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UΕννοιολογική και σημειολογική ανάλυση 
Η συγκρότηση μιας ενιαίας, συνεκτικής οπτικής ταυτότητας για το σύνολο της ελληνικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς – όπως αυτό καταγράφεται, αρχειοθετείται και παρουσιάζεται στην 

πληθώρα των μουσείων και μνημείων κατά μήκος της ελληνικής επικράτειας – αποτελεί ένα 

ιδιαίτερο και μάλλον ιδιόμορφο εγχείρημα. Στην βάση ενός τέτοιου εγχειρήματος βρίσκεται το 

δύσκολο και ουσιώδες πρόβλημα της οπτικής ενοποίησης ενός εξαιρετικά ετερόκλητου συνόλου, 

τόσο αισθητικά, όσο και με όρους ιστορικούς και κοινωνιολογικούς. Ο οιοσδήποτε κληθεί να 

ασχοληθεί με το εν λόγω σχεδιαστικό πρόβλημα θα βρεθεί αναπόφευκτα αντιμέτωπος με μια σειρά 

διλλημάτων, αντιθέσεων και αντιφάσεων που δυνητικά εκτείνονται σε όλο το φάσμα των 

χαρακτηριστικών του ιστορικού αυτού συνόλου. Στην προσπάθειά του δε να απεγκλωβιστεί από τα 

διλλήματα αυτά, κινδυνεύει να συμβιβαστεί με τετριμμένες και μάλλον απλοϊκές λύσεις, οι οποίες 

ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να αποτυπώσουν την συνθετότητα του τελικού 

ζητούμενου με την απαιτούμενη πληρότητα αλλά και οξυδέρκεια. 

Διερευνώντας χώρους λύσεων πέραν «της πεπατημένης», η επιλογή ενός εξαιρετικά 

αφαιρετικού οπτικού κώδικα προέβαλε ως η μόνη ικανή και, εν τέλει, αναγκαία συνθήκη για την 

δημιουργία ενός κατάλληλου σήματος. Η αναζήτηση ενός τέτοιου οπτικού κώδικα όφειλε να 

ξεκινήσει με μια αφαίρεση στο επίπεδο του περιεχομένου και του εγκαθιδρυμένου νοήματος του 

πολύμορφου συνόλου της ελληνικής πολιτισμικής ιστορίας. Αφαίρεση, η οποία πραγματώθηκε 

μέσω μιας, εκ πρώτης όψεως τεχνητής/αυθαίρετης αλλά κατ’ ουσίαν βάσιμης κατάτμησης του 

πολιτισμικού ιστορικού συνεχούς σε τρεις μεγάλες χρονικές περιόδους: 

1. Αρχαιότητα 

2. Βυζαντινοί χρόνοι 

3. Νεότερη ιστορία 

Εφαρμόζοντας στην πράξη την τακτική του «διαίρει και βασίλευε», ο εν λόγω  διαχωρισμός – ένας 

διαχωρισμός με, ενδεχομένως, ρευστά εσωτερικά όρια, ωστόσο αρκούντως διακριτά – επέτρεψε 

σε ένα μικρό μα αντιπροσωπευτικό σύνολο στοιχείων της κάθε περιόδου να αναδυθεί με 

καθαρότητα και σαφήνεια. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στον πυρήνα του προτεινόμενου σήματος, 

στο οποίο και αποτυπώνονται (με αντίστροφη σειρά) στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο οπτικής 

αφαίρεσης. 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα σήμα το οποίο επιτρέπει πολλαπλά επίπεδα σημειολογικής 

ανάγνωσης. Εκ πρώτης όψεως, το σήμα μπορεί να ιδωθεί ως ένα σύμβολο, ένα μη-αναπαραστατικό 

αντικείμενο (non-figurative mark), ένα σημείο στο οποίο η σχέση μεταξύ του σημαίνοντος (το ίδιο 

το σήμα ως γραφικό σχέδιο) και του αντικειμένου στο οποίο αναφέρεται (το πολιτιστικό σύνολο 

Μνημεία και Μουσεία της Ελλάδας) είναι αυθαίρετη. Ιδωμένο κάτω από αυτό το πρίσμα, τα 

επιμέρους γραφικά στοιχεία του σήματος δεν αναφέρονται σε κάποιο σημαινόμενο (σε κάποια 

έννοια ή άλλη νοητική κατασκευή) μα συνεργάζονται απλώς ως δομικά στοιχεία για την ανάπτυξη 

ενός ολοκληρωμένου, ισορροπημένου και λειτουργικού γραφικού αντικειμένου.  

Σε ένα δεύτερο ωστόσο επ ίπεδο ανάγνωσης, το σήμα λειτουργεί ως μια οπτική μεταφορά: 

ένα μεταφορικό σχήμα (metaphoric mark), ένα ενδιάμεσο αντικείμενο μέσω του οποίου 

ερμηνεύεται η σχέση μεταξύ του σημαίνοντος και του αντικειμένου αναφοράς. Εν τοιαύτοι 

περιπτώσει, τα επιμέρους γραφικά στοιχεία του σήματος δρουν το κάθε ένα μεμονωμένα ως 
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αφηρημένες, μη-περιγραφικές, αλλά σίγουρα σημαίνουσες αναφορές σε νοητικές εικόνες που 

παραπέμπουν στον χαρακτήρα, τα υλικά, τις τεχνικές, την αισθητική αλλά και το ήθος που διέπει 

την κάθε μια από τις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους. 

 

 

μοντερνισμός, νεότερη ιστορία, ευθεία, αστικοποίηση, 
ορθολογισμός, επιστήμη, λειτουργικότητα 

τρούλος, βυζαντινοί χρόνοι, καμπύλη, 
ουμανισμός, πνευματικότητα, εσωστρέφεια 

αέτωμα, αρχαιότητα, γωνία, πέτρα, λογική, 
εξωστρέφεια, ωδή στους θεούς 

 

Σε κάθε περίπτωση, τα τρια στοιχεία βρίσκονται στο εσωτερικό ενός κύκλου, ένα αρχέγονου 

σχήματος με αναμφισβήτητα «βαρύ» φιλοσοφικό φορτίο. Εν προκειμένω ωστόσο, ο περικλείων 

κύκλος εξυπηρετεί έναν πολύ συγκεκριμένο και σαφή σκοπό: αυτόν της οπτικής απόδοσης της 

ιδέας της ενοποίησης, της προστασίας και, δυνητικά, της εστίασης στο/προβολής του συνόλου της 

ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

UΤεχνικά χαρακτηριστικά σήματος 
UΤυπογραφίαU — βάση για την λογοτύπηση του σήματος αποτέλεσε η γραμματοσειρά 

MGOpenModerna Bold της εταιρίας Magenta. Μια παραλλαγή της γνωστής 

γκροτέσκας/μοντερνιστικής γραμματοσειράς Helvetica, η οποία ωστόσο διατίθεται ως λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα (open source - http://www.zvr.gr/typo/mgopen/index) γεγονός που επιτρέπει την 

τροποποίηση της κατά το δοκούν για την δημιουργία παραγώγων τα οποία στοχεύουν στην 

ικανοποίηση συγκεκριμένων σχεδιαστικών αναγκών. 

Το επιλεγμένο βάρος (bold) της γραμματοσειράς βελτιώθηκε σχεδιαστικά στο σύνολό του 

ενώ επανασχεδιάστηκαν εξ’ ολοκλήρου συγκεκριμένα γράμματα, με σημαντικότερο ίσως το γράμμα 

Μ, γράμμα κλειδί για την τελική εικόνα της λογοτύπησης του σήματος Μνημεία και Μουσεία της 

Ελλάδας. Αν και η γραμματοσειρά κράτησε σχεδόν ανέπαφο τον τεχνικό της χαρακτήρα, το 

συγκεκριμένο γράμμα απέκτησε ένα πιο ουμανιστικό ύφος, μια πιο οργανική δομή η οποία αρμόζει 

αφενός στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των Μνημείων και Μουσείων, αφετέρου αποτελεί 

κρίσιμο διαφοροποιό στοιχείο για το καθολικό ύφος της προτεινόμενης λογοτύπησης. 

Η προκύπτουσα γραμματοσειρά ονομάστηκε Museum Bold. Διατηρεί όλα τα 

«προτερήματα» της γραμματοσειράς Helvetica – ουδετερότητα και υψηλή λειτουργικότητα, 

χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την εφαρμογή της με σαφήνεια και καθαρότητα σε μια πληθώρα 

εφαρμογών, τόσο σε διαφορετικά υλικά όσο και σε διαφορετικά μεγέθη. Για την καλύτερη οπτική 

ισορροπία αλλά και διευκόλυνση και διατήρηση του κόστους κατασκευής και συντήρησης ειδικών, 

μη έντυπων εφαρμογών χαμηλά (π.χ. εκτύπωση σε μεταλλική επιφάνεια), η γραμματοσειρά είναι 

αποκλειστικά κεφαλαιογράμματη – οι φόρμες των κεφαλαίων γραμμάτων περιέχουν λιγότερες 

καμπύλες και λεπτομέρειες από τις φόρμες των πεζών. Η δε προτεινόμενη διαστοιχείωση (spacing) 

των χαρακτήρων (αρκετά αραιή ώστε να διατηρείται η αναγνωσιμότητα της γραμματοσειράς σε 
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διαφορετικά μεγέθη) έχει ενσωματωθεί στην γραμματοσειρά για την ευκολότερη εφαρμογή της με 

συνέπεια σε όλο το φάσμα των εφαρμογών. 

UΧρωματική παλέταU — στις συνδυαστικές εφαρμογές του σήματος (χρήση σε έντυπα, χρήση σε 

συνδυασμό με υπάρχοντα λογότυπα, χρήση σε στήλες χορηγών κ.ο.κ.) προτείνεται η αποκλειστική 

χρήση μαύρου χρώματος. Η επιλογή αυτή ενισχύει την καθαρότητα και την διαύγεια του σήματος 

(τόσο με όρους τεχνικούς, όσο και με όρους οπτικής επικοινωνίας), ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει 

την εφαρμογή και ενσωμάτωση του σε διαφορετικά γραφικά περιβάλλοντα (αφίσες, κάρτες, 

καταχωρήσεις) με ευέλικτο τρόπο. 

Στις μεμονωμένες εφαρμογές του σήματος (αποκλειστική εφαρμογή του σε εισιτήρια ή 

εξοπλισμό πωλητηρίου) προτείνεται η χρήση ενός έντονου καφέ χρώματος. Το εν λόγω χρώμα 

συνδέεται στενά και πολλαπλά με τις έννοιες Μουσεία και Μνημεία: αποτελεί βασικό χρώμα στις 

πινακίδες σήμανσης οδών που αναφέρονται σε τοπωνυμίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κάνει 

σαφείς αναφορές στο χώμα και τη γη ως «μήτρα» ιστορικών αντικειμένων, ενώ επιτρέπει την 

διακριτική ενσωμάτωση των ειδικών εφαρμογών (βλ. παρακάτω) στο φυσικό περιβάλλον. 

UΘετική/αρνητική εκδοχήU — Στις συνδυαστικές εφαρμογές του σήματος προτείνεται η χρήση της 

θετικής εκδοχής του (π.χ. χρήση σε συνδυασμό με υπάρχοντα λογότυπα). Η χρήση της αρνητικής 

εκδοχής του σήματος προτείνεται στις μεμονωμένες εφαρμογές του (π.χ. εξοπλισμός πωλητηρίου). 

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την δυναμική ανάδειξη του σήματος στις μεμονωμένες εφαρμογές του, 

δημιουργώντας μια πιο ελκυστική, σύγχρονη και ευκολομνημόνευτη οπτική ταυτότητα στο σύνολο 

των εφαρμογών. 

UΕφαρμογές και τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών 
Το σκεπτικό με το οποίο σχεδιάστηκαν οι εφαρμογές και η σήμανση αποτελεί επέκταση της λογικής 

του συνολικού σχεδιασμού της ταυτότητας και λογοτύπησης των Μνημείων και Μουσείων της 

Ελλάδας. 

UΈντυπες εφαρμογέςU — Οι έντυπες εφαρμογές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία και την 

χρήση ανακυκλώσιμων και εύκολων στην χρήση και τεχνική επεξεργασία υλικών. Για τις 

εφαρμογές πωλητηρίου προτείνεται η χρήση χαρτιού κραφτ (ανοιχτό καφέ χρώμα) τόσο για τις 

σακούλες και τα κουτιά συσκευασίας όσο και για το χαρτί περιτυλίγματος και τα εισιτήρια. Για να 

διατηρηθεί το κόστος παραγωγής χαμηλό, προτείνεται η χρήση του χαρτιού περιτυλίγματος ως έχει, 

χωρίς κάποιο τυπωμένο επαναλαμβανόμενο μοτίβο, με την απλή τοποθέτηση επί της συσκευασίας 

αυτοκόλλητου ή σφραγίδας με το σήμα. 

UΣήμανσηU — Τα τρία επίπεδα σήμανσης σχεδιάστηκαν σαν ένα σύνολο από αναγνωρίσιμα μέρη, 

προσαρμόζοντας την κάθε εφαρμογή κατά την κλίμακά της. Το χρώμα που επιλέχθηκε για τις 

έντυπες εφαρμογές διατηρήθηκε και στο σύστημα σήμανσης, πετυχαίνοντας ενιαία οπτική και 

νοηματική αναφορά.  

Ζητούμενο για τη λειτουργικότητα του συστήματος σήμανσης σε μακρινή απόσταση, αποτέλεσαν:  

1. η λειτουργικότητά του ως ορόσημο που σημειώνει στον χώρο το εκάστοτε 

μνημείο/μουσείο, και οδηγεί σε αυτό,  

2. η αντοχή και αυτό-διατήρησή του ως κατασκευή εξωτερικού χώρου, εκτεθειμένη στα 

καιρικά φαινόμενα, για μακρά χρονική περίοδο.  
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Δεδομένων των παραπάνω, η πινακίδα σήμανσης χώρου αντιμετωπίστηκε συνθετικά και 

σχεδιαστικά σαν μια μικρή υπαίθρια κατασκευή. Δανείστηκε αρχιτεκτονικά υλικά, που 

διασφαλίζουν την αντοχή του, σαν ένα μικρό κτίσμα. Πρόκειται για μια επιμήκη κατασκευή πλάτους 

0,40μ και ύψους 2,00μ, με τραπεζοειδή βάση από λειασμένο χυτό σκυρόδεμα και σώμα από 

μεταλλικό φύλλο πάχους 4 χιλ. που πακτώνεται μέσα στη βάση. 

Σημαντικό συνθετικό στοιχείο της πινακίδας αποτελεί το υλικό του μεταλλικού φύλλου, η 

βασική επιφάνεια που φέρει την πληροφορία. Ζητούμενο ήταν η επιφάνεια αυτή όχι μόνο να είναι 

πολύ ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, αλλά και, ει δυνατόν, να μεταβάλλεται με θετικό και 

ενδιαφέροντα τρόπο με την πάροδο του χρόνο· η γήρανση του υλικού να προσφέρει νέες ποιότητες 

στην κατασκευή χωρίς να αλλοιώνει τη λειτουργικότητά της. Έτσι προτείνεται να χρησιμοποιηθεί 

ένα ειδικά επεξεργασμένο φύλλο χάλυβα που αναπτύσσει με την πάροδο του χρόνου μια 

επιφανειακή ανθεκτική πατίνα. Το καφέ χρώμα του (συνεπές με την επιλεγμένη χρωματική παλέτα 

του σήματος) σκουραίνει με το χρόνο, ενώ η πατίνα που δημιουργείται αναπτύσσεται και 

προστατεύει ταυτόχρονα από τη διάβρωσή του. Στην επιφάνεια του χάλυβα χαράσσονται με 

ψηφιακή εγχάραξη και εσώγλυφα, όλες οι λεκτικές και οπτικές πληροφορίες. 

Το επίμηκες σχήμα της πινακίδας την καθιστά εύκολα αντιληπτή αλλά και διακριτική στο 

χώρο. Η απλότητα του σχεδιασμού απαντά στην ανάγκη της ανταπόκρισης της σήμανσης σε ένα 

σύνολο από μουσεία και μνημεία με περιεχόμενο διαφορετικών εποχών και εγκαταστάσεις 

διαφορετικών χωρικών ποιοτήτων. Τελικά, η αφαίρεση αποσκοπεί να κρατήσει ως κύρια 

χαρακτηριστικά της σήμανσης μόνο τα υλικά της κατασκευής, σε αδρά σχήματα, ώστε να 

διαμορφώσει ένα στιβαρό, διαχρονικό, αλλά χαμηλών τόνων αντικείμενο στο χώρο, που θα αποτελεί 

ένα σαφές τοπόσημο και θα φιλοξενεί καθαρή την πληροφορία για το εκάστοτε μνημείο/μουσείο.  

Το κόστος για την κατασκευή της πινακίδας, σύμφωνα με τις μέσες τρέχουσες τιμές, 

υπολογίζεται σε μια τάξη μεγέθους των €75 περίπου ανά πινακίδα, ενώ για την ψηφιακή εγχάραξη 

υπολογίζεται αδρά μεταξύ €100-150, ανάλογα με το εμβαδό του κειμένου. 

Για τη σήμανση στις εισόδους των μουσείων προτείνεται επίτοιχη πινακίδα από φύλλο του 

ίδιου χάλυβα ειδικής επεξεργασίας. Η πινακίδα είναι πλάτους 60 εκ. και ύψους 1,80 μ., συνολικού 

πάχους 3 χιλ. που αναρτάται με βίδες στην εκάστοτε τοιχοποιία. Στο τμήμα της πινακίδας που 

αναγράφεται το ωράριο του μουσείου, και σε ειδική εσοχή βάθους 1,5 χιλ., εφαρμόζει αποσπώμενο 

μεταλλικό φύλλο από χάλυβα πάχους 1,5 χιλ., έτσι ώστε να αναρτάται ανά περίοδο το κατάλληλο 

ωράριο. Όπως και στην εξωτερική πινακίδα, και στην πινακίδα εισόδου χαράσσονται ψηφιακά όλες 

οι λεκτικές και οπτικές πληροφορίες. Το εκτιμώμενο κόστος της πινακίδας εισόδου 

(συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής εγχάραξης) υπολογίζεται στα €300-350. 

Οι πινακίδες των εικονογραμμάτων που θα τοποθετηθούν στους εσωτερικούς χώρους των 

μουσείων, προτείνεται να κατασκευαστούν από αδιαφανές plexi-glass πάχους 3 χιλ. με χάραξη των 

εικονογραμμάτων, σε συνδυασμούς χρωμάτων (επιφάνειας και εικονογραμμάτων) που αφήνονται 

στην επιλογή του κάθε μουσείου, ανάλογα με το ύφος και τα υπάρχοντα χρώματα του περιβάλλοντα 

χώρου. Το κόστος μιας αντίστοιχης πινακίδας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής εγχάραξης) 

εκτιμάται στα €40-70, ανάλογα με το μέγεθος της και το πλήθος των εικονογραμμάτων. 

 

 

* Σημειώνεται ότι τα άνωθεν στοιχεία σχετικά με το κόστος, το πάχος του μεταλλικού φύλλου, τον τύπο και το μέγεθος της 

θεμελίωσης, τον τρόπο στήριξης και οποιαδήποτε άλλη κατασκευαστική λεπτομέρεια αφορά στις εσωτερικές ή εξωτερικές 

πινακίδες αποτελούν αντικείμενα επανεξέτασης προκειμένου να προκύψει ακριβές κατασκευαστικό σχέδιο εφαρμογής. 
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