
11. Έτος γέννησης … 
 
12.  Οικογενειακή κατάσταση: 1. Έγγαμος –2. Άγαμος – 3. Διαζευγμένος/η 
– 4. Χήρος/α 
 
13. Ατομικό επάγγελμα ερωτώμενου ( βλέπε παράρτημα Β – κώδικας 
ατομικών επαγγελμάτων) 
 
14. Ατομικό επάγγελμα του (της) συζύγου (αν είναι παντρεμένος/η) 
 
15. Μορφωτικό επίπεδο: 1. Μέχρι μιας των τάξεων του Δημοτικού – 2. 

Απόφοιτος Δημοτικού – 3. Απόφοιτος Γυμνασίου – 4. Απόφοιτος 
Τεχνικού Λυκείου – 5. Απόφοιτος Γενικού Λυκείου – 6. Πτυχίο ΤΕΙ – 
7. Πτυχίο ΑΕΙ 

 
16. Τόπος διαμονής: 1. Περιοχή Πρωτευούσης (ΠΣΠ) – 2. Χανιά – 3. 

Λοιπές αστικές περιοχές – 4. Ημιαστικές και αγροτικές περιοχές – 5. 
Εξωτερικό  

 
17. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε σ’ αυτό το μουσείο; ΝΑΙ – ΟΧΙ 

 
18. Αν ΟΧΙ, πόσες φορές έχετε ξαναέλθει; 1. Μία φορά – 2. Δύο φορές – 

3. Τρεις φορές – 4. Τέσσερις φορές – 5. Πέντε και άνω. 
 

19. Αγοράσατε κάτι από το μουσείο ; ΝΑΙ – ΟΧΙ  
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20. Αν ΝΑΙ, τι; 1. Κάρτες – 2. Αφίσες – 3. Οδηγό μουσείου – 4. Εκμαγεία 
–  5. Διάφορα βιβλία – 6. Άλλο 

 
21. Ήρθατε να επισκεφθείτε το μουσείο: 1. Μόνος/η – 2. Με τα παιδιά 

σας, με την οικογένειά σας – 3. Με φίλους – 4. Με οργανωμένη ομάδα 
– 5. Άλλο 

 
22. Στο μουσείο ήρθατε : 1. Ύστερα από συμβουλή κάποιου – 2. Για να 

συνοδέψετε τα παιδιά σας – 3. Για να συνοδέψετε κάποιον που 
επισκέπτεται την πόλη –  4. Γιατί επισκέπτεστε αυτή την περίοδο την 
περιοχή  – 5. Γιατί έχετε την συνήθεια να επισκέπτεστε τα μουσεία 
των πόλεων – 6. Από άρθρο σε εφημερίδες – 7. Από εκπομπή στην 
τηλεόραση – 8. Από αφίσες στην πόλη – 9. Κατά τύχη – 10 Άλλοι 
λόγοι 

 
23. Με ποιον τρόπο προτιμάτε να επισκέπτεστε το μουσείο; 1. Κατά τη 

διάρκεια μιας οργανωμένης επίσκεψης από έναν καταρτισμένο οδηγό 
– 2. Με έναν φίλο ειδικό των έργων – 3. Μόνος/η – 4. Με φίλους 

 
24. Η επίσκεψή σας στο μουσείο θα διευκολυνόταν αν τοποθετούσαν 

ετικέτες με διευκρινίσεις δίπλα στα έργα του μουσείου; Θα ήσασταν 
θετικός/ή σ’ αυτή την πρόταση; 1. Πολύ αρνητικός – 2. Αρνητικός – 
3. Αδιάφορος – 4. Θετικός – 5. Πολύ θετικός 

 
25. Μήπως ήρθατε να δείτε κάτι ιδιαίτερο; ΝΑΙ (προσδιορίστε)  – ΟΧΙ. 

Αν ΝΑΙ, τι;… 
 

26. Πώς επισκεφθήκατε αυτό το μουσείο; 1. Μ’ έναν οδηγό (βιβλίο) – 2. 
Μ’ έναν τουριστικό οδηγό – 3. Βλέποντας τις ετικέτες ή τα 
σημειώματα που βρίσκονται δίπλα στους πίνακες – 4. Υπό  τις  
οδηγίες ενός ξεναγού – 5. Αλλιώς (προσδιορίστε) 

 
27. Πότε πήγατε σ’ ένα μουσείο για πρώτη φορά; 1. Ως παιδί                     

( Νηπιαγωγείο – Δημοτικό) –2. Ως έφηβος ( Γυμνάσιο – Λύκειο) – 3. 
Ως ενήλικας (άνω των 18 ετών) 

 
28. Με ποιον; 1. Γονείς/Συγγενείς – 2. Σχολείο (Δασκάλους/ Καθηγητές) – 

3. Μόνος – 4. Με φίλους 
 
 

29. Σε ποιο μουσείο; 1. Ακρόπολης – 2. Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών – 3. 
Βυζαντινό Αθηνών – 4. Κυκλαδικής Τέχνης – 5. Πολεμικό Αθηνών – 
6. Εθνικό Ιστορικό Αθηνών – 7. Εθνική Πινακοθήκη – 8. Μπενάκη – 
9. Λοιπά μουσεία περιοχής πρωτευούσης – 11. Δελφών – 12. 
Ολυμπίας – 13. Ηρακλείου – 14. Λοιπά μουσεία επαρχίας – 15. 
Μουσεία εξωτερικού. 

 
30. Ποια είναι τα τελευταία 3 μουσεία που επισκεφθήκατε;                                                        

( κωδικοί ερωτήματος 30)  
 

31. Ποιοι είναι οι ζωγράφοι που προτιμάτε; ( αναφέρετε μέχρι τρεις)                                         
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          ( ειδικοί κωδικοί για την επεξεργασία της ερώτησης) 
      

32. Παίζετε κάποιο μουσικό όργανο; ΝΑΙ – ΟΧΙ   
33. Αν ΝΑΙ, ποιο; 1. Κιθάρα – 2. Φλάουτο – 3. Πιάνο – 4. Αρμόνιο – 5. 

Κρουστά – 6. Λοιπά έγχορδα – 7. Λοιπά πνευστά 
 
 

34. Ασχολείστε με κάποια μορφή τέχνης; ΝΑΙ – ΟΧΙ  
35. Αν ΝΑΙ, με ποια; 1. Μουσική – 2. Ζωγραφική/ Γλυπτική – 3. 
Τραγούδι –  4.Λογοτεχνία/ Ποίηση – 5. Χορό – 6. Φωτογραφία – 7. 
Θέατρο – 8.Λοιπές τέχνες 
 
36.  Κατά τη γνώμη σας, η τιμή του εισιτηρίου είναι: 5. Πολύ ακριβή – 4.        
       Ακριβή – 3. Σωστή – 2. Φθηνή – 1. Πολύ φθηνή. 
 
37. Πόσες φορές πήγατε σε μουσείο κατά τη διάρκεια των 12 
προηγούμενων μηνών; ( Κωδικοί της ερώτησης 18) 

 
 
Πρόσθετες ερωτήσεις στα ερωτηματολόγια της Εθνικής Πινακοθήκης 
 
 

            –  Πώς σας φάνηκε η έκθεση;  
                   ( Βαθμοί από το 1 έως το 10 ) 
        
          – Πόσο σημαντικός είναι κατά τη γνώμη σας ο ρόλος της χορηγίας;  
 4. Πολύ σημαντικός – 3. Σημαντικός – 2. Αδιάφορος – 1. Πολύ αδιάφορος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β453 
 
               

Κώδικας Ατομικών Επαγγελμάτων 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01: Επιστήμονες – Ελευθέρια και συναφή επαγγέλματα  

– Χημικοί, φυσικοί, αρχιτέκτονες, πολιτικοί και άλλοι μηχανικοί, πιλότοι, 
βιολόγοι, γεωπόνοι, γιατροί κάθε κατηγορίας οικονομολόγοι, κτλ. 

– Δικηγόροι, δικαστές, καθηγητές και δάσκαλοι ( όλων των βαθμίδων), 
ιερείς, συγγραφείς, καλλιτέχνες ( ζωγράφοι, ηθοποιοί, κτλ.)  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 02:  Βοηθοί, τεχνικοί των ανωτέρω επαγγελμάτων 
– Σχεδιαστές, βιβλιοθηκάριοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κτλ. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 03: Επαγγέλματα διοικήσεως και διευθύνσεως 
– Αιρετά όργανα της πολιτείας, διευθυντικά στελέχη δημόσιας διοίκησης,   
διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, κτλ. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 04: Υπάλληλοι γραφείου 
 – Δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι, δακτυλογράφοι,  υπάλληλοι λογιστηρίου, 
τηλεφωνητές, τραπεζικοί υπάλληλοι, κτλ. 
 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 05: Έμποροι – Πωλητές  
– Έμποροι, εισαγωγείς, πλασιέ ασφαλειών, εμποροϋπάλληλοι, κλπ. 
 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 06: Επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών 
–  Ξενοδόχοι, εστιάτορες, μάγειροι, γκαρσόνια, καθαρίστριες, κουρείς, φύλακες, 
κτλ. 
  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 07 : Γεωργοί – Κτηνοτρόφοι – Αλιείς 
– Γεωργοί, αγροτοεργάτες, κηπουροί, κτηνοτρόφοι, δασοφύλακες, κτλ. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08:  Απασχολούμενοι στην παραγωγή και τις μεταφορές 
– Μεταλλουργοί, ξυλουργοί, υφαντουργοί, ράφτες, αρτοποιοί, καπνεργάτες, 
υποδηματοποιοί, υδραυλικοί, αργυροχόοι, κτίστες, οδηγοί οχημάτων, και γενικά 
εργάτες που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού 
     
Μη εργατικό δυναμικό 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10: Μαθητές 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11: Σπουδαστές – φοιτητές 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12: Συνταξιούχοι 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: Άνευ επαγγέλματος (νοικοκυρές κτλ.) 

                                                           
453 Οι κατηγορίες των ατομικών επαγγελμάτων και οι διάφορες υπο-ομάδες τους προέρχονται από τις 
αντίστοιχες που χρησιμοποιεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία στις απογραφές  πληθυσμού και στις 
διάφορες έρευνές της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
Βασικοί άξονες συνέντευξης με  
τους διευθυντές μουσείων 

 
 
1.Με ποιον τρόπο θεωρείτε πως το κοινό προτιμά να επισκέπτεται το μουσείο; 

Αν υπάρχει διακύμανση στο κοινό, ποιο κοινό προτιμά να έρχεται στο μουσείο, 

και       

γιατί; 

2.Νομίζετε πως η επίσκεψη διευκολύνεται αν τοποθετηθούν εντός του χώρου του 

μουσείου οδηγίες για το πώς θα πρέπει κάποιος να επισκέπτεται το μουσείο; 

Ποιους θα διευκόλυνε περισσότερο αυτό το μέτρο; Είστε υπέρ ή κατά αυτού του 

μέτρου; 

3.Νομίζετε πως η επίσκεψη στα μουσεία θα διευκολυνόταν αν τοποθετούσαμε 

ειδικές επεξηγήσεις κάτω από κάθε έργο; 

4.Στα μουσεία έρχονται, κατά τη γνώμη σας, για κάποια ειδική έκθεση ή 

γενικότερα για το χώρο του μουσείου; 

5.Παίζει κάποιο ρόλο στην επίσκεψη η εσωτερική διαρρύθμιση του μουσείου, η 

τοποθεσία του μουσείου μέσα στην πόλη; 

6.Πώς επισκέπτονται συνήθως το μουσείο; 

7.Ποιο μορφωτικό επίπεδο θεωρείτε ότι έχει το κοινό σας; 

8.Ποιοι δεν είναι ποτέ επισκέπτες του μουσείου σας; 

9.Ηλικιακά, ποιο είναι το κοινό σας; 

10.Κατά την εμπειρία σας, υπάρχουν εκθέσεις που συνδέονται με ειδικό κοινό; 

11.Γιατί; Τι τους ωθεί να επισκέπτονται το μουσείο; 

12.Νομίζετε πως μία αποτελεσματική διαφήμιση συμβάλλει στην αύξηση των 

επισκεπτών; 

13.Τι θα έπρεπε να γίνει ώστε να αυξηθούν οι επισκέπτες των μουσείων; 

14.Τι δεν γίνεται και γιατί; 

15.Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε μία σχολική επίσκεψη; Τι ρόλο παίζουν, 

κατά τη γνώμη σας, τέτοιες επισκέψεις στην κατεύθυνση του να μετατραπούν 

αυτά τα παιδιά σε μόνιμους επισκέπτες; 

16.Μήπως έχετε κάποια άποψη όσον αφορά το ερώτημα αν συνδέεται ο χρόνος 

παραμονής του επισκέπτη με το επάγγελμα που κάνει; 

17.Πιστεύετε ότι παίζει κάποιο ρόλο η τιμή του εισιτηρίου; 
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18.Νομίζετε πως το κοινό κάθε φορά καταναλώνει γενικότερα τον πολιτισμό; 

19.Το κράτος τι θα έπρεπε να κάνει; 

20.Αν θα έπρεπε να γίνει πιο φιλικός ο χώρος του μουσείου, με ποιον τρόπο 

πιστεύετε ότι θα γινόταν αυτό; 

21.Στις τοπικές κοινωνίες ποια είναι τα ειδικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το μουσείο για να αυξηθεί το κοινό του; 

22.Ποιος είναι ο αριθμός των επισκεπτών ετησίως; 

23.Εσείς, ειδικότερα, ποιους τρόπους επεξεργάζεστε για να αυξηθεί το κοινό σας; 

24.Κρατάτε επαφή με τους τακτικούς επισκέπτες σας; Ποιοι είναι αυτοί; 

25.Οι φοιτητές τι μερίδιο έχουν στο κοινό σας; 

26.Οι τουριστικές περίοδοι βοηθούν στο να αυξάνονται οι επισκέψεις και των 

Ελλήνων στα μουσεία; Ποιοι έρχονται κυρίως την εποχή του τουρισμού; 

27.Αν υπάρχει κατάστημα, ποιοι επισκέπτες αγοράζουν και τι; 

28.Τι ρόλο παίζει η τιμή των προϊόντων; 

29.Υπάρχουν φίλοι του μουσείου; 

30.Πώς βοηθούν οι φίλοι του μουσείου στην κατεύθυνση της αύξησης των 

επισκεπτών;     
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ΜΕΡΟΣ Ι   Η ΕΡΕΥΝΑ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Η Ερευνητική διαδικασία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Οι κοινωνικοί όροι της πολιτισμικής πρακτικής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ  Η «TEXNH» THΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι Η αισθητική διάθεση και τα πολιτισμικά έργα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ Η αισθητική διάθεση, πρακτικές και παραστάσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ Κληρονομημένες ιδιότητες και επίκτητες ιδιότητες: η καλλιτεχνική 

διάθεση  και η αμνησία της γέννησής της 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΥΣΗΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι H σχέση Μουσείου και Κοινού: ένα μείζον κοινωνικό διακύβευμα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κριτική στα υποδείγματα της μουσειακής αγωγής: για μια 

διαθεσιοκρατική θεωρία της μάθησης   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ  Σχολείο και μουσείο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ– ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, Το ερωτηματολόγιο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β,  Κώδικας Ατομικών Επαγγελμάτων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, Βασικοί άξονες συνέντευξης με τους διευθυντές μουσείων 
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