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ΦΑΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ,
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ά ἄτομα πού παρουσιάζουν κάποια σωματική, νοητική, κοινωνική δυσλειτουργία ἀνέκαθεν ἀποτελοῦσαν γιά τήν ἑλληνική κοινωνία μιά κατάσταση ἔξω ἀπό τά ὅρια τοῦ φυσιολογικοῦ, τοῦ ἀποδεκτοῦ, τοῦ κατανοητοῦ,
τοῦ ἀνεκτοῦ. Μέχρι πρίν μερικές δεκαετίες πλήν ἐλαχίστων περιπτώσεων, ἡ
ἑλληνική Πολιτεία καί οἱ πολιτιστικοί φορεῖς δέν εἶχαν ἀναλάβει οὐσιαστική
μέριμνα ὑπέρ τῶν ἀναπήρων πολιτῶν, στερῶντας τους τήν εὐκαιρία νά ἐπισκεφθοῦν ἕνα Μουσεῖο, ἰσότιμα μέ κάθε ἄλλο «ὑγιή» ἤ «φυσιολογικό» ἐπισκέπτη.
Χῶροι ἀπροσπέλαστοι, ἀκόμη καί σέ μουσεῖα νεοανεγερθέντα, δράσεις σχεδιασμένες εἰδικά γιά ἄτομα μέ ἀναπηρία ἀνύπαρκτες, ἔλλειψη ἀκόμη καί στοιχειωδῶν παροχῶν, σέ μιά κοινωνία, πού δέν φαινόταν νά ἔχει προσαρμοστεῖ στίς
ἀνάγκες ὅλων τῶν πολιτῶν της, ἀλλά ἀπαιτοῦσε ἀπό ἄτομα μέ ἀδυναμίες καί μειονεξίες νά ἐπιβιώσουν καί νά ἐνσωματωθοῦν στήν κοινωνία τῶν «μή μειονεκτούντων», ἄν θέλουν νά ἀποφύγουν τήν περιθωριοποίηση καί τήν ἀπομόνωση.
Πῶς ἡ κατάσταση αὐτή μεταφέρεται στό χῶρο τοῦ Μουσείου καί τελικά
ποιά ἡ στάση τῶν σύγχρονων μουσείων τοῦ 21ου αἰ. ἀπέναντι στήν ἀναπηρία;
Κατά τήν διάρκεια τοῦ 9ου Συνεδρίου τοῦ ICOM, τοῦ Διεθνοῦς Συμβουλίου τῶν Μουσείων, στή Γαλλία (Γκρενόμπλ καί Παρίσι, 1971), μέ κεντρικό θέμα
«Τό Μουσεῖο στήν Ὑπηρεσία τοῦ Ἀνθρώπου, Σήμερα καί Αὔριο», τό ἐνδιαφέρον τῶν συμμετεχόντων στράφηκε ἀπό τόν παραδοσιακό ρόλο τοῦ μουσείου
σέ ἕναν νέο, δυναμικό, θεσμικό ρόλο πού κλήθηκε νά ἀναλάβει στή σύγχρονη
κοινωνία, ὡς φορέας ἐκπαίδευσης καί πολιτιστικῆς δράσης γιά τήν ἐξυπηρέτηση καί προαγωγή –πρίν καί πάνω ἀπό ὅλα– τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἔρευνα, ἡ
προστασία καί ἡ συντήρηση τῶν μουσειακῶν συλλογῶν ἐξακολουθοῦσαν νά
εἶναι οὐσιαστικές, οἱ μεταβαλλόμενες ὅμως συνθῆκες τῆς ζωῆς ὁδηγοῦσαν τό
μουσεῖο στό μέλλον, μέ νέες δεσμεύσεις καί νέες φόρμες.

Τ
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Μετά τή δεκαετία τοῦ ᾽80 ζητήματα ἀφενός κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ καί
ἀφετέρου κοινωνικῆς ἐνσωμάτωσης τέθηκαν ἐπί τάπητος γιά μιά ριζική ἀναδιαμόρφωση τῆς λειτουργίας τῶν μουσείων τοῦ 21ου αἰ., μέ πρωταρχικό σκοπό
τώρα πιά τήν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐπισκεπτῶν γιά ἐνεργό συμμετοχή στά μουσειακά δρώμενα.
Αὐτός ὁ νέος τύπος τοῦ «συμμετοχικοῦ» μουσείου τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, ἔχοντας συνειδητοποιήσει τήν κοινωνική του ἀποστολή, ἀναλαμβάνει τήν
κοινωνική του εὐθύνη καί προωθεῖ τήν κοινωνική δικαιοσύνη, μέ τό νά ὑποδέχεται καί νά φιλοξενεῖ εὐπαθεῖς κοινωνικές ὁμάδες καί ὁμάδες ὁμάδες ΑμεΑ.
Ἄλλωστε σύμφωνα μέ τόν ὁρισμό τοῦ Διεθνοῦς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)
τά μουσεῖα, ὡς ἱδρύματα «στήν ὑπηρεσία τῆς κοινωνίας καί τῆς ἀνάπτυξής
της», ὀφείλουν νά ὑπηρετήσουν στόχους πού σχετίζονται μέ τήν διαφορετικότητα, νά μεταβάλουν ὅλη τήν στάση τους καί νά ἐνσωματώσουν τή διαφορετικότητα στήν ἀποστολή, τήν πολιτική καί τήν στρατηγική τους. Καί εἶναι
γεγονός πώς τόσο στό ἐξωτερικό ὅσο καί στή χώρα μας ἔχουν σημειωθεῖ ἀξιόλογες πρωτοβουλίες γιά τήν βελτίωση τῆς πρόσβασης τῶν ἀτόμων μέ ἀναπηρία στούς χώρους τῶν μουσείων.
Ἡ ἔννοια τῆς πρόσβασης ὅμως δέν ἐξαντλεῖται στό πόσο εὔκολη ἤ δύσκολη εἶναι ἡ προσέγγιση τῶν χώρων αὐτῶν, ἀλλά ἀναφέρεται καί στήν ἐνεργό
ἐμπλοκή καί συμμετοχή τῶν ΑμεΑ στήν λειτουργία καί τίς δράσεις ἑνός πολιτιστικοῦ ὀργανισμοῦ, στήν ἐπιμόρφωση καί ψυχαγωγία τους, ἀνεξάρτητα ἀπό
τό βαθμό ἱκανότητας ἤ ἀνικανότητάς τους ὡς πρός τήν πρόσληψη ἐρεθισμάτων καί ἀφομοίωση νέων πληροφοριῶν.
Ἕνα μουσεῖο, πολύ περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο δημόσιο χῶρο δέν θά
πρέπει νά δημιουργεῖ στόν πολίτη μέ ἀναπηρία τό αἴσθημα τῆς ἀδυναμίας,
τοῦ ἀποκλεισμοῦ καί τῆς ἀτελέσφορης προσπάθειας. Ὁ σχεδιασμός καί ἡ λειτουργία του πρέπει νά εἶναι τέτοια, ὥστε νά ἐκπληρώνεται ἡ παιδαγωγική καί
πολιτιστική του ἀποστολή, χωρίς νά δημιουργεῖται σέ κανένα πολίτη τό
αἴσθημα τῆς ἐξαίρεσης καί τῆς διαφορετικότητας.
Στά 1960, ἡ UNESCO στά πλαίσια τῆς χάραξης μιᾶς παγκόσμιας πολιτιστικῆς πολιτικῆς, ὅπου ὁ πολιτισμός προβάλλεται ὡς ἀγαθό «πού πηγάζει
ἀπό τήν κοινότητα ὡς σύνολο, ἄρα θά πρέπει νά ἐπιστραφεῖ σέ αὐτήν»,
καθιερώνει τήν ἔννοια τοῦ πολιτισμικοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ ὑποστηρίζοντας τήν
διευκόλυνση τῆς πρόσβασης ὅλων των κοινωνικῶν ὁμάδων σέ ἕνα μουσεῖο καί
ἐνθαρρύνοντας τήν δυνατότητα συμμετοχῆς τους στίς μουσειακές δράσεις.
Ἀπόρροια αὐτοῦ εἶναι σήμερα τό νά ἐφαρμόζονται προγράμματα πρόσβα-
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σης στά περισσότερα μουσεῖα σέ Εὐρώπη καί ΗΠΑ, ἀλλά καί στή χώρα μας,
στό βαθμό πού τό ἐπιτρέπουν οἱ συνθῆκες καί τά ἰδιαίτερα γνωρίσματά τους.
Τά προγράμματα αὐτά συνήθως ἀφοροῦν τρεῖς τομεῖς:
α) τήν πρόσβαση τῶν ἀναπήρων στά κτήρια καί στούς χώρους ἐκθέσεων,
β) τήν πρόσβασή τους σέ εἰδικά ἐκπαιδευτικά προγράμματα καί συμμετοχή
τους σέ πολιτιστικά δρώμενα καί
γ) τήν προσέγγιση τῶν ἀναπήρων «ἐκτός τῶν τειχῶν», γιά τήν σύνδεση τοῦ
μουσείου μέ τήν εὐρύτερη κοινωνία μέσῳ ἐναλλακτικῶν δραστηριοτήτων.
Σέ πολύ γενικές γραμμές σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν ἀρχιτεκτονική προσβασιμότητα τῶν πολιτιστικῶν χώρων θά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ πώς οἱ ὑψομετρικές
διαφορές, ἡ ἀνυπαρξία κατάλληλης σήμανσης, εὔκολων καί προσιτῶν μηχα-
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νισμῶν χειρισμοῦ, ἀντιολισθηρῶν δαπέδων καί εἰδικά σχεδιασμένων ἀνελκυστήρων καί χώρων ὑγιεινῆς, ἀποτελοῦν ὁρισμένα μόνο ἀπό τά καθημερινά
προβλήματα, μέ τά ὁποῖα ἔρχονται ἀντιμέτωπα τά ἄτομα μέ ἀναπηρίες.
Γι᾽ αὐτούς τούς λόγους σέ ἕνα σύγχρονο μουσεῖο κρίνονται ἐπιτακτικά:
• Ἡ ἐγκατάσταση εἰδικῆς ράμπας εἰσόδου σέ ἕνα κτήριο μέ ὑψομετρική
διαφορά ἀπό τό ἐπίπεδο.
• Ἡ λειτουργία εἰδικά σχεδιασμένου ἀνελκυστῆρα γιά ἄτομα μέ ἀναπηρίες,
ὥστε νά εἶναι προσβάσιμοι οἱ χῶροι τοῦ μουσείου στόν ἐπισκέπτη μέ κινητικά
προβλήματα, ἤ ἐναλλακτικά εἰδικά σχεδιασμένων ἀναβατορίων σέ περίπτωση
ἀπουσίας ράμπας / ἤ καί ἀσανσέρ.
• Ἡ ὕπαρξη εἰδικά σχεδιασμένου χώρου ὑγιεινῆς ὥστε νά εἰσπράττουν τό
αἴσθημα τῆς ἰσότιμης μέ κάθε ἄλλο ἐπισκέπτη μεταχείρισής τους.
• Δημιουργία ἀντιολισθητικῶν διαδρόμων.
• Ἡ τοποθέτηση ἀντιολισθήρων καθορισμένης πορείας στό χῶρο γιά τυφλούς,
ἀλλά καί γιά ἄτομα μέ μειωμένη ὅραση.
• Ἡ ἐφαρμογή ὀπτικοακουστικῶν συστημάτων καί πολυμεσικῶν ἐφαρμογῶν ξενάγησης γιά ἄτομα μέ προβλήματα ὅρασης ἤ ἀκοῆς.
Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ σέ μουσεῖα τῆς χώρας μας, θά λέγαμε πώς πράγματι καταβάλλονται προσπάθειες νά προσαρμοστοῦν κατά τό μέγιστο δυνατό βαθμό
στίς θεσμοθετημένες προδιαγραφές γιά ΑμεΑ παρουσιάζοντας μιά ἐμφανῶς
οὐσιαστική ἀναβάθμιση τῶν ὑπηρεσιῶν ὑποδοχῆς, μετακίνησης καί ἐκπαίδευσης τῶν ἀτόμων αὐτῶν.
Τά Μουσεῖα σήμερα ἀρχίζουν νά καταδηλώνουν στήν πράξη ὅτι δέν ἀντιμε486
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τωπίζουν τούς ἐπισκέπτες μέ ἀναπηρία
ὡς ἀμελητέα ὁμάδα, ἀντίθετα τούς θεωροῦν ἰσότιμους μέ ὅλους τούς ἄλλους.
Πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση σημαντικό εἶναι τά μουσεῖα νά ὑλοποιοῦν καί
ἐκπαιδευτικές δράσεις γιά εἰδικές ὁμάδες
ἀνάλογα μέ τό εἶδος τῆς ἀναπηρίας τοῦ
ἐπισκέπτη. Πιό συγκεκριμένα, οἱ μουσειοπαιδαγωγοί πού ἀναλαμβάνουν νά ὀργανώσουν καί νά ὑλοποιήσουν τέτοια ἐκπαιδευτικά προγράμματα φροντίζουν νά
προσδώσουν νοήματα στά ἐκθέματα τοῦ
μουσείου, νά ἀποκαλύψουν τίς σχέσεις
πού συνδέουν τά ἀντικείμενα μεταξύ τους
καί νά συνθέσουν τίς ἐπιμέρους πληροφορίες σέ γνώσεις. Ἡ ἐκπαίδευση πού παρέχουν τά μουσεῖα στά ΑμεΑ συνήθως γίνεται μέ τήν εἰκονική μάθηση πού λειτουργεῖ μέσῳ τῶν ἐκθεμάτων, τήν συμβολική
πού συμβολοποιεῖ ἔννοιες μέσῳ τῶν κειμένων καί τήν ἐμπειρική πού λειτουργεῖ
μέσῳ τῆς διάδρασης τῶν αἰσθήσεων, τῶν ἐργαστηρίων, τῆς συμμετοχῆς.
Ἔτσι, οἱ εἰδικοί ἐπί τῆς μουσειακῆς ἐκπαίδευσης μελετοῦν διάφορους τρόπους γιά νά κινητοποιήσουν ὅλες τίς αἰσθήσεις μαζί μέ τίς ὑπόλοιπες δεξιότητες, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀλληλεπίδραση. Καλύτερη μέθοδος μάθησης σέ
ἕνα μουσειακό χῶρο θεωρεῖται ἡ διαισθητική καί βιωματική ἐνασχόληση (χαρακτηριστικά τῆς ἐνεργοῦς μαθησιακῆς διαδικασίας) καί πρός αὐτή τήν κατεύθυνση προσανατολίζονται οἱ ἐπιλογές καί ὁ σχεδιασμός τῶν ἐκπαιδευτικῶν
προγραμμάτων πού ἀπευθύνονται σέ ὁμάδες ΑμεΑ. Οἱ εἰδικοί εἶναι σέ θέση
νά ἐπιλέγουν καί νά προσαρμόζουν μαθησιακά μοντέλα κατάλληλα γιά κάθε
κατηγορία ἐπισκεπτῶν, ἐνεργοποιῶντας τήν διαδικασία μάθησης μέ πολλαπλούς τρόπους.
Κάθε παιδί, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας ἤ ἀνάπτυξης, μπορεῖ νά διδαχθεῖ σέ ἕνα
μουσεῖο, ἀρκεῖ ἡ μαθησιακή διαδικασία νά προσαρμοστεῖ στίς ἰδιαιτερότητές
του στήν ἐπικοινωνία καί ἔκφραση, στίς ἔμφυτες κλίσεις πού μπορεῖ νά ἔχει
καί στόν βαθμό κατανόησής του ἀπέναντι στήν πολυσημία τοῦ μουσειακοῦ
περιβάλλοντος.
Οἱ νέες τεχνολογίες, παράλληλα, ἐνισχύουν τήν μουσειακή ἐκπαίδευση καί
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ἔρχονται νά ἀπαντήσουν στίς ἰδιαίτερες ἀνάγκες τῶν ΑμεΑ, ἀφοῦ μποροῦν
νά ἀντλοῦν ἀπό τίς διαθέσιμες ἐφαρμογές ἐκεῖνες τίς πληροφορίες πού ἀνταποκρίνονται στά ἐνδιαφέροντά τους. Ἡ πολυαισθητηριακή προσέγγιση τῶν
ἐκθεμάτων, μέ τήν βοήθεια ἤχων ἤ εἰκόνων, ἀποτελοῦν γιά τά ΑμεΑ σημαντικά ἐργαλεῖα μέσα στό μουσεῖο.
Τά Μουσεῖα σήμερα, μέ τήν ἐξωστρέφεια καί τήν ἀνάπτυξη ἀκροατηρίων
μέ ἀναπηρίες, συμβάλλουν τά μέγιστα στήν κοινωνική ἐνσωμάτωσή τους, λειτουργῶντας κατά τῆς κοινωνικῆς ἀπομόνωσης καί ἀποκλεισμοῦ τους. Μέσα
ἀπό τίς δράσεις τους διακηρύσσουν τήν ἀνάγκη ἀποϊδρυματοποίησής τους,
τόν συγχρωτισμό τους μέ «ὑγιῆ» ἄτομα καί τήν ἐνεργητική συμμετοχή τους σέ
ἐναλλακτικά καί δημιουργικά πολιτιστικά δρώμενα, προκειμένου νά καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες μέσα σέ ἕνα ὑποστηρικτικό περιβάλλον, πού
δέν ἀντιμετωπίζει τήν ἀναπηρία ὡς ἀσθένεια.
Ἡ ἐνσωμάτωση φυσικά δέν εἶναι μόνο ἡ προσαρμογή καί ἀφομοίωση τῶν
ἀτόμων μέ ἀναπηρίες στό κοινωνικό σύνολο, ἀλλά ἡ διαδικασία ὁμαλῆς κοινωνικοποίησής τους μέσῳ τῆς κοινῆς συμμετοχῆς καί ἀλληλεπίδρασης στό
περιβάλλον τοῦ μουσείου.
Μέ τόν τρόπο αὐτό καλλιεργεῖται μιά κουλτούρα συμβίωσης καί συνεργασίας μεταξύ ΑμεΑ καί ὑγιῶν κοινωνικῶν ὁμάδων, μέ στόχο νά μάθουν νά συνυπάρχουν καί νά ἀλληλεπιδροῦν σέ μιά ἀνθρώπινη κοινωνία ἀνοχῆς καί ἀλληλεγγύης μέσα καί πέρα ἀπό τό περιβάλλον τοῦ μουσείου.
Κλείνοντας, εἶναι δέον νά ἀναφερθεῖ τό παράδειγμα τοῦ Λαογραφικοῦ
Ἱστορικοῦ Μουσείου Λάρισας, τό ὁποῖο ὡς ζωτικό καί πολυσύνθετο ἵδρυμα,
ἑστιάζει στά θέματα ἀτόμων μέ ἀναπηρία.
Ὅσον ἀφορᾶ στίς προδιαγραφές γιά ΑμεΑ τό Μουσεῖο παρουσιάζει μιά
ἐμφανῶς οὐσιαστική ἀναβάθμιση τῶν ὑπηρεσιῶν ὑποδοχῆς, διακίνησης καί
ἐκπαίδευσης τῶν ἀτόμων αὐτῶν σέ σχέση μέ παλαιότερα. Πιό συγκεκριμένα,
τό κτήριο καί ἡ ἔκθεσή του εἶναι προσβάσιμα σέ ἄτομα μέ κινητικές δυσκολίες
καί ἀναπηρικά ἁμαξίδια, καθώς ὑπάρχει ράμπα εἰσόδου, ἀνελκυστήρας, καί
χῶρος ὑγιεινῆς ΑμεΑ. Ἐπιπλέον, ἡ μόνιμη ἔκθεση εἶναι ὀργανωμένη ἔτσι ὥστε
νά ὑπάρχει στό κέντρο χῶρος ἱκανός γιά τήν ἄνετη διακίνηση ἀτόμων μέ ἁμαξίδια. ἐνῶ ἡ παραγωγή καί ἡ τοποθέτηση τῶν πινάκων τῶν ὑπομνηματισμῶν,
τό ὕψος ἀπό τό ἔδαφος, τό μέγεθος καί τό εἶδος τῆς γραμματοσειρᾶς, ἔγινε
μέ βάση τίς θεσμοθετημένες προδιαγραφές γιά ΑμεΑ, σύμφωνα μέ τίς τότε
ὑποδείξεις τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ.
Μέ προσπάθεια νά ἀλλάξει τίς κυρίαρχες, συνήθως στερεοτυπικές, ἀπόψεις

488

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ.qxp_Layout 1 23/05/2022 19:10 Page 489

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

καί νά συμβάλει στήν κοινωνική ἐνσωμάτωση ἀτόμων μέ ἀναπηρίες τό ΛΙΜΛ
σχεδίασε τό 2016 τήν Εἰδική Δράση γιά ΑμεΑ «Ἕνα Μουσεῖο γιά ὅλους». Στό
πλαίσιο αὐτό, ἐκπαιδευτικά προγράμματα καί βιωματικές δράσεις ὑλοποιοῦνται γιά ὅλους ἀνεξαιρέτως μέσα καί ἔξω ἀπό τό κτηριακό κέλυφος τοῦ
Λαογραφικοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου, μέ σκοπό τήν ἄρση κάθε εἴδους διακρίσεων καί ἀποκλεισμῶν.
Σαφῶς ὑπάρχει ἀκόμη δρόμος ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀνάπτυξη νέων εἰδικῶν
ἀκροατηρίων καί τήν τελειοποίηση τῶν εἰδικῶν ὑποδομῶν καί τῶν συστημάτων διευκόλυνσης γιά ΑμεΑ, πού διαθέτει τό Μουσεῖο, εἰδικά σέ ὅ,τι ἀφορᾶ
στά ὀπτικοακουστικά μέσα καί τίς πολυμεσικές ἐφαρμογές. Ὡστόσο, διαρκῶς
πραγματοποιοῦνται ἐπισκέψεις καί ἐκπαιδευτικές δράσεις τόσο γιά ἐνήλικες
ὅσο καί γιά παιδιά μέ ἀναπηρία, σέ συνεργασία μέ συλλόγους, κέντρα ἀποκατάστασης καί εἰδικά σχολεῖα.
Τό σύγχρονο μουσεῖο τοῦ 21ου αἰ. ἐκπληρώνει τήν ἀποστολή του, ὅταν λειτουργεῖ ὡς μέσο κοινωνικῆς καί πολιτισμικῆς ἔνταξης ἀτόμων καί κοινωνικῶν
ὁμάδων, ὅταν δημιουργεῖ συνθῆκες ἐνσωμάτωσης καί συμμετοχῆς, ὅταν ὑλοποιεῖ
δράσεις προσέγγισης μή προνομιούχων κοινωνικῶν ὁμάδων ὅπως τά ΑμεΑ, καί
ὅταν ἐξασφαλίζει μιά εὐχάριστη παραμονή τῶν ἐπισκεπτῶν στόν χῶρο του.
Ὡστόσο, ἐκεῖνο πού χρειάζεται, πέρα ἀπό τόν θεωρητικό ἐκδημοκρατισμό
καί τίς μεμονωμένες μουσειακές πρακτικές, εἶναι ἡ χάραξη μιᾶς ἐπίσημης
πολιτικῆς προσβασιμότητας. Μιᾶς πολιτικῆς πού δέν θά ἐξαντλεῖται σέ θεωρητικές διατυπώσεις καί ἀποσπασματικές δράσεις, οἱ ὁποῖες συχνά εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πρωτοβουλίας μεμονωμένων προσώπων, καθώς τά μουσεῖα ὀφείλουν νά σεβαστοῦν καί νά προσαρμόσουν τό περιβάλλον τους στίς ὅποιες ἰδιαιτερότητες τῶν ἐπισκεπτῶν τους. Μιᾶς πολιτικῆς πού δέν θά διαιωνίζει
ἀνισότητες, ἀποκλεισμούς καί προκαταλήψεις, πού δέν θά «ἐπιλέγει» ποιοί
μποροῦν νά εἶναι μέτοχοι τῶν πολιτισμικῶν ἀγαθῶν καί δέν θά στερεῖ ἀπό
ὁρισμένες κοινωνικές ὁμάδες ἕνα βασικό ἀνθρώπινο δικαίωμα: τήν πρόσβαση
στόν πολιτισμό καί, κατ’ ἐπέκταση, τήν ἰσότιμη συμμετοχή στήν κοινωνική καί
πολιτισμική ζωή.

489

