1. Ειςαγωγι
 Το παρόν κείμενο, ωσ ςυνζχεια τθσ προμελζτθσ που ειςιχκθκε για
γνωμοδότθςθ και ενεκρίκθ το 2009 ςε ςυνεδρία του Συμβουλίου
Μουςείων, αποτελεί τθν προτεινόμενθ μουςειολογικι προςζγγιςθ
(ςτο εξισ μουςειολογικι μελζτθ) για τθ μόνιμθ ζκκεςθ του Μουςείου
Ελλθνικισ Λαϊκισ Τζχνθσ (ςτο εξισ ΜΕΛΤ) και αποκφθμα οκτάμθνθσ
ςυνεργαςίασ τθσ ομάδασ εργαςίασ γι’ αυτιν. Θ μουςειολογικι
μελζτθ, με κάποιεσ διαφοροποιιςεισ, εδράηεται ςαφϊσ ςτθ
μουςειολογικι προμελζτθ –αλλά και ςτο «επικαιροποιθμζνο
κτθριολογικό και μουςειολογικό πρόγραμμα» του 2012– και τθ
ςυμπλθρϊνει με τα ακόλουκα:
 Τελικι διατφπωςθ τθσ κυρίαρχθσ ιδζασ, των ςτόχων και των
μθνυμάτων τθσ ζκκεςθσ κακϊσ και των εκκετικϊν, κεματικϊν
ενοτιτων.
 Κακοριςμό τθσ επικοινωνιακισ και εκπαιδευτικισ πολιτικισ τθσ
ζκκεςθσ αλλά και τθσ ερμθνευτικισ τθσ προςζγγιςθσ.
 Τελικι χωροκζτθςθ των εκκετικϊν, κεματικϊν ενοτιτων.
 Αναλυτικό προςδιοριςμό του περιεχομζνου και τθσ κεματογραφίασ
τθσ ζκκεςθσ και των εκκετικϊν, κεματικϊν ενοτιτων.
 Αναλυτικι περιγραφι τθσ δομισ τθσ ζκκεςθσ, των εκκετικϊν,
κεματικϊν ενοτιτων και ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για εκκζματα (το
λεγόμενο «ςενάριο» τθσ ζκκεςθσ).
 Επιςθμάνςεισ για λοιπζσ μελζτεσ όμορων αντικειμζνων, απαραίτθτεσ
για τθν υλοποίθςθ του ζργου και τθ ςφνταξθ τεχνικϊν δελτίων.
- Ωσ εκ των ανωτζρω και των ερευνθτικϊν αναγκϊν που προκφπτουν από αυτά,
διεξιχκθ ςυςτθματικι τεκμθρίωςθ των αντικειμζνων τθσ ςυλλογισ που είχαν
προτακεί ςτθν προμελζτθ∙ παράλλθλα, αναηθτικθκαν και νζα αντικείμενα από τισ
ςυλλογζσ του Μουςείου, μθ επιλεγμζνα ςτθ φάςθ τθσ προμελζτθσ, προκειμζνου να
εξυπθρετθκοφν καλφτερα οι ανάγκεσ τθσ ζκκεςθσ αλλά και οι ςτόχοι ενόσ εκνικοφ
Μουςείου, του Κεντρικοφ Εκνογραφικοφ Μουςείου τθσ χϊρασ. Στο πλαίςιο μιασ
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δυναμικισ ερευνθτικισ διαδικαςίασ, οι επιμελιτριεσ και οι ςυντθρθτζσ
εξερεφνθςαν τα αρχεία, τα μθτρϊα και τισ αποκικεσ του ΜΕΛΤ, και ανζςυραν υλικά
τεκμιρια και ζγγραφα που φζρουν ςυγκλονιςτικζσ «ιςτορίεσ» και προςφζρουν ςε
πολλζσ περιπτϊςεισ μοναδικζσ μαρτυρίεσ για το νεϊτερο ελλθνικό πολιτιςμό.
Ρρόκειται για εργαςία υποδομισ που κα βρίςκεται ςε εξζλιξθ για αρκετό καιρό
ακόμθ και που φαίνεται ότι κα υπθρετιςει με ςυνζπεια τθν αποςτολι του
Μουςείου ςε βάκοσ χρόνου.
- Διεξιχκθ, επίςθσ, ζρευνα για τθν ιςτορικι τεκμθρίωςθ τθσ ζκκεςθσ, τθν
αναλυτικότερθ ςκιαγράφθςθ του περιεχομζνου τθσ, κακϊσ και για τθν ανεφρεςθ
πθγϊν και αρχείων προκειμζνου να εντοπιςτοφν τεκμιρια που κα ςτοιχειοκετιςουν
το εποπτικό τθσ υλικό1.
- Επιπλζον, με τθν αρωγι ειδικϊν ςυμβοφλων, το Μουςείο διεξιγαγε
περιοριςμζνθσ ζκταςθσ ζρευνα για τισ εφαρμογζσ των νζων τεχνολογιϊν που
προτείνονται ςε αυτιν τθ φάςθ, προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν τόςο θ ςυνάφεια
των προτεινόμενων λφςεων με τεχνολογίεσ αιχμισ όςο και θ δυνατότθτα
υλοποίθςθσ των λφςεων αυτϊν.
- Το Ερευνθτικό Εργαςτιριο Μουςειολογίασ του Τμιματοσ Ρολιτιςμικισ
Τεχνολογίασ και Επικοινωνίασ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου πραγματοποίθςε για το
Μουςείο ζρευνα κοινοφ, με ςκοπό να ςυλλεγοφν καίρια ςτοιχεία για τθ ςχζςθ του
Μουςείου με τουσ εν δυνάμει επιςκζπτεσ του και να διερευνθκοφν οι αντιδράςεισ
τουσ ωσ προσ τουσ ςτόχουσ και τθ κεματογραφία τθσ μελζτθσ. Τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνασ τροφοδότθςαν με καταλυτικό τρόπο τθ μελζτθ. Θ ςυνεργαςία με το εν
λόγω Εργαςτιριο κα ςυνεχιςτεί και με άλλεσ προκαταρκτικζσ αξιολογιςεισ κατά τθ
διάρκεια εκπόνθςθσ των μελετϊν υλοποίθςθσ2.

1.1. Επιςθμάνςεισ
 Θ μελζτθ προτείνει ςε αρκετά μεγάλο βακμό λεπτομζρειασ τισ
βαςικζσ κατευκφνςεισ για τθ λειτουργία του Μουςείου και τθν
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οργάνωςθ τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ. Στθν παροφςα φάςθ, ωςτόςο, δεν
είναι απολφτωσ δεςμευτικι και υπάρχει ευελιξία ενςωμάτωςθσ εν
γζνει παρατθριςεων κακϊσ και επιλογϊν που ςχετίηονται με το φψοσ
του προχπολογιςμοφ υλοποίθςθσ του ζργου.
 Θ αναφορά αυτι ςυνοδεφεται από «3D» κάτοψθ του οικοδομικοφ
τετραγϊνου επί των οδϊν Άρεωσ - Αδριανοφ - Βρυςακίου - Κλάδου
που κα φιλοξενιςει τθν ζκκεςθ, ζτςι ϊςτε να προςεγγίηεται ςε
ςυνάρτθςθ με αυτι3.
 Τζλοσ, το περιεχόμενο τθσ προμελζτθσ ωσ προσ τθ φυςιογνωμία, τουσ
καταςτατικοφσ ςτόχουσ, τισ λειτουργίεσ (και χωροκζτθςθ των
λειτουργιϊν αυτϊν) του Μουςείου αλλά και τισ προτάςεισ για τθ
μεταςτζγαςι του ςτο εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο κεωρείται
γνωςτό και ωσ εκ τοφτου δεν επαναλαμβάνεται εδϊ4.

1.2. Φυςιογνωμία και δυναμικι του «νζου» Μουςείου
- Ππωσ ζχει ιδθ επιςθμανκεί, το όραμα για το νζο Μουςείο και ο ρόλοσ που
αναμζνεται να διαδραματίςει ςτο πολιτιςτικό τοπίο και τον κοινωνικό βίο τθσ
χϊρασ ζχει παρουςιαςτεί με επάρκεια ςτθ Μουςειολογικι Ρρομελζτθ. Αξίηει απλϊσ
να τονιςτεί ςε αυτό το ςθμείο ότι, ενϊ επί του παρόντοσ οι μόνιμεσ εκκζςεισ του
ΜΕΛΤ είναι κατεξοχιν «αντικειμενοκεντρικοφ», ςτατικοφ χαρακτιρα, ςτθν
επανζκκεςθ το ενδιαφζρον κα ςτραφεί ςτον άνκρωπο και ςτθν εμπειρία που κα
κζλαμε να αποκομίςει κατά τθν επίςκεψι του ςτο Μουςείο – προτείνεται
επομζνωσ θ «δθμιουργία» ενόσ ςφγχρονου Μουςείου όπου κυριαρχοφν οι αρχζσ
τθσ βιωματικισ προςζγγιςθσ, τθσ «ψυχαγωγικισ εκπαίδευςθσ» και τθσ
ανανεωςιμότθτασ, και ο νεϊτεροσ ελλθνικόσ πολιτιςμόσ προβάλλεται ςφαιρικά
μζςα από τθν ερμθνευτικι προςζγγιςθ τθσ υλικισ αλλά και τθσ άυλθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ· ενόσ μουςείου-φορζα κοινωνικισ αλλαγισ και ανάπτυξθσ, που
δεςμεφεται ςτθν προςζγγιςθ ευρφτερου κοινοφ και που διεκδικεί με τόλμθ τθ κζςθ
του ςτθ «βιομθχανία του ελεφκερου χρόνου», ενόσ μουςείου διεπιςτθμονικοφ,
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ενςυνείδθτα πολιτικοφ και ενδεχομζνωσ αναςτοχαςτικοφ χαρακτιρα. Θ ορκι
επιλογι τθσ προςζγγιςθσ αυτισ επιβεβαιϊνεται και ανατροφοδοτείται και από τα
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κοινοφ που αναφζρεται παραπάνω.
- Επιπροςκζτωσ, το όραμα για το Μουςείο περιλαμβάνει και τθν προςδοκία για
δθμιουργία νζων παραρτθμάτων του, πλζον των υπαρχόντων. Τα παραρτιματα κα
φιλοξενοφν μονοκεματικζσ εκκζςεισ οι οποίεσ κα ςυνδιαλζγονται με τθν κεντρικι
ζκκεςθ.
Στο πλαίςιο τθσ δυναμικισ ανάπτυξθσ του Μουςείου, προτείνεται θ αποξιλωςθ τθσ
υπάρχουςασ ζκκεςθσ ςτο Τηαμί Τηιςδαράκθ και θ χωροκζτθςθ εκεί τθσ πρϊτθσ
ειςαγωγικισ ενότθτασ τθσ νζασ ζκκεςθσ που αφορά ςτθν ιςτορία του Μουςείου
αλλά και του ίδιου του Μνθμείου. Με τθν πρόταςθ αυτι επιχειρείται:
 Θ αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ ςτο χϊρο αυτό.
 Θ αξιοποίθςι του ωσ προπομποφ για τθν ζκκεςθ ςτο οικοδομικό
τετράγωνο.
 Θ ζνταξθ ςτο Μνθμείο τθσ ενότθτασ για τθν ιςτορία του Μουςείου.
Το Τηαμί αποτελεί τθ «φυςικι» και εφλογθ ςτζγθ τθσ ενότθτασ αυτισ
κακϊσ υπιρξε και θ πρϊτθ ιςτορικά ςτζγθ του Μουςείου.
 Θ μεταφορά τθσ ςυλλογισ κεραμικϊν του Βαςίλθ Κυριαηόπουλου ςε
ζνα κτιριο5 μεγαλφτερου εμβαδοφ που κα ζχει τθ δυνατότθτα να τθ
φιλοξενιςει ςτο ςφνολό τθσ, ςφμφωνα και με τθν επικυμία του
δωρθτι.
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2. Κυρίαρχθ ιδζα_ Στόχοι
Αναφζρονται οι ςτόχοι τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ ςυνολικά οι οποίοι κα αναπαράγονται
και κα ενιςχφονται ςε όλεσ τισ εκκετικζσ ενότθτεσ.

2.1. Ειςαγωγικά ςχόλια
- Μουςεία και ταυτότθτα
Θ κυρίαρχθ ιδζα τθσ ζκκεςθσ ζχει τθν αφετθρία τθσ ςτθν παραδοχι ότι οι
άνκρωποι επιςκζπτονται τα μουςεία για να αναηθτιςουν, να αναγνωρίςουν, να
επιβεβαιϊςουν, αλλά και να αμφιςβθτιςουν πτυχζσ τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ
τουσ ταυτότθτασ, να προςδιορίςουν και να επαναπροςδιορίςουν τθ κζςθ τουσ ςτον
κόςμο και, βεβαίωσ, να εξερευνιςουν και να ανακαλφψουν ςτοιχεία τθσ
πολιτιςμικισ τουσ ταυτότθτασ, τα «κοινά» που μοιράηονται με τουσ ςυνανκρϊπουσ
τουσ, όπωσ και τα ςτοιχεία που τουσ διαφοροποιοφν από τουσ «άλλουσ», να
πραγματευτοφν εν γζνει τθν «αίςκθςθ του ςυνανικειν».6 Θ ςφνδεςθ, άλλωςτε, τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με τθν «ζννοια» τθσ ταυτότθτασ ζχει επιςθμανκεί με
απόλυτθ επάρκεια από πλείςτουσ μελετθτζσ του φαινομζνου του μουςείου7.

- Νζοσ ελλθνιςμόσ/ νζοσ ελλθνικόσ πολιτιςμόσ
Στο ΜΕΛΤ θ ςυηιτθςθ για τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά εντάςςεται ςτο χρονικό
πλαίςιο του νζου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ8. «Σθμείο ζναρξθσ» του πλαιςίου αυτοφ
κα μποροφςε να αποτελζςει θ άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ
Οκωμανοφσ, το 1453, που ςθματοδοτεί τθν ουςιαςτικι κατάρρευςθ τθσ Βυηαντινισ
Αυτοκρατορίασ και τθν αντικατάςταςι τθσ από τθν Οκωμανικι. Ρολλζσ από τισ
«πραγματικότθτεσ», ωςτόςο, του νζου ελλθνιςμοφ ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτον
υςτεροβυηαντινό κόςμο και πολλζσ από αυτζσ ζχουν αφιςει τα ίχνθ τουσ ζωσ και τισ
μζρεσ μασ. Θ ζκκεςθ περιλαμβάνει αναφορζσ ςε ολόκλθρθ αυτιν τθ χρονικι
6
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περίοδο· εςτιάηει εντοφτοισ ςτο διάςτθμα από το 1750 ζωσ και το 1960, ςτουσ δφο
αιϊνεσ από τουσ οποίουσ προζρχεται και θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των
αντικειμζνων των ςυλλογϊν του Μουςείου. Χρονικό διάςτθμα, επίςθσ, κατά το
οποίο ο νζοσ ελλθνικόσ πολιτιςμόσ ςυγκροτείται, ακμάηει και εν τζλει «μζςα από
ποικίλεσ ςυγκυρίεσ που υπαγόρευαν ανάλογεσ προςαρμογζσ και ςυνεχείσ
αλλθλεπιδράςεισ με ζτερα πολιτιςτικά ςφνολα»9 φτάνει να «απθχείται» ςτθν
«ταυτότθτα» των ςθμερινϊν Ελλινων.

2.2. Κυρίαρχθ ιδζα - ςτόχοι

Ο νεϊτεροσ ελλθνικόσ πολιτιςμόσ ζχει ςυμβάλει καταλυτικά ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ
ταυτότθτασ των Ελλινων – είναι το άμεςο παρελκόν τουσ/ μασ.
Οι Ζλλθνεσ μποροφν να ανακαλφψουν ςθμαντικζσ πτυχζσ τθσ ταυτότθτά σ τουσ ςτθ
νεϊτερθ πολιτιςμικι κλθρονομιά.

Θ ανάλυςθ τθσ κυρίαρχθσ ιδζασ κζτει επιμζρουσ ερωτιματα/ ςτόχουσ:
 Ροιοι είμαςτε; Ροιοσ είναι ο νζοσ ελλθνιςμόσ και πϊσ ζχει ςυμβάλει το
πρόςφατο παρελκόν ςτθ ςυγκρότθςθ και τθ δυναμικι τθσ ταυτότθτάσ
του; Η ζκκεςθ προτείνει ζνα «ταξίδι» αυτογνωςίασ και ενκαρρφνει τουσ
επιςκζπτεσ να αναηθτιςουν πτυχζσ τθσ ταυτότθτάσ τουσ.
 Ρϊσ ςυγκροτικθκε ο νεϊτεροσ ελλθνικόσ πολιτιςμόσ;
 Ροιο είναι το ιςτορικό του πλαίςιο;
 Ροιεσ επιρροζσ τον ζχουν διαμορφϊςει;
 Ροιοι είναι οι «φορείσ» του;
 Ρϊσ τον αντιλαμβάνονται οι Ζλλθνεσ και πϊσ οι αλλοδαποί;
 Ροιεσ είναι οι δθμιουργίεσ του νζου ελλθνιςμοφ και πϊσ
«αποτυπϊνονται» οι ποικίλεσ πτυχζσ τθσ ταυτότθτασ του ςτισ
δθμιουργίεσ αυτζσ – υλικζσ και άυλεσ;
 Ροια είναι θ λεγόμενθ «λαϊκι τζχνθ» και ποια τα χαρακτθριςτικά τθσ;
9
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Οι παραπάνω ςτόχοι υπαγορεφονται και από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κοινοφ,
θ οποία καταδεικνφει τθν αδιριτθ ανάγκθ ςκιαγράφθςθσ του νζου ελλθνικοφ
πολιτιςμοφ: ενϊ αποτελεί το «κοντινό» παρελκόν του ςθμερινοφ Ζλλθνα,
παραμζνει «ο μεγάλοσ άγνωςτοσ» για ςθμαντικι μερίδα του πλθκυςμοφ.
Οι πλθροφοριοδότεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα επεςιμαναν επίςθσ τθν ανάγκθ
πλαιςίωςθσ των «αντικειμζνων» που παρουςιάηονται ςτα μουςεία με τα
πολιτιςμικά τουσ ςυμφραηόμενα, κακϊσ και τθν ανάγκθ ςφνδεςθσ των ηθτθμάτων
που κα πραγματεφεται θ ζκκεςθ με το ςιμερα10.
2.3. Στοιχεία για τθν ερμθνευτικι προςζγγιςθ τθσ ζκκεςθσ
Θ ερμθνευτικι προςζγγιςθ τθσ ζκκεςθσ και των εκκετικϊν ενοτιτων παρουςιάηεται
αναλυτικά ςτθν ενότθτα 4 τθσ παροφςασ. Αναφζρονται εδϊ, ωςτόςο, κάποια
ςτοιχεία, που αποτελοφν αναηθτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ λαογραφίασ/ ανκρωπολογίασ
και του λεγόμενου «νζου μουςείου»11.
 Θ ζκκεςθ περιλαμβάνει ςτοιχεία για αγροτικοφσ αλλά και για
αςτικοφσ πλθκυςμοφσ.
 Θ ιςτορικι διάςταςθ ςτθ μελζτθ των κοινωνικϊν φαινομζνων είναι
ιδιαίτερα ςθμαντικι/ είναι ςθμαντικό να δθλϊνονται ςτοιχεία τθσ
κοινωνικισ αλλαγισ ςε βάκοσ χρόνου. Θ ιςτορία και το
κοινωνικοπολιτιςμικό αλλθλοκακορίηονται.
 Οι διαφορετικζσ πτυχζσ ενόσ πολιτιςμικοφ ςυςτιματοσ
προςδιορίηουν θ μια τθν άλλθ.
 Θ αναπαράςταςθ πολιτιςμικϊν οντοτιτων βαςίηεται και ςτθ μελζτθ
τθσ προφορικισ παράδοςθσ, τθσ κοινωνικισ εμπειρίασ, των
ιςτορικϊν αναπαραςτάςεων και τθσ κοινωνικισ μνιμθσ.
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Βλ. ςχετικά τθν αναφορά για τθν ζρευνα κοινοφ που υποβάλλεται με τθν παροφςα.
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Museums and the Interpretation of Visual Culture, London, Routledge.
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 Θ πραγματικότθτα είναι πλουραλιςτικι και ςχετικι και εξαρτάται
από τθ κζςθ του «ομιλοφντοσ»12.

Για τθν ενίςχυςθ τθσ ερμθνευτικισ τθσ προςζγγιςθσ θ ζκκεςθ «επιςτρατεφει»
επίςθσ ςυγκεκριμζνεσ «τεχνικζσ»:
 Επιχειρεί ςυνδζςεισ/ ςυνεχζσ «παιχνίδι» μεταξφ των ενοτιτων («θ
μία ενότθτα μζςα ςτθν άλλθ»).
 Ραρακζτει «ιςτορίεσ» που «ξετυλίγονται» παράλλθλα με τθν ζκκεςθ
αντικειμζνων (ιςτορικό - κοινωνικό πλαίςιο/ φόντο).
 Ρροβάλλει τθ κζςθ του παρόντοσ/ το παρελκόν μζςα από τα μάτια
του παρόντοσ/ πρακτικζσ-εμπειρίεσ που μετεξελίςςονται και
επιβιϊνουν.
 Ενκαρρφνει το χιοφμορ/ τθν «κριτικι» ςυγκίνθςθ/ τον αναςτοχαςμό.
 Επιχειρεί τθ μερικι αναπαράςταςθ τθσ πολλαπλότθτασ τθσ ελλθνικισ
κοινωνίασ.

12

Για όλα τα παραπάνω βλ. Δθμθτρίου-Κοτςϊνθ, Σ., Δθμθτρίου, Σ.1996 Ανκρωπολογία και Ιςτορία, Ακινα ,

Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ.
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3. Επικοινωνιακι/ Εκπαιδευτικι πολιτικι_ Ερμθνευτικι
προςζγγιςθ_ Ερμθνευτικά μζςα_ Επικοινωνιακζσ
ςτρατθγικζσ
3.1. Επικοινωνιακι/ Μακθςιακι πολιτικι
 Θ επικοινωνιακι και μακθςιακι πολιτικι τθσ ζκκεςθσ βαςίηονται ςε κεωρθτικά μοντζλα
για τθν επικοινωνία και τθ μάκθςθ ςτο χϊρο του μουςείου που ευνοοφν τθ δθμιουργία
ςυνκθκϊν για διαφορετικζσ ερμθνείεσ και αναγνϊςεισ, και υποςτθρίηουν διαφορετικοφσ
τρόπουσ μάκθςθσ με ζμφαςθ ςτθν προςπάκεια ζμπνευςθσ, προβλθματιςμοφ και
ενεργθτικισ ςυμμετοχισ του επιςκζπτθ, ςτθ διατφπωςθ καίριων ερωτθμάτων και ςτθν
προϊκθςθ του διαλόγου. Θ προςζγγιςθ αυτι ςτθρίηεται ςε ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για τθ
μάκθςθ ςε χϊρουσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ, που αντιμετωπίηουν [τθ μάκθςθ] ωσ ενεργό
διαδικαςία, κατά τθν οποία αυτόσ/ι που μακαίνει δίνει νόθμα ςτισ εμπειρίεσ, τόςο
ατομικά, όςο και ωσ μζλοσ μιασ ομάδασ, μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ με το φυςικό και
κοινωνικό περιβάλλον. Το βάροσ μετατίκεται από τα δεδομζνα ςτο άτομο και
υπογραμμίηεται το «φιλτράριςμα» που κάνει ο κακζνασ μασ προκειμζνου να αντιλθφκεί
και να «οικειοποιθκεί» τθ γνϊςθ. Επίςθσ, ο όροσ «μάκθςθ» εμπεριζχει τθν ανάπτυξθ
γνωςιακϊν ικανοτιτων κακϊσ και τθν ζννοια τθσ ςυναιςκθματικισ μάκθςθσ13.


Τα ςφγχρονα μουςεία, και ιδιαίτερα τα μουςεία που ςυνδυάηουν πρωτοποριακά
μοντζλα μάκθςθσ, όπωσ ο κονςτρουκτιβιςμόσ, με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν,
αποςκοποφν ςτθν ενδυνάμωςθ του πολίτθ (empowerment) απζναντι ςτα κοινά
αλλά και απζναντι ςτον ίδιο του τον εαυτό. Σφμφωνα με τον Βρετανό ερευνθτι
ςτθν κοινωνικι παιδαγωγικι Basil Bernstein, θ ζννοια τθσ ενδυνάμωςθσ λαμβάνει
ποικίλεσ μορφζσ ανάλογα με το πλαίςιο ςτο οποίο δρα14. Ζτςι, θ πολιτικι
ενδυνάμωςθ (political empowerment) αφορά ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ
ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτθ ςυλλογικι πραγματικότθτα και ςτθν κατανόθςθ

13

Βλ. ςχετικά Falk, J.H & Dierking, L.D. 2000, Learning from museums: Visitor Experiences and the Making of

Meaning, AltaMira Press, California και Hein, G.E. 1998, Learning in the Museum, Routledge, London and New
York.
14

Bernstein, Basil, 2000, Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, Critique (ανακ. ζκδοςθ),

Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham, Boulder, New York, Oxford.
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γεγονότων που τον αφοροφν άμεςα. Θ γνωςιακι ενδυνάμωςθ (cognitive
empowerment) αφορά ςτθν καλλιζργεια ατομικϊν δεξιοτιτων και ςτθν ενίςχυςθ
τθσ φυςικισ περιζργειασ, τθσ ανάγκθσ για ενςυναίςκθςθ, τθσ διάκεςθσ για
ανακάλυψθ και τθσ ςυνδυαςτικισ ικανότθτασ.
Συνεπϊσ, προτείνεται μια ολιςτικι προςζγγιςθ για τθν επικοινωνία και τθ μάκθςθ
που δεν ζχει ςχζςθ με τθ διδακτικι προςζγγιςθ, θ οποία χαρακτθρίηει τθν τυπικι
εκπαίδευςθ ςτο ςχολείο κακϊσ και πολλζσ παραδοςιακζσ μουςειακζσ εκκζςεισ.

3.2. Κοινό-Στόχοσ
Το ΜΕΛΤ κα απευκφνεται ςε ποικίλεσ ομάδεσ κοινοφ, όπωσ αρμόηει ςε μουςεία που
φιλοδοξοφν να αποτελζςουν δθμοφιλι προοριςμό τόςο για τουσ πολίτεσ/κατοίκουσ
τθσ πρωτεφουςασ όςο και για τουσ επιςκζπτεσ τθσ, Ζλλθνεσ και αλλοδαποφσ. Κα
προςφζρει, δθλαδι, ποικίλεσ εμπειρίεσ που κα ςτοχεφουν ανά περίπτωςθ ςε
διαφορετικι ομάδα κοινοφ, όπωσ μακθτζσ, οικογζνειεσ, ελεφκερουσ επιςκζπτεσ,
ερευνθτζσ κ.ά. Θ μελζτθ και ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζκκεςθσ κα προβλζπουν, επίςθσ,
ειδικά «πακζτα» ι «οδθγίεσ» για τισ ανάγκεσ διαφορετικϊν ομάδων κοινοφ.
Για λόγουσ, ωςτόςο, ορκισ μεκοδολογικά και πιο δθμιουργικισ και
αποτελεςματικισ ανάπτυξθσ των ερμθνευτικϊν μζςων τθσ ζκκεςθσ, ωσ το κατ’
εξοχιν κοινό-ςτόχοσ του Μουςείου ορίηονται οι οικογζνειεσ (ομάδεσ ενθλίκων με
παιδιά). Μεγάλοσ αρικμόσ εκκεμάτων, δθλαδι, κα μελετθκεί και κα ςχεδιαςτεί ςτθ
λεπτομζρειά του, ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα ςτισ ανάγκεσ αυτισ τθσ
ομάδασ κοινοφ. Επιςθμαίνεται ότι οι ομάδεσ ενθλίκων με παιδιά αποτελοφν
διεκνϊσ τουσ κατ’ εξοχιν επιςκζπτεσ των μουςείων και καλφπτουν πολφ μεγάλο
φάςμα θλικιϊν. Τζλοσ, οι ανάγκεσ των ςχολικϊν ομάδων (τθσ πολυπλθκζςτερθσ
ομάδασ κοινοφ των μουςείων διεκνϊσ) κα καλφπτονται επαρκϊσ από τθ μελζτθ και
το ςχεδιαςμό τθσ ζκκεςθσ, αλλά και από το ςχεδιαςμό οργανωμζνων επιςκζψεων
και «εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων», ςτα οποία το ΜΕΛΤ ζχει πολυετι εμπειρία.

3.3. Ερμθνευτικι προςζγγιςθ
Ρροσ ενίςχυςθ τθσ κεντρικισ ιδζασ και των βαςικϊν ςτόχων, θ ερμθνευτικι
προςζγγιςθ τθσ ζκκεςθσ βαςίηεται, κατά κφριο λόγο, ςτθ βιωματικι μάκθςθ που
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δίνει ζμφαςθ ςτο ρόλο τθσ εμπειρίασ μζςα ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Εδράηεται,
επίςθσ, ςε πολλά ςθμεία, ςτθν «τεχνικι» τθσ «αφιγθςθσ ιςτοριϊν» (story-telling). Ο
«λόγοσ» τθσ ζκκεςθσ, επομζνωσ, βαςίηεται ςτθ χριςθ διαφορετικϊν ερμθνευτικϊν
«φωνϊν».
Συγκεκριμζνα θ ζκκεςθ, μεταξφ άλλων, κα χρθςιμοποιιςει:
 προςωπικζσ ιςτορίεσ, αποςπάςματα από ςυνεντεφξεισ, προφορικζσ μαρτυρίεσ
(ανϊνυμων πολιτϊν, πολιτικϊν, επιςτθμόνων, επιχειρθματιϊν κ.ά.), ριςεισ,
τεκμιρια, εν ολίγοισ, προφορικισ ιςτορίασ όπωσ προκφπτουν από τθν ζρευνα
περιεχομζνου
 πλθροφορίεσ και ντοκουμζντα τθσ ιςτοριογραφίασ (όπωσ προκφπτουν από
τθν ζρευνα περιεχομζνου)
 ντοκουμζντα τθσ ειδθςεογραφίασ (όπωσ προκφπτουν από τθν ζρευνα
περιεχομζνου)
 αποςπάςματα από τθ λογοτεχνία (με ςυναφι κεματολογία)
 το «λόγο» των ίδιων των επιςκεπτϊν.

3.4 Ερμθνευτικά μζςα
Οι επικοινωνιακοί ςτόχοι τθσ ζκκεςθσ ενιςχφονται από τθ χριςθ ποικίλων
εκκεςιακϊν μζςων, ςυμβατικϊν και νζων. Τα εκκζματα και τισ εκκετικζσ ενότθτεσ
κα ςυνκζτουν κείμενα, εικόνεσ, προβολζσ βίντεο, καταςκευζσ και πολυμεςικζσ
εφαρμογζσ. Είναι μάλιςτα ενδιαφζρον ότι τα αποτελζςματα αξιολόγθςθσ ςε
μουςεία του εξωτερικοφ ςυγκλίνουν κατά κανόνα ςτθν εξισ παραδοχι: το ιδανικό
ερμθνευτικό μοντζλο ςε μια ζκκεςθ είναι αυτό που ςυνδυάηει εκκζματα νζων
τεχνολογιϊν με παραδοςιακά εκκζματα. Ράντωσ, ςε κάκε περίπτωςθ, επιχειρείται θ
επίτευξθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ ςχζςθσ μεταξφ «ερμθνευτικοφ μζςου» και
«ςτόχου/ περιεχομζνου» τθσ κάκε εμπειρίασ που προςφζρεται ςτον επιςκζπτθ.

3.4.1. Εφαρμογζσ νζων τεχνολογιϊν
Σθμειϊνεται και πάλι εδϊ ότι οι προτάςεισ για τισ εφαρμογζσ νζων τεχνολογιϊν
ςυνάδουν με τισ αρχζσ των τεχνολογιϊν αιχμισ. Συγκεκριμζνα:
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 Θ δθμιουργία «εμπειρίασ» για το χριςτθ βρίςκεται ςτθν καρδιά των
νζων τάςεων ωσ προσ τθ ςχεδίαςθ των διεπαφϊν και τθσ
αλλθλεπίδραςθσ του ανκρϊπου με το ψθφιακό περιβάλλον.
 Βριςκόμαςτε ςτθν εποχι του διάχυτου υπολογιςμοφ: ubiquitous
computing, pervasive, ambient intelligence: ο Θ/Υ «εξαφανίηεται»
(disappearing computer).
 Σε κάκε περίπτωςθ επιχειρείται θ αρμονικι ςυνφπαρξθ εφαρμογϊν
με τθν παρουςίαςθ των ςυλλογϊν/ «φυςικι» ςφνδεςθ αντικειμζνων
και εφαρμογϊν.
Με απλά λόγια, θ «τεχνολογία» ςτθν ζκκεςθ δεν κυριαρχεί, είναι ωσ επί το πλείςτον
«αόρατθ». Υπάρχει για να ενιςχφει τθν ερμθνευτικι προςζγγιςθ των εκκετικϊν
ενοτιτων και τθ βιωματικι τουσ διάςταςθ. Επίςθσ, εκεί όπου θ ερμθνευτικι
προςζγγιςθ εξυπθρετείται καλφτερα με ζνα απλό ακουςτικό ζκκεμα, επί
παραδείγματι, προτιμάται αυτό ζναντι μιασ πιο ςφνκετθσ ψθφιακισ παραγωγισ.

3.5. Συμπλθρωματικά ςτοιχεία για τθν επικοινωνιακι πολιτικι και τισ
επικοινωνιακζσ ςτρατθγικζσ προϊκθςθσ του ζργου του Μουςείου

3.5.1. Γλϊςςα
Είναι ευνόθτο ότι όλα τα κείμενα του Μουςείου (ζντυπα και ψθφιακά) κα
εμφανίηονται ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα.

3.5.2. «Εταιρικι Ταυτότθτα»
Για τθ ενίςχυςθ τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ δυναμικισ «ταυτότθτασ» του Μουςείου
προτείνεται θ δθμιουργία νζου λογότυπου που κα εμφανίηεται ςτο ςφνολο του
ζντυπου (διαφθμιςτικοφ) υλικοφ, όπωσ ςε ενθμερωτικό φυλλάδιο, αφίςα,
ειςιτιρια, κακϊσ και ςτισ παραγωγζσ/ ςτα προϊόντα (αναλϊςιμα, πωλθτζα,
«εκπαιδευτικά πακζτα», ψθφιακζσ παραγωγζσ κ.ά.) που κα κυκλοφοροφν και
«εκτόσ των τειχϊν του». Στθν προϊκθςθ του Μουςείου κα ςυμβάλλουν και άλλεσ
δράςεισ που κα «δθμοςιοποιοφν» τθν πορεία του ζργου και κα δθμιουργοφν
αίςκθμα προςδοκίασ ςτουσ μελλοντικοφσ επιςκζπτεσ του: π.χ. ςθματοδότθςθ του
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εργοταξίου με γιγαντοαφίςεσ, αναγγελίεσ ςτον Τφπο ςε τακτά χρονικά διαςτιματα
κ.λπ.

3.5.3. Αξιολόγθςθ
Ρροκειμζνου το Μουςείο να διερευνιςει αν τα κζματα και τα εκκζματα τθσ
ζκκεςθσ είναι αποτελεςματικά και ςε ποιο βακμό ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και
τα ενδιαφζροντα των ομάδων κοινοφ που κατ’ εξοχιν ενδιαφζρεται να προςεγγίςει,
κατά τθ διάρκεια των μελετϊν υλοποίθςθσ τθσ ζκκεςθσ κα διεξαχκοφν
προγράμματα αξιολόγθςθσ.

3.5.4. Online προϊκθςθ του ζργου
Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, κα αξιοποιθκεί το διαδίκτυο, προκειμζνου
να ςυηθτθκοφν [με] και να αξιολογθκοφν από το κοινό ιδζεσ, μθνφματα, εκκζματα
ςτο ςτάδιο διαμόρφωςισ τουσ κ.λπ. Κα μποροφςαν επί παραδείγματι, να
«επιςτρατευτοφν» εκελοντζσ ςυγγραφείσ «blogs» οι οποίοι κα «ςυλλζγουν» ςχόλια
και παρατθριςεισ επί των «μουςειακϊν χρονικϊν» που κα παρουςιάηουν. Κάποια
ψθφιακά εκκζματα, ιδιαίτερα όςα αναηθτοφν ανατροφοδότθςθ από το κοινό,
μποροφν να παραμείνουν online και όταν το νζο Μουςείο ανοίξει για το κοινό.
Τζλοσ, τα τελευταία χρόνια αναγνωρίηεται από τα μουςεία θ επικοινωνιακι αξία
των podcasts15. Το ΜΕΛΤ κα μποροφςε κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςισ του και
ευλόγωσ και ζπειτα από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του να ενθμερϊνει το εν
δυνάμει κοινό του για τισ δράςεισ του και μζςω αυτισ τθσ τεχνολογίασ και, βεβαίωσ,
με τθν αξιοποίθςθ των κοινωνικϊν μζςων.

15

Θχθτικζσ ι πολυμεςικζσ ψθφιακζσ «εκπομπζσ» που μποροφν να δθμιουργθκοφν από το μουςείο και να

«τροφοδοτθκοφν» ςτο κοινό του μζςω του διαδικτφου.
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4. Χωροκζτθςθ/ Ρεριγραφι Εκκετικϊν Ενοτιτων_
Ρεριγραφι Εκκεμάτων/ Κεματογραφία/ Στόχοι
Θ ζκκεςθ ςε ςυνζπεια με τουσ ςτόχουσ τθσ κα αναπτφςςεται και κα διαρκρϊνεται
ςε τρεισ ειςαγωγικζσ ενότθτεσ και πζντε του κυρίωσ κζματοσ. Ραρόλο που οι πζντε
ενότθτεσ του κυρίωσ κζματοσ πραγματεφονται διαφορετικά κζματα θ κάκε μία,
«νιματα» ςυνδζουν το περιεχόμενο και των πζντε.
Ριο ςυγκεκριμζνα, όλεσ οι ενότθτεσ τθσ ζκκεςθσ αναπτφςςονται ςτα κτιρια Γ1, Γ2, Δ
(Δ1, Δ2, Δ3, Δ4), Ε, Η, Μ, Ν (οικία Δραγοφμθ) και Α του οικοδομικοφ τετραγϊνου,
πλθν τθσ ενότθτασ 4.1.1. τθσ ειςαγωγισ θ οποία αναπτφςςεται ςτο Τηαμί
Τηιςδαράκθ, ζναντι του κτθριακοφ ςυγκροτιματοσ του οικοδομικοφ τετραγϊνου,
και ζχουν ωσ εξισ (αναφζρονται εδϊ με «τίτλουσ εργαςίασ»):
4.1. Ειςαγωγι
4.1.1. Το Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Τζχνθσ & Το Τηαμί Τηιςδαράκθ/ Τηαμί



Τηιςδαράκθ


4.1.2. Θ ιςτορία του τετραγϊνου/ Κτιριο Γ2



4.1.3. Από ποφ είςτε;/ είμαςτε; - Θ καταγωγι του νεϊτερου ελλθνιςμοφ/
Κτιριο Γ1

4.2. Κυρίωσ κζμα


4.2.2. Ρου μζνουν;/ Ροφ μζνετε; - Θ κατοικία και το «ο κφκλοσ τθσ ηωισ»/
Κτιριο Δ (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4)



4.2.3. Ρϊσ διαςκεδάηουν;/ Ρϊσ διαςκεδάηετε; - Νεϊτεροσ Ελλθνιςμόσ και
Ψυχαγωγία/ Κτιριο Ε



4.2.3. Τι δουλειά κάνουν/ Τι δουλειά κάνετε; - Εργαςία και Απαςχόλθςθ/
Κτιρια Μ και Η



4.2.4. Τι φοράτε;/ Τι φοροφν; - Ντφςιμο και Στολιςμόσ/ Κτιριο Ν (οικία
Δραγοφμθ)



4.2.5. Τι πιςτεφουν;/ Τι πιςτεφετε; - Κρθςκεία - δοξαςίεσ- ζκιμα και
παραδόςεισ/ Κτιριο Α
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4.3.Εννοιακζσ ενότθτεσ που «διατρζχουν»/ διακλοφν τισ κεματικζσ ενότθτεσ τθσ
ζκκεςθσ


Μεταξφ Ανατολισ και Δφςθσ



Μεγαλϊνοντασ ςτθ νεϊτερθ Ελλάδα (κακθμερινι ηωι, εκπαίδευςθ)



Λςτορία και πολιτικι



Ικθ και ζκιμα και ο κφκλοσ του χρόνου

4.4. Επιςθμάνςεισ/ Ερμθνευτικι προςζγγιςθ (αναλυτικά)
 Στθν παροφςα παρουςιάηονται αρκετά αναλυτικά θ δομι και οι
ενότθτεσ τθσ ζκκεςθσ, προκειμζνου να ςκιαγραφθκεί ςε αδρζσ
γραμμζσ θ εμπειρία τθσ επίςκεψθσ. Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ,
ωςτόςο, για τα εκκζματα κακϊσ και πιο ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ ωσ
προσ τα ερμθνευτικά μζςα κα παρουςιαςτοφν ςτθ μουςειογραφικι
μελζτθ που κα ακολουκιςει. Είναι εφλογο ότι ςτθ μουςειογραφικι
μελζτθ κα υπάρξουν και αποκλίςεισ από τθν παροφςα.
 Αν και ο μουςειολογικόσ και μουςειογραφικόσ ςχεδιαςμόσ
προτείνουν τθν αρχικι τουλάχιςτον πορεία του επιςκζπτθ, οι
εκκετικζσ ενότθτεσ διατθροφν νοθματικι αυτοτζλεια. Αυτό ςθμαίνει
ότι αναπτφςςονται οργανικά γφρω από τθν κυρίαρχθ ιδζα τθσ
ζκκεςθσ, κακϊσ και ότι αναπαράγουν βαςικοφσ τθσ ςτόχουσ. Ωσ εκ
τοφτου, ο επιςκζπτθσ που κα επιλζξει να παραλείψει κάποια από
αυτζσ ι κα τισ προςεγγίςει με διαφορετικι από τθν προτεινόμενθ
πορεία, κα «εκτεκεί» και πάλι και ςε κάκε περίπτωςθ ςτα μθνφματα
που πραγματεφεται θ ζκκεςθ. Σθμειϊνεται εδϊ ότι για τθν
οικονομικότερθ και αςφαλζςτερθ λειτουργία του Μουςείου θ
είςοδοσ και ζξοδοσ των επιςκεπτϊν ςτο οικοδομικό τετράγωνο κα
γίνεται μόνο από τθν κυρία είςοδο του Μουςείου, επί τθσ οδοφ
Άρεωσ. Οι άλλεσ πφλεσ του Μουςείου κα παραμζνουν κλειςτζσ και
κα ανοίγουν μόνο εφόςον πρόκειται να εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ
κάποιασ εκδιλωςθσ, εκτόσ κανονικοφ ωραρίου του Μουςείου.
 Με βάςθ τθν επικοινωνιακι πολιτικι και τισ μακθςιακζσ μεκόδουσ
που προτείνονται για τθν ζκκεςθ, ο επιςκζπτθσ καλείται να
ςυμμετάςχει ςε μια «ευχάριςτθ εμπειρία» παρατιρθςθσ, δράςθσ,
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ςυμμετοχισ και ανακάλυψθσ που ζχει ωσ ςτόχο τθν ενεργοποίθςθ
τθσ κριτικισ ςκζψθσ και του αναςτοχαςμοφ, τθ γόνιμθ ςυγκινθςιακι
φόρτιςθ, τθν κοινωνικι ςυνεφρεςθ και αλλθλεπίδραςθ και τθν
«ενδυνάμωςθ» του ατόμου (παροχι εμπειριϊν και μζςων που κα
τον βοθκιςουν ςτθν πραγμάτευςθ των κεμάτων τθσ ζκκεςθσ και
ςτθν αναγνϊριςθ πτυχϊν που αφοροφν ςτθ ηωι του).
 Θ ζκκεςθ επιχειρεί να διατθριςει ιςορροπία μεταξφ των
ερμθνευτικϊν μζςων που ςτθρίηονται ςτθν ψθφιακι τεχνολογία και
των πιο ςυμβατικϊν επιλογϊν (αντικείμενα, ςτατικά/μθχανικά
εκκζματα, ςκθνικζσ αναπαραςτάςεισ, κείμενα κ.ο.κ.). Επιχειρεί,
επίςθσ να παρουςιάςει και να αναδείξει το μζγιςτο δυνατό αρικμό
αντικειμζνων τθσ εξαιρετικά πλοφςιασ ςυλλογισ του ΜΕΛΤ.
Σθμειϊνεται ότι για τθν ανάπτυξθ των οπτικοακουςτικϊν παραγωγϊν
κα ηθτθκεί θ καλλιτεχνικι παρζμβαςθ καταξιωμζνων ςκθνοκετϊν.
 Σε όλεσ τισ ενότθτεσ τθσ ζκκεςθσ τοποκετοφνται ειςαγωγικά κείμενα
και όλεσ οι ενότθτεσ φζρουν τίτλουσ. Οι τίτλοι εργαςίασ που
αναφζρονται ςτθν παροφςα, ωςτόςο, κα αξιολογθκοφν, προκειμζνου
να διαπιςτωκεί το κατά πόςο «μεταφζρουν» τα μθνφματα τθσ
ζκκεςθσ και είναι «αποδεκτοί» ςτουσ επιςκζπτεσ και εν δυνάμει
επιςκζπτεσ του Μουςείου κακϊσ και ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα.
Σθμειϊνεται εδϊ ότι οι τίτλοι ζξι κεματικϊν ενοτιτων ζχουν
διαμορφωκεί ωσ ερωτιματα, ζτςι ϊςτε να κεντρίςουν το ενδιαφζρον
των επιςκεπτϊν και να ςτοχεφςουν ςτο επίκεντρο των βαςικϊν
μθνυμάτων τθσ ζκκεςθσ. Θ χριςθ περιςςότερων του ενόσ
«προςϊπων» αλλά και διαφορετικϊν χρόνων (παρατατικόσ,
ιςτορικόσ ενεςτϊτασ, ενεςτϊτασ) κζλει να «κυμίςει» ςτον επιςκζπτθ
τθ ςχζςθ του με το «κοντινό» του παρελκόν και τουσ προγόνουσ του,
αλλά και τθν ιςτορικότθτα των κεμάτων που πραγματεφεται θ
ζκκεςθ.
 Οι ενότθτεσ τθσ ζκκεςθσ μπορεί να ςθματοδοτοφνται, εκτόσ από τουσ
τίτλουσ, και με άλλουσ ςυμβολικοφσ τρόπουσ, π.χ. με αρίκμθςθ.
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 Θ κεματογραφία τθσ ζκκεςθσ επιχειρεί να προςεγγίςει πλείςτεσ
πτυχζσ του νεϊτερου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, οι οποίεσ ςυνκζτουν
πτυχζσ τθσ ταυτότθτασ των ανκρϊπων που ζηθςαν ανά τουσ αιϊνεσ
που καλφπτει το περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ, αλλά και των ςφγχρονων
πολιτϊν τθσ χϊρασ. Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ, απλζσ νφξεισ
προοιωνίηουν απλϊσ τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ τθσ κεματογραφίασ
ςε μελλοντικά προγράμματα του Μουςείου και αναδεικνφουν τθν
τεράςτια δυναμικι του. Τα κζματα που αναπτφςςονται ςε πρϊτο
επίπεδο με μεγαλφτερθ επάρκεια είναι αυτά που άπτονται μιασ εισ
βάκοσ «ανάλυςθσ» των αντικειμζνων τθσ ςυλλογισ.
 Επιςθμαίνεται, τζλοσ, θ πρόκεςθ αξιοποίθςθσ του αφλειου χϊρου
του οικοδομικοφ τετραγϊνου, εκτόσ από τθν προφανι χριςθ του ωσ
χϊρου κυκλοφορίασ των επιςκεπτϊν, ωσ χϊρου επζκταςθσ τθσ
ζκκεςθσ. Με αυτό το ςκεπτικό ςε επιλεγμζνα ςθμεία τθσ «αυλισ»
μποροφν να τοποκετθκοφν «γλυπτά» ζργα τζχνθσ ι καταςκευζσ16,
φτιαγμζνα/εσ από ανκεκτικά ςτισ ςυνκικεσ εξωτερικοφ χϊρου υλικά,
εμπνευςμζνα από τθ κεματογραφία τθσ ζκκεςθσ17. Τα ζργα αυτά,
εκτόσ από τθ ςχζςθ τουσ με τθ κεματογραφία των εκκετικϊν
ενοτιτων, κα λειτουργοφν ενιςχυτικά ωσ προσ τουσ ςτόχουσ και τθν
επικοινωνιακι πολιτικι τθσ ζκκεςθσ γενικά και κα ςυμβάλλουν
αποφαςιςτικά ςτθν προβολι του Μουςείου προσ «τον ζξω κόςμο»18.
16

Οι όροι χρθςιμοποιοφνται αντιςτοίχωσ για να χαρακτθρίςουν δθμιουργίεσ που είτε παραπζμπουν ςε πιο

παραδοςιακζσ, «ςυμπαγείσ» μορφζσ γλυπτϊν είτε αποτελοφν ςυνκζςεισ από ποικίλα υλικά

που κάνουν

ενδεχομζνωσ και χριςθ νζων τεχνολογιϊν.
17

Τα ζργα αυτά, κατά τισ πιο ςυνικεισ πρακτικζσ, μποροφν να αποκτθκοφν: α) με ανάκεςθ καταςκευισ ςε

ςυγκεκριμζνουσ Ζλλθνεσ (ι και ξζνουσ) καλλιτζχνεσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ δίνεται ςυγκεκριμζνο κζμα,
προτάςεισ για διαςτάςεισ και προδιαγραφζσ υλικϊν. Το πλεονζκτθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ είναι ότι
κα επιλεγοφν εκ των προτζρων επϊνυμοι καλλιτζχνεσ με μεγάλθ αναγνωριςιμότθτα β) με διενζργεια
καλλιτεχνικοφ διαγωνιςμοφ. Ζνα τζτοιο γεγονόσ μπορεί να αξιοποιθκεί από τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ του Μουςείου
και να αποτελζςει αφορμι για ςειρά εκδθλϊςεων, οι οποίεσ μεταξφ άλλων κα προοιωνίηουν τθ δθμιουργία του.
18

Σθμειϊνεται εδϊ ότι για τθν οικονομικότερθ και αςφαλζςτερθ λειτουργία του Μουςείου θ είςοδοσ και

ζξοδοσ των επιςκεπτϊν ςτο οικοδομικό τετράγωνο κα γίνεται μόνο από τθν κυρία είςοδο του Μουςείου, επί τθσ
οδοφ Άρεωσ. Οι άλλεσ πφλεσ του Μουςείου κα παραμζνουν κλειςτζσ και κα ανοίγουν μόνο εφόςον πρόκειται
να εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ κάποιασ εκδιλωςθσ, εκτόσ κανονικοφ ωραρίου του Μουςείου. Σθμειϊνεται,
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4.1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ/ ΟΛ ΕΝΟΤΘΤΕΣ ΤΘΣ ΕΛΣΑΓΩΓΘΣ
 Ο επιςκζπτθσ, μετά τθν είςοδό του ςτο κτθριακό ςυγκρότθμα του
οικοδομικοφ τετραγϊνου, περνά από το κτιριο τθσ υποδοχισ και το
ςτεγαςμζνο υπαίκριο χϊρο μπροςτά από αυτό, λαμβάνει ειςιτιρια,
ενθμζρωςθ, ενδεχομζνωσ φορθτό τεχνολογικό εξοπλιςμό,
«οικογενειακά πακζτα» κ.λπ., περνά από το βεςτιάριο, και αρχίηει
τθν περιιγθςι του ςτθν ζκκεςθ. Ενδζχεται το ειςιτιριό του να φζρει,
με παιγνιϊδθ τρόπο, πλθροφορίεσ που κα ενιςχφςουν το χωροταξικό
και νοθματικό προςανατολιςμό του ςτθν ζκκεςθ και ςτα βαςικά τθσ
μθνφματα (ταυτότθτα με ςτοιχεία «χαρακτιρων» που εμφανίηονται
ςτθν ζκκεςθ, π.χ. ςτοιχεία για τθν καταγωγι, τθν κατοικία, το
επάγγελμα, τθν ζνδυςθ ενόσ μζλουσ τθσ οικογενείασ Δραγοφμθ κ.λπ./
κάτοψθ ι άλλο ςχζδιο του κτθριακοφ ςυγκροτιματοσ με αρίκμθςθ
των εκκετικϊν, κεματικϊν ενοτιτων/ κτθρίων κ.ο.κ.).
 Αντίςτοιχθ υποδοχι οργανϊνεται και ςτο κτιριο του Τηαμιοφ
Τηιςδαράκθ, όπου δίνονται πλθροφορίεσ και για τθν ζκκεςθ ςτο
κτθριακό ςυγκρότθμα του οικοδομικοφ τετράγωνου.

επίςθσ, ότι θ χριςθ τθσ επωνυμίασ «Αυλι των Καυμάτων» για το οικοδομικό τετράγωνο μάλλον πρζπει να
απορριφκεί κακϊσ ο αρχικόσ εμπνευςτισ τθσ και κεατρικόσ ςυγγραφζασ Λάκωβοσ Καμπανζλλθσ είχε άλλο
υπαρκτό οικοδομικό ςυγκρότθμα κατά νου, όταν δθμιοφργθςε το ομϊνυμο κεατρικό του ζργο.
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4.1.1. Το Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Τζχνθσ Το Τηαμί Τηιςδαράκθ
Τηαμί Τηιςδαράκθ ιςόγειο και εξϊςτθσ
Θ ενότθτα 4.1.1. αναπτφςςεται ςτο ιςόγειο και ςτον εξϊςτθ του μνθμείου με τθν
επωνυμία Τηαμί Τηιςδαράκθ.

4.1.1.1.Ειςαγωγικά ςχόλια


Θ ενότθτα χωροκετείται ευλόγωσ ςτο Τηαμί Τηιςδαράκθ19 που αποτελεί τθν
πρϊτθ ςτζγθ του Μουςείου και αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ιςτορίασ του.



«Ευελπιςτεί» να λειτουργιςει, εξαιτίασ τθσ πλεονεκτικισ του κζςθσ ςτθν
πλατεία Μοναςτθρακίου, και ωσ προπομπόσ για το κυρίωσ ςυγκρότθμα του
Μουςείου.



Στθν ενότθτα παρουςιάηονται αντιπροςωπευτικά αντικείμενα από όλεσ τισ
ςυλλογζσ του Μουςείου, αντιπροςωπευτικά αντικείμενα από διαφορετικζσ
περιόδουσ ςυλλεκτικισ δράςθσ του Μουςείου, αντιπροςωπευτικά αντικείμενα
που «ανακαλφφκθκαν» ςτο οικοδομικό τετράγωνο ςτθ φάςθ κακαριςμοφ και
προετοιμαςίασ τθσ αποκατάςταςθσ των κτθρίων του (θ «αναςκαφι» του ΜΕΛΤ)
κακϊσ και πλείςτα τεκμιρια αρχειακοφ υλικοφ.



Θ ενότθτα διατθρεί νοθματικι αυτοτζλεια κακϊσ δεν μποροφμε να
διαςφαλίςουμε ότι οι επιςκζπτεσ τθσ κα μεταβοφν οπωςδιποτε και ςτο
οικοδομικό τετράγωνο που ςτεγάηει το Μουςείο, παρότι κα ενκαρρφνονται με
τθν ζκδοςθ κοινοφ ειςιτθρίου.



Θ ενότθτα φιλοξενεί τισ υπο-ενότθτεσ:
o

Λςτορία του Μνθμείου

o

Λςτορία του Μουςείου

o

Οι επιλογζσ των επιμελθτϊν και οι κθςαυροί του ΜΕΛΤ/ ςτοιχεία
περιοδικϊν εκκζςεων από τισ ςυλλογζσ άλλων μουςείων

Ρ

Ρροτείνεται θ παροφςα ζκκεςθ τθσ ςυλλογισ νεϊτερθσ κεραμικισ του Β. Κυριαηόπουλου που φιλοξενείται επί

του παρόντοσ ςτο μνθμείο να μεταφερκεί ςτο παράρτθμα του ΜΕΛΤ ςτθν οδό Κζςπιδοσ.
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4.1.1.2. Βαςικά μθνφματα ενότθτασ


Το μνθμείο «Τηαμί Τηιςδαράκθ» αποτελεί «τοπόςθμο» («δεςπόηει» ςτθν) τθσ
πλατείασ Μοναςτθρακίου.



«Στιγμζσ» από τθν ιςτορία του μνθμείου ςυνδζονται με τθν ιςτορία και
ανάπτυξθ τθσ πόλθσ τθσ Ακινασ.



Θ ίδρυςθ του Μουςείου Ελλθνικισ Λαϊκισ Τζχνθσ αντανακλά τθν εκνικι και
πολιτικι ιδεολογία των αρχϊν του 20οφ αιϊνα.



Το ιςτορικό τθσ ανάπτυξθσ του Μουςείου «απθχεί» τισ αρχζσ τθσ
ςυλλεκτικισ πολιτικισ, τθσ πολιτιςτικισ πολιτικισ και τθσ πολιτιςτικισ
διαχείριςθσ που διζπουν τθ λειτουργία του ςε διαφορετικζσ χρονικζσ
περιόδουσ.



Οι ςυλλογζσ του Μουςείου προζρχονται από όλεσ τισ περιοχζσ όπου
κατοικοφςαν/ κατοικοφν Ζλλθνεσ.



Οι ςυλλογζσ του Μουςείου περιλαμβάνουν αντιπροςωπευτικά δείγματα
όλων των πτυχϊν του λεγόμενου λαϊκοφ υλικοφ πολιτιςμοφ και
αναδεικνφουν τθ «λαϊκι τζχνθ» ωσ καλλιτεχνικι δθμιουργία.

4.1.1.3. Βαςικι Θεματογραφία ενότθτασ
Το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ ςκιαγραφείται αρχικά και με επάρκεια ςτο τεφχοσ για
το κεματικό περιεχόμενο των ενοτιτων και ςυγκεκριμζνα ςτθν ενότθτα «Το
Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Τζχνθσ: ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι». Προκειμζνου για
τθ διευκόλυνςθ του αναγνϊςτθ τθσ παροφςθσ, ωςτόςο, αναφζρεται ενδεικτικά εδϊ
θ κεματογραφία τθν οποία κα πραγματεφεται θ εκκεςιακι ενότθτα και που
εξυπθρετεί πολφ καλά τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ του Μουςείου.


Στοιχεία για τθν ιςτορία και τθ φιλοςοφία του Μουςείου



Στοιχεία για το ιςτορικό και πολιτιςμικό πλαίςιο όλων των χρόνων
λειτουργίασ του Μουςείου



Στοιχεία για τισ ςυλλογζσ του Μουςείου και τισ διαδικαςίεσ απόκτθςισ τουσ



Στοιχεία για τισ διαφορετικζσ λειτουργίεσ του Μουςείου ςε εφροσ χρόνου
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Στοιχεία για το μνθμείο που ςτεγάηει το Μουςείο και τθν ιςτορία του20



Στοιχεία για τθ νεϊτερθ ιςτορία τθσ πόλθσ τθσ Ακινασ και πιο ςυγκεκριμζνα
του ιςτορικοφ τθσ κζντρου.

4.1.1.4. Στοιχεία από το εννοιακό περιεχόμενο των άλλων ενοτιτων
Λςτορία του οικοδομικοφ τετράγωνου, το ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ/ οι απαρχζσ
τθσ ιςτορίασ τθσ πόλθσ.

4.1.1.5. Υπο _ενότθτεσ/ Εκκζματα/ Εκκεςιακά μζςα

ΛΣΟΓΕΛΟ
Στο ιςόγειο του μνθμείου αναπτφςςονται οι υπο-ενότθτεσ για τθν ιςτορία του
Μουςείου και τθν ιςτορία του Μνθμείου.

Το Τηαμί Τηιςδαράκθ
Ψθφιακό αλλθλεπιδραςτικό ζκκεμα που προβάλλεται ςε διαφανι οκόνθ
Περιγραφι
Σε διαφανι οκόνθ τοποκετθμζνθ ςε κεντρικό ςθμείο (ι περιςςότερεσ
διαφανείσ οκόνεσ τοποκετθμζνεσ κοντά ςε ςθμεία αρχιτεκτονικοφ
ενδιαφζροντοσ), που ενεργοποιείται με απλζσ κινιςεισ και από απόςταςθ
από τον επιςκζπτθ, προβάλλεται ψθφιακό αλλθλεπιδραςτικό ζκκεμα με
περιεχόμενο ςχετικό με τθν οικοδόμθςθ, χριςθ και λειτουργία του
μνθμείου. Θ διαφάνεια τθσ οκόνθσ επιτρζπει μερικι κζαςθ προσ
ενδιαφζροντα ςθμεία του κτθρίου, αλλά και αρχιτεκτονικά ςτοιχεία του
κτθρίου μπορεί να προβάλλονται ςε λεπτομζρεια ςτθν οκόνθ. Ανάλογα με
τισ επιλογζσ του, ο επιςκζπτθσ δφναται να δει ςτοιχεία του
αρχιτεκτονιματοσ (ςχζδια, χαρακτικά, φωτογραφίεσ) κακϊσ και ςτοιχεία
από τισ αναςτθλϊςεισ του μνθμείου ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ,
ςτοιχεία για τθ ςχζςθ του γειτνιάηοντοσ δομθμζνου περιβάλλοντοσ και του
20

Σθμειϊνεται ότι ζχει ιδθ υπάρξει επικοινωνία του Μουςείου με τθν Α’ ΕΒΑ και θ παρουςίαςθ των

πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν αρχιτεκτονικι και τθν ιςτορία του Μνθμείου κα γίνει ςε ςυνεργαςία με
τθν αρμόδια Εφορεία.
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κακθμερινοφ «βίου» τθσ πόλθσ με το μνθμείο, τθ δεςπόηουςα κζςθ του
κτθρίου ςτο χϊρο κακϊσ το κζντρο τθσ πρωτεφουςασ αναπτφςςεται
ςταδιακά, μπορεί να ακοφςει ανεκδοτολογικζσ μαρτυρίεσ και ςτοιχεία από
τουσ μφκουσ και τισ παραδόςεισ που περιβάλλουν το μνθμείο κ.ο.κ.
Στο ςθμείο όπου γίνεται αναφορά ςτθν τελικι χριςθ του μνθμείου, όταν
γίνεται δθλαδι θ μόνιμθ ςτζγθ του Μουςείου ι παραρτιματόσ του, θ
«αφιγθςθ» αυτι «δίνει τθ ςκυτάλθ» ςτθν υπο_ ενότθτα που «αφθγείται»
αυτι τθ φορά τθν ιςτορία του Μουςείου.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
o να παρουςιάςει πτυχζσ τθσ ιςτορίασ και ςτοιχεία για τθν αρχιτεκτονικι
ενόσ ςθμαντικοφ μνθμείου από τθ νεϊτερθ ιςτορία τθσ Ελλάδασ,
o να ςυνδζςει το μνθμείο με τθν ιςτορία και τθν ανάπτυξθ τθσ πόλθσ τθσ
Ακινασ,
o να ςυνδζςει το μνθμείο με τθν ιςτορία του Μουςείου.

ΛΣΟΓΕΛΟ και ΕΞΩΣΤΘΣ
Το Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Τζχνθσ
Ερμάρια, φωριαμοί, προκικεσ κ.ά., αντικείμενα από τισ ςυλλογζσ του Μουςείου
και τεκμιρια από αρχείο του.
Περιγραφι
Σε όλο το χϊρο πλζον του ιςογείου και του ορόφου του μνθμείου εκτίκενται
με αιςκθτικά άρτιο τρόπο πλείςτα αντικείμενα από τισ ςυλλογζσ του
Μουςείου. Σε λίγα επιλεγμζνα ςθμεία τοποκετοφνται, επίςθσ, ερμάρια,
προκικεσ, φωριαμοί, μθχανιςμοί ανάρτθςθσ και αποκικευςθσ αντικειμζνων
κ.ο.κ. Ο επιςκζπτθσ κυκλοφορεί ςτθν εκκετικι ενότθτα, «ανακαλφπτει»
αντικείμενα που ζχουν ςυλλεγεί ςε διαφορετικζσ περιόδουσ τθσ ιςτορίασ
του Μουςείου και που είναι τοποκετθμζνα ςε ςχετικά προςβάςιμα ςθμεία,
(π.χ. ςε κάποιο μιςάνοιχτο ςυρτάρι, ςε περίοπτο ςθμείο ςε προκικθ,
αναρτθμζνα ςε κάποιο μεγάλο ερμάριο κ.ο.κ.) και ςυγκεντρϊνει
πλθροφορίεσ για τα αντικείμενα αυτά: τον τρόπο, το χρόνο και τθν
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αιτιολογία τθσ ςυλλογισ τουσ και κατ’ επζκταςθ ςτοιχεία για τθ φιλοςοφία
και τισ πρακτικζσ του Μουςείου. Οι πλθροφορίεσ δίνονται μζςα από
αποςπάςματα από τα πρακτικά των Επιτροπϊν του Μουςείου, διοικθτικά
ζγγραφα, δθμοςιεφματα ςτον Τφπο, ΦΕΚ, τιμολόγια, μαρτυρίεσ,
φωτογραφίεσ, καρτζλεσ τεκμθρίωςθσ κ.ο.κ.. Επίςθσ, ςυγκεντρϊνει
πλθροφορίεσ για τα ςθμαντικά πρόςωπα που βρζκθκαν ςτθ κζςθ να
παίρνουν αποφάςεισ για τισ πολιτικζσ του Μουςείου (διευκυντζσ, μζλθ
επιτροπϊν, επιμελθτζσ κ.ά.), για τισ απόψεισ τουσ, τισ ενζργειζσ τουσ, τισ
επιλογζσ τουσ κ.λπ. τα οποία ςε διάφορα ςθμεία τθσ παρουςίαςθσ αυτισ
«εμφανίηονται» με τθ φωτογραφία τουσ, το πορτραίτο τουσ, τθ μαρτυρία
τουσ (μζςα ςε ζνα ςυρτάρι, με αναρτθμζνθ τθν «απεικόνιςι τουσ», δίπλα
ςτο αγαπθμζνο τουσ αντικείμενο κ.ο.κ.) .
Ενδεικτικά παρατίκενται οι παρακάτω μαρτυρίεσ:

«[Τθ Συλλογι] αυτισ τθσ Λαϊκισ Τζχνθσ κεωρϊ ςαν απόδοςθ ευγνωμοςφνθσ
προσ τουσ άγνωςτουσ τεχνίτεσ, που εργάςτθκαν μζςα ςτο ςφνολο των
ανκρϊπων για να μασ δϊςουν ό,τι καλφτερο είχαν. Και όταν ζνασ λαόσ
ςζβεται, μελετά, αγαπά και καυμάηει τθν τζχνθ πρζπει να ελπίηωμε πωσ κα
δθμιουργιςθ αργά ι γλιγορα».
Κ. Μαλζασ, 1927

«...Κζλω να πω ότι γνωρίηω τθν κ. Ηϊρα πάρα πολλά χρόνια. Τθ γνωρίηω από
τότε που αγωνιηότανε ςτο πρϊτο Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Τζχνθσ -που
δεν λεγόταν ακόμα τότε Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Τζχνθσ, εννοϊ το Τηαμί
ςτο Μοναςτθράκι...»
Δ. Ηιβασ, 2007

Στθν παρουςίαςθ εντάςςονται, οπωςδιποτε, αντικείμενα που τεκμθριϊνουν
τισ διαδικαςίεσ απόκτθςθσ ςυλλεκτικϊν ςυνόλων (π.χ. ςυλλογι κοπτικϊν
υφαςμάτων), τισ αποςτολζσ που εκπορεφτθκαν από το Μουςείο με ςκοπό τθ
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ςυγκζντρωςθ δειγμάτων από τον ελλαδικό χϊρο, τισ δωρεζσ που
παραχωρικθκαν ςτο Μουςείο κ.ά., κακϊσ και αρχειακό υλικό που
ςκιαγραφεί τισ ςυνκικεσ, το ςκεπτικό, τουσ τρόπουσ εν γζνει με τουσ
οποίουσ αποκτικθκαν οι ςυλλογζσ του Μουςείου (π.χ. τιμολόγια - το
«χρθματιςτιριο»/ θ αξία τθσ Λαϊκισ Τζχνθσ-ςυμβόλαια και ςυμφωνθτικά,
δθμοςιεφςεισ, μαρτυρίεσ κ.λπ.). Τα ςτοιχεία αυτά εκτίκενται δίπλα ι και
πάνω ςτα αντικείμενα (π.χ. καρτελάκια με τιμζσ). Ρροσ τεκμθρίωςθ τθσ
πλζον ςφγχρονθσ ιςτορίασ του Μουςείου, εκτίκεται υλικό και ςυναφείσ
πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τισ βαςικζσ του λειτουργίεσ –διαχείριςθςυντιρθςθ αντικειμζνων, εκπαιδευτικι λειτουργία κ.λπ. – αλλά και με το
ςθμερινό προφίλ του Μουςείου και τθ μεταςτζγαςι του ςτο εν λόγω
οικοδομικό τετράγωνο.
Το «υλικό» τθσ παραπάνω εκκετικισ υπο –ενότθτασ «διαχζεται» με
διάφορουσ τρόπουσ και ςτισ εκκετικζσ ενότθτεσ του Μουςείου που
αναπτφςςονται πλζον ςτα κτιρια του οικοδομικοφ τετραγϊνου.
Στόχοι
Το «ζκκεμα» αποςκοπεί


να μυιςει με παιγνιϊδθ τρόπο τον επιςκζπτθ ςτα «μυςτικά» τθσ
«φιλοςοφίασ» και τθσ ιςτορίασ του Μουςείου από τθν ίδρυςι του μζχρι
τισ μζρεσ μασ,



να μυιςει με παιγνιϊδθ τρόπο τον επιςκζπτθ ςτα «άδυτα» των
παραςκθνίων του μουςειακοφ ζργου,



να ςυνδζςει τθν ιςτορία του Μουςείου με το ευρφτερο ιςτορικό,
κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιςτικό πλαίςιο ςτα χρόνια τθσ
λειτουργίασ του,



να ςυνδζςει τθν ιςτορία του Μουςείου με το μνθμείο που το ςτεγάηει,



να αποτελζςει ειςαγωγι και πλαίςιο για τισ εκκετικζσ ενότθτεσ που ο
επιςκζπτθσ κα περιθγθκεί ςτα κτιρια του οικοδομικοφ τετραγϊνου ςτθν
Άρεωσ.
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«Οι επιλογζσ των επιμελθτϊν» και οι Θθςαυροί του Μουςείου
Ζκκεμα «κυψζλθ» με τα «αγαπθμζνα» αντικείμενα των ςθμερινϊν ςτελεχϊν του
Μουςείου.
Περιγραφι
Με αιςκθτικά άρτιο τρόπο και ςε περίοπτθ κζςθ παρουςιάηονται
αντικείμενα τθσ ςυλλογισ επιλεγμζνα από το προςωπικό του Μουςείου
(επιμελιτριεσ, διευκφντρια, φφλακεσ, διοικθτικό προςωπικό) μαηί με
μαρτυρίεσ/ προςωπικζσ ιςτορίεσ που «ςυνθγοροφν» υπζρ τθσ κάκε μίασ
επιλογισ. Στθ κζςθ αυτι μπορεί περιοδικά να εκτίκενται και νζα
αποκτιματα που αποτελοφν «ανακαλφψεισ» των επιμελθτϊν, τεκμιρια
δθμιουργίασ νζων ςχζςεων με δωρθτζσ κ.ά.
Τα αντικείμενα αυτά, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα αντικακίςτανται από
άλλα. Θ παρουςίαςθ ςυνοδεφεται από αλλθλεπιδραςτικό ψθφιακό ζκκεμα
που δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ να «ψθφίςουν», π.χ. το ζκκεμα
του «μινα», και τα αποτελζςματα για τα πιο δθμοφιλι εκκζματα
ανακοινϊνονται και ςτο διαδίκτυο. Δυνατότθτα επιλογισ των δθμοφιλϊν
αντικειμζνων του Μουςείου μπορεί να δίνεται μζςω του διαδικτφου και ςε
εξ αποςτάςεωσ χριςτεσ.
Ωσ επικοινωνιακι ςτρατθγικι του Μουςείου, επίςθσ, μπάνερ εξωτερικοφ
χϊρου μπορεί να προςκαλεί τουσ γφρω περιπατθτζσ να ειςζλκουν ςτο
Μουςείο, να γνωρίςουν τθν ιςτορία του και τθν ιςτορία του μνθμείου αλλά
και (κυρίωσ) να «ψθφίςουν» για το ζκκεμα του μινα!
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί


να αναδείξει τθ δυναμικι τθσ ςυνζχειασ του ζργου του Μουςείου (και
τουσ εκάςτοτε φορείσ τθσ),



να αναδείξει αντιπροςωπευτικά δείγματα τθσ ςυλλογισ μζςα από τισ
προςωπικζσ προτιμιςεισ των διαφόρων «διαχειριςτϊν» τθσ,



να εμπλζξει με ενεργό τρόπο τουσ πολίτεσ και τουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ
(και ενδεχομζνωσ και απομακρυςμζνουσ χριςτεσ) ςτο «παιχνίδι» των
επιλογϊν που ςχετίηονται με προςωπικά γοφςτα.
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Περιοδικζσ/ προςωρινζσ εκκζςεισ από τισ ςυλλογζσ του Μουςείου και άλλων
μουςείων τθσ επικράτειασ ι τθσ αλλοδαπισ.
Περιγραφι
Δθμιουργείται ενδεχομζνωσ υποδομι που μπορεί να υποδεχτεί διάςπαρτο
ςτον εκκεςιακό χϊρο το περιεχόμενο περιοδικϊν/ προςωρινϊν εκκζςεων
ποικίλθσ κεματογραφίασ – ςυμβατικά και ψθφιακά εκκζματα. Θ
κεματογραφία των εκκζςεων αυτϊν μπορεί να ςχετίηεται με το «ζκκεμα του
μινα» ι με δθμοφιλι εκκζματα ι και όχι.
Οι περιοδικζσ αυτζσ εκκζςεισ, εφόςον το επιτρζπουν οι ςτόχοι και θ
κεματογραφία τουσ, αναπτφςςονται ςτθν ουςία μζςα ςτο περιβάλλον τθ
μόνιμθσ ζκκεςθσ. Ζτςι, π.χ. κάποιο αντικείμενο από το Λαογραφικό Μουςείο
τθσ Εταιρείασ Θπειρωτικϊν Μελετϊν μπορεί να εκτίκεται δίπλα ςε
αντικείμενο με καταγωγι από τθν Ιπειρο που ανικει ςτισ ςυλλογζσ του
Μουςείου, αντικείμενα από το ςφνολο μιασ καινοφργιασ δωρεάσ (και το
ςκεπτικό που τθ ςυνοδεφει) εκτίκενται δίπλα ςε αντικείμενα από
παλαιότερεσ δωρεζσ κ.ο.κ.
Στόχοι
Θ χριςθ του χϊρου για περιοδικζσ εκκζςεισ αποςκοπεί


να ανανεϊνει το περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα,



να αναδεικνφει τθ δυναμικι των ςχζςεων του «Εκνικοφ Εκνογραφικοφ
Μουςείου» τθσ χϊρασ με τα λαογραφικά μουςεία τθσ περιφζρειασ (βλ.
και ςυνάφεια με άλλεσ δράςεισ του Μουςείου που ζχουν κεντρικό άξονα
τθ δθμιουργία δικτφων),



να αναηωογονεί τθ ςχζςθ του Μουςείου με μουςεία του εξωτερικοφ,



να αναηωογονεί τθ ςχζςθ του Μουςείου με τουσ τακτικοφσ και εν
δυνάμει επιςκζπτεσ του.

Κείμενα ενότθτασ


Θ ενότθτα ολοκλθρϊνεται με ζνα ειςαγωγικό κείμενο που αναφζρεται ςτουσ
ςτόχουσ και το περιεχόμενό τθσ.



Επίςθσ κείμενα/ οδθγίεσ και τίτλοι ςυνοδεφουν όλα τα εκκζματα τθσ
ενότθτασ.
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4.1.2. Θ ιςτορία του τετραγϊνου/
εναλλακτικά ‘ςτθν Άρεωσ’, ‘Η δικι μασ Άρεωσ’

Κτιριο Γ2 όροφοσ
Θ ενότθτα 4.1.2. αναπτφςςεται ςτον όροφο του κτθρίου Γ2.

4.1.2.1. Ειςαγωγικά ςχόλια


Θ ειςαγωγικι ενότθτα 4.1.2. χωροκετείται ευλόγωσ ςε ζνα από τα πρϊτα κτιρια
που ςυναντά ο επιςκζπτθσ, αφοφ ειςζλκει ςτο οικοδομικό τετράγωνο και
προμθκευτεί το ειςιτιριο του. Ρρόκειται για το κτιριο που ςτο ιςόγειό του
ςτεγάηει το πωλθτιριο του Μουςείου. Ζχει ενδιαφζρον θ «οςμωτικι» αυτι
ςχζςθ μεταξφ μουςειακισ ζκκεςθσ –που αναφζρεται και ςτισ εμπορικζσ
δραςτθριότθτεσ του πρόςφατου παρελκόντοσ– και τθσ ςθμερινισ εμπορικισ
δραςτθριότθτασ.



Θ ενότθτα πραγματεφεται ςτοιχεία για τθ νζα ςτζγθ του ΜΕΛΤ και δεν κα
μποροφςε, ςφμφωνα με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ διεκνϊσ, να απουςιάηει από τθ
μόνιμθ ζκκεςθ του Μουςείου.



Θ κεματογραφία τθσ ενότθτασ αναπτφςςεται κυρίωσ μζςω ψθφιακϊν
παραγωγϊν και ςυμβατικοφ εποπτικοφ υλικοφ. Ραρουςιάηονται, ωςτόςο, και
ελάχιςτα αντιπροςωπευτικά αντικείμενα που «ανακαλφφκθκαν» ςτο
οικοδομικό τετράγωνο ςτθ φάςθ κακαριςμοφ και προετοιμαςίασ τθσ
αποκατάςταςθσ των κτθρίων του (θ «αναςκαφι» του ΜΕΛΤ).



Στθ κεματογραφία τθσ ενότθτασ περιλαμβάνονται ςτοιχεία για τθ μεταςτζγαςθ
του ΜΕΛΤ ςτο οικοδομικό τετράγωνο προκειμζνου οι επιςκζπτεσ που δεν κα
επιςκεφτοφν το Τηαμί να λαβαίνουν και ςε αυτό το ςθμείο πλθροφορίεσ για τθν
ιςτορία του Μουςείου.



Θ ενότθτα φιλοξενεί τισ υπο-ενότθτεσ:
o

Θ αίκουςα με τα πορτραίτα

o

«Ραιχνίδι» ςτθν αυλι

o

Ακινα
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Θ ενότθτα «διαχζεται» ςε όλα τα κτιρια που φιλοξενοφν τισ άλλεσ κεματικζσ
ενότθτεσ ζκκεςθσ. Σε κάκε κτιριο ςτο οποίο ειςζρχεται ο επιςκζπτθσ ςυναντά
πλθροφορίεσ για αυτό. Ο τρόποσ που λαμβάνει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ είναι παντοφ
πανομοιότυποσ, π.χ. ζνασ κφβοσ που φωτίηεται εςωτερικά, κάποια ςφνκεςθ με
κεραμίδια (ωσ ςυμβολικά ςτοιχεία τθσ κατοικίασ) που φζρει πλθροφορίεσ κ.λπ.

4.1.2.2. Βαςικά μθνφματα ενότθτασ


Θ ιςτορία του οικοδομικοφ τετράγωνου «ςυνάδει» με τθν ιςτορία τθσ
«αναγζννθςθσ» τθσ πόλθσ τθσ Ακινασ.



Το ιςτορικό, κοινωνικό και πολιτιςμικό πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του
οικοδομικοφ τετραγϊνου ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ αντιπροςωπεφει
το ιςτορικό, κοινωνικό και πολιτιςμικό πλαίςιο ανάπτυξθσ του ιςτορικοφ
κζντρου τθσ Ακινασ ςτισ αντίςτοιχεσ περιόδουσ – θ μικρι του «κοινότθτα»
αποτελεί μια μικρογραφία τθσ κοινωνίασ του νζου ελλθνιςμοφ και
ειδικότερα τθσ Ακινασ.



Στο οικοδομικό τετράγωνο κατοίκθςαν και επϊνυμα ιςτορικά πρόςωπα.



Το οικοδομικό τετράγωνο αποτελεί «μνθμείο» τθσ νεϊτερθσ αρχιτεκτονικισ
και πολεοδομίασ τθσ πρωτεφουςασ, ζνα από τα ελάχιςτα που ζχουν
διαςωκεί.



Το οικοδομικό τετράγωνο ςε αγαςτι «ςυνεργαςία» με τα παρακείμενα
μνθμεία τθσ αρχαιότθτασ και τθσ βυηαντινισ περιόδου εικονογραφεί ζνα
πολφ ςθμαντικό κομμάτι τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ τθσ πρωτεφουςασ.



Το οικοδομικό τετράγωνο αποτελεί ιδανικι ςτζγθ για το Μουςείο και για τισ
μνιμεσ του νεϊτερου πολιτιςμοφ που αυτό πραγματεφεται.



Το οικοδομικό τετράγωνο αποτελεί πολφτιμο ςυμπλιρωμα τθσ «ςυλλογισ»
του Μουςείου.



Θ «ςυμβολικι» επιςτροφι των κατοίκων του τετραγϊνου ςτισ οικίεσ που
απαλλοτριϊκθκαν προσ χάριν του ζργου προάγει τον κοινωνικό ρόλο του
Μουςείου.



Θ «επανάχρθςθ» του τετραγϊνου ωσ κελφφουσ του Μουςείου κα
επαναφζρει μια γειτονιά του 19ου αιϊνα ςτον πολεοδομικό ιςτό και ςτθν
κακθμερινι ηωι τθσ ςφγχρονθσ πόλθσ.
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4.1.2.3. Βαςικι Θεματογραφία ενότθτασ
Το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ ςκιαγραφείται αρχικά και με επάρκεια ςτο τεφχοσ για
το κεματικό περιεχόμενο των ενοτιτων και ςυγκεκριμζνα ςτθν ενότθτα «Ιςτορία του
τετραγϊνου». Προκειμζνου για τθ διευκόλυνςθ του αναγνϊςτθ τθσ παροφςθσ,
ωςτόςο, αναφζρεται ενδεικτικά εδϊ θ κεματογραφία τθν οποία κα πραγματεφεται
θ εκκεςιακι ενότθτα και που εξυπθρετεί πολφ καλά τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ του
Μουςείου.


Στοιχεία για τθν ιςτορία και τθν αρχιτεκτονικι των κτθρίων του οικοδομικοφ
τετραγϊνου και του περιβάλλοντοσ χϊρου.



Στοιχεία για τισ κτθτορικζσ εκκλθςίεσ που βρίςκονταν ςτο οικοδομικό
τετράγωνο.



Στοιχεία για τισ οικογζνειεσ που κατοίκθςαν το οικοδομικό τετράγωνο ςε
διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ.



Στοιχεία για τθν αρχιτεκτονικι και πολεοδομικι ανάπτυξθ τθσ πόλθσ τθσ
Ακινασ και, κυρίωσ, του ιςτορικοφ τθσ κζντρου κατά τθν φςτερθ οκωμανικι
περίοδο ζωσ τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20οφ αιϊνα.



Στοιχεία για τθν κοινωνικι, οικονομικι, πολιτικι και εν γζνει πολιτιςμικι
ιςτορία τθσ πόλθσ και, κυρίωσ, του ιςτορικοφ τθσ κζντρου κατά τθν φςτερθ
οκωμανικι περίοδο ζωσ τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 20οφ αιϊνα.

4.1.2.4. Στοιχεία από το εννοιακό περιεχόμενο των άλλων ενοτιτων
Λςτορία του ΜΕΛΤ-κατοικία και το «δζντρο τθσ ηωισ»- κρθςκεία- ανδρικι γυναικεία
εργαςία

4.1.2.5. Υπο _ενότθτεσ/ Εκκζματα/ Εκκεςιακά μζςα

ΟΟΦΟΣ
Και οι τρεισ υπο-ενότθτεσ τθσ ενότθτασ αναπτφςςονται ςτον όροφο του κτθρίου.
Θ αίκουςα με τα πορτραίτα
Συνδυαςμόσ φυςικϊν εκκεμάτων με οπτικοακουςτικζσ παραγωγζσ που
εντάςςονται ςε αυτά
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Περιγραφι
Στθν μικρι επιμικθ αίκουςα του ορόφου (το ςχιμα αυτό προςομοιάηει τισ
επιμικεισ αίκουςεσ τζχνθσ των μουςείων του παρελκόντοσ_ «galleries»), ςε
μια αφαιρετικι αναπαράςταςθ «αίκουςασ πορτραίτων», εκτίκενται,
πλαιςιωμζνεσ από κορνίηεσ, φωτογραφίεσ/ προςωπογραφίεσ προςϊπων
που ζηθςαν ςτο οικοδομικό τετράγωνο ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ
τθσ ιςτορίασ του. Κάποιεσ από τισ κορνίηεσ περιζχουν ψθφιακζσ απεικονίςεισ
των εν λόγω προςϊπων οι οποίεσ ενεργοποιοφνται από τον επιςκζπτθ και
«αφθγοφνται» ςε πρϊτο πρόςωπο ςτιγμιότυπα από τθ ηωι των προςϊπων
αυτϊν ςτο περιβάλλον του οικοδομικοφ τετραγϊνου. Κάποιεσ άλλεσ
ςυνοδεφονται από ακουςτικά εκκζματα με πλθροφορίεσ για τα πρόςωπα
αυτά και τισ οικογζνειζσ τουσ. Κάποιεσ κορνίηεσ είναι άδειεσ, ι φζρουν
πινακίδα με αναγραφι κάποιου ονόματοσ ι του «ερωτθματικοφ» (ςθμείου
ςτίξθσ), υποδθλϊνοντασ ότι θ ζρευνα για το ανκρϊπινο ςτοιχείο ςτο
οικοδομικό τετράγωνο βρίςκεται ςε εξζλιξθ...

Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
 να μυιςει τον επιςκζπτθ ςτθν κακθμερινότθτα του βίου ςε μια
χαρακτθριςτικι γειτονιά τθσ Ακινασ του παρελκόντοσ μζςα από τισ
προςωπικζσ ιςτορίεσ των κατά καιροφσ κατοίκων τθσ,
 να επιχειριςει μια ςυμβολικι επαναφορά των κατοίκων του
οικοδομικοφ τετραγϊνου ςτισ οικίεσ τουσ τισ οποίεσ εγκατζλειψαν με τθ
διαδικαςία τθσ απαλλοτρίωςθσ.

Παιχνίδι ςτθν Αυλι
Ψθφιακι διαδραςτικι διάταξθ
Περιγραφι
Ρρόκειται για ςυνδυαςμό τριςδιάςτατθσ φυςικισ μακζτασ που αναπαριςτά
τα κτιρια του οικοδομικοφ τετραγϊνου (ι εναλλακτικά ψθφιακι εκτφπωςθ
τθσ κάτοψθσ του οικοδομικοφ τετραγϊνου ςε μεγζκυνςθ) με φυςικό
παιχνίδι και πλθροφορία που εμπεριζχεται ςε ψθφιακό ζκκεμα. Ο
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επιςκζπτθσ καλείται να ςυμμετάςχει ςε ζνα παραδοςιακό υπαίκριο παιχνίδι
(τθσ αυλισ) όπωσ το «κουτςό» (ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ρίχνει ζνα βότςαλο
πάνω ςτο κτιριο που επιλζγει ι πράγματι «χοροπθδάει» ςτο ζνα πόδι) ι το
«τηαμί» (ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ο επιςκζπτθσ πετάει μία πζτρα πάνω ςε
ςτθμζνα κραφςματα κεραμιδιϊν – τα κεραμίδια ζχουν και ςυμβολικό
χαρακτιρα/ ςυμβολίηουν τα ςπίτια του τετράγωνου) ενεργοποιϊντασ με
αυτόν τον τρόπο αιςκθτιρεσ που βρίςκονται ςτο υπόβακρο τθσ μακζτασ ι
τθσ κάτοψθσ. Ζτςι, επί παραδείγματι, εάν επιλζξει το «5 τθσ οδοφ Κλάδου»,
ςε παρακείμενθ οκόνθ κα «εμφανιςτοφν» και κα «ακουςτοφν» ςτοιχεία
ςχετικά με το ςπίτι αυτό, τισ διαφορετικζσ φάςεισ τθσ ιςτορίασ του, τθν
αρχιτεκτονικι του κ.λπ. Το ζκκεμα τοποκετείται ςτθ μία πλευρά τθσ
μεγαλφτερθσ αίκουςασ του ορόφου.
Στόχοι
Ο ζκκεμα αποςκοπεί
 να ειςάγει τον επιςκζπτθ ςτθν ιςτορία των οικθμάτων του
τετραγϊνου μζςω μιασ παιγνιϊδουσ δράςθσ που παραπζμπει ςτον
κακθμερινό βίο ςτισ αυλζσ των ςπιτιϊν του παρελκόντοσ.

Ακινα
Αλλθλεπιδραςτικό ψθφιακό ζκκεμα που προβάλλεται ςε οριηόντια επιφάνεια
Περιγραφι
Στθ δεφτερθ και μεγαλφτερθ αίκουςα του ορόφου εκτίκεται «τραπζηι»,
όπου προβάλλεται ψθφιακό ζκκεμα. Το ζκκεμα προςφζρει ςτουσ
επιςκζπτεσ ζνα διαδραςτικό ταξίδι ςτο χϊρο και το χρόνο, που διερευνά τθν
ανάπτυξθ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ Ακινασ από τουσ οκωμανικοφσ
χρόνουσ ζωσ και τισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
 να καταδείξει τθν ανάπτυξθ και τισ μεταβολζσ του χαρακτιρα του
ιςτορικοφ κζντρου τθσ πρωτεφουςασ ςε διάρκεια δφο περίπου
αιϊνων.
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Συμπλθρωματικά ςτοιχεία ςτθν υπο-ενότθτα
Ροικίλο εποπτικό υλικό, όπωσ π.χ. ςτοιχεία με τουσ επαγγελματίεσ των οδϊν που
περικλείουν το τετράγωνο από τον επαγγελματικό οδθγό του Λγγλζςθ
μεςοπολεμικά, ςε ςυνδυαςμό με τοπογραφικά ςχζδια τθσ περιοχισ, γκραβοφρεσ,
απεικονίςεισ, φωτογραφίεσ κ.λπ. μποροφν να «ντφνουν» τισ κατακόρυφεσ
επιφάνειεσ τθσ αίκουςασ. Επίςθσ, εκτίκενται ζνα-δφο εμβλθματικά αντικείμενα από
τθν «αναςκαφι» ςτο οικοδομικό τετράγωνο, όπωσ επί παραδείγματι το
«ςυγκινθτικό» αλογάκι-παιδικό παιχνίδι. Τζλοσ, τα εκκζματα τθσ ενότθτασ
παραπζμπουν και ςε διάφορα ςθμεία ενδιαφζροντοσ του αφλειου χϊρου, όπωσ ςτα
ενταγμζνα ςτθ δόμθςθ spolia, ςε άλλα αρχαιολογικά κατάλοιπα, ςτον Άγιο Ελιςςαίο
κ.λπ. Ραραπζμπουν, επίςθσ, με διάκεςθ επζκταςθσ των μθνυμάτων τθσ ζκκεςθσ και
εκτόσ των τειχϊν του Μουςείου, ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Τα αντίςτοιχα ςθμεία ςτο
δομθμζνο περιβάλλον, εντόσ και εκτόσ του αφλειου χϊρου, μπορεί να
ςθματοδοτθκοφν με «διαφθμιςτικά λάβαρα» του Μουςείου.

Κείμενα ενότθτασ


Θ ενότθτα ολοκλθρϊνεται με ζνα ειςαγωγικό κείμενο που αναφζρεται ςτουσ
ςτόχουσ και το περιεχόμενό τθσ.



Επίςθσ κείμενα/ οδθγίεσ και τίτλοι ςυνοδεφουν όλα τα εκκζματα τθσ
ενότθτασ.
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4.1.3. Από ποφ είςτε;/ είμαςτε;
εναλλακτικά Θ καταγωγι του νεϊτερου ελλθνιςμοφ

Κτιριο Γ1 ιςόγειο και όροφοσ
Θ ενότθτα 4.1.3. αναπτφςςεται ςτο ιςόγειο και ςτον όροφο του κτθρίου Γ1 του
οικοδομικοφ τετράγωνου.

4.1.3.1. Ειςαγωγικά ςχόλια


Θ ειςαγωγικι ενότθτα 4.1.3. χωροκετείται ςτο κτιριο Γ1 και αποτελεί τθν
τελευταία ενότθτα τθσ ειςαγωγισ και μετάβαςθ ςτο κυρίωσ κζμα τθσ ζκκεςθσ.



Στθν ενότθτα παρουςιάηονται αντιπροςωπευτικά αντικείμενα από τισ
περιςςότερεσ ςυλλογζσ του Μουςείου, αντικείμενα κεραμικισ, κοςμικισ και
εκκλθςιαςτικισ ξυλογλυπτικισ, υφαντικισ, κεντθτικισ, μεταλλοτεχνίασ,
κοςμικισ και εκκλθςιαςτικισ αργυροχοΐασ, εργαλεία παραδοςιακϊν
επαγγελμάτων και ενδυμαςίεσ.



Θ ενότθτα φιλοξενεί τισ υπο-ενότθτεσ:
o

Λςτορικό πλαίςιο του νεϊτερου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ

o

Οι «πατρίδεσ» του ελλθνιςμοφ

4.1.3.2. Μθνφματα ενότθτασ


Ο τόποσ καταγωγισ αποτελεί βαςικό ςυςτατικό τθσ ταυτότθτασ του ατόμου.



Θ εκνικι και τοπικι ταυτότθτα του ατόμου ςυνδζονται με τον τόπο
καταγωγισ.



Τα γεωγραφικά και πολιτιςτικά όρια τθσ καταγωγισ του νζου ελλθνιςμοφ
υπερβαίνουν κατά πολφ τα ςφγχρονα ςφνορα του ανεξάρτθτου ελλθνικοφ
κράτουσ.



Τα πολιτιςμικά ςυμφραηόμενα κάκε περιοχισ ζχουν επιδράςει κακοριςτικά
ςτισ εκφάνςεισ του νεοελλθνικοφ πολιτιςμοφ, υλικοφ και άυλου.



Οι ρίηεσ του νεϊτερου ελλθνιςμοφ ανάγονται και ςτο ιςτορικό του
υπόβακρο
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4.1.3.3. Θεματογραφία ενότθτασ


Χαρτογράφθςθ των περιοχϊν όπου κατοικοφςαν και από όπου κατάγονται
οι Ζλλθνεσ – παρουςίαςθ βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των περιοχϊν αυτϊν.



Ρολιτιςμικζσ επιδράςεισ ςτθ διαμόρφωςθ του νεϊτερου ελλθνικοφ
πολιτιςμοφ/ πολιτιςμικζσ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν/
επιδράςεισ από τισ χϊρεσ τθσ ευρφτερθσ Βαλκανικισ χερςονιςου και τθσ
λεκάνθσ τθσ Μεςογείου.



Στοιχεία για τισ ρίηεσ του νεϊτερου ελλθνιςμοφ (υςτεροβυηαντινι/
οκωμανικι περίοδοσ).



Σκιαγράφθςθ του ιςτορικοφ πλαιςίου του νεϊτερου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ
με βαςικό κορμό τθν περίοδο από τα μζςα του 18ου αιϊνα ζωσ τα μζςα του
20οφ αιϊνα. Επίςθσ, αναφορζσ ςτο χρονικό διάςτθμα από τθν Άλωςθ του
1453 και τθν οκωμανικι περίοδο, όπωσ και ςτο δεφτερο μιςό του 20οφ
αιϊνα μζχρι και ςιμερα.



Αναφορά ςτον ελλθνιςμό τθσ Διαςποράσ και ςε ηθτιματα μετανάςτευςθσ –
εςωτερικι, εξωτερικι μετανάςτευςθ, θ Ελλάδα ωσ χϊρα αποςτολισ αλλά
και υποδοχισ μεταναςτϊν.



Οι Ζλλθνεσ ωσ δυναμικοί φορείσ των ταυτοτιτων που ςυνδζονται με τον
τόπο καταγωγισ τουσ και τθν ιςτορία τουσ.

4.1.3.4. Στοιχεία από άλλεσ ενότθτεσ


Γυναικεία ανδρικι εργαςία/ απαςχόλθςθ, θ τελετουργία των μυςτθρίων και
το «δζντρο τθσ ηωισ», κατοικία, ιςτορία του Μουςείου, καταγωγι και
ιςτορικό πλαίςιο, εκπαίδευςθ

4.1.3.5. Υπο _ενότθτεσ/ Εκκζματα/ Εκκεςιακά μζςα

ΛΣΟΓΕΛΟ
Χρονολόγιο τθσ νεϊτερθσ ελλθνικισ ιςτορίασ - Ιςτορικό πλαίςιο του νεϊτερου
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ
Περιγραφι
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Διαδραςτικό ψθφιακό ζκκεμα (τφπου τθσ «πατενταριςμζνθσ εφαρμογισ IWall») με τα βαςικότερα γεγονότα του 18ου, 19ου και 20οφ αιϊνα. Ανάλογα
με τισ διαςτάςεισ του, το ζκκεμα μπορεί να βρίςκεται ςε δυο ι και τρεισ
διαφορετικζσ κζςεισ προκειμζνου να εξυπθρετεί περιςςότερουσ του ενόσ
χριςτεσ, αλλά και να «εικονογραφεί» το «χρονικό» διαφορετικϊν ιςτορικϊν
περιόδων ςε κάκε περίπτωςθ, π.χ. α) 1750-1830, β) 1830-1950 κ.ο.κ.
Ρρόκειται για επιμικεισ επιφάνειεσ με ψθφιακζσ εκτυπϊςεισ (γραφιςτικζσ
ςυνκζςεισ με αρχειακό υλικό, εικαςτικά ζργα, φωτογραφίεσ, επιγραμματικά
κείμενα κ.λπ.) πάνω ςτισ οποίεσ οι επιςκζπτεσ «ςφρουν» οκόνθ με ψθφιακό
περιεχόμενο (οπτικοακουςτικζσ παραγωγζσ). Το ψθφιακό περιεχόμενο
ςυνδζεται νοθματικά και αιςκθτικά με το ςθμείο ςτθν εκτφπωςθ, επάνω ςτο
οποίο βρίςκεται κάκε φορά θ οκόνθ. Ο επιςκζπτθσ επιλζγει το γεγονόσ ςτο
οποίο επικυμεί να εςτιάςει και μετακινεί εκεί τθν οκόνθ, προκειμζνου να
λάβει μζςω τθσ ψθφιακισ εφαρμογισ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ.
Στθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων υπάρχει και προβολι βίντεο με κζμα και
πάλι το ιςτορικό πλαίςιο του νεϊτερου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ για τουσ
επιςκζπτεσ που προτιμοφν να απολαφςουν τθν ειςαγωγι ςτθν ζκκεςθ
κακιμενοι και χωρίσ να αλλθλεπιδροφν με κάποιο ζκκεμα.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί


να παρουςιάςει ςτον επιςκζπτθ ςθμαντικά γεγονότα τθσ ιςτορικισ
περιόδου κατά τθν οποία αναπτφχκθκε ο νεϊτεροσ ελλθνικόσ
πολιτιςμόσ,



να αποδϊςει τθν αίςκθςθ του ιςτορικοφ «γραμμικοφ» χρόνου.

Θ ιςτορία «αποτυπϊνεται» ςτα αντικείμενα
Περιγραφι
Στθν υπο-ενότθτα εκτίκενται και ζνα-δφο «εμβλθματικά» αντικείμενα από
τισ ςυλλογζσ του Μουςείου που αποτυπϊνουν με τουσ «όρουσ τθσ λαϊκισ
τζχνθσ» κάποιο γεγονόσ από το ιςτορικό πλαίςιο του νεοελλθνικοφ
πολιτιςμοφ.
Στόχοι
Τα εκκζματα αποςκοποφν
35



να καταδείξουν τθ ςφνδεςθ του ιςτορικοφ πλαιςίου με τον υλικό
πολιτιςμό.

Κείμενα ενότθτασ


Θ ενότθτα ολοκλθρϊνεται με ζνα ειςαγωγικό κείμενο που αναφζρεται ςτουσ
ςτόχουσ και το περιεχόμενό τθσ.



Επίςθσ κείμενα/ οδθγίεσ και τίτλοι ςυνοδεφουν όλα τα εκκζματα τθσ
ενότθτασ.

ΟΟΦΟΣ
Οι «πατρίδεσ» του ελλθνιςμοφ
Ψθφιακόσ διαδραςτικόσ χάρτθσ και ποικίλα αντικείμενα από τισ ςυλλογζσ του
Μουςείου ομαδοποιθμζνα ανά γεωγραφικι περιοχι
Περιγραφι
«Σκοτεινό» περιβάλλον με ςθμειακό φωτιςμό και «περιοχζσ» που
φωτίηονται εκ περιτροπισ.
Ψθφιακόσ διαδραςτικόσ χάρτθσ μεγάλων διαςτάςεων που αποτυπϊνει το
γεωγραφικό εφροσ τθσ καταγωγισ των Ελλινων. Ρροβάλλεται ςε οκόνεσ
πολλαπλισ αφισ, που βρίςκονται ςε δυο διαφορετικζσ κζςεισ προκειμζνου
να εξυπθρετοφν περιςςότερουσ του ενόσ χριςτεσ και που ενεργοποιοφνται
με απλζσ κινιςεισ και από απόςταςθ από τουσ επιςκζπτεσ με τθ χριςθ
αιςκθτιρων. Οι επιςκζπτεσ επιλζγουν κάποιον τόπο πάνω ςτο χάρτθ,
μάλλον τον τόπο καταγωγισ τουσ, και οδθγοφνται ςε πλθροφορίεσ για τισ
γεωγραφικζσ και εν γζνει πολιτιςμικζσ ςυνιςταμζνεσ του τόπου αυτοφ ςε
ςυγκεκριμζνεσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ (π.χ. πλθκυςμόσ, μετακινιςεισ πλθκυςμϊν,
προϊόντα, επιρροζσ, ςφνδεςθ με ςθμαντικά ιςτορικά γεγονότα κ.λπ.). Στθν
ενότθτα δθμιουργείται περιβάλλον από άρτια αιςκθτικά παρουςιαςμζνεσ
ομάδεσ αντικειμζνων τθσ ςυλλογισ με κοινι γεωγραφικι προζλευςθ. Κάκε
φορά που κάποιοσ επιςκζπτθσ επιλζγει μια περιοχι με κάποιο ςφςτθμα
αυτοματιςμοφ, φωτίηεται θ ομάδα αντικειμζνων που προζρχεται από τθν
περιοχι αυτι. Οι επιςκζπτεσ μποροφν ενδεχομζνωσ να μεταφζρουν μζςω

36

barcodes ςτοιχεία για τον τόπο καταγωγισ τουσ τα οποία αποκθκεφονται ςε
κάποια φορθτι ςυςκευι (π.χ. ζξυπνα τθλζφωνα) και τα οποία τουσ
«ςυνδζουν» με άλλα ςθμεία και εκκζματα ςτθν ζκκεςθ. Στο ζκκεμα
ςκιαγραφοφνται και κάποια ςτοιχεία από τθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ
μετανάςτευςθσ.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
 να ςυνδυάςει τισ προςωπικζσ «ρίηεσ» των επιςκεπτϊν με μια
«πρόγευςθ» τθσ ςυλλογισ.

Μικρόσ κάλαμοσ με ζνα ι δφο ψθφιακά αλλθλεπιδραςτικά εκκζματα
Περιγραφι
Ψθφιακό ζκκεμα καταγραφισ των δθμογραφικϊν ςτοιχείων των επιςκεπτϊν
(π.χ., τόποσ καταγωγισ, φφλο, θλικία κ.λπ.). Οι επιςκζπτεσ ζχουν τθ
δυνατότθτα να φωτογραφθκοφν αλλά και να «αφιςουν» ςτοιχεία (με
θχογράφθςθ, πλθκτρολόγθςθ) για τθ «διαδρομι» ςτο χϊρο και το χρόνο τθσ
δικισ τουσ οικογζνειασ, τα χαρακτθριςτικά του τόπου καταγωγισ τουσ κ.λπ.
Οι προςωπικζσ αυτζσ ιςτορίεσ, εφόςον το επιτρζπει ο «πλθροφοριοδότθσ»,
είναι ςτθ διάκεςθ και των άλλων επιςκεπτϊν. Στατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με
τθν επιςκεψιμότθτα τθσ θμζρασ (άνκρωποι από διαφορετικζσ περιοχζσ)
ανακοινϊνονται με κάποιο τρόπο ςτισ οκόνεσ με τουσ χάρτεσ. Τα ςτοιχεία
αλλάηουν ςυνεχϊσ ανάλογα με τα νζα δεδομζνα που ειςάγονται ςτον
υπολογιςτι, ίςωσ και με τθ χριςθ θχθτικϊν εφζ (όπωσ αλλάηουν ι άλλαηαν
ςτο παρελκόν οι πλθροφορίεσ για τισ πτιςεισ κ.λπ.). Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
με διάκεςθ ευόδωςθσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ ςτο χϊρο τθσ
ενότθτασ, οι επιςκζπτεσ μακαίνουν πόςοι από αυτοφσ κατάγονται από τθν
Κριτθ, πόςοι από τθν Ιπειρο κ.ο.κ. Το ζκκεμα μπορεί να εντάςςεται (και
πικανόν να επαναλαμβάνεται και δεφτερθ φορά) ςε μικρό κάλαμο (τφπου
φωτογραφικοφ καλάμου), όπου ο επιςκζπτθσ καταγράφει, ακοφει, αλλά και
βλζπει και ακοφει ζτοιμεσ καταχωρθμζνεσ ιςτορίεσ και ενδεχομζνωσ
φωτογραφίεσ επωνφμων και ανωνφμων προςϊπων που παραπζμπουν ςε
αυτό το «γοθτευτικό» μωςαϊκό τθσ καταγωγισ των Ελλινων. Υπάρχει
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δυνατότθτα τοποκζτθςθσ και ςυμβατικϊν εκκεμάτων προσ διερεφνθςθ των
κεμάτων τθσ ζκκεςθσ για τουσ επιςκζπτεσ που ενδεχομζνωσ δεν είναι
εξοικειωμζνοι με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, π.χ. χάρτεσ κοντά ςτισ
προκικεσ με τα αντικείμενα, χαρτί και μολφβι κ.λπ. και ευλόγωσ ειςαγωγικά
κείμενα.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
 να εντάξει τουσ επιςκζπτεσ ςτθν αφιγθςθ τθσ ζκκεςθσ, κακιςτϊντασ
τουσ δυναμικοφσ φορείσ τθσ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ που φζρουν
 να προάγει τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ ςτο χϊρο τθσ ζκκεςθσ.

Κείμενα ενότθτασ


Θ ενότθτα ολοκλθρϊνεται με ζνα ειςαγωγικό κείμενο που αναφζρεται ςτουσ
ςτόχουσ και το περιεχόμενό τθσ.



Επίςθσ κείμενα/ οδθγίεσ και τίτλοι ςυνοδεφουν όλα τα εκκζματα τθσ
ενότθτασ.
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4.2. ΚΥΛΩΣ ΚΕΜΑ/ ΟΛ ΕΝΟΤΘΤΕΣ του ΚΥΛΩΣ ΚΕΜΑΤΟΣ
4.2.1. Ροφ ζμεναν; Ροφ μζνετε;
εναλλακτικά Θ κατοικία και «ο κφκλοσ τθσ ηωισ»
Θ ενότθτα 4.2.1. αναπτφςςεται ςτο κτιριο Δ1 και ςτο ιςόγειο και ςτον όροφο του
κτθρίου Δ2, Δ3, Δ4.

4.2.1.1. Ειςαγωγικά ςχόλια


Θ ενότθτα χωροκετείται ςτο κτιριο Δ1 και ςτο παρακείμενό του κτιριο Δ2-Δ3Δ4.



Ρρόκειται για τθν εκτενζςτερθ ςε φυςικό όγκο και κεματογραφία ενότθτα του
κυρίωσ κζματοσ τθσ ζκκεςθσ και ωσ εκ τοφτου χωροκετείται ςτο κτθριακό
ςφμπλεγμα του ςυγκροτιματοσ με το μεγαλφτερο εμβαδό.



Στθν ενότθτα παρουςιάηονται αντιπροςωπευτικά αντικείμενα από τισ
περιςςότερεσ ςυλλογζσ του Μουςείου, αντικείμενα κεραμικισ, κοςμικισ
ξυλογλυπτικισ, υφαντικισ, κεντθτικισ, μεταλλοτεχνίασ, κοςμικισ αργυροχοΐασ,
εργαλείων παραδοςιακϊν επαγγελμάτων, ηωγραφικισ και ενδυμαςιϊν.



Θ ενότθτα φιλοξενεί τισ υπο-ενότθτεσ:
o

Το κζλυφοσ τθσ κατοικίασ και ο δθμόςιοσ βίοσ

o

Ρρϊτεσ φλεσ, φυςικό περιβάλλον και οι επαγγελματίεσ τθσ
οικοδόμθςθσ

o

Ο «κφκλοσ τθσ ηωισ» και θ ηωι μζςα ςτο ςπίτι

o

Το δωμάτιο του Κεόφιλου

o

Το «μωςαϊκό» τθσ πόλθσ

o

Θ οικογζνεια ςτο τραπζηι

4.2.1.2. Βαςικά Μθνφματα ενότθτασ


Θ κατοικία (παραδοςιακι ελλθνικι κατοικία) και οι λειτουργίεσ που
επιτελοφνται ςε αυτι εκφράηουν τθν ατομικι, κοινωνικι, οικονομικι και εν
γζνει πολιτιςμικι ταυτότθτα του ανκρϊπου.
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Στθν κατοικία (παραδοςιακι ελλθνικι κατοικία) εξυπθρετοφνται βαςικζσ
ανάγκεσ του ανκρϊπου και επιτελοφνται βαςικζσ λειτουργίεσ/ προςταςία από
το περιβάλλον, τροφι, υγιεινι, φπνοσ, εργαςία.



Στθν κατοικία (παραδοςιακι ελλθνικι κατοικία) διαμορφϊνεται εν πολλοίσ θ
προςωπικότθτα του ατόμου και αναπτφςςονται οι οικογενειακζσ ςχζςεισ.



Στα αςτικά κζντρα μεταφζρονται παραδοςιακζσ πρακτικζσ και νοοτροπίεσ που
αφοροφν ςτθ ηωι ςτθν περιφζρεια, μζςα και ζξω από το ςπίτι.



Αντιςτρόφωσ, τάςεισ και πρακτικζσ που αναπτφςςονται ςτα αςτικά κζντρα
επιδροφν ςτθ μορφι τθσ παραδοςιακισ κατοικίασ και εν γζνει ςτισ κακθμερινζσ
πρακτικζσ.

4.2.1.3. Βαςικι Θεματογραφία ενότθτασ
Το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ ςκιαγραφείται αρχικά και με επάρκεια ςτο τεφχοσ για
το κεματικό περιεχόμενο των ενοτιτων και ςυγκεκριμζνα ςτισ ενότθτεσ «Κατοικία
και Διατροφι». Προκειμζνου για τθ διευκόλυνςθ του αναγνϊςτθ τθσ παροφςθσ,
ωςτόςο, αναφζρεται ενδεικτικά εδϊ θ κεματογραφία τθν οποία κα πραγματεφεται
θ εκκεςιακι ενότθτα και που εξυπθρετεί πολφ καλά τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ του
Μουςείου.



Στοιχεία τθσ τυπολογίασ και τθσ αρχιτεκτονικισ των οικιςτικϊν ενοτιτων που
απαντϊνται από τουσ οκωμανικοφσ χρόνουσ ζωσ τα μζςα του 20οφ αιϊνα (με
παραδείγματα από ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ)



o

Θπειρωτικι (Βορειοελλαδίτικθ)

o

Νθςιωτικι (Αιγαιοπελαγίτικθ)

o

Επτανθςιακι

o

Θ κατοικία των Σαρακατςάνων

o

Νεοκλαςικι κατοικία

o

Ρολυ (τετρα-. τριπλο-, διπλο-) κατοικία

Στοιχεία για τθν αποτφπωςθ τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ ςτθν
αρχιτεκτονικι διαφόρων οικιςτικϊν ενοτιτων
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Στοιχεία για τθ ςχζςθ τθσ δόμθςθσ/ αρχιτεκτονικισ ςε κάκε περιοχι, με το
περιβάλλον, τισ πρϊτεσ φλεσ, τισ πολιτιςμικζσ επιρροζσ ςε διαφορετικζσ
ιςτορικζσ περιόδουσ, τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ, τισ τεχνικζσ κ.λπ.



Στοιχεία για τθν πολεοδομικι ανάπτυξθ διαφορετικϊν οικιςμϊν και τον
κοινοτικό βίο



Στοιχεία για τον παραδοςιακό τρόπο οικοδόμθςθσ, τουσ επαγγελματίεσ τθσ
οικοδόμθςθσ και τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ τουσ



Στοιχεία για τον κακθμερινό βίο ςτουσ διάφορουσ τφπουσ τθσ παραδοςιακισ
κατοικίασ



Στοιχεία για τον εςωτερικό διάκοςμο διαφόρων τφπων τθσ κατοικίασ



Στοιχεία για τθ λαϊκι ηωγραφικι, αλλά και τθ «λόγια», επϊνυμθ καλλιτεχνικι
παραγωγι



Στοιχεία για το οικονομικό, νομικό, κοινωνικό πλαίςιο οικοδόμθςθσ, αγοράσπϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ τθσ κατοικίασ



Στοιχεία για τθ διατροφι και τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ ςε διαφορετικζσ
περιοχζσ και διαφορετικά κοινωνικά ςτρϊματα



Ικθ και ζκιμα που ςχετίηονται με τθν οικοδόμθςθ τθσ κατοικίασ και τθν
κακθμερινι διαβίωςθ

4.2.1.4. Στοιχεία από άλλεσ ενότθτεσ
Καταγωγι – Λςτορικό πλαίςιο – Ψυχαγωγία –Ανδρικι, Γυναικεία Εργαςία –
Κρθςκεία

4.2.1.5. Υπο _ενότθτεσ/ Εκκζματα/ Εκκεςιακά μζςα

Κτιριο Δ1
Το κζλυφοσ τθσ κατοικίασ και ο δθμόςιοσ βίοσ
Κατοικία και αρχιτεκτονικι, οικιςμοί και πολεοδομία, «των Ελλινων οι
κοινότθτεσ»
Ψηφιακό αλληλεπιδραςτικό ζκθεμα με 3D αναπαραςτάςεισ τύπων και μορφών
τησ νεώτερησ ελληνικήσ κατοικίασ και τησ πολεοδομίασ κάποιων οικιςμών
Περιγραφι
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Το ζκκεμα προβάλλεται ςε μία ι δφο μεγάλεσ επιτοίχιεσ οκόνεσ, όπου
«ςχθματίηονται» ςε τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ οικιματα από διάφορεσ
περιοχζσ και χρονικζσ περιόδουσ, θ κζςθ τουσ ςτον πολεοδομικό ιςτό του
οικιςμοφ ςτον οποίο εντάςςονται, άλλα κτίςματα και δθμόςιοι χϊροι του
οικιςμοφ κ.λπ., κακϊσ και το κοινωνικό και εν γζνει πολιτιςμικό πλαίςιο του
κάκε τόπου ςε δεδομζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ. Τθν προβολι χειρίηονται οι
επιςκζπτεσ μζςω μικρότερων οκονϊν αφισ που ςτινονται μπροςτά ςτισ
μεγάλεσ οκόνεσ. Ρροκειμζνου και πάλι να αναδειχκεί το ηιτθμα τθσ
ταυτότθτασ ςε ςχζςθ, αυτι τθ φορά, με τον τφπο τθσ κατοικίασ και τον τόπο
προζλευςθσ του, το «μενοφ» για τισ επιλογζσ του επιςκζπτθ περιλαμβάνει
τίτλουσ ι/ και επιγραμματικά κείμενα (μαρτυρίεσ, προςωπικζσ ιςτορίεσ,
παρακζματα από τθ λογοτεχνία κ.ά.) που ςυνδζουν τθν κατοικία που
παρουςιάηεται κάκε φορά με τον πικανό ιδιοκτιτθ τθσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ
ιςτορικι ςτιγμι: «Ο γαιοκτιμονασ τθσ Χίου μζνει...», «Θ αρχόντιςςα τθσ
Κζρκυρασ ζχει το ςπίτι τθσ...», «Ζνασ αγρότθσ ςτθ Κεςςαλία», «Ο Ζμποροσ
του Ρθλίου», «Πταν ιταν ζξι ετϊν ο Χριςτοσ ζμενε...», «Θ ηωι τον ζφερε
ςτθ Σάμο, όπου ζχτιςε το ςπίτι του όπωσ...» κ.ο.κ. Κάποιεσ αφθγιςεισ
εκφζρονται και ςτο πρϊτο πρόςωπο.
Εναλλακτικά, το ζκκεμα «διαςπάται» ςε μικρότερεσ οκόνεσ οι οποίεσ
ενςωματϊνονται ςε επιτοίχιο χάρτθ του ευρφτερου ελλαδικοφ, μεςογειακοφ
και βαλκανικοφ χϊρου (μορφολογικι/ αιςκθτικι ςφνδεςθ με το χάρτθ τθσ
ενότθτασ τθσ ειςαγωγισ). Κάκε οκόνθ ενεργοποιείται από το ςθμείο που
βρίςκεται και παρουςιάηει τφπουσ κατοικίασ που απαντϊνται ςτθ
γεωγραφικι περιοχι τθν οποία επιλζγει ο χριςτθσ. Με κάποιο ςφςτθμα
θλεκτρολογικισ/ ψθφιακισ υποδομισ ςτο χάρτθ (τφπου «φωτεινοφ
παντογνϊςτθ») ανάβουν ςθμειακά φϊτα ςε όλεσ τισ γεωγραφικζσ περιοχζσ,
όπου μπορεί κανείσ να δει παρόμοιουσ αρχιτεκτονικοφσ τφπουσ.
Καταδεικνφονται κατ’ αυτόν τον τρόπο ςυςχετιςμοί, επιδράςεισ, εξάπλωςθ
μορφϊν και προτφπων κ.λπ., πάντα μζςα ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά πλαίςια.
Εδϊ υπάρχει το πλεονζκτθμα των οκονϊν που αναρτϊνται ςε διαφορετικά
φψθ, ζτςι ϊςτε να εξυπθρετοφν παιδιά και ενιλικεσ χαμθλοφ αναςτιματοσ.
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Τζλοσ, το περιεχόμενο του εκκζματοσ και τα «μοντζλα» των κατοικιϊν
πλαιςιϊνονται [από] και εντάςςονται ςε αναπαραςτάςεισ οικιςμϊν που
εναλλάςςονται με ςτοιχεία για το ευρφτερο πολιτιςμικό πλαίςιο των
ελλθνικϊν κοινοτιτων (κοινοτικόσ, δθμόςιοσ, κοινωνικόσ, πολιτικόσ βίοσ
κ.λπ., όπωσ αποτυπϊνεται ςτο δομθμζνο και φυςικό περιβάλλον). Εδϊ
μποροφν να βοθκιςουν αποςπάςματα από τον ελλθνικό κινθματογράφο,
από ςειρζσ ιςτορικοφ περιεχομζνου, αρχειακό υλικό, πίνακεσ κ.λπ., με
ςχολιαςμό, μουςικι υπόκρουςθ και υπότιτλουσ.

Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί


να ςυςχετίςει τθ κζςθ και τθν αρχιτεκτονικι διαφορετικϊν τφπων
κατοικιϊν με το πολιτιςμικό τουσ πλαίςιο και τουσ εκάςτοτε
ιδιοκτιτεσ τουσ,



να παρουςιάςει ςτοιχεία για το δθμόςιο βίο ςτο πλαίςιο
διαφορετικϊν οικιςμϊν και κοινοτιτων.

Πρϊτεσ φλεσ, φυςικό περιβάλλον, οι επαγγελματίεσ τθσ οικοδόμθςθσ, ικθ και
ζκιμα...
«Εγκατάςταςθ» με φυςικά υλικά οικοδόμθςθσ, προβολι και αντικείμενα τθσ
ςυλλογισ
Περιγραφι
Στο ζκκεμα παρουςιάηονται με «καλλιτεχνικι» διάκεςθ κάποιεσ από τισ
βαςικζσ πρϊτεσ φλεσ τθσ παραδοςιακισ «οικοδομισ»: πζτρεσ (διαφορετικζσ
από κάκε τόπο), ξφλο, λάςπθ, άχυρα, κ.λπ. Χρθςιμοποιοφνται ωσ επιφάνεια
προβολισ ψθφιακϊν διαφανειϊν που «πζφτουν» εκ περιτροπισ και ςε
διαφορετικά ςθμεία των «υλικϊν μαηϊν» και που φζρουν πλθροφορία
(εικόνεσ, επιγραμματικά κείμενα, μαρτυρίεσ κ.ά.) ςχετικά με τθν «τζχνθ» και
τθν τεχνικι τθσ οικοδόμθςθσ, τισ ςυντεχνίεσ των επαγγελματιϊν τθσ
οικοδόμθςθσ, τθ χριςθ των πρϊτων υλϊν ςε διαφορετικά φυςικά
περιβάλλοντα κ.ο.κ. Ραραπλεφρωσ ι και ωσ μζροσ τθσ εγκατάςταςθσ
τοποκετοφνται ςχετικά εργαλεία από τισ ςυλλογζσ του Μουςείου, τεκμιρια
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από τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ (χάρτεσ με ςθμειωμζνεσ διαδρομζσ,
τεφτζρια, ςυναλλαγματικζσ, διαβατιρια, ςχζδια κ.λπ.) και ενδεχομζνωσ
αντικείμενα (ι και απεικονίςεισ) που ςχετίηονται με τθν εκιμοτυπία του
κτιςίματοσ. Τζλοσ, πλθςιάηοντασ τθν εγκατάςταςθ, ο επιςκζπτθσ κα ακοφςει
ςτο «βάκοσ» «μαςτόρουσ» να μιλοφν ςτθ ςυνκθματικι τουσ γλϊςςα ι/ και
πιο εφλθπτεσ μαρτυρίεσ από τθν εργαςία τουσ. Εξετάηεται θ πικανότθτα
χριςθσ τμιματοσ του αφλειου χϊρου του κτθρίου Δ, προκείμενου να
εκτεκοφν και εκεί «εγκαταςτάςεισ» πρϊτων υλϊν ι ίςωσ και
αναπαραςτάςεισ χαρακτθριςτικϊν δομικϊν/ αρχιτεκτονικϊν ςτοιχείων ςε
πρϊιμα ςτάδια τθσ καταςκευισ τουσ (βλ. και ανάκεςθ ςε καλλιτζχνεσ).
Θ εκκεςιακι ενότθτα ολοκλθρϊνεται με τθν παρουςίαςθ πλείςτου
αρχειακοφ υλικοφ που με διαφορετικοφσ τρόπουσ τεκμθριϊνει τθ
κεματογραφία τθσ: προικοςφμφωνα, ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα, ΦΕΚ με
νομολογία, μαρτυρίεσ, παρακζματα από τθ λογοτεχνία και τθν ταξιδιωτικι
λογοτεχνία, περιθγθτικά χαρακτικά και ηωγραφικά ζργα, κ.ά.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
 να παρουςιάςει τουσ «επαγγελματίεσ» τθσ οικοδόμθςθσ και τθν τζχνθ
τουσ,
 να «ςυηθτιςει» για κζματα που ςυνδζουν τθν παραδοςιακι κατοικία με
το φυςικό περιβάλλον.

Κείμενα ενότθτασ


Θ εκκετικι ενότθτα ςτο κτιριο Δ1 ολοκλθρϊνεται με ζνα ειςαγωγικό κείμενο
που αναφζρεται ςτουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενό τθσ.



Επίςθσ κείμενα/ οδθγίεσ και τίτλοι ςυνοδεφουν όλα τα εκκζματα τθσ
ενότθτασ.
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ΚΤΘΛΟ Δ2, Δ3, Δ4
ΛΣΟΓΕΛΟ
Ο «κφκλοσ τθσ ηωισ» και θ ηωι μζςα ςτο ςπίτι
Κουκλόςπιτα – Αναπαραςτάςεισ εςωτερικϊν διαφορετικϊν παραδοςιακϊν
κατοικιϊν, θχθτικά ντοκουμζντα και άλλο εποπτικό υλικό και ομαδοποιιςεισ
αντικειμζνων τθσ ςυλλογισ που αποτελοφν ςθμαντικό τμιμα τθσ οικοςκευισ
Περιγραφι
Σκθνικζσ αναπαραςτάςεισ εςωτερικϊν διαφορετικϊν μορφϊν κατοικιϊν ςε
μορφι κουκλόςπιτου (μακζτεσ μινιατοφρεσ), ι δωμάτια-μινιατοφρεσ ςε
τομι, ςυνοδεφονται από αφθγιςεισ, μαρτυρίεσ, τραγοφδια, μοιρολόγια,
αλλθλογραφία, αποςπάςματα από παραμφκια, τθ λογοτεχνία κ.ο.κ.,
αποκαλφπτοντασ ςθμαντικζσ ςτιγμζσ από τθν κακθμερινι ηωι ςτο ςπίτι, τθ
ςθμαςία τθσ οικογζνειασ, του γάμου, τθν υγιεινι, τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ,
τθν κακαριότθτα, τα ικθ και τα ζκιμα, τθ κζςθ (τθν πραγματικι ςτο χϊρο
και τθ ςυμβολικι) των διαφορετικϊν προςϊπων που μοιράηονται μια
κατοικία (άνδρασ, γυναίκα, παιδί, παπποφσ κ.λπ.), το τελετουργικό που
ςχετίηεται με τθ γζννθςθ και το κάνατο, τθ ηωι των παιδιϊν κ.ο.κ. Εδϊ,
μπορεί να γίνεται ςφνδεςθ και με κάποιεσ από τισ ιςτορίεσ που ζχουν
αρχίςει να ξετυλίγονται ςτο ψθφιακό ζκκεμα τθσ ενότθτασ για το κζλυφοσ
των κατοικιϊν. Οι «ιςτορίεσ» που περιβάλλουν τθν ζκκεςθ των
«κουκλόςπιτων» ακοφγονται ςα ψίκυροι όταν ο επιςκζπτθσ πλθςιάςει
αρκετά κοντά ςτα εκκζματα. Κάποιεσ «γωνιζσ» από το εςωτερικό των
κατοικιϊν που αναπαρίςτανται μοιάηουν να «ξεφεφγουν» από τα δωμάτια
των «κουκλόςπιτων» και να παρουςιάηονται αυτι τθ φορά ςε φυςικό
μζγεκοσ (π.χ. μία καςζλα με ζναν κακρζφτθ, ζνα ςπερβζρι που αρχίηει να
«ξεδιπλϊνεται» προκειμζνου να «δθλϊςει» τισ πραγματικζσ του διαςτάςεισ,
μία κοφνια μωροφ και παιδικά ροφχα κ.ο.κ.). Οι μινιατοφρεσ αυτζσ
εκτίκενται ςε ςχζςθ (πίςω από; δίπλα;) με ζνα ι δφο αντικείμενα που
προζρχονται από οικοςκευι με προζλευςθ από τθ γεωγραφικι περιοχι τθσ
οποίασ τθν κατοικία αναπαριςτοφν. Ρλείςτα άλλα ςυναφι και ομοειδι
αντικείμενα τθσ ςυλλογισ από διαφορετικζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ
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εκτίκενται πλζον ςε προκικεσ και ςυνοδεφονται και αυτά από θχθτικά και
άλλα ντοκουμζντα ι επιγραμματικά κείμενα. Σε προκικεσ μποροφν να
εκτίκενται και ςφνολα από οικοςκευζσ με ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι ι
κοινωνικοπολιτιςμικι προζλευςθ (π.χ. οικοςκευι αρχοντικϊν/ αςτικϊν
ςπιτιϊν από διαφορετικζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ, οικοςκευι με ποικίλα
αντικείμενα από το ςκυριανό ςπίτι κ.ο.κ.).
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
 να παρουςιάςει με «παιγνιϊδθ» τρόπο ςκθνζσ από τον ιδιωτικό βίο
ςε διάφορουσ τφπουσ κατοικίασ από διαφορετικά πολιτιςμικά
πλαίςια,
 να μυιςει τον επιςκζπτθ ςτα «άδυτα» τθσ κακθμερινότθτασ των
ανκρϊπων τθσ περιόδου που εξετάηει θ ζκκεςθ,
 να παρουςιάςει αντικείμενα των ςυλλογϊν που ςχετίηονται με τον
κακθμερινό βίο.

Το δωμάτιο του Θεόφιλου
Αναςφςταςθ αποτοιχιςμζνων τοιχογραφιϊν από οικία τθσ Μυτιλινθσ/
αναπαράςταςθ του ολόγραφου δωματίου απ’ όπου αποτοιχίςτθκαν
Περιγραφι
Στο πλαίςιο των ςκθνικϊν αναπαραςτάςεων τθσ παραπάνω υπο-ενότθτασ
εκτίκενται οι τοιχογραφίεσ με ζργα του Κεόφιλου, από δωμάτιο οικίασ τθσ
Μυτιλινθσ που ζχει μεταφερκεί αυτοφςιο ςτο ΜΕΛΤ. Θ ζκκεςθ ςυνοδεφεται
από εποπτικό και άλλο υλικό ςχετικό με τθν τάςθ ηωγραφικισ διακόςμθςθσ
που επικρατεί ςτα «μεςαία» και «αρχοντικά» ςπίτια του τζλουσ του 19ου
αιϊνα και των αρχϊν του 20οφ, με τθ χριςθ του ςυγκεκριμζνου δωματίου
και ενδεχομζνωσ με τον υπόλοιπο διάκοςμό του (επίπλωςθ, αντικείμενα
κλπ.), τουσ κατοίκουσ τθσ οικίασ (ι ςυναφϊν οικιϊν) και τθ ςχζςθ τουσ με
τουσ «πλανόδιουσ» ηωγράφουσ, τθ λαϊκι ηωγραφικι και τθ κζςθ τθσ ςτο
ςπίτι κ.ο.κ.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
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 να παρουςιάςει μία ςθμαντικι μορφι διακόςμθςθσ του εςωτερικοφ
αρχοντικϊν κατοικιϊν,
 να παρουςιάςει ζνα ςθμαντικό επϊνυμο καλλιτζχνθ τθσ
παραδοςιακισ ηωγραφικισ.

Το «μωςαϊκό» τθσ πόλθσ
Προκικθ/ εςωτερικό κατοικίασ με ςτοιχεία/ αντικείμενα από διαφορετικά
ςπίτια/ διαμερίςματα μεγάλων αςτικϊν κζντρων του Μεςοπολζμου και
μετζπειτα – εποπτικό υλικό και οπτικοακουςτικζσ παραγωγζσ
Περιγραφι
Θ προκικθ/ δωμάτιο (γενικοφ περιεχομζνου, δεν χαρακτθρίηεται δθλαδι ωσ
ςάλα, υπνοδωμάτιο κ.λπ.) παρουςιάηει αντικείμενα από τθν οικοςκευι
κατοικιϊν από διαφορετικζσ περιοχζσ και χρονικζσ ςτιγμζσ του 20οφ αιϊνα.
Στθν «επίπλωςθ» εντάςςονται και αντικείμενα που βρζκθκαν
εγκαταλελειμμζνα ςτο οικοδομικό τετράγωνο που κα φιλοξενιςει το
Μουςείο. Τα εκκζματα αυτά ςυνδυάηονται μεταξφ τουσ ςε ιδιότυπα
διακοςμθτικά ςφνολα (π.χ. τςεβρζσ πάνω ςτο ραδιόφωνο, κεντθμζνθ
κουρτίνα ςτο παράκυρο, κζντθμα ςε «αμπαηοφρ» κ.ο.κ.) και ςυνοδεφονται
από εποπτικό υλικό (μαρτυρίεσ, λογοτεχνία, λαϊκά αναγνϊςματα,
δθμοςιεφματα ςτον Τφπο, αναφορζσ ςε ιςτορικά γεγονότα, διαφθμίςεισ
κ.λπ.) όπωσ και από οπτικοακουςτικζσ παραγωγζσ (τραγοφδια ςε
γραμμόφωνα και «πικάπ», εκπομπζσ που «ακοφγονται» ςε ςυςκευζσ
ραδιοφϊνου ι προβάλλονται ςε δζκτεσ τθλεόραςθσ κ.ο.κ.) που ο επιςκζπτθσ
ενεργοποιεί με «μοχλοφσ/ διακόπτεσ». Το υλικό αυτό καταδεικνφει ςε κάκε
περίπτωςθ «τθν πορεία» του ανκρϊπου τθσ περιφζρειασ προσ τα αςτικά
κζντρα και εν γζνει τθ διατιρθςθ τθσ μνιμθσ τθσ παραδοςιακισ ηωισ ςτα
αςτικά κζντρα του 20οφ αιϊνα, ενδεχομζνωσ ζωσ και ςιμερα, ςίγουρα,
όμωσ, ζωσ τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980 και τθν ζνταξθ τθσ χϊρασ ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
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 να καταδείξει τθ ςταδιακι μετεγκατάςταςθ των πλθκυςμϊν τθσ
περιφζρειασ ςτα αςτικά κζντρα ςε διαφορετικζσ περιόδουσ του 20οφ
αιϊνα και τισ αλλαγζσ ςτθ φυςιογνωμία τουσ,
 να καταδείξει τθ διατιρθςθ πρακτικϊν που αναπαράγονται
«νοςταλγικά» ςτισ κατοικίεσ των αςτικϊν κζντρων του 20οφ αιϊνα,
 να αφθγθκεί διαφορετικζσ ιςτορίεσ αντικειμζνων και να καταδείξει
τθν πορεία τουσ ςτο χρόνο.

Κείμενα ενότθτασ


Θ εκκετικι ενότθτα ςτο ιςόγειο του κτθρίου Δ2-Δ3-Δ4 ολοκλθρϊνεται με ζνα
ειςαγωγικό κείμενο που αναφζρεται ςτουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενό τθσ.



Επίςθσ κείμενα/ οδθγίεσ και τίτλοι ςυνοδεφουν όλα τα εκκζματα τθσ
ενότθτασ.

ΚΤΘΛΟ Δ2, Δ3, Δ4
ΟΟΦΟΣ
Θ οικογζνεια ςτο τραπζηι
Τραπζηια πολλαπλισ αφισ και φυςικά εκκζματα/ αντικείμενα
Περιγραφι
Εκτίκενται τραπζηια πολλαπλισ αφισ (ψθφιακζσ προβολζσ ςε απλά λευκά
τραπζηια). Το περιεχόμενο των προβολϊν ςυντίκεται από πλθροφορίεσ
ςχετικζσ με τθ διατροφι ςε διαφορετικζσ περιοχζσ του ευρφτερου
ελλαδικοφ χϊρου αλλά και διαφόρων κοινωνικϊν ςτρωμάτων ςτισ περιοχζσ
αυτζσ, με τα βαςικά είδθ τθσ παραδοςιακισ ελλθνικισ διατροφισ, με τισ
επιδράςεισ που επιδζχεται θ παραδοςιακι ελλθνικι διατροφι από Ανατολι
και Δφςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ και ςε διαφορετικζσ
περιόδουσ τθσ νεϊτερθσ ελλθνικισ ιςτορίασ, με τθν τελετουργία τθσ
εςτίαςθσ ςε διάφορα ελλθνικά ςπίτια, με τα διατροφικά ζκιμα κατά τισ
εορταςτικζσ περιόδουσ, τα γεφματα που ςυνδζονται με τθν τελετουργία των
ςθμαντικϊν ςτιγμϊν ςτθ ηωι του ανκρϊπου, απεικονίςεισ παραδοςιακϊν
«πιάτων» κ.ο.κ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ προςφζρονται ςτον επιςκζπτθ μζςα
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από μαρτυρίεσ, προςωπικζσ ιςτορίεσ, αποκάλυψθ ςυνταγϊν που ςυνδζονται
με τθ γεωργικι και κτθνοτροφικι παραγωγι κάποιου τόπου ι με ιςτορικά
γεγονότα που επθρεάηουν καταλυτικά τθ διατροφι των Ελλινων (ζλευςθ
βαςιλείασ, ειςροι προςφφγων από τθ Μικρά Αςία κ.λπ.), περιγραφζσ ςτθ
λογοτεχνία και ςτθν ταξιδιωτικι λογοτεχνία κ.ο.κ. Το ζκκεμα δίνει
ενδεχομζνωσ τθ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ να προςφζρουν και τθ δικι
τουσ μαρτυρία για τθ διατροφι ςτον τόπο τουσ, ςτθν οικογζνειά τουσ,
μυςτικζσ ςυνταγζσ κ.λπ. Σε μια πιο φιλόδοξθ εκδοχι, το ζκκεμα δίνει επίςθσ
τθ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ να παραγγείλουν εξ αποςτάςεωσ το
παραδοςιακό πιάτο θμζρασ ςτο κυλικείο ι ςτο εςτιατόριο του Μουςείου, το
οποίο κα «προτείνει» ςυνταγζσ που παρουςιάηονται ςτο ζκκεμα. Στισ
αίκουςεσ του ορόφου εκτίκενται επίςθσ τραπζηια με πρωτότυπα αυτι τθ
φορά αντικείμενα από τισ ςυλλογζσ του Μουςείου και ςχετικζσ με όλα τα
παραπάνω πλθροφορίεσ.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
 να παρουςιάςει τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των Ελλινων και το
τελετουργικό τθσ εςτίαςθσ ςε βάκοσ χρόνου,
 να ςυνδζςει το παρελκόν με το παρόν μζςα από το κζμα τθσ
διατροφισ.

Κείμενα ενότθτασ


Θ εκκετικι ενότθτα ςτον όροφο του κτθρίου Δ2-Δ3-Δ4 ολοκλθρϊνεται με
ζνα ειςαγωγικό κείμενο που αναφζρεται ςτουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενό
τθσ.



Επίςθσ κείμενα/ οδθγίεσ και τίτλοι ςυνοδεφουν όλα τα εκκζματα τθσ
ενότθτασ.
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4.2.2. Ρϊσ διαςκεδάηουν/ Ρϊσ διαςκεδάηετε;
εναλλακτικά Νεϊτεροσ Ελλθνιςμόσ και Ψυχαγωγία
Θ ενότθτα 4.2.2. αναπτφςςεται ςτο κτιριο Ε

4.2.2.1. Ειςαγωγικά ςχόλια


Θ ενότθτα χωροκετείται ςτο κτιριο Ε.



Στθν ενότθτα παρουςιάηονται κατά κφριο λόγο πλείςτα αντικείμενα από τθ
ςυλλογι του Κεάτρου Σκιϊν αλλά και αντικείμενα από τισ ςυλλογζσ μουςικϊν
οργάνων και μεταμφιζςεων. Επίςθσ, παρουςιάηονται λίγα αντικείμενα που
ςχετίηονται με τθν «τελετουργία» των πανθγυριϊν, τθν τζλεςθ μυςτθρίων, τθν
εκκλθςιαςτικι λειτουργία και τθν ενδυμαςία και επομζνωσ αντικείμενα από τισ
ςυλλογζσ κεραμικισ, κοςμικισ ξυλογλυπτικισ, μεταλλοτεχνίασ, κοςμικισ και
εκκλθςιαςτικισ αργυροχοΐασ και ενδυμαςιϊν.



Θ ενότθτα φιλοξενεί τισ υπο-ενότθτεσ:
o

Το Κζατρο Σκιϊν και ο κεντρικόσ του ιρωασ ο Καραγκιόηθσ

o

Οι «δρόμοι» τθσ Δφςθσ και τθσ Ανατολισ ςτισ μορφζσ τθσ
ψυχαγωγίασ

Με χιουμοριςτικι διάκεςθ θ υπο -ενότθτα «Το Κζατρο Σκιϊν και ο κεντρικόσ
του ιρωασ ο Καραγκιόηθσ» «διαχζεται» ςχεδόν ςε όλθ τθ μόνιμθ ζκκεςθ του
Μουςείου με εκκζματα που απεικονίηουν ςτοιχεία από τθ κεματογραφία των
άλλων εκκεςιακϊν ενοτιτων.

4.2.2.2. Βαςικά Μθνφματα ενότθτασ


Ρολλά ζκιμα και παραδόςεισ που ςυνδζονται με τθν ψυχαγωγία του νεϊτερου
ελλθνιςμοφ ανάγονται ςτα χρόνια τθσ οκωμανικισ περιόδου.



Ρολλά ζκιμα και παραδόςεισ που ςυνδζονται με τθν ψυχαγωγία ςχετίηονται με
τον εορταςτικό κφκλο τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ.



Λαϊκζσ παραδόςεισ που ςυνδζονται με τθν ψυχαγωγία επθρεάηουν, αλλά και
επθρεάηονται από αντίςτοιχεσ ευρωπαϊκζσ (κυρίωσ από το 19ο αιϊνα και
ζπειτα).
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Μχνθ πολλϊν λαϊκϊν παραδόςεων διακρίνονται ςτισ εκφράςεισ τθσ ψυχαγωγίασ
του ςφγχρονου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ.



Ο Καραγκιόηθσ αποτελεί το δθμοφιλζςτερο λαϊκό κζατρο/ δθμοφιλζςτερθ
μορφι ψυχαγωγίασ ζωσ και τα μζςα του 20οφ αιϊνα.



«Ο Καραγκιόηθσ αποτελεί ςυμπφκνωςθ του λαϊκοφ πνεφματοσ και εκφράηει
εμπειρίεσ από τθν κοινωνικι και πολιτικι ηωι του λαοφ, με ςτόχο τθν
ψυχαγωγία του».

4.2.2.3. Βαςικι Θεματογραφία ενότθτασ
Το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ ςκιαγραφείται αρχικά και με επάρκεια ςτο τεφχοσ για
το κεματικό περιεχόμενο των ενοτιτων και ςυγκεκριμζνα ςτθν ενότθτα «Η Συλλογι
του Θεάτρου Σκιϊν». Επίςθσ, ςτοιχεία για τθ κεματογραφία τθσ ενότθτασ υπάρχουν
ςτο τεφχοσ για τθν ιςτορικι υποςτιριξθ τθσ μουςειολογικισ μελζτθσ. Προκειμζνου
για τθ διευκόλυνςθ του αναγνϊςτθ τθσ παροφςθσ, ωςτόςο, αναφζρεται ενδεικτικά
εδϊ θ κεματογραφία τθν οποία κα πραγματεφεται θ εκκεςιακι ενότθτα και που
εξυπθρετεί πολφ καλά τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ του Μουςείου.


Ο Καραγκιόηθσ και το Λαϊκό Κζατρο ςκιϊν από τθν εποχι τθσ τουρκοκρατίασ
ζωσ και ςιμερα



Στοιχεία για άλλεσ μορφζσ τθσ ψυχαγωγίασ-διαςκζδαςθσ που απατϊνται ςτθν
ελλθνικι παραδοςιακι κοινωνία αλλά και ςτθν «κουλτοφρα» των αςτικϊν
κζντρων
Ενδεικτικά:
o

Ρανθγφρια

o

Ρερίπατοι

o

Επιςκζψεισ/ χοροί

o

Εκκλθςία

o

Νυχτζρια

o

Λουτρά

o

Ραιχνίδι

o

Το μελόδραμα ςτισ ελλθνικζσ πόλεισ/ Το χορόδραμα

o

Καρναβάλια

o

Καφενεία-λζςχεσ
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o

Κινθματογράφοσ

o

Ακλθτιςμόσ

o

Μουςικζσ ςκθνζσ (καφζ ςαντάν)

o

αδιόφωνο

4.2.2.4. Στοιχεία από άλλεσ ενότθτεσ
Λςτορικό πλαίςιο – Ανδρικι Εργαςία – Κρθςκεία – Ενδυμαςία

4.2.2.5. Υπο _ενότθτεσ/ Εκκζματα/ Εκκεςιακά μζςα

ΑΛΚΟΥΣΑ δεξιά τθσ ειςόδου του κτθρίου κατά τθν
είςοδο του επιςκζπτθ ςε αυτό
Θ πορεία από τθν Άπω Ανατολι μζχρι τον «Ζλλθνα Καραγκιόηθ» και τουσ
ςυμπρωταγωνιςτζσ του
Οπτικοακουςτικι παραγωγι που αλλθλεπιδρά με τισ «ςκιζσ» των επιςκεπτϊν
Περιγραφι
Με τθν είςοδό τουσ ςτθν αίκουςα οι επιςκζπτεσ και οι «ςκιζσ» τουσ
προχωροφν μαηί με φιγοφρεσ του κεάτρου ςκιϊν που εμφανίηονται ςε
μακρόςτενθ οκόνθ προβολισ (προςομοιάηει μπερτζ). Ρρϊτα εμφανίηονται
οι φιγοφρεσ με καταγωγι από τθν Άπω Ανατολι, ακολουκοφν αυτζσ τθσ
εγγφσ Ανατολισ και τελευταίεσ ζρχονται οι εξελλθνιςμζνεσ φιγοφρεσ. Θ
πορεία τουσ από τα βάκθ τθσ Αςίασ μζχρι τθ Βαλκανικι και τθ Μεςόγειο
αποτυπϊνεται γραμμικά ςε χάρτθ.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
 Να καταδείξει τθν ιςτορικι πορεία του κεάτρου ςκιϊν
 Να ειςαγάγει τον επιςκζπτθ ςτθν ενότθτα εντάςςοντάσ τον ςτο
«παιχνίδι των ςκιϊν».
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Ο Καραγκιόηθσ και το Θζατρο Σκιϊν
Εικονογράφθςθ τθσ τζχνθσ του Καραγκιοηοπαίχτθ από τθν παραγωγι όλων των
απαραίτθτων εργαλείων/ μζςων για τθν παράςταςθ μζχρι τθ ςτιγμι τθσ
παράςταςθσ. Πρωτότυπα αντικείμενα/ οπτικοακουςτικι παραγωγι
Περιγραφι
Τα ςτάδια παραγωγισ των εργαλείων και των μζςων του καραγκιοηοπαίχτθ
«ξεδιπλϊνονται» ςτο πλαίςιο τθσ δθμιουργίασ μιασ «φανταςτικισ
παράςταςθσ» ι/ και ενόσ «μακιματοσ» για το μακθτευόμενο
καραγκιοηοπαίχτθ. Ο καταξιωμζνοσ καραγκιοηοπαίχτθσ «κινείται» μεταξφ
των εργαλείων τθσ παράςταςθσ, δθμιουργεί φιγοφρεσ, ρεκλάμεσ, ςκθνικά,
δίνει οδθγίεσ, παίρνει αποφάςεισ, εκφράηει ιδζεσ, ξεναγεί ςτθ ςυλλογι κ.ο.κ.
Θ μουςικι, ο λόγοσ κ.λπ. εντάςςονται ςτθν παρουςίαςθ αυτι. Ο
καραγκιοηοπαίχτθσ εμφανίηεται ςε ψθφιακι αναπαραγωγι είτε ωσ φιγοφρα
ςε «black box» είτε κινθματογραφθμζνοσ πίςω από μπερντζ. Άλλα πρόςωπα
που ενδεχομζνωσ ςυμμετζχουν ςτθν παράςταςθ (π.χ. οι μουςικοί)
εμφανίηονται τισ κατάλλθλεσ ςτιγμζσ ςτθν ψθφιακι παραγωγι. Σε κάποια
ςθμεία τθσ παρουςίαςθσ ο επιςκζπτθσ μπορεί να ςυμμετάςχει και αυτόσ ωσ
δθμιουργόσ με χριςθ αντιγράφων. Θ ενότθτα «κλείνει» με ςτθμζνα όλα τα
απαραίτθτα για τθν παράςταςθ, ςε περίοπτθ κζςθ. Αποςπάςματα από
διαφορετικζσ παραςτάςεισ και από διαφορετικοφσ δθμιουργοφσ
«παίηονται» ςε προκακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα, είτε με τθν
υποςτιριξθ κάποιου ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ είτε με παρουςία του ίδιου
του καραγκιοηοπαίχτθ. Θ αίκουςα μπορεί να δίνει αφαιρετικά τθν αίςκθςθ
καφενείου, όπου αναπαφονται οι επιςκζπτεσ.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
 να καταδείξει όλα τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με μία παράςταςθ του
Καραγκιόηθ
 να αναδείξει τθν τζχνθ και τθν προςωπικότθτα του Καραγκιοηοπαίχτθ
και τισ επιρροζσ που επιδζχεται το ζργο του.
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ΑΛΚΟΥΣΑ αριςτερά τθσ ειςόδου του κτθρίου κατά τθν
είςοδο του επιςκζπτθ ςε αυτό
Οι «δρόμοι» τθσ Δφςθσ και τθσ Ανατολισ ςτισ μορφζσ τθσ ψυχαγωγίασ
Παρουςίαςθ των «τρόπων» ψυχαγωγίασ μζςα από άλλουσ τρόπουσ
ψυχαγωγίασ... Φυςικά εκκζματα/ ψθφιακζσ παραγωγζσ
Περιγραφι
Ραράταξθ ςθμειολογικά φορτιςμζνων αντικειμζνων, φυςικϊν ι/και
ψθφιακϊν εκκεμάτων που ςχετίηονται με τθν ψυχαγωγία των Ελλινων
ςτουσ νεϊτερουσ χρόνουσ: εςωτερικά ςπιτιϊν, μουςικά όργανα, βιβλία με
λογοτεχνικά ζργα, δθμοςιεφματα από τον Τφπο, ςτολζσ από καρναβάλια και
παραδοςιακά δρϊμενα, εικόνεσ από «περαντηάδεσ» και εςωτερικά
εκκλθςιϊν, ςκθνι κεάτρου, κουκλοκζατρου, χοροδράματοσ κ.λπ.
Σε πολλζσ περιπτϊςεισ το ζνα «είδοσ» αναφζρεται ςτο άλλο είδοσ και θ
αφιγθςθ «φτάνει» ενδεικτικά μζχρι τισ μζρεσ μασ.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
 να μυιςει τον επιςκζπτθ ςτισ μορφζσ τθσ ψυχαγωγίασ ςτο νεϊτερο
ελλθνικό πολιτιςμό, κάποιεσ από τισ οποίεσ επιβιϊνουν ζωσ τισ μζρεσ
μασ.

Κείμενα ενότθτασ


Θ εκκετικι ενότθτα ολοκλθρϊνεται με ζνα ειςαγωγικό κείμενο που
αναφζρεται ςτουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενό τθσ.



Επίςθσ κείμενα/ οδθγίεσ και τίτλοι ςυνοδεφουν όλα τα εκκζματα τθσ
ενότθτασ.
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4.2.3. Τι δουλειά κάνουν;/ Τι δουλειά κάνετε;
εναλλακτικά Εργαςία και απαςχόλθςθ ςτθ Νεϊτερθ Ελλάδα
Θ ενότθτα 4.2.3. αναπτφςςεται ςτα κτιρια Μ και Η τα οποία ςυναποτελοφν μία
ενότθτα

Κτιριο Μ
4.2.3.1. Ειςαγωγικά ςχόλια


Στο κτιριο Μ χωροκετείται κεματικι ενότθτα που αναφζρεται εν γζνει ςε όψεισ
τθσ ανδρικισ και τθσ γυναικείασ εργαςίασ ςτο νεϊτερο ελλθνικό πολιτιςμό.



Στθν ενότθτα παρουςιάηονται κατά κφριο λόγο αντικείμενα από τθ ςυλλογι
εργαλείων των λεγόμενων παραδοςιακϊν επαγγελμάτων αλλά και «προϊόντα»
των επαγγελμάτων αυτϊν.



Θ ενότθτα φιλοξενεί τισ υπο-ενότθτεσ:
o

Επαγγζλματα και αςχολίεσ του πρόςφατου παρελκόντοσ

o

Εργαςτθριακι τζχνθ

o

Οι «επαγγελματίεσ» του πρόςφατου παρελκόντοσ, επαγγελματικι
και κοινωνικι κινθτικότθτα

4.2.3.2. Βαςικά μθνφματα ενότθτασ
 Ο λεγόμενοσ λαϊκόσ πολιτιςμόσ «παράγεται» και αναπτφςςεται κατά κφριο λόγο
ςτο πλαίςιο των ελλθνικϊν παραδοςιακϊν κοινοτιτων και των οικονομικϊν,
εργαςιακϊν και εν γζνει πολιτιςμικϊν ςυνιςταμζνων τουσ.
 Ο λεγόμενοσ λαϊκόσ πολιτιςμόσ παράγεται και αναπτφςςεται από ανκρϊπουσ
που εργάηονται κατά κφριο λόγο ςτον πρωτογενι και δευτερογενι τομζα τθσ
εργαςίασ αλλά και ςτον τριτογενι.
 Θ παραδοςιακι εργαςία παράγει προϊόντα για «αυτοκατανάλωςθ» αλλά και για
το εμπόριο.
 Θ λεγόμενθ λαϊκι τζχνθ αποτυπϊνεται κατά κφριο λόγο ςε χρθςτικά
αντικείμενα, προϊόντα τθσ παραδοςιακισ εργαςίασ.
 Στισ ελλθνικζσ παραδοςιακζσ κοινότθτεσ οι γυναίκεσ διαδραματίηουν ςθμαντικό
ρόλο ςτθν εργαςία.
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4.2.3.3. Βαςικι κεματογραφία ενότθτασ
Στοιχεία για περιεχόμενο τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ τθσ ενότθτασ υπάρχουν ςτο τεφχοσ
για το κεματικό περιεχόμενο των ενοτιτων. Προκειμζνου για τθ διευκόλυνςθ του
αναγνϊςτθ τθσ παροφςθσ, ωςτόςο, αναφζρεται ενδεικτικά εδϊ θ κεματολογία τθν
οποία κα πραγματεφεται θ εκκεςιακι ενότθτα και που εξυπθρετεί πολφ καλά τουσ
αρχικοφσ ςτόχουσ του Μουςείου.
 Στοιχεία για τθν παραδοςιακι εργαςία ςτον πρωτογενι τομζα τθσ παραγωγισ –
επαγγζλματα, τεχνικζσ, προϊόντα, αξιοποίθςθ πρϊτων υλϊν και
περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν/ εν γζνει ςχζςθ με το περιβάλλον, ςυνκικεσ και
ςυνιςταμζνεσ τθσ εργαςίασ, οικονομικζσ ςυνιςτϊςεσ, ικθ και ζκιμα
 Στοιχεία για τθν εργαςία ςτο δευτερογενι τομζα τθσ παραγωγισ –επαγγζλματα,
τεχνικζσ, προϊόντα, ςυνκικεσ και ςυνιςταμζνεσ τθσ εργαςίασ, ςυντεχνίεσ,
οικονομικζσ ςυνιςτϊςεσ, ικθ και ζκιμα
 Στοιχεία για τθν εργαςία ςτον τριτογενι τομζα τθσ παραγωγισ - επαγγζλματα,
ςυνκικεσ και ςυνιςταμζνεσ τθσ εργαςίασ, οικονομικζσ ςυνιςτϊςεσ
 Στοιχεία για το προφίλ των Ελλινων «επαγγελματιϊν» ςτθ διάρκεια των αιϊνων
που πραγματεφεται θ ζκκεςθ – επαγγελματικι και κοινωνικι κινθτικότθτα
 Στοιχεία για τθν οικονομία και τθν κοινωνία ςτα πλαίςια τθσ Οκωμανικισ
Αυτοκρατορίασ και του νζου ελλθνικοφ κράτουσ
 Στοιχεία για τθν παιδεία, τθν εκπαίδευςθ, τθ μακθτεία ςτα επαγγζλματα

4.2.3.4. Στοιχεία από το εννοιακό περιεχόμενο των άλλων ενοτιτων
Ψυχαγωγία – Κατοικία – Καταγωγι – Λςτορικό πλαίςιο – Κρθςκεία
4.2.2.5. Υπο _ενότθτεσ/ Εκκζματα/ Εκκεςιακά μζςα

ΛΣΟΓΕΛΟ
Επαγγζλματα και αςχολίεσ του πρόςφατου παρελκόντοσ
Φυςικά αντικείμενα και ψθφιακζσ οπτικοακουςτικζσ παραγωγζσ μζςα από το
φωτογραφικό φακό
Περιγραφι
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Ρρόκειται για ςυμβολικι/ ςθμειολογικι αναπαράςταςθ τθσ εργαςίασ, κατά
κφριο λόγο ςτον πρωτογενι τομζα τθσ παραγωγισ.
Εργαλεία και προϊόντα ομαδοποιοφνται ανά επαγγελματικι κατθγορία/
παρουςιάηονται περιςςότερεσ τθσ μίασ ομάδασ μαηί. Σε κεντρικι κζςθ
ςτινεται πρωτότυπθ φωτογραφικι μθχανι των αρχϊν του 20οφ αιϊνα από
τισ ςυλλογζσ του Μουςείου αλλά και πιςτό αντίγραφό τθσ που
διαμορφϊνεται ζτςι ϊςτε να φζρει κρυμμζνο τεχνολογικό εξοπλιςμό. Οι
επιςκζπτεσ κοιτοφν μζςα από το φακό τθσ μθχανισ και ενεργοποιοφν τθν
προβολι που «κρφβεται» μζςα ςτο ζκκεμα με μθχανικό τρόπο (ςαν να
«βγάηουν» φωτογραφία). Μποροφν ζτςι να παρακολουκιςουν πολφ
ςφντομεσ προβολζσ (δεν υπερβαίνουν ςε διάρκεια το ζνα λεπτό) που
αναφζρονται ςε προςωπικζσ ιςτορίεσ, μαρτυρίεσ κ.λπ. ςχετικζσ με τα
επαγγζλματα που παρουςιάηονται μζςω των εργαλείων τουσ ςτθν ζκκεςθ.
Ακοφγεται ο χαρακτθριςτικόσ ιχοσ τθσ μθχανισ και οι «ομάδεσ» των
εργαλείων φωτίηονται εκ περιτροπισ.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
 να «απακανατίςει» τισ αγροτικζσ/ κτθνοτροφικζσ αςχολίεσ του
παρελκόντοσ,
 να παρουςιάςει βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ αγροτικισ/ κτθνοτροφικισ
εργαςίασ και τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονταν ςε αυτζσ.

Αργαλειόσ και ρολόι
Φυςικό ζκκεμα/ ακουςτικι παραγωγι
Περιγραφι
Σε περίοπτθ και ίςωσ κεντρικι κζςθ, δραματικά φωτιςμζνα, τοποκετοφνται
τα «εργαλεία» (και κάποια δθμιουργιματα) τθσ γυναίκασ υφάντρασ
(αργαλειόσ, ρόκα κ.λπ.). Ακοφγεται ςιγανά τραγοφδι με ςχετικό περιεχόμενο
που ςυνοδεφεται από τον ιχο του αργαλειοφ, ίςωσ ο μόνοσ ιχοσ που
ακοφγεται πιο δυνατά ςτθ ςυγκεκριμζνθ αίκουςα. Το ζκκεμα ςυνοδεφει
«ρολόι» (γραφιςτικι ςφνκεςθ; πραγματικό ρολόι/ αυτόματο;) που
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καταδεικνφει τισ διαφορετικζσ αςχολίεσ τθσ γυναίκασ κατά τθ διάρκεια του
24ϊρου.

Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
 Να αποτίςει «φόρο τιμισ» ςτθ γυναικεία εργαςία.

ΟΟΦΟΣ
Εργαςτθριακι τζχνθ
Φυςικά εκκζματα και ενδεχομζνωσ ακουςτικζσ παραγωγζσ
Περιγραφι
Εξετάηεται θ δυνατότθτα αναπαράςταςθσ κάποιου πλιρουσ εργαςτθρίου
(ςτραγαλάδικο;). Εναλλακτικά παρουςιάηονται εργαλεία, προϊόντα και άλλα
αντικείμενα από διαφορετικά βιοτεχνικά εργαςτιρια. Θ παρουςίαςθ
ςυνοδεφεται από πλθροφορίεσ για τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ εργαςίασ ςτο
δευτερογενι τομζα που προςφζρονται μζςω μαρτυριϊν, αποςπαςμάτων
από τθ λογοτεχνία κ.λπ. αλλά και αναπαραγωγϊν αρχειακοφ υλικοφ
(αλλθλογραφία, τεφτζρια, αποδεικτικά ςυναλλαγϊν κ.λπ.).
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
 να παρουςιάςει τθ βιοτεχνικι εργαςία και τθν τζχνθ τθσ
 να παρουςιάςει βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ εργαςίασ ςτα βιοτεχνικά
εργαςτιρια και τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονταν εκεί.

Οι «επαγγελματίεσ» του πρόςφατου παρελκόντοσ, επαγγελματικι και κοινωνικι
κινθτικότθτα. Προφίλ των Ελλινων εργαηομζνων/ Σφνδεςθ ιςτορικοφ πλαιςίου ςε
διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ με αυτό το προφίλ/ αγρότεσ, κτθνοτρόφοι,
εργαηόμενοι ςτθ ναυτιλία, το εμπόριο, τθ βιοτεχνία, τθ βιομθχανία κ.ο.κ.
Φυςικό ζκκεμα και ψθφιακζσ παραγωγζσ
Περιγραφι
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«Κολάη» εικόνων εργαηομζνων (και ο Καραγκιόηθσ επαγγελματίασ) που
καταλαμβάνει πολφ μεγάλθ επιφάνεια (φωτογραφίεσ και ψθφιακζσ
κορνίηεσ). Το ζκκεμα ςυνδζεται με χρονολόγιο κομβικϊν γεγονότων για τθν
ιςτορία τθσ εργαςίασ και τθσ οικονομίασ και «τραβάει» τθν αφιγθςθ μζχρι
τισ μζρεσ μασ.
Στο ζκκεμα ο επιςκζπτθσ βρίςκει ςτοιχεία για τθν παιδεία, τθν τεχνικι
εκπαίδευςθ, τισ ςχολζσ κ.ο.κ. μζςα από προςωπικζσ ιςτορίεσ. Οικογενειακζσ
ιςτορίεσ «μιλοφν» για επαγγελματικι και κοινωνικι κινθτικότθτα.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί


να παρουςιάςει τθν «ιςτορία τθσ εργαςίασ» ςτο νεϊτερο ελλθνικό
πολιτιςμό και το « προφίλ» των εργαηομζνων μζςα από τισ προςωπικζσ
ιςτορίεσ πλείςτων ανκρϊπων.

Τι δουλειά κάνουν;/ Τι δουλειά κάνετε;
εναλλακτικά Εργαςία και απαςχόλθςθ ςτθ Νεϊτερθ Ελλάδα
Θ ενότθτα 4.2.3. αναπτφςςεται ςτα κτιρια Μ και Η τα οποία ςυναποτελοφν μία
ενότθτα

ΚΤΘΛΟ Η
Οι γυναίκεσ αςχολοφνται/ εργάηονται...
4.2.2.6. Ειςαγωγικά ςχόλια


Θ ενότθτα χωροκετείται ευλόγωσ ςτο κτιριο Μ ςε άμεςθ ςυνάφεια με το κτιριο
Ν (οικία Δραγοφμθ), όπου φιλοξενοφνται οι ενδυμαςίεσ τθσ ςυλλογισ. Ενδζχεται
αυτι θ «ςυμβιωτικι» ςχζςθ μεταξφ υφαντικισ, κεντθτικισ και ενδυμαςίασ να
καταδεικνφεται με κάποιο ευρθματικό μουςειογραφικά τρόπο και ςτο κζλυφοσ
των κτθρίων που ςτεγάηουν τισ δφο ενότθτεσ.



Στθν ενότθτα παρουςιάηονται κατά κφριο λόγο εκκζματα από τθ ςυλλογι
εργαλείων και δθμιουργιϊν τθσ υφαντικισ και κεντθτικισ τζχνθσ.



Ππωσ και θ ενότθτα «Τι φοράτε;/ Τι φοροφν;» περιλαμβάνει κάποια από τα
«καλφτερα» κομμάτια τθσ ςυλλογισ.

4.2.2.7. Βαςικά μθνφματα ενότθτασ
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Θ υφαντικι και θ κεντθτικι είναι κατά βάςθ γυναικείεσ εργαςίεσ/ ανικουν
ςτθν οικοτεχνία.



Θ γυναίκα διαδραματίηει ςθμαντικό μζροσ του ρόλου τθσ μζςω τθσ
οικοτεχνίασ.



Θ οικοτεχνία παράγει μεγάλο μζροσ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ του
ςπιτιοφ και μζροσ απαραίτθτων για τθν εργαςία και εκτόσ τθσ οικίασ υλικϊν
και καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ ενδυμαςίασ.



Τα τεχνουργιματα τθσ υφαντικισ και τθσ οικοτεχνίασ αποτελοφν ζκφραςθ
τθσ ταυτότθτασ και τθσ δθμιουργικότθτασ τθσ γυναίκασ.



Τα τεχνουργιματα τθσ υφαντικισ και τθσ κεντθτικισ φζρουν επιρροζσ από
το ιςτορικό και πολιτιςμικό πλαίςιο τθσ δθμιουργίασ τουσ.



Θ κεντθτικι αποτελεί από τουσ πλουςιότερουσ κλάδουσ τθσ λαϊκισ τζχνθσ.



Θ οικοτεχνία ςε δεδομζνεσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ μετατρζπεται ςε βιοτεχνικι
εργαςία.

4.2.2.8. Θεματογραφία ενότθτασ
Στοιχεία για περιεχόμενο τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ τθσ ενότθτασ υπάρχουν ςτο τεφχοσ
για το κεματικό περιεχόμενο των ενοτιτων. Προκειμζνου για τθ διευκόλυνςθ του
αναγνϊςτθ τθσ παροφςθσ, ωςτόςο, αναφζρεται ενδεικτικά εδϊ θ κεματολογία τθν
οποία κα πραγματεφεται θ εκκεςιακι ενότθτα και που εξυπθρετεί πολφ καλά τουσ
αρχικοφσ ςτόχουσ του Μουςείου.


Στοιχεία για τισ φλεσ, τα ςφνεργα και τθν τεχνικι καταςκευισ των
υφαντϊν



Στοιχεία για τα διακοςμθτικά μοτίβα των υφαντϊν



Στοιχεία για το ρόλο τθσ γυναίκασ ςτθν οικογζνεια, ςτθν κοινότθτα και το
πολιτιςμικό κοινωνικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο δθμιουργικθκαν τα ζργα
τθσ υφαντικισ



Στοιχεία για τθν καλλιτεχνικι αξία των ζργων υφαντικισ



Στοιχεία για τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το εμπόριο και εν γζνει τθν εξζλιξθ τθσ
υφαντικισ από οικιακι ςε εργαςτθριακι τζχνθ



Στοιχεία για τθν τζχνθ τθσ κεντθτικισ και τα ελλθνικά κεντιματα
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Στοιχεία για τισ πολιτιςμικζσ επιδράςεισ που επιδζχεται θ κεντθτικι
τζχνθ ςε διαφορετικζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ του ευρφτερου ελλαδικοφ
χϊρου

4.2.2.9. Στοιχεία από το εννοιακό περιεχόμενο των άλλων ενοτιτων
Κατοικία – Εργαςία – Ενδυμαςία

4.2.2.10. Υπο _ενότθτεσ/ Εκκζματα/ Εκκεςιακά μζςα

ΛΣΟΓΕΛΟ
Ειςαγωγι
«Οι οικοδζςποινεσ»
Εποπτικό υλικό (φωτογραφίεσ, επιγραμματικά κείμενα κ.ά.)
Περιγραφι
Ο επιςκζπτθσ με τθν είςοδό του ςτθν ενότθτα ςυναντά πολυάρικμεσ
απεικονίςεισ γυναικϊν (φωτογραφίεσ, πορτραίτα χαρακτικά) εν ϊρα
εναςχόλθςισ του με κάποιο ςτάδιο τθσ υφαντικισ και τθσ κεντθτικισ – τον
υποδζχονται ωσ «οικοδζςποινεσ». Επιγραμματικζσ φράςεισ παρακζτουν
κάποιεσ από τισ ιδζεσ που «κυκλοφοροφν» ςτθν ενότθτα και κζτουν τον
επιςκζπτθ ενϊπιον ενόσ πολφ κοντινοφ παρελκόντοσ, όταν θ οικοτεχνία
εξυπθρετοφςε τισ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ και του ςπιτιοφ πριν τα
βιομθχανοποιθμζνα προϊόντα και ο καταναλωτικόσ τρόποσ ηωισ κακορίςουν
το βίο μασ. Ζτςι παρατίκενται ςτοιχεία (ίςωσ και ωσ, χρονολογθμζνεσ, ει
δυνατόν, μαρτυρίεσ) για τθ διάρκεια παραγωγισ ενόσ υφαντοφ ι
κεντιματοσ, για τθ χριςθ του κ.λπ. Ερωτιματα που ςχετίηονται με τθν
προμικεια του «εξοπλιςμοφ» του ςπιτιοφ ςιμερα, απευκφνονται ςτθν
κριτικι ςκζψθ του επιςκζπτθ επιςθμαίνοντασ τισ διαφορζσ μεταξφ τθσ δικισ
του κακθμερινότθτασ και αυτισ των προγόνων του. Στθ ςφνκεςθ εντάςςεται
και εποπτικό υλικό που ςχετίηεται με τθν εκπαίδευςθ των γυναικϊν ςτθν
υφαντικι και κεντθτικι, τθ δθμιουργία ςχετικϊν ςχολϊν και
επιχειρθματικϊν προςπακειϊν (κυρίωσ του τζλουσ του 19ου και των αρχϊν
του 20οφ αιϊνα) που «βγάηουν» τθν οικοτεχνία ςτο πεδίο τθσ βιοτεχνίασ και
του εμπορίου.
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Στόχοι
Θ εκκετικι ενότθτα αποςκοπεί
 να ειςάγει τον επιςκζπτθ ςτθν ενότθτα που αφορά ςτισ κατϋ εξοχιν
γυναικείεσ αςχολίεσ/ εργαςίεσ,
 να ειςαγάγει τον επιςκζπτθ ςτον προβλθματιςμό για ζνα «modus
Vivendi» που «πόρρω απζχει» από το ςθμερινό καταναλωτικό τρόπο
ηωισ.
Από τθν υφαντικι φλθ ζωσ το υφαντό
Εικονογράφθςθ των ςταδίων τθσ υφαντικισ από τθ ςυγκομιδι/ απόκτθςθ των
πρϊτων υλϊν μζχρι τθν παραγωγι των υφαντϊν. Φυςικά εκκζματα/ ψθφιακι
παραγωγι βίντεο
Περιγραφι
Α. Ραρατίκενται «ςειριακά» τα «υλικά» ι/και εργαλεία κάκε ςταδίου τθσ
παραγωγισ των υφαντϊν, μπροςτά από επιμικθ οκόνθ προβολισ βίντεο –
ςτθν «αφετθρία» τθσ ςειράσ υπάρχουν δείγματα από όλεσ τισ πρϊτεσ φλεσ
που χρθςιμοποιοφνται και εποπτικό υλικό που εικονογραφεί μια ςφντομθ
ιςτορικι αναδρομι ςτθν τζχνθ τθσ υφαντικισ από τθσ Αρχαιότθτα ζωσ του
νεϊτερουσ χρόνουσ. Το βίντεο προβάλλει εκ περιτροπισ και ςε
προκακοριςμζνο ςθμείο τθσ οκόνθσ φιγοφρεσ γυναικϊν οι οποίεσ
αςχολοφνται ςε κάκε «ςτιγμιότυπο» με ζνα ςτάδιο τθσ εργαςίασ αυτισ.
Είναι ςαν ο «φακόσ» να τισ «απακανατίηει» ςε κάποια τυχαία ςτιγμι,
ενδεχομζνωσ να λεν κάτι το οποίο είτε αναγράφεται ςτθν «κενι» επιφάνεια
τθσ οκόνθσ είτε ακοφγεται. Κάκε φιγοφρα που εμφανίηεται πιάνει το «νιμα»
τθσ αφιγθςθσ από τθν άλλθ. Αυτι θ «ιδιότυπθ» αφιγθςθ που ςυνοδεφει τα
εκκζματα τθσ ςυλλογισ περιλαμβάνει ςτοιχεία για τθν τεχνικι του κάκε
ςταδίου, τον τόπο καταγωγισ τθσ κακεμιάσ «αφθγιτριασ», το κοινωνικό
πλαίςιο τθσ εργαςίασ αυτισ, τισ δυςκολίεσ και το χρόνο τθσ δουλειάσ, τθν
αναγκαιότθτά τθσ, τθν προςιλωςθ ςτθν παράδοςθ, αλλά και τουσ
«πειραματιςμοφσ» κάκε υφάντρασ (ειδικά το ηιτθμα των βαφϊν μπορεί να
εικονογραφθκεί εντυπωςιακά ςτθν προβολι), τισ παραδόςεισ και τα ζκιμα
που ςυνδζονται με τα ςτάδια τθσ φφανςθσ κ.ο.κ.
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Β. Θ αναπαράςταςθ τθσ επεξεργαςίασ των πρϊτων υλϊν καταλιγει ςτον
αργαλειό και ςτα υφαντά που κα βρουν τθ κζςθ τουσ ςτθν κατοικία.
«Ακοφγεται» ο ιχοσ του αργαλειοφ και ίςωσ κάποια γυναίκα να μιλάει ι/
και να τραγουδάει (ι πολλζσ μαηί). Εκτίκεται επίςθσ και ποικιλία από τα ίδια
τα υφαντά είτε ςυγκεντρωμζνα όλα μαηί είτε ςε αφαιρετικζσ
αναπαραςτάςεισ που δθλϊνουν τθ κζςθ τουσ ςτο ςπίτι. Μπορεί να
ςυνοδεφονται από ςτοιχεία για τον απαιτοφμενο χρόνο παραγωγισ τουσ,
τθν τεχνικι τουσ κ.λπ. Εκτίκενται επίςθσ υφαντά που χρθςιμοποιοφνται ςε
πλθκϊρα κακθμερινϊν αςχολιϊν και εργαςιϊν και εκτόσ τθσ οικίασ όπωσ
και υφαντά ενδυμαςιϊν.
Σε κάποια από τα ςτάδια επεξεργαςίασ των πρϊτων υλϊν αλλά και κοντά
ςτον αργαλειό δίνεται ενδεχομζνωσ θ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ να
δοκιμάςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτθν υφαντικι με τθ χριςθ αντιγράφων των
εργαλείων.
Στόχοι
Θ εκκετικι ενότθτα αποςκοπεί


να μυιςει τον επιςκζπτθ ςτα μυςτικά τθσ υφαντικισ τζχνθσ/ τεχνικισ,



να «παρουςιάςει» πτυχζσ του βίου των γυναικϊν ςτισ παραδοςιακζσ
κοινωνίεσ με φόντο τθν υφαντικι τζχνθ,



να προβλθματίςει τον επιςκζπτθ γφρω από τα χαρακτθριςτικά τθσ
παραγωγισ κακθμερινϊν προϊόντων.

ΟΟΦΟΣ
Τα κεντιματα τθσ Ελλάδασ
Ζκκεςθ πρωτότυπων αντικειμζνων και εποπτικό υλικό
Περιγραφι
Ραρουςιάηονται κεντιματα από όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ
ομαδοποιθμζνα ανά γεωγραφικι περιοχι (Ιπειροσ, Επτάνθςα, Σποράδεσ,
Κυκλάδεσ, Κριτθ, Δωδεκάνθςα κ.λπ.). Τα κεντιματα ςυνοδεφονται από
εποπτικό υλικό που ςκιαγραφεί ςε κάκε περίπτωςθ το πολιτιςμικό πλαίςιο
δθμιουργίασ και χριςθσ τουσ και τισ επιδράςεισ που ζχουν δεχτεί (χάρτεσ με
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επιςθμαςμζνουσ τουσ «δρόμουσ» του εμπορίου, αποδεικτικά ςυναλλαγϊν,
παρακζματα από προικοςφμφωνα, μοτίβα που απεικονίηονται και ςε άλλεσ
μορφζσ «λαϊκισ τζχνθσ» ι απεικονίςεισ μοτίβων ςτα πολιτιςμικά προϊόντα
άλλων πολιτιςμϊν, αποςπάςματα από τθ λογοτεχνία και τθν ταξιδιωτικι
λογοτεχνία, δθμοςιεφματα από τον Τφπο με αναφορζσ ςε ιςτορικά γεγονότα
που αποτυπϊκθκαν ςτα κεντιματα, απεικονίςεισ γυναικϊν κ.ο.κ.).
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί


να παρουςιάςει τισ πολιτιςμικζσ επιρροζσ που επιδζχεται θ δθμιουργία των
κεντθμάτων ςε διαφορετικζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ και διαφορετικζσ ιςτορικζσ
ςτιγμζσ



να καταδείξει το εφροσ των ςυλλογϊν κεντθτικισ του Μουςείου.

«Σχολι κεντθτικισ»
Βιωματικι δραςτθριότθτα και ζκκεςθ πρωτότυπων αντικειμζνων (κεντιματα,
«εργαλεία» κεντθτικισ)
Περιγραφι
Στουσ επιςκζπτεσ προςφζρονται «εργαλεία», μοτίβα, αναπαραςτάςεισ
καμβάδων/ υφαντϊν ςε μεγάλο μζγεκοσ, χοντρζσ κλωςτζσ, λευκϊματα με
αναπαραςτάςεισ κεντθμάτων, ςχζδια κ.ά. και ευλόγωσ κεντιματα...
προκειμζνου να δοκιμάςουν τισ δυνατότθτζσ τουσ ςτθν κεντθτικι. Τουσ
«μιλοφν» για τισ ςτιγμζσ που κάκονταν και κεντοφςαν κακϊσ και για τισ
«πθγζσ» τθσ ζμπνευςισ τουσ και τουσ κακοδθγοφν με ποικίλουσ τρόπουσ
(«ςζνςορεσ» που ενεργοποιοφν θχθτικά εκκζματα, ςθμειϊςεισ κ.ά.), οι
γυναίκεσ τθσ Θπείρου, τθσ Κριτθσ, τθσ Σκφρου, των Επτάνθςων κ.ο.κ.
Κάποιεσ φορζσ οι «φωνζσ» αυτζσ παραπζμπουν τον επιςκζπτθ ςτισ γφρω
προκικεσ και ςτο υλικό που εκτίκεται εκεί.
Οι επιςκζπτεσ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ «αναπαράγουν» κυρίωσ
«ξομπλιαςτά» (μετρθτά) κεντιματα.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
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Να μυιςει με βιωματικό τρόπο τον επιςκζπτθ ςτθν τζχνθ και τισ αρχζσ
(προςαρμογι ςε κοινϊσ αποδεκτοφσ κανόνεσ, μοναδικότθτα, δθμιουργικότθτα,
εντοπιότθτα) τθσ δθμιουργίασ μετρθτϊν κεντθμάτων.

Ψθφιακό ζκκεμα για τθν τζχνθ των γραφτϊν κεντθμάτων
Περιγραφι
Οι επιςκζπτεσ με τθ χριςθ εργαλείου που «γράφει» ςε οκόνθ αφισ και
βάςει οδθγιϊν ι/ και ατομικϊν χαρακτθριςτικϊν (π.χ. καταγωγι)
«ηωγραφίηουν» το «δικό» τουσ μοτίβο ι ςυνδυάηουν διαφορετικά μεταξφ
τουσ μοτίβα αντλϊντασ από «δεξαμενι» μοτίβων τθσ ελλθνικισ
παραδοςιακισ κεντθτικισ αποκθκευμζνθ ςτο ψθφιακό ζκκεμα. Ρρόκειται
για τα μοτίβα που κυριαρχοφν ςτθν κεντθτικι κατά τουσ αιϊνεσ που εξετάηει
θ ζκκεςθ και που ζχουν ενδεχομζνωσ διακοςμθτικό, αφθγθματικό ι
ςυμβολικό χαρακτιρα. Το ζκκεμα μπορεί ςτθ ςυνζχεια να
«πολλαπλαςιάηει» το ηωγραφιςμζνο μοτίβο πάνω ςε τςεβρζδεσ, πουκάμιςα,
κρεββατόγυρουσ κ.λπ. ανάλογα και με τισ αρχικζσ επιλογζσ του επιςκζπτθ.
Τα «ιδιοςυγκραςιακά» αυτά «κεντιματα» τα παρουςιάηει το ζκκεμα ςε
αντιπαραβολι με πραγματικά κεντιματα, τα κζτει προσ αξιολόγθςθ από
τουσ άλλουσ επιςκζπτεσ, τα «δθμοςιοποιεί» ςτα κοινωνικά μζςα και ςτο
διαδίκτυο, τα επιβραβεφει ενδεχομζνωσ με παραγωγζσ για το πωλθτιριο
κ.ο.κ. Τα «δθμιουργιματά» του ο επιςκζπτθσ μπορεί να τα αποςτείλει ςτθν
θλεκτρονικι του διεφκυνςθ.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί


Να μυιςει με βιωματικό τρόπο τον επιςκζπτθ ςτθν τζχνθ και τισ αρχζσ
(προςαρμογι ςε κοινϊσ αποδεκτοφσ κανόνεσ, μοναδικότθτα, δθμιουργικότθτα,
εντοπιότθτα)τθσ δθμιουργίασ γραπτϊν κεντθμάτων.

Κείμενα ενότθτασ


Θ ενότθτα ολοκλθρϊνεται με ζνα ειςαγωγικό κείμενο που αναφζρεται ςτουσ
ςτόχουσ και το περιεχόμενό τθσ.



Επίςθσ κείμενα/ οδθγίεσ και τίτλοι ςυνοδεφουν όλα τα εκκζματα τθσ
ενότθτασ.
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4.2.4. Τι φοράτε;/ Τι φοροφν;
εναλλακτικά Ντφςιμο και Στολιςμόσ ςτθ Νεϊτερθ Ελλάδα
Θ ενότθτα 4.2.4. αναπτφςςεται ςτο κτιριο Ν (οικία Δραγοφμθ)

Κτιριο Μ
4.2.4.1. Ειςαγωγικά ςχόλια


Θ ενότθτα χωροκετείται ευλόγωσ ςτο κτιριο Ν (οικία Δραγοφμθ) ςε άμεςθ
ςυνάφεια με το τμιμα τθσ ενότθτασ «Με τι αςχολείςτε;» που αναφζρεται
ςτισ αςχολίεσ των γυναικϊν και ςτθ γυναικεία εργαςία και φιλοξενείται ςτο
κτιριο Μ. Ενδζχεται αυτι θ «ςυμβιωτικι» ςχζςθ μεταξφ υφαντικισ,
κεντθτικισ και ενδυμαςίασ να καταδεικνφεται με κάποιο ευρθματικό
μουςειογραφικά τρόπο και ςτο κζλυφοσ των κτθρίων που ςτεγάηουν τισ δφο
ενότθτεσ.



Στθν ενότθτα παρουςιάηονται κατά κφριο λόγο εκκζματα από τθ ςυλλογι
ενδυμαςιϊν, εξαρτθμάτων ενδυμαςιϊν και κοςμθμάτων του ΜΕΛΤ .



Σφμφωνα με ζρευνεσ διεκνϊσ αναμζνεται να είναι από τισ πιο «δθμοφιλείσ»
ενότθτεσ τθσ ζκκεςθσ κακϊσ αποτελεί κζμα προςφιλζσ και οικείο ςε όλουσ
μασ – θ ενδυμαςία, ο τρόποσ που επιλζγουμε να ντυκοφμε αποτελεί
ςτοιχείο ταυτότθτασ.

4.2.4.2. Βαςικά μθνφματα ενότθτασ


Θ παραδοςιακι ενδυμαςία δθλϊνει προςωπικά και κοινωνικά
χαρακτθριςτικά του ατόμου.



Θ παραδοςιακι ενδυμαςία δθλϊνει τον τόπο καταγωγισ του ατόμου.



Θ ενδυμαςία δθλϊνει το πολιτιςμικό πλαίςιο και τισ επιδράςεισ που ζχει
επιδεχκεί.



Οι καταβολζσ τθσ ελλθνικισ παραδοςιακισ ενδυμαςίασ ανάγονται ςτο
Βυηάντιο και ςτθν οκωμανικι εποχι.



Θ παραδοςιακζσ ενδυμαςίεσ αποτελοφν το βαςικό ζνδυμα των κατοίκων
του ευρφτερου ελλαδικοφ χϊρου για χρονικό διάςτθμα δφο και πλζον
αιϊνων.

66

4.2.4.3. Βαςικι Θεματογραφία ενότθτασ
Το περιεχόμενο τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ τθσ ενότθτασ ςκιαγραφείται αρχικά και με
επάρκεια ςτο τεφχοσ για το κεματικό περιεχόμενο των ενοτιτων και ςυγκεκριμζνα
ςτθν ενότθτα «Ντφςιμο και Στολιςμόσ». Προκειμζνου για τθ διευκόλυνςθ του
αναγνϊςτθ τθσ παροφςθσ, ωςτόςο, αναφζρεται ενδεικτικά εδϊ θ κεματολογία τθν
οποία κα πραγματεφεται θ εκκεςιακι ενότθτα και που εξυπθρετεί πολφ καλά τουσ
αρχικοφσ ςτόχουσ του Μουςείου.



Λςτορικι εξζλιξθ τθσ ενδυμαςίασ ςτον ελλθνικό χϊρο – από το ζνδυμα κατά
τθν οκωμανικι περίοδο ςτο λεγόμενο «ευρωπαϊκό ζνδυμα» –επιδράςεισ ςε
διαφορετικζσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ.



Θ πολυμορφία των παραδοςιακϊν ενδυμαςιϊν



Βαςικζσ αρχζσ του ντυςίματοσ και του ςτολιςμοφ ςτισ διάφορεσ περιοχζσ
του ελλθνικοφ χϊρου κατά τουσ νεϊτερουσ χρόνουσ (18οσ - 19οσ - 20όσ αι. ζωσ
τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο)



Τα βαςικά μζρθ του γυναικείου και του ανδρικοφ ντυςίματοσ –εξαρτιματα



Θ γεωγραφικι προζλευςθ των τοπικϊν ενδυμαςιϊν και τα πολιτιςμικά τθσ
ςυμφραηόμενα



Ο κϊδικασ τθσ ενδυμαςίασ _ενδυμαςία και ςυμβολιςμοί, κοινωνικοί ρόλοι
και ενδυμαςία



Θ χριςθ διαφορετικϊν τφπων ενδυμαςίασ (κακθμερινι, γιορτινι, νυφικι)



Ενδυμαςία και ςϊμα _ θ διαδικαςία του ντυςίματοσ



Θ παραγωγι τθσ ενδυμαςίασ_ δθμιουργία, τεχνικζσ, μεταποίθςθ,
εκπαίδευςθ



Θ «απεικόνιςθ» τθσ ενδυμαςίασ ςτθ ηωγραφικι, τθ φωτογραφία, τθ
λογοτεχνία, τθν ταξιδιωτικι λογοτεχνία



Στοιχεία τθσ παιδικισ ενδυμαςίασ



Ενδυμαςία, ικθ και ζκιμα



Θ «επιβίωςθ» τθσ παραδοςιακισ ενδυμαςίασ ςτθ «ςφγχρονθ εποχι»
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4.2.4.4. Στοιχεία από το εννοιακό περιεχόμενο των άλλων ενοτιτων
Γυναικεία ανδρικι εργαςία/ απαςχόλθςθ, θ τελετουργία των μυςτθρίων και το
δζντρο τθσ ηωισ, ψυχαγωγία και γιορτζσ, κατοικία και αποκθκευτικοί χϊροι, ιςτορία
του Μουςείου, καταγωγι και ιςτορικό πλαίςιο, εκπαίδευςθ

4.2.4.5. Υπο _ενότθτεσ/ Εκκζματα/ Εκκεςιακά μζςα

ΛΣΟΓΕΛΟ
Ειςαγωγι
Εμείσ και τα ροφχα μασ...
Περιγραφι
Θ περιιγθςθ του επιςκζπτθ ςτθν ενότθτα από ζξω προσ τα μζςα ξεκινά από
το παρόν/ πολφ πρόςφατο παρελκόν του. Σειρά ερωτθμάτων που με
ευρθματικό τρόπο εμφανίηονται ςτθν ειςαγωγι τθσ ενότθτασ κζτουν ζναν
πρϊτο προβλθματιςμό για τθ ςχζςθ τθσ ταυτότθτάσ μασ με τισ
ενδυματολογικζσ μασ επιλογζσ και ταυτόχρονα για τισ ειδοποιοφσ διαφορζσ
μεταξφ τθσ ςφγχρονθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ «μόδασ» και τθσ παραδοςιακισ
ενδυμαςίασ:
Επί παραδείγματι:
Τα ροφχα μασ «αποκαλφπτουν» το γοφςτο μασ, τα χριματα που μποροφμε
να διακζςουμε γιϋ αυτά, τισ αντιλιψεισ μασ... Τα χρϊματα, τα ςτυλ, τα
κοςμιματα που επιλζγουμε εκφράηουν τθν εικόνα που κζλουμε να
προβάλλουμε....Πόςο χρόνο ζχετε διακζςει για να αποκτιςετε τα ροφχα ςασ;
Πόςο καιρό ζχετε το μαφρο πανωφόρι ςασ ςτθ ντουλάπα; κ.ο.κ.
Στόχοι
Η υπο-ενότθτα τθσ ειςαγωγισ αποςκοπεί


να ειςαγάγει τον επιςκζπτθ ςτθ «ςυηιτθςθ» για τθ ςθμαςία τθσ ενδυμαςίασ
ςτθ ηωι του ανκρϊπου,



να ειςαγάγει τον επιςκζπτθ ςτθ «ςυηιτθςθ» για τθν παραδοςιακι
ενδυμαςία «δίνοντασ του κζςθ» ςτο επίκεντρο του προβλθματιςμοφ για τθν
ζνδυςθ.
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Οι ενδυμαςίεσ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο
Πρωτότυπα αντικείμενα και εποπτικό υλικό
Περιγραφι
Ο επιςκζπτθσ μετά τθν ειςαγωγι του ςτο κτιριο ςυναντά τθν αρχι
«παρζλαςθσ» ενδυμαςιϊν, γυναικείων, ανδρικϊν και ενδεχομζνων
παιδικϊν, που ξεκινά από τθν «αναπαραγωγι» τθσ ενδυμαςίασ ςτθ
ςφγχρονθ εποχι είτε ωσ τουριςτικό είδοσ με φολκλοριςτικι διάκεςθ είτε ωσ
δθμιουργία επϊνυμων ςχεδιαςτϊν των τελευταίων δεκαετιϊν του 20οφ
αιϊνα είτε τζλοσ ωσ «ςτολι» για τισ ςφγχρονεσ δράςεισ κεςμικϊν φορζων
που αναβιϊνουν μορφζσ και εκδθλϊςεισ του παραδοςιακοφ βίου (π.χ.
ςχολεία, το «Λφκειο των Ελλθνίδων» κ.λπ.). Θ αρχι τθσ «παρζλαςθσ»
πλαιςιϊνεται από εποπτικό υλικό που ςυνδζεται με τθ χριςθ, τθ
«διακίνθςθ» ι/και τθν με ποικίλουσ τρόπουσ αναπαραγωγι/
αναπαράςταςθ τθσ φορεςιάσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι (π.χ. ςχολικζσ εορτζσ,
ςχολικά αναγνϊςματα, φωτογραφίεσ παραςτάςεων, τεκμθριωτικό υλικό
από τθ δράςθ των παλαιοπωλϊν, εικόνεσ από μαγαηιά πϊλθςθσ
τουριςτικϊν ειδϊν και εφιμερων, ςελίδεσ γυναικείων περιοδικϊν και άλλων
λαϊκϊν αναγνωςμάτων, φωτογραφίεσ προκθκϊν μουςείων κ.ο.κ.). Στο
ςυνοδευτικό εποπτικό υλικό περιλαμβάνονται και μαρτυρίεσ ςφγχρονων
Ελλινων που «αφθγοφνται» ενδεχομζνωσ τθν προςωπικι τουσ ςχζςθ με τισ
παραδοςιακζσ ενδυμαςίεσ (ιδιϊτεσ, ςχεδιαςτζσ, παλαιοπϊλεσ, ζμποροι,
προςωπικό μουςείων, μζλθ τοπικϊν ςυλλόγων κ.λπ.)_ Οι μαρτυρίεσ
«αναςφρονται» μζςω ςφγχρονθσ ι δθμοςιευμζνθσ εκνογραφικισ ζρευνασ).
Στθ ςυνζχεια παρατάςςονται φορεςιζσ από ποικίλεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ
και χρονολογικι ςειρά ςτο βακμό που είναι εφικτι ακόμθ και κατά
προςζγγιςθ χρονολόγθςθ των ενδυμαςιϊν. Οι ενδυμαςίεσ εκτίκενται
πλιρεισ με όλα τουσ τα εξαρτιματα και ενδεχομζνωσ τα κοςμιματα που
φζρουν. Στθ «ςειρά» εντάςςονται και οι φορεςιζσ τθσ «Αμαλίασ» και
«‘Πλγασ» και τεκμθριωτικά αντικείμενα από τισ ςυλλογζσ του Μουςείου που
ςυνδζονται με αυτζσ. Ενδυμαςίεσ από κοντινζσ χρονικζσ περιόδουσ
εκτίκενται ςε κοντινι μεταξφ τουσ κζςθ ςτθ «ςειρά». Φτάνοντασ προσ το
τζλοσ ενδεχομζνωσ θ ζλλειψθ ενδυμάτων που τεκμθριϊνουν τισ απαρχζσ τθσ
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πορείασ μζςα ςτο χρόνο μπορεί να αντικαταςτακεί με εποπτικό υλικό
(χαρακτικά, μαρτυρίεσ κ.λπ.) Στο τζλοσ τθσ πορείασ εκτίκεται επίςθσ
αναπαραγωγι του χιτϊνα/ τθσ τουνίκασ (κ.ά.) τα ενδφματα από τα οποία
φαίνεται να προζρχονται οι μετζπειτα παραδοςιακζσ ενδυμαςίεσ και
κοπτικόσ χιτϊνασ από τισ ςυλλογζσ του Μουςείου. Εικονογραφείται, επίςθσ,
με αναπαραγωγζσ των ενδυμάτων, θ υπόκεςθ για το πϊσ θ τουνίκα
μετατρζπεται με παραλλαγζσ ςτουσ παλαιότερουσ χρονικά τφπουσ τθσ
ελλθνικισ ενδυμαςίασ (μαηεφεται;, δθμιουργείται κάποια πτφχωςθ; κ.ο.κ.).
Η παραδοςιακι ενδυμαςία τθσ Κάςου, φζρεται να ζχει τθν πιο κοντινι
μορφι με τθν τουνίκα_ είναι ίςωσ ο ‘πρϊτοσ κρίκοσ’ τθσ αλυςίδασ. Εφόςον
δεν υπάρχει ςτθ ςυλλογι του ΜΕΛΤ ενδζχεται να εκτεκεί υπό κακεςτϊσ
μόνιμου δανειςμοφ από το Μουςείο Μπενάκθ ι να ζρχεται ςε περιοδικά
διαςτιματα από τθ ςυλλογι του V&A ςτο Λονδίνο. Η «άφιξι τθσ» ςτο
Μουςείο μπορεί να αποτελεί κάκε φορά επικοινωνιακό τζχναςμα, να
ςυνδζεται με άλλεσ περιοδικζσ εκκζςεισ από τθν Κάςο κ.ο.κ. προκείμενου να
ανανεϊνεται το ενδιαφζρον των επιςκεπτϊν.
Κάκε ενδυμαςία ςυνοδεφεται από εποπτικό υλικό και μικροαντικείμενα που
καταδεικνφουν ςτοιχεία από το πολιτιςμικό πλαίςιο του τόπου καταγωγισ
κάκε ενδυμαςίασ_ πρϊτεσ φλεσ, υλικά που προζρχονται από το εμπόριο και
τισ ςυναλλαγζσ με άλλεσ χϊρεσ (π.χ. ζνα κομμάτι φφαςμα), ςτοιχεία για τισ
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ κάκε γεωγραφικισ περιοχισ από όπου κατάγεται
μια ςυγκεκριμζνθ ενδυμαςία, περιςςότερα κοςμιματα από αυτά που
εκτίκενται πάνω ςτθ φορεςιά, φωτογραφίεσ και πίνακεσ που απεικονίηουν
ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ ανκρϊπουσ ντυμζνουσ με τισ
παραδοςιακζσ ενδυμαςίεσ, αναφορζσ ςε ιςτορικά γεγονότα (Τφποσ,
αντικείμενα) κ.ο.κ.
Θ κάκε ενδυμαςία, παραπζμποντασ ςτθν ειςαγωγικι ενότθτα « Από που
είςαι; είςτε είμαςτε;» φζρει και μία φράςθ που δθλϊνει τον τόπο
καταγωγισ τθσ: π.χ. «Εγϊ είμαι από τθ Σκόπελο». Φζρει επίςθσ, ςτο βακμό
που είναι εφικτό, χρονολόγθςθ ι ζςτω αναφορά ςτο χρονολογικό εφροσ
κατά το οποίο φορζκθκε.
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Στόχοι
Θ εκκετικι υπο -ενότθτα αποςκοπεί


να ςκιαγραφιςει τθν εξζλιξθ τθσ ελλθνικισ παραδοςιακισ ενδυμαςίασ και
να καταδείξει τισ καταβολζσ τθσ,



να αναδείξει τθν πολυμορφία τθσ ελλθνικισ φορεςιάσ,



να υπαινιχκεί το χρονικό εφροσ που θ παραδοςιακι ενδυμαςία φορζκθκε
ςτον ευρφτερο ελλαδικό χϊρο.

«Βάλαμε τα καλά μασ...»
Πρωτότυπα αντικείμενα και εποπτικό υλικό
Περιγραφι
Θ «παρζλαςθ ςτριφογυρίηει» προσ το εςωτερικό του κτθρίου και καταλιγει
ςε ίςωσ πιο ελεφκερθ διάταξθ ενδυμαςιϊν ςτο χϊρο που ομαδοποιοφνται
βάςει πλζον τθ χριςθ τουσ, ςε επίπεδο κοινωνικό/ πραγματικό και
ςυμβολικό_οι φορεςιζσ (και τα ςτοιχεία των ενδυμαςιϊν) τθσ γιορτισ, του
πζνκουσ, του γάμου, τθσ κακθμερινισ εργαςίασ κ.ο.κ. , θ ενδυμαςία τθσ
παντρεμζνθσ, τθσ χιρασ, τθσ ανφπαντρθσ κ.λπ. Οι ενδυμαςίεσ ςυνοδεφονται
από μαρτυρίεσ ι ςφντομεσ αφθγιςεισ προςωπικϊν ιςτοριϊν (και
αποςπάςματα από τθ λογοτεχνία) που αποκαλφπτουν με γλαφυρότθτα
ςθμαντικά ςτοιχεία από τθ χριςθ τουσ, π.χ. : «Εγϊ, τθ φόρεςα ςτο γάμο
το..., ςτο πανθγφρι, κ.λπ., όταν ζχαςα τον άνδρα μου, όταν ζφυγε ο Γιάννθσ
ςτα ξζνα..., τθ φορεςιά τθν ζφτιαξε θ... τα κοςμιματα τα πιραμε από...
Βλζπεισ που φορϊ ςκοφρα...». Τισ μαρτυρίεσ/ ιςτορίεσ αυτζσ ο επιςκζπτθσ
μπορεί να «ακοφςει» με χριςθ ατομικϊν ακουςτικϊν ι θχείων
περιοριςμζνθσ εμβζλειασ τοποκετθμζνων δίπλα ςτισ ομάδεσ των φορεςιϊν
ι να διαβάςει. Θ εκκετικι υπο-ενότθτα ολοκλθρϊνεται με ζκκεςθ εποπτικοφ
υλικοφ (φωτογραφίεσ, πίνακεσ) που απεικονίηει άνδρεσ, γυναίκεσ παιδιά να
φοροφν τα παραδοςιακά ενδφματα ςε διαφορετικά ςτιγμιότυπα από τθ ηωι
τουσ, αρχειακό υλικό (προικοςφμφωνα, άλλεσ ςυμβολαιογραφικζσ πράξεισ
κ.ά.) που αποκαλφπτει «επειςόδια» ςτθν ιςτορία των ενδυμαςιϊν και
υποβλθτικό φωτιςμό που αναδεικνφει τα ςτοιχεία πάνω ςτισ φορεςιζσ που θ
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ζκκεςθ επιχειρεί να τονίςει. Στο «ζκκεμα» ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν
τελετουργία του ντυςίματοσ τθσ νφφθσ.
Στόχοι
Θ εκκετικι υπο -ενότθτα αποςκοπεί


να αναδείξει τισ παραλλαγζσ ςτθ μορφι τθσ παραδοςιακισ ενδυμαςίασ
ςφμφωνα με τθ χριςθ τθσ και τουσ κοινωνικοφσ ρόλουσ του «φζροντοσ».



να φανερϊςει πτυχζσ του ευρφτερου πολιτιςμικοφ πλαιςίου τθσ χριςθσ τθσ.

Από ποφ είςτε; Είςτε «ελεφκερθ» Ζχετε παιδιά; Σασ άρεςε θ γιορτινι φορεςιά τθσ
Σαρακατςάνασ; Θα αλλάηατε το κοςτοφμι ςασ για μια φουςτανζλα; ... Ντυκείτε
αναλόγωσ...
Ψθφιακό ζκκεμα που «ντφνει» τον επιςκζπτθ βάςει των επιλογϊν του, των
ατομικϊν του χαρακτθριςτικϊν του και των πλθροφοριϊν που ζχει ςυλλζξει ςτθν
ενότθτα.
Περιγραφι
Ο επιςκζπτθσ ςτζκεται απζναντι από ψθφιακό ζκκεμα/ κακρζφτθ με το
οποίο διαδρά από ςχετικι απόςταςθ. Επιλζγει «τι κα φορζςει» μζςα από
«μενοφ» που του προτείνει το ζκκεμα ανάλογα και με κάποια ατομικά
ςτοιχεία με τα οποία τροφοδοτεί τθν εφαρμογι, ίςωσ και μζςω ψθφιακισ
πλθροφορίασ που ζχει αποκθκευτεί π.χ. ςτο κινθτό του τθλζφωνο ςτθν
ενότθτα « Από που είςαι; είςτε είμαςτε;». Μζςω ίςωσ και κάποιου
παιχνιδιοφ/ quiz θ εφαρμογι επιβραβεφει ι «διορκϊνει» τον επιςκζπτθ για
τισ ορκζσ ι «λανκαςμζνεσ» επιλογζσ του – π.χ. λανκαςμζνθ ςειρά ροφχων ι
λανκαςμζνθ επιλογι εξαρτθμάτων που δεν «αρμόηουν» ςτα ατομικά του
χαρακτθριςτικά. Φωτογραφία τθσ ντυμζνθσ φιγοφρασ του ο επιςκζπτθσ
μπορεί να αποςτείλει μζςω του εκκζματοσ ςτον υπολογιςτι του.
Ραράλλθλα, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ να «ντυκοφν» με
αλθκινά ροφχα, πιςτά αντίγραφα των παραδοςιακϊν ενδυμαςιϊν, ϊςτε να
αντιλαμβάνονται βιωματικά τα φυςικά χαρακτθριςτικά των ενδυμαςιϊν
αυτϊν: βάροσ, όγκο κλπ.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί
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να μυιςει τον επιςκζπτθ με βιωματικό τρόπο ςτθν τελετουργία του
ντυςίματοσ με τθν παραδοςιακι ενδυμαςία,



να αναδείξει τθ ςχζςθ τφπων τθσ παραδοςιακισ ενδυμαςίασ με ςτοιχεία του
πολιτιςμικοφ τθσ πλαιςίου.

ΟΟΦΟΣ
«Μαγικά ροφχα»
Βιωματικό ψθφιακό ζκκεμα εικονικισ αποτφπωςθσ μοτίβων και ςυμβόλων πάνω
ςτα ροφχα του επιςκζπτθ και ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ
Περιγραφι
Το ζκκεμα μπορεί να εντάςςεται ςε ζνα είδοσ «φωτογραφικοφ καλάμου».
Μοτίβα ςυμβολικισ κυρίωσ φφςθσ «φεφγουν» από ψθφιακζσ
αναπαραγωγζσ εξαρτθμάτων τθσ ενδυμαςίασ και αποτυπϊνονται εικονικά
πάνω ςτα ροφχα του επιςκζπτθ ςτα ςθμεία που κα ιταν εφλογο να
υπάρχουν (π.χ ςτο φψοσ τθσ ποδιάσ, ςτα μανίκια κ.λπ.). Το ζκκεμα ζχει τθ
δυνατότθτα να φωτογραφίςει τον επιςκζπτθ και ενδεχομζνωσ να του
εκτυπϊςει φωτογραφία τφπου Polaroid. Ο επιςκζπτθσ μπορεί και πάλι να
επιλζξει μοτίβα και ςφμβολα βάςει προςωπικϊν χαρακτθριςτικϊν,
επικυμιϊν κ.λπ. Ρ.χ. μια γυναίκα που επικυμεί να αποκτιςει παιδί κα
μποροφςε να «φωτογραφθκεί» με ζνα γονιμικό ζκκεμα, κάποιοι που
φοβοφνται το «κακό μάτι» μποροφν να επιλζξουν αποτροπαϊκά μοτίβα κ.ο.κ.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί


να ςυηθτιςει για τθ χριςθ και ςθμαςία των μοτίβων και των ςυμβόλων ςτθν
παραδοςιακι ενδυμαςία,



να βάλει τον επιςκζπτθ ςτθ κζςθ του ανκρϊπου που επικαλείται τθ
«μαγικι» χριςθ των ςυμβόλων.

Τίτλοσ «Μπροσ ςτα κάλθ τι είναι ο πόνοσ....» Φυςικό ζκκεμα «αποδόμθςθσ» τθσ
φορεςιάσ- «ζμφαςθ» ςτθν ζκταςθ που καταλαμβάνουν τα εξαρτιματα όταν
παρατεκοφν το ζνα δίπλα ςτο άλλο.

Περιγραφι
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Τα διάφορα εξαρτιματα τθσ φορεςιάσ εκτίκενται ςε καταςκευι με
επάλλθλα φφλλα ενδεχομζνωσ από διαφανζσ υλικό. Πταν όλα τα φφλλα
είναι κλειςτά ςυγκροτείται το ςφνολο τθσ ενδυμαςίασ. Ο επιςκζπτθσ τα
ςφρει με δικι του πρωτοβουλία μζχρι να ανοίξει και το τελευταίο φφλλο. Σε
κάκε φφλλο εκτίκεται και από ζνα εξάρτθμα τθσ ενδυμαςίασ. Πλα μαηί τα
φφλλα ανοιχτά καταλαμβάνουν μεγάλθ ζκταςθ ςτο χϊρο που μπορεί να
τονίηεται και από αναγραφι μζτρων κ.λπ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτα
κεφαλοδεςίματα και ςτουσ τρόπουσ ςτερζωςισ τουσ ςτο κεφάλι. Τα
αντίγραφα των ενδυμάτων μποροφν να βρίςκονται μζςα ςε καςζλα με βάςθ
τον τρόπο που κα είχαν διπλωκεί, αρωματιςτεί κ.ο.κ. ςτθν πραγματικότθτα.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί


να καταδείξει τθν πολυπλοκότθτα τθσ γυναικείασ γιορτινισ ι νυφικισ
παραδοςιακισ ενδυμαςίασ

Κάλτςεσ, παποφτςια, ποδιζσ...
Πρωτότυπα αντικείμενα και εποπτικό υλικό
Περιγραφι


Ζκκεςθ εξαρτθμάτων των ενδυμαςιϊν και ενδεχομζνωσ ομαδοποιιςεισ
ομοειδϊν εξαρτθμάτων από διαφορετικζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ.
Ραρουςιάηονται κυρίωσ «κομμάτια» που αναμζνεται να προςελκφςουν το
ενδιαφζρον των επιςκεπτϊν (κάλτςεσ, παποφτςια, ποδιζσ και πουκάμιςα)
Στο ςθμείο αυτό μποροφν να παρουςιαςτοφν και κομμάτια που
καταδεικνφουν τθν ανακφκλωςθ των ροφχων ςε βάκοσ χρόνου. (τμιματα
του ροφχου προςαρμοςμζνα ςε νζα υφάςματα κ.λπ.)

Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί


να αναδείξει μζρθ τθσ παραδοςιακισ ενδυμαςίασ τα οποία παρουςιάηουν
ιδιαίτερο ενδιαφζρον και ςτα οποία ςυνικωσ δεν δίνεται θ απαιτοφμενθ
ςθμαςία.

Θ παραγωγι των ενδυμαςιϊν
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Πρωτότυπα αντικείμενα και εποπτικό υλικό
Περιγραφι
Με ευφάνταςτο τρόπο παρουςιάηονται τα εργαλεία τθσ ανδρικισ και
γυναικείασ εργαςίασ που ςχετίηονται με τθν παραγωγι των ενδυμαςιϊν
(εργαλεία, ραπτομθχανι, απεικονίςεισ, μαρτυρίεσ, προςωπικζσ ιςτορίεσ)
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί


να μυιςει τον επιςκζπτθ ςτα μυςτικά τθσ παραγωγισ τθσ παραδοςιακισ
ενδυμαςίασ.

Συμπλθρωματικά ςτοιχεία ενότθτασ
Αναφορζσ ςτθν οικεία Δραγοφμθ και ςτθν οικογζνεια που τθν κατοίκθςε.
Καςζλεσ και άλλα ϋκομμάτιαϋ τθσ οικοςκευισ που χρθςιμοποιοφνται για τθ φφλαξθ
των ενδυμαςιϊν, τοποκετθμζνα ςε αναπάντεχα ςθμεία.
Αργαλειόσ (ίςωσ και ςε μινιατοφρα) και άλλα υφαντά
Τα αγαπθμζνα κομμάτια των διευκυντϊν:
«Οι φορεςιζσ είναι άλλο πράγμα… πάρα πολφ ωραίεσ…
Κοιτάξτε αυτοί οι επενδφτεσ, τι κεντιματα είναι αυτά;. Αυτό είναι πια ολόκλθρο, δεν
βλζπεισ φφαςμα κακόλου.
, οι αςτικζσ ζχουνε το ςτυλ των αςτικϊν, τθν ομορφιά, ίςωσ τθν υπερβολι ςε
οριςμζνα πράγματα, αλλά ειν’ κι αυτζσ ωραίεσ. Κι εμζνα μ’ αρζςει πάρα πολφ το
γεγονόσ ότι κάκε τόποσ(!) ζχει τθ δικιά του φορεςιά. Όχι κάκε άνκρωποσ, κάκε
κυρία ι κάκε κφριοσ, αλλά κάκε τόποσ. Κι αυτό είναι πολφ ωραίο, βγάηει κάτι πιο
εςωτερικό, πιο μαγικό… είναι πάρα πολφ ωραίο. Ναι είναι πολφ ωραίεσ οι φορεςιζσ,
πάρα πολφ ωραίεσ.»

Κείμενα ενότθτασ


Θ ενότθτα ολοκλθρϊνεται με ζνα ειςαγωγικό κείμενο που αναφζρεται ςτουσ
ςτόχουσ και το περιεχόμενό τθσ.



Επίςθσ κείμενα/ οδθγίεσ και τίτλοι ςυνοδεφουν όλα τα εκκζματα τθσ
ενότθτασ.
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4.2.5. Τι πιςτεφουν;/ Τι πιςτεφετε;
εναλλακτικά Κρθςκεία – δοξαςίεσ- ζκιμα και παραδόςεισ ςτθ
Νεϊτερθ Ελλάδα
Θ ενότθτα 4.2.5. αναπτφςςεται ςτο ιςόγειο και τον όροφο του κτθρίου Α

4.2.5.1. Ειςαγωγικά ςχόλια
 Θ ενότθτα χωροκετείται ευλόγωσ ςτο κτιριο A ςε άμεςθ γειτνίαςθ με τθν
εκκλθςία του Αγίου Ελιςαίου.
 Στθν ενότθτα παρουςιάηονται κατά κφριο λόγο εκκζματα από τθ ςυλλογι
εκκλθςιαςτικισ αργυροχοϊασ, κεντθτικισ, χρυςοκεντθτικισ,
μεταλλοτεχνίασ, ενδυμαςιϊν, ξυλογλυπτικισ και κεραμεικισ.
 Θ ενότθτα φιλοξενεί τισ υπο-ενότθτεσ:
o

Το κριςκευμα του νζου Ελλθνιςμοφ και θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ
Εκκλθςία

o

«Καλό βράδυ, Ραναϊτςα μου...» ι «...κα ςου φζρω μία λαμπάδα ίςα
με το μπόι μου...»

o

Τα ιερά μυςτιρια και «ο κφκλοσ τθσ ηωισ»

o

Άγιοσ Ελιςςαίοσ

4.2.5.2. Βαςικά μθνφματα ενότθτασ
 Το κρθςκευτικό ςυναίςκθμα ζχει ςφραγίςει τθν ομαδικι ηωι ςτισ
κοινότθτεσ του νεϊτερου Ελλθνιςμοφ.
 Θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία αποτζλεςε κφριο παράγοντα τθσ
κοινωνικισ και πνευματικισ ηωισ ςτθν Τουρκοκρατία και μετζπειτα./ Θ
νεϊτερθ Ελλθνικι Εκκλθςία κρατά και ςυντθρεί τθ Βυηαντινι
τελετουργικότθτα
 Θ χριςτιανικι ελλθνικι εκκλθςία ζχει πολλοφσ δεςμοφσ με ζνα
προχριςτιανικό παρελκόν/ παλαιζσ παγανιςτικζσ πίςτεισ και δοξαςίεσ και
πατροπαράδοτα ζκιμα διειςδφουν ςτισ ιερότερεσ ςτιγμζσ τθσ
χριςτιανικισ κρθςκείασ.
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 Θ παρουςία τθσ εκκλθςίασ ςτον κφκλο τθσ ηωισ των Ελλινων είναι πολφ
ςθμαντικι.
 Θ ενορία αποτελεί ςυςτατικό μζροσ του οργανικοφ ςυςτιματοσ τθσ
Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδασ.
4.2.5.3. Βαςικι κεματογραφία ενότθτασ21
 Στοιχεία για τθν ιςτορία, τθν οργάνωςθ και τθ δράςθ τθσ ελλθνικισ
ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ
 Στοιχεία για το τελετουργικό που αφορά ςτθν τζλεςθ των «επίςθμων
πράξεων» τθσ εκκλθςίασ/ κφριεσ ςτιγμζσ τθσ χριςτιανικισ κρθςκείασ,
εκδθλϊςεισ με επίςθμο και ςοβαρό χαρακτιρα
 Στοιχεία για το τελετουργικό που αφορά ςτθν τζλεςθ των «επίςθμων
πράξεων» τθσ εκκλθςίασ/ μυςτιρια
 Στοιχεία για τισ «ςυγγζνειεσ» του «κρθςκευτικοφ» με τθ μαγεία και εν
γζνει του «χριςτιανικοφ» με το «προχριςτιανικό
 Στοιχεία για τθ «ςυνάντθςθ» των εκκλθςιαςτικϊν εκδθλϊςεων με τισ
λαϊκζσ παραδόςεισ- τα λαϊκά ζκιμα/ τθν εν γζνει εκκοςμίκευςθ τθσ
εκκλθςιαςτικισ τελετουργικότθτασ
 Στοιχεία για τον κακολικιςμό ςτο νεϊτερο ελλθνικό κόςμο
 Στοιχεία για τθν εκκλθςία του Άγιου Ελιςςαίου
 Στοιχεία για το μοναχιςμό
4.2.4.4. Στοιχεία από το εννοιακό περιεχόμενο των άλλων ενοτιτων
«Ο κφκλοσ τθσ ηωισ», ψυχαγωγία, καταγωγι, ιςτορικό πλαίςιο

4.2.4.5. Υπο _ενότθτεσ/ Εκκζματα/ Εκκεςιακά μζςα

ΛΣΟΓΕΛΟ
Το κριςκευμα του νζου Ελλθνιςμοφ και θ Ελλθνικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία

21

Βλ. ςχετικά το Μερακλισ, Γ., Μ. 1986 Ελλθνικι Λαογραφία, Ήκθ και ‘Εκιμα, Οδυςςζασ, Ακινα, που

πραγματεφεται με επάρκεια το ηιτθμα τθσ κρθςκευτικισ λαογραφίασ.
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Ψθφιακόσ διαδραςτικόσ χάρτθσ με απεικόνιςθ τθσ βυηαντινισ αυτοκρατορίασ, τθσ
οκωμανικισ και του νεοςφςτατου ελλθνικοφ κράτουσ και τθσ ςταδιακισ
επζκταςθσ των ςυνόρων του
Περιγραφι
Ψθφιακόσ διαδραςτικόσ χάρτθσ μεγάλων διαςτάςεων (ςε οριηόντια ι
κατακόρυφθ κζςθ) ενεργοποιείται βάςει επιλογϊν του επιςκζπτθ και
εμφανίηει ςτοιχεία για τθν εξάπλωςθ τθσ ορκόδοξθσ εκκλθςίασ και του
ρόλου που διαδραμάτιςε ςε διαφορετικζσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ (π.χ. ςτθν
εκπαίδευςθ), ςυγκεντρϊςεισ χριςτιανικϊν πλθκυςμϊν, το ορκόδοξο αλλά
και κακολικό δόγμα κ.ά. Ρροςομοιάηει αιςκθτικά και μορφολογικά το χάρτθ
τθσ ειςαγωγικισ ενότθτασ που αναφζρεται ςτθν καταγωγι του νζου
Ελλθνιςμοφ.
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί


να δϊςει πραγματολογικζσ πλθροφορίεσ για το κριςκευμα των Ελλινων

«Καλό βράδυ, Παναϊτςα μου...» ι «...κα ςου φζρω μία λαμπάδα ίςα με το μπόι
μου...»
«Θμερολόγιο» των κφριων ςτιγμϊν τθσ χριςτιανικισ κρθςκείασ (ψθφιακό ι
ςυμβατικό ζκκεμα) και φυςικά εκκζματα
Περιγραφι
Διαδραςτικι φυςικι καταςκευι με περιςτρεφόμενεσ επιφάνειεσ που από τθ
μία πλευρά φζρουν ςτοιχεία για τισ τελετουργικζσ εκδθλϊςεισ τθσ εκκλθςίασ
ςε ςυγκεκριμζνεσ ιερζσ ςτιγμζσ και από τθν άλλθ για τισ εκδθλϊςεισ ςτο
πεδίο του κοςμικοφ (ζκιμα, δρϊμενα, παραδόςεισ κ.ο.κ.) ςτισ αντίςτοιχεσ
ςτιγμζσ. Εφόςον είναι εφικτό, θ καταςκευι φζρει και αντικείμενα που
αντιπροςωπεφουν τισ εκδθλϊςεισ και των δφο κόςμων (ιερά ςκεφθ, εικόνεσ,
τζμπλα κ.ά. αλλά και αντικείμενα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν τζλεςθ
εκίμων, ροφχα και εξαρτιματα μεταμφιζςεων κλπ.) Εναλλακτικά, τα
αντικείμενα παρουςιάηονται ςε δεφτερο επίπεδο ζςτω με κάποια
χωροταξικι ςυνάφεια με τισ επιφάνειεσ που πραγματεφονται αντίςτοιχο
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κζμα. Θ παρουςίαςθ ςυνοδεφεται από εποπτικό υλικό (ςε ςυμβατικι και
ψθφιακι μορφι) πίνακεσ, «ακοφςματα», αφθγιςεισ από τθ λογοτεχνία,
μαρτυρίεσ κ.ά. Επίςθσ, με ςυμβατικό ι ψθφιακό τρόπο δίνεται θ δυνατότθτα
ςτουσ επιςκζπτεσ να κατακζςουν και τθ δικι τουσ μαρτυρία ι άλλο τεκμιριο
από τθ «ςυμμετοχι» τουσ ςτθν τζλεςθ των ιερϊν ςτιγμϊν τθσ χριςτιανικισ
κρθςκείασ.
Θ ςυνολικι διάταξθ των εκκεμάτων ςτθν ενότθτα αυτι ενδζχεται, εφόςον το
επιτρζπουν τα χαρακτθριςτικά των αικουςϊν που τθν φιλοξενοφν, να
παραπζμπει ςτο ςχιμα του κφκλου υποδθλϊνοντασ κατϋ αυτόν τον τρόπο τθ
ςυνάφεια του θμερολόγιου των ιερϊν ςτιγμϊν τθσ κρθςκείασ με το
λεγόμενο «κφκλο του χρόνου».
Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί


Να καταδείξει τθ ςχζςθ τθσ επίςθμθσ λατρείασ με τθν εκκοςμίκευςι τθσ,
τισ λαϊκζσ δοξαςίεσ, τα λαϊκά δρϊμενα και τα ζκιμα που διζπουν τον
κακθμερινό βίο.

ΟΟΦΟΣ
Τα ιερά μυςτιρια και «ο κφκλοσ τθσ ηωισ»
Κολάη (ςυμβατικό ι ψθφιακό ζκκεμα) από φωτογραφίεσ (και ενδεχομζνωσ άλλου
τφπου απεικονίςεισ εφόςον πρόκειται για παλαιότερεσ εποχζσ) και φυςικά
εκκζματα
Περιγραφι
Στο ζκκεμα με ψθφιακό ι ςυμβατικό τρόπο παρουςιάηονται απεικονίςεισ
βαπτίςεων, γάμων, τελετϊν μνθμόςυνων και κθδειϊν, του μυςτθρίου τθσ
κείασ ευχαριςτίασ κ.ά. ςε διαφορετικζσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ κατά τθ διάρκεια
των αιϊνων που εξετάηει θ ζκκεςθ και ςε διαφορετικοφσ τόπουσ. Ο
επιςκζπτθσ επιλζγει μία φωτογραφία και «ςυλλζγει» πλθροφορίεσ ςχετικά
με το μυςτιριο που απεικονίηεται ςε αυτι (μαρτυρίεσ, παρακζματα,
«ακοφςματα» κ.οκ.). Στθν ενότθτα εκτίκενται αντικείμενα που
χρθςιμοποιοφνται από τθν Εκκλθςία για τθν τζλεςθ των μυςτιριων αλλά
και ςτθ λαϊκι εκιμοτυπία......
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Στόχοι
Το ζκκεμα αποςκοπεί


Να καταδείξει τθ ςχζςθ τθσ επίςθμθσ τελετουργίασ των μυςτθρίων με
τθν εκκοςμίκευςι τθσ, τα ζκιμα, τισ κοςμικζσ τελετζσ και τισ εορταςτικζσ
εκδθλϊςεισ που ςχετίηονται με αυτά.

Κείμενα ενότθτασ


Θ ενότθτα ολοκλθρϊνεται με ζνα ειςαγωγικό κείμενο που αναφζρεται ςτουσ
ςτόχουσ και το περιεχόμενό τθσ.



Επίςθσ κείμενα/ οδθγίεσ και τίτλοι ςυνοδεφουν όλα τα εκκζματα τθσ
ενότθτασ.

Άγιοσ Ελιςςαίοσ
Στθν εκκλθςία του Άγιου Ελιςςαίου, όπου ενδζχεται να τελείται λειτουργία ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα, επιχειρείται περιοριςμζνθσ ζκταςθσ, «ςοβαρι»
παρουςίαςθ/Ρραγματολογικά ςτοιχεία (ςχζδια, πλθροφορίεσ, πίνακεσ
κ.λπ.)/Αφθγιςεισ Ραπαδιαμάντθ κ.ά.

Ενδεικτικά
«Τὸ ἐπ᾿ ἐμοί, ἐνόςω ηῶ καὶ ἀναπνζω καὶ ςωφρονῶ, δὲν κὰ παφςω πάντοτε,
ἰδίωσ δὲ κατὰ τὰσ πανεκλάμπρουσ ταφτασ ἡμζρασ, νὰ ὑμνῶ μετὰ λατρείασ
τὸν Χριςτόν μου, νὰ περιγράφω μετ᾿ ἔρωτοσ τὴν φφςιν καὶ νὰ ηωγραφῶ μετὰ
ςτοργῆσ τὰ γνιςια ἑλλθνικὰ ἤκθ».
Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντθσ

«Ἀπορῶ, πάτερ μου, πῶσ ὁ Κεὸσ ἐπιτρζπει νὰ ὑπάρχῃ ἐν τῇ ὑπ᾿ αὐτοῦ
δθμιουργθκείςῃ φφςει αἴςκθμα ἰςχυρότερον τῆσ εἰσ αὐτὸν πίςτεωσ».
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Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντθσ, Οἱ ἔμποροι τῶν ἐκνῶν
[Ο Αλζξανδροσ Ραπαδιαμάντθσ] είχε μεταρςιωκι εν τθ εκπλθρϊςει των
ιερϊν τοφτων κακθκόντων. Αίγλθ απολφτου ευτυχίασ εφϊτιηε τθν δαςφτριχα
μορφιν του με τθν ςγουράν μαφρθν γενειάδα και τθν ομόχρωμον πλουςίαν
κόμθν. […] Ζψαλλε δε ο ςυγγραφεφσ τθσ «Νοςταλγοφ» μετά ηζςεωσ και
πάκουσ αλθκινοφ, εντείνων τθν φωνιν, τθρϊν τον χρόνον διά βιαίασ
καταφοράσ τθσ χειρόσ του επί του ερείςματοσ του ςταςιδίου, αλλά τθρϊν
ςυγχρόνωσ και τθν τάξιν του ναοφ…»
Γεράςιμοσ Βϊκοσ, «Αγρυπνία εισ τον Άγιον Ελιςςαίον», εφ. Ακρόπολισ, 8
Μαρτίου 1894
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5. Φάςθ μελζτθσ υλοποίθςθσ _Άλλεσ μελζτεσ
5.1.
Ρροκειμζνου να ςυνταχκεί τεχνικό δελτίο όςον αφορά ςτθ μουςειολογικι και
μουςειογραφικι μελζτθ απαιτοφνται οι ακόλουκεσ εργαςίεσ:
 Οριςτικι ςκιαγράφθςθ του περιεχομζνου τθσ ζκκεςθσ, υλικοφ και
άυλου
 Λιψθ οριςτικϊν αποφάςεων για τθν επιλογι των ερμθνευτικϊν
μζςων τθσ ζκκεςθσ
 Συγγραφι ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν/ κατευκυντιριων γραμμϊν
για τθν υλοποίθςθ όλων των εκκεμάτων (καταςκευϊν, εποπτικοφ
υλικοφ, ςυμβατικϊν εκκεμάτων, ψθφιακϊν παραγωγϊν) και
ιδιαίτερα ςυγγραφι ςχθματικϊν ςεναρίων (ςτόχοι, ςκελετόσ
ςεναρίου) απαραίτθτων για τθν υλοποίθςθ των ψθφιακϊν
εκκεμάτων22
 Συγγραφι ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν/ κατευκυντιριων γραμμϊν
για τθν άριςτθ εκτζλεςθ όλων των απαραίτθτων εργαςιϊν που
ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ ενόσ Μουςείου
 Συνεργαςία με τα μζλθ των άλλων μελετθτικϊν ομάδων για τθ
ςφνταξθ προχπολογιςμοφ

5.2. Άλλεσ μελζτεσ
Ρροκειμζνου για τθ δθμιουργία του Μουςείου και για να ςυνταχκοφν ςχετικά
τεχνικά δελτία και τεφχθ δθμοπράτθςθσ πρζπει να εκπονθκοφν και οι ακόλουκεσ
μελζτεσ με όμορα με αυτό τθσ παροφςθσ αλλά και τθσ αρχιτεκτονικισ/
μουςειογραφικισ μελζτθσ αντικείμενα.

5.2.1. Ψθφιακι Μελζτθ

22

Θ πρϊτθ αυτι προςζγγιςθ κακορίηει τελικά το είδοσ του ψθφιακοφ εκκζματοσ, τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό και το

απαραίτθτο λογιςμικό και επομζνωσ και το φψοσ του κόςτουσ.
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Θ ψθφιακι μελζτθ κα παράςχει ακριβι διαςταςιολόγθςθ των ψθφιακϊν
ερμθνευτικϊν μζςων και του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ, προδιαγραφζσ και κόςτοσ
παραγωγϊν.

5.2.2. Μελζτθ φωτιςμοφ
5.2.3. Μελζτθ περιβάλλοντοσ χϊρου
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