Αντώνης Λιάκος
Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης
στο τρίγωνο ιδεολογίας, ιστορίας και απόλαυσης
Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης είναι το µεγαλύτερο πολιτισµικό εγχείρηµα στην
Ελλάδα των αρχών του 21ου αιώνα. Πρόκειται για ένα πολύσηµο έργο που
απευθύνεται και εκπέµπει µηνύµατα τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το
εξωτερικό. Επηρεάζει την αισθητική παιδεία των επισκεπτών αλλά και την αισθητική
του περιβάλλοντος την Ακρόπολη χώρου. ∆ιαθέτει οικονοµικό βάρος ως προς τις
δαπάνες του, είναι πόλος τουριστικής έλξης, αλλά έχει και µεγάλη συµβολική
σηµασία. Αφορά τον πυρήνα της νεοελληνικής ταυτότητας, δηλαδή τη σχέση της
νεότερης Ελλάδας µε την Αρχαία, αλλά αναβαθµίζει επίσης την ορατότητα της
Ελλάδας από τον κόσµο, γιατί η Ακρόπολη είναι το «σήµα κατατεθέν» της χώρας.
Είναι ένα γεγονός για την νεοελληνική αρχιτεκτονική, σε µια χώρα που η µοντέρνα
αρχιτεκτονική σπανίζει και, τέλος, είναι ένα στοιχείο που συµβάλλει στη δηµιουργία
του δηµόσιου πολιτισµικού χώρου. Η δηµιουργία του Μουσείου της Ακρόπολης ως
χώρου που θα δεξιωνόταν τα Ελγίνεια µάρµαρα, τα οποία η Ελλάδα διεκδικούσε από
το Βρετανικό Μουσείο, αποτέλεσε άξονα της πολιτισµικής πολιτικής από την
Μεταπολίτευση. Για το Μουσείο αυτό έγινε πολύς λόγος τις τελευταίες τρεις
δεκαετίες. Το τριήµερο όµως 20-22 Μαΐου 2011 έγινε για πρώτη φορά αντικείµενο
ενός πλούσιου και δυναµικού διαλόγου ανάµεσα σε αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους,
ιστορικούς, µουσειολόγους, στους οποίους περιλαµβάνονταν ο δηµιουργός του, ο
αρχιτέκτονας Μπερνάρ Τσουµί, και βέβαια ο πρόεδρός του, ο αρχαιολόγος ∆ηµήτρης
Παντερµανλής.
Στην παρέµβασή µου, της οποίας τα κύρια σηµεία εκθέτω εδώ, θέλησα να
αποφύγω ταυτόχρονα τόσο την (άδηλη) ταύτιση, όσο και την (έκδηλη) αντιπαράθεση
ιδεολογίας και πραγµατικότητας, οι οποίες εκβάλλουν είτε σε εξωραϊστικό είτε σε
(επι)κριτικό λόγο. Όχι βέβαια για να επιλέξω µια µέση οδό συµψηφισµών, αλλά για
να δοκιµάσω µια νέα σύνθεση που µας επιτρέπει να καταλάβουµε το µουσείο όχι
µόνο σε σχέση µε το παρελθόν που αναφέρεται, αλλά ως µια κατασκευή του
παρόντος µε υλικά του παρελθόντος. Η θέαση αυτή δεν αδιαφορεί για τη σχέση
παρόντος και παρελθόντος στο Μουσείο. Ενδιαφέρεται βεβαίως, αλλά θέτει αυτή
τη σχέση σε ένα πλαίσιο µε περισσότερες παραµέτρους. Γι’ αυτό και η αναφορά στο
συµβολικό τρίγωνο ιστορίας, ιδεολογίας, και απόλαυσης.
Ιστορία
Αν επισκεφθεί κανείς την Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας, θα δει πίνακες
περιηγητών των αρχών του 19ου αι., οι οποίοι ζωγραφίζουν την Ακρόπολη µε το
Μεσαιωνικό πύργο που στη συνέχεια κατεδαφίστηκε. Πρόκειται για µια αρκετά
διαφορετική εικόνα της Ακρόπολης από τη σηµερινή. Μάταια όµως θα ψάξει στο
Μουσείο της Ακρόπολης, να δει κανείς κάποια από αυτές τις ελαιογραφίες, που
στον καιρό τους εικονογραφούσαν την Ακρόπολη στα µάτια του ευρωπαϊκού κοινού.
Η Ακρόπολη τον 19ο αιώνα ήταν ένας τόπος λατρείας για τις διανοητικές ελίτ της
Ευρώπης. Μάταια θα ψάξει όµως να βρει κανείς στο Μουσείο ένα τεκµήριο της
Προσευχής στην Ακρόπολη του Ρενάν ή κάτι από τους στοχασµούς του Φρόυντ
αντικρίζοντας την Ακρόπολη.1 Όταν οι Ναζί ανέβηκαν στην Ακρόπολη τον Απρίλιο
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του 1941 για να υψώσουν τη σηµαία τους, ο Έλληνας φρουρός περιζώθηκε την
ελληνική σηµαία και ρίχτηκε στο κενό από το βράχο. Ένα περίπου µήνα αργότερα, τη
νύχτα της 30 προς την 31η Μαίου, κατέβασαν τη ναζιστική σηµαία ο Μανώλης
Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, και αυτό θεωρήθηκε η πρώτη αντιστασιακή πράξη
στην κατεχόµενη Ευρώπη.2 Μάταια θα αναζητήσει κανείς εικόνες που δείχνουν τη
συµβολική δύναµη του µνηµείου ως στοιχείου Αντίστασης. Η Μακρόνησος, ως τόπος
πειθαρχικής εξορίας κατά την εποχή του Εµφυλίου, ονοµάστηκε «Νέος Παρθενών»
και υπάρχει µια φωτογραφία του προπλάσµατος του Παρθενώνα που δηµιουργείται
από τους έγκλειστους, κάτω από την επιτήρησή των φρουρών τους.3 Στη διάρκεια
επίσης της επταετούς δικτατορίας, η Ακρόπολη έγινε αντικείµενο αντιδικτατορικών
σκίτσων. Πότε ζωσµένη µε συρµατοπλέγµατα, πότε µε τους κίονες ως µπουκάλια
Κόκα-Κόλας. Μάταια ωστόσο θα αναζητήσει ο επισκέπτης αυτά τα τεκµήρια,
στοιχεία κι αυτά της ιστορίας της Ακρόπολης και της εικόνας της, στο Μουσείο.4
Το Μουσείο προβάλλει µια εικόνα της Ακρόπολης, η οποία παγώνει στην
Αρχαιότητα, αλλά σε µια αρχαιότητα η οποία αποσπάται από τις ιστορικά της
συµφραζόµενα για να αναδειχτεί το διαχρονικό υψηλό. Αυτή άλλωστε είναι η έννοια
του κλασικού. Όπως έλεγε ο Χούµπολτ, το κλασικό είναι κάτι που αναδεικνύεται έξω
από τις ιστορικές του συνέχειες, και εποµένως µπορεί να συνδιαλέγεται µε όλες τις
εποχές.5 Η άποψη αυτή, η οποία υπήρξε βάση του γερµανικού κλασικισµού, ήρθε
αντιµέτωπη, στην ίδια τη Γερµανία, µε τον ιστορισµό, που υπέτασσε την ερµηνεία
του µνηµείου, του έργου τέχνης, της αρχαιότητας, στα ιστορικά του συµφραζόµενα.6
Αυτή η διαµάχη, που δεν αφορούσε µόνο τη Γερµανία αλλά τις ευρωπαϊκές και
αµερικανικές κλασικές και αρχαιογνωστικές σπουδές στο σύνολό τους, κράτησε
πάνω από έναν αιώνα. Από το πλούσιο υλικό της, εκείνο που µάθαµε είναι ότι η
έννοια του κλασικού δεν είναι υπερχρονική, ότι είναι δηµιούργηµα του ευρωπαϊκού
19ου αιώνα, ότι έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας
ηθικής κοινότητας ως βάσης της εθνικής κοινότητας.7 Αυτό έχει δύο συνέπειες. Η
πρώτη, η οποία ενισχύει το επιχείρηµα του ιστορισµού, είναι ότι δεν µπορείς να δεις
κάτι υπερπηδώντας τη µατιά των προηγούµενων, γιατί το βλέµµα δηµιουργείται.
Βλέπουµε τα πράγµατα µέσα από τον τρόπο που τα έχουν δει και αξιολογήσει οι
προηγούµενοι, προσθέτοντας βέβαια και τη δική µας απόκλιση. Η δεύτερη συνέπεια
που θέτει όρια στο επιχείρηµα των ιστοριστών είναι ότι χωρίς την έννοια της
παιδαγωγίας, χωρίς εποµένως την εξωϊστορική χρήση της ιστορίας, χωρίς την
αυθαιρεσία, η ιστορία, και στην περίπτωση το Μουσείο ή οι Αρχαιότητες, δεν θα
αναδεικνύονταν σε τόπους και αντικείµενα µαζικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, και
εποµένως δεν θα µπορούσαν να συντηρηθούν.8 Το Μουσείο, λοιπόν, και ότι
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σχετίζεται µε αυτό, βρίσκεται στο µεταίχµιο του παρελθόντος και του παρόντος.9 Σε
ένα µεταίχµιο µετακινούµενο, στο οποίο η παράδοση αν δεν ανακυκλωθεί δεν µπορεί
να υπάρξει. Αν µε δυο λόγια, η Ακρόπολη ανήκει στους 100 επισκέψιµους τόπους
του πλανήτη, είναι επειδή η έννοια του κλασικού την απέσπασε από τα ιστορικά της
συµφραζόµενα, όπως άλλωστε η ίδια διαδικασία απέσπασε την Αρχαία Ελλάδα από
τα ιστορικά της συγκείµενα.
Ιδεολογία
Αυτή η απόσπαση µιας εποχής και της κουλτούρας της από τις συνέχειες και τα
συµφραζόµενά τους απετέλεσε συστατικό στοιχείο της εθνικής ιδεολογίας στην
Ελλάδα. Οι Έλληνες από νωρίς αντιλήφθηκαν ότι η οικειοποίηση από τους ίδιους της
αρχαίας κληρονοµιάς τους ήταν το διαβατήριο για την Ευρώπη, τους εξασφάλιζε την
υποστήριξη του Φιλελληνισµού, δηµιουργούσε στην αποικιακή και οριενταλιστική
Ευρώπη δεσµούς υποχρέωσης µαζί τους. Σε µια Ευρώπη που χρησιµοποιούσε την
αρχαιότητα για να πολιτικοποιήσει την εθνική κοινότητα, θα ήταν παράξενο οι
Έλληνες να µην την µιµηθούν. Την µιµήθηκαν προσθέτοντας µια τονικότητα. Η
Αρχαιότητα δεν ήταν µόνο παραδειγµατική, αλλά και προγονική.10 Τους έδινε επίσης
πρόσθετη αξία, και γι’ αυτό εξαρχάισαν τη γλώσσα και τα τοπωνύµια τους. Ο
εξελληνισµός της Ελλάδας βασίστηκε αφενός στην έννοια του δεσµού των
Νεοελλήνων µε τους Αρχαίους, πράγµα που απαιτούσε την ιστορικοποίηση της
σχέσης τους, αφετέρου στην πολιτισµική δύναµη του κλασικού, το οποίο απαιτούσε
την απόσπαση από τις συνέχειες. Κατόρθωσαν να τα βολέψουν και τα δυο. Ιδίως η
Γενιά του 30, µε της οποίας τα ιδεολογικά νάµατα τρεφόµαστε ακόµα, κατόρθωσε να
εσωτερικεύσει αυτές τις αξίες: το κλασσικό υπάρχει µέσα µας.11 Η έννοια της
Ελληνικότητας δεν γεφυρώνει µόνο το ιστορικό µε το κλασικό, αλλά αισθητικοποιεί
το ιστορικό. Από αυτή την άποψη, η Ακρόπολη, και το Μουσείο της εντάχτηκαν
στην εθνική ιδεολογία, ακόµη περισσότερο έγιναν από τους σηµαντικότερους
κόµβους αυτής της ιδεολογίας. Η Ακρόπολη, ως κεντρικός τόπος εθνικής ιδεολογίας
τα έχει όλα: διεθνή αναγνωρισιµότητα, υλική υπόσταση, το αισθητικά υψηλό, αλλά
και δράµα, απώλεια, τραύµα: τα Ελγίνεια. Η Ακρόπολη δηλαδή δεν είναι µόνο το
κορυφαίο µνηµείο του ∆υτικού πολιτισµού, είναι και τραυµατισµένο µνηµείο.
Υπόκειται σε ένα ανοιχτό τραύµα, στο βαθµό που τα µάρµαρα δεν επιστρέφονται, και
το Μουσείο είναι το ίδιο η µετωνυµία του τραύµατος, στο βαθµό που χτίστηκε όχι
µόνο για να στεγάσει τα αριστουργήµατα τέχνης που σχετίζονται µε την Ακρόπολη,
αλλά και τα ελλείποντα γλυπτά.
Ο λόγος για την Ακρόπολη αποκτά και αυτός τραυµατική διάσταση µε την
προβολή των Ελγινείων. Η ανάδειξη αυτής της διάστασης δεν είναι άσχετη µε την
τροπή της µνήµης από µια ηρωική φάση σε µια τραυµατική φάση. Ο ∆. Πλάντζος
χρησιµοποιεί τον όρο ελγινειοποίηση της Ακρόπολης.12
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Απόλαυση
Στις τελευταίες δεκαετίες, έχει γίνει εξαντλητική κριτική στον τρόπο µε τον οποίο η
Ιστοριογραφία, η Αρχαιολογία και τα Μουσεία αναπαριστούν την Αρχαιότητα και τις
σχέσεις των Νεοελλήνων µαζί της.13 Η κριτική αυτή έχει βασιστεί σε µια ευρύτερη
πολιτισµική κριτική, η οποία ανανέωσε το πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών
επιστηµών. Ωστόσο έµεινε περιορισµένη σε µικρής εµβέλειας διανοητικούς κύκλους.
Το παράδειγµα της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της πολιτισµικής πολιτικής και του
Μουσείου, και κυρίως το παράδειγµα εκείνο που καθορίζει την στροφή του κοινού
προς την ιστορία και το Μουσείο δεν άλλαξε. ∆εν άλλαξε ούτε η πρακτική της
πλειονότητας των πανεπιστηµιακών και των αρχαιολόγων. Το Μουσείο της
Ακρόπολης είναι ένα παράδειγµα αυτής της µη-αλλαγής. Θα έλεγα ακόµη ότι η
επιτυχία του, από την άποψη της επισκεψιµότητας, των προτιµήσεων του ξένου
κοινού και της δηµοσιότητας που απέκτησε, φαίνεται να επιβραβεύει τους θιασώτες
της µη-αλλαγής. Γιατί;
Ας δούµε την υπόθεση αυτή στα ευρύτερα συµφραζόµενά της. Το κοινό δεν
αναζητά την ιστορία ως γνώση, αλλά αναζητά στην ιστορία κάτι το οποίο είναι κοινό
και στην τέχνη. Αναζητά την έννοια του υψηλού (sublime). Στην ιστορία η έννοια του
υψηλού αφορά εκείνο που προκαλεί δέος, που σε εντυπωσιάζει, το οποίο αποσπάται
από τις συνέχειες και τα ιστορικά του συµφραζόµενα. Αυτό που είναι ασύλληπτο ως
επίτευγµα ή πού είναι ασύλληπτα τραυµατικό.14 Σ’ αυτή την κατηγορία του
τραυµατικού µπαίνει στις προτεραιότητες του κοινού το Ολοκαύτωµα και ο Χίτλερ,
η Μικρασιατική Καταστροφή, τα µεγάλα γεγονότα, όπως η Γαλλική Επανάσταση, το
1821, οι µεγάλες προσωπικότητες, και οι 100 καλύτεροι Έλληνες ή Άγγλοι κλπ.
Βιβλία, φιλµς, ντοκυµανταίρ, µνηµεία που αναφέρονται στα ζητήµατα αυτά γίνονται
δηµοφιλή. Από αυτή την άποψη, δεν πρέπει να µας ξενίζει και το γεγονός ότι η
Ακρόπολη έχει τόσο µεγάλη επιτυχία ακριβώς γιατί αποσπάται από την ιστορικότητα,
γιατί προσφέρει µια εµπειρία η οποία αποµακρύνεται από την καθηµερινότητα, διότι
προσφέρει την απόλαυση του υψηλού.
Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, πόλεις όπως την Αθήνα θα πρέπει να τις
βλέπουµε ως κόµβους ενός δικτύου, του δικτύου των παγκοσµιοποιηµένων πόλεων
(global cities).15 Αυτός που θέλει να ταξιδέψει, σε οποιαδήποτε χώρα, κάθεται
µπροστά στον υπολογιστή του και επιλέγει από ένα δίκτυο πόλεων, από υποσχέσεις
εµπειριών. Μπορεί να είναι η Αθήνα της Ακρόπολης, το Κάιρο µε τις Πυραµίδες, η
Φλωρεντία µε την Αναγεννησιακή ζωγραφική, το Παρίσι µε το Λούβρο, το Κυότο µε
τους ναούς του, το Περού µε το Μάτσου-Πίτσου, το Λoς Αντζελες µε το Hollywood,
το Πεκίνο µε την Απαγορευµένη Πόλη κλπ. Έχει ενδεχοµένως και το βιβλίο για τα
100 σπουδαιότερα µέρη που πρέπει να δει στη ζωή του, κάτι όπως τα επτά θαύµατα
της αρχαιότητας.16 Αυτά θέλει να δει, γιατί η ιστορία έχει πάψει να έχει νόηµα. ∆εν
κάνει θρησκευτικό προσκύνηµα για να πάει στην Ιερουσαλήµ, στη Ρώµη, στη Μέκκα
ή στο Μπεναρές. ∆εν κάνει το µορφωτικό ταξίδι του ∆ιαφωτισµού, το grand tour για
να πάει στην Αθήνα µετά τη Ρώµη, όπως ο Ρενάν. Όλα αυτά είχαν νόηµα γιατί
υποστηρίζονταν από µια ιστορία µε νόηµα. Στο βαθµό όµως που η ιστορία έπαυσε να
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έχει νόηµα, εκείνο που έµεινε είναι η απόλαυση του παρελθόντος.17 Ακόµη και αν η
απόλαυση του παρελθόντος, όπως η έννοια του κλασικού, η απόδοση της ιδιότητας
του υψηλού, είναι αποτέλεσµα ιδεολογίας –εκείνης που ανέδειξε το κλασικό και τους
κλασικιστές. Και από αυτή την άποψη, αυτή την αποκοµµένη από την ιστορία
απόλαυση της ιστορίας, του την προσφέρει το Μουσείο της Ακρόπολης.
Απολαµβάνει µια ιστορία χωρίς ιστορικότητα.
Πρέπει να αναγνωρίσουµε αυτή την πραγµατικότητα, να την καταλάβουµε
καλά για να µη συµβιβαστούµε µαζί της και να σκεφτούµε τη δική µας θέση ως προς
αυτήν. Οι 100 αυτοί διεθνείς προορισµοί, τα µεγάλα Μουσεία, λειτουργούν
ετεροτοπικά. Ανήκουν σε ένα δίκτυο ετεροτοπιών, όπως τα µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια, όπως τα µεγάλα ιατρικά κέντρα, όπως τα παγκόσµια εµπορικά κέντρα.
Συνδέονται µεταξύ τους, µοιάζουν µεταξύ τους, προσφέρουν µια εµπειρία ριζικά
διαφορετική από το περιβάλλον τους. Την αισθητική του Μουσείου της Ακρόπολης,
δεν την καταλαβαίνουµε χωρίς αυτή την έννοια της ετεροτοπίας. 18

Το Μουσείο ως φορέας πολιτισµικής εµπειρίας
Ιστορική συνείδηση σηµαίνει ότι προσανατολίζοµαι στο µέλλον δια του
παρελθόντος.19 ∆ηλαδή χρησιµοποιώ την πολιτισµική εµπειρία για να
διαπραγµατευτώ τις αλλαγές και τον εκµοντερνισµό. Η ιστορική συνείδηση
βασίζεται και παράγεται από δυο πόλους οι οποίοι βρίσκονται σε ένταση γιατί είναι
ριζικά ετερογενείς. ∆εν µπορείς να σκεφτείς το µέλλον χωρίς το παρελθόν, ούτε το
παρελθόν χωρίς το µέλλον. Γι’ αυτό, η ιστορική συνείδηση υπερβαίνει τις
αποτυπώσεις της και µοιάζει µε τον ηλεκτρισµό, µε ενέργεια, ευεργετική και
επικίνδυνη. Το µέλλον, λοιπόν, µεγεθύνει στο έπακρο τα διλήµµατα της ιστορικής
συνείδησης. Πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την πολιτισµική εµπειρία του
παρελθόντος για να σκεφτούµε αυτό το εντελώς διαφορετικό µέλλον; ∆εν µπορεί
βέβαια να προδικάσει κανείς το µέλλον, αλλά αυτό νοµίζω ότι θα είναι το κατεξοχήν
πρόβληµα του αιώνα που βαδίζουµε. Ποιος είναι ο ρόλος της πολιτισµικής εµπειρίας
του παρελθόντος στην µεταµόρφωση του παρόντος σε µέλλον; Αυτό είναι ένα
πρόβληµα που θα ορίσει ενδεχοµένως και τα µεγάλα πολιτισµικά διακυβεύµατα. Από
αυτή την άποψη, ορισµένα πράγµατα θα πρέπει να τα δούµε από την αρχή, θέτοντας
εκ νέου τις προϋποθέσεις της γνώσης τους.
Αλλά στον κόσµο που ζούµε, το παρόν τείνει να καταβροχθίσει τόσο το
παρελθόν όσο και το µέλλον. Οι άνθρωποι δεν κάνουν µεγάλα σχέδια, δεν
καλλιεργούν µεγάλες προσδοκίες, δεν ακολουθούν ιδεολογίες που επαγγέλλονται
µείζονες αλλαγές. Αν η ιστορία κάποτε αντλούσε νόηµα από τα µεγάλα επεξηγητικά
θεωρητικά σχήµατα, τώρα, µετά το τέλος του νοήµατος της ιστορίας, χαλαρώνει τους
δεσµούς της µε τη θεωρία που εξηγούσε πώς εξελίσσεται η κοινωνία ή πώς παράγεται
το νόηµα και η ιστορία. Η απώλεια του νοήµατος της ιστορίας έχει ως συνέπεια ή τον
αβάσταχτο κυνισµό ή τον απέραντο ηδονισµό που τα όριά του αγγίζουν το ένστικτο
του θανάτου. Αν µένει κάτι για να δηµιουργήσει νόηµα είναι η εµπειρία, η εµπειρία
της εµπειρίας. Από αυτήν αντλεί νόηµα η ιστορία. Οι κύκλοι του νοήµατος γίνονται
ολοένα στενότεροι και περιστρέφονται γύρω από την εµπειρία όπως το γεράκι πάνω
17
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από το θήραµά του. Γι’ αυτό και η διαδεδοµένη στροφή στην ιστορία, όχι τόσο ως
εξηγητικό εργαλείο, αλλά ως συναίσθηση της εµπειρίας. Γι’ αυτό η στροφή αυτή
περιλαµβάνει το ιστορικό µυθιστόρηµα και το φίλµ ή καταναλίσκει τα ιστορικά
αναγνώσµατα ως λογοτεχνικά αναγνώσµατα.20 Η ιστορία γίνεται αντικείµενο
απόλαυσης, νοσταλγίας, πένθους. Αυτή επίσης είναι µια συµπληρωµατική άποψη για
να δούµε το Μουσείο και το πρόβληµα που µας απασχολεί. Το µουσείο δηλαδή δεν
θα το βρούµε µόνο στο χάρτη της γνώσης και της ιδεολογίας. Θα το εντοπίσουµε
επίσης στο χάρτη της καλλιέργειας των συναισθηµάτων και της απόλαυσης. Στους
χάρτες αυτούς, µερικά µουσεία, όπως το συγκεκριµένο µουσείο της Ακρόπολης,
παραµένοντας εθνικά, µετασχηµατίζονται ταυτόχρονα και σε διαεθνικά
(transnational). Από την άλλη µεριά, αυτή η transnational προσέγγιση των µουσείων,
χρειάζεται να πάρει υπόψη της τις ροές του τουρισµού, τη διαφήµιση και την virtual
παρουσία του µουσείου στον κυβερνοχώρο και στο χώρο των επιθυµιών.
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