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ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Καθηγητής, Διευθυντής έργου αρχαίας Μεσσήνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διαχειριστική στρατηγική του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης βασίστηκε σε 
διακριτά στάδια σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες σε κάθε διαδικασία αποκάλυ-
ψης, συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης των υλικών κατάλοιπων του παρελθόντος, της 
πολιτιστικής γενικώς κληρονομιάς, η οποία αναγνωρίζεται ως κύριο στοιχείο ταυτότητας μιας 
περιοχής και συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη, την 
κοινωνική συνοχή, την ιστορική συνέχεια και τη συλλογική μνήμη. Η λειτουργία του μνημεια-
κού συνόλου της αρχαίας μεσσηνιακής πρωτεύουσας και η «κοινωνικοποίηση» της, το άνοιγ-
μά της δηλαδή στο ευρύ κοινό έχει προσφέρει σημαντικές δυνατότητες τοπικής ανάπτυξης, 
τόνωση του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας για την πολιτιστική της κληρονομιά και 
εγγύηση ότι αυτή η κληρονομιά θα κρατήσει τη δυναμική της και θα διατηρηθεί αλώβητη για 
τις επόμενες γενιές μέσα στο πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης.
Βαρύνουσα στην περίπτωση της αρχαίας Μεσσήνης είναι η κοινωνική διάσταση του μνη-
μειακού συνόλου, η παιδευτική και η συμβολική αξία του με δυνατότητες χρήσης και 
ανταποδοτικής λειτουργίας, μιας αμφίρροπης δηλαδή σχέσης κοινού και μνημείων σε 
εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχειριστικής και διοικητικής αυτονομίας. Κρίνεται τέλος 
αναγκαία μια σύνθετη στρατηγική που να απευθύνεται σε όλους τους αρμόδιους φορείς 
και τους συντελεστές που έχουν ρόλο να παίξουν στην ανάπτυξη, ώστε να βρουν μηχανι-
σμούς επικοινωνίας, συνεργασίας και εναρμόνισης των στόχων τους. 

Hνέα διεθνής οπτική και πρακτική 
στο χώρο της προστασίας των πο-

λιτισμικών αγαθών, τα οποία βρίσκονται 
στο φυσικό τους περιβάλλον σε αρχαιολο-
γικούς χώρους ή στεγάζονται σε μουσεία, 
σχετίζεται άμεσα με την επιστημονική και 
κοινωνική διαχείριση αυτών των αγαθών1.

Η διαχείριση ασκείται κατά κύριο 
λόγο από το κράτος και παράλληλα 
από φορείς που μετέχουν στην αποκά-
λυψη, την ανάδειξη και τη μελέτη των 

1  Λαμπρινουδάκης 2000· Ντούμας 2000· Mendoni 2004. 
2  Νικολέντζος 2003.

υλικών κατάλοιπων της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς, όπως τα πανεπιστή-
μια, οι ξένες αρχαιολογικές σχολές και 
η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. 
Στην ίδια ενότητα ανήκει και η Eταιρεία 
Mεσσηνιακών Aρχαιολογικών Σπουδών 
(ΕΜΑΣ) που ιδρύθηκε το 1994 με κύριο 
και μοναδικό στόχο την υποστήριξη του 
έργου της αρχαίας Μεσσήνης (Απόφαση 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας 
αρ. 70/1994)2.

1. Άποψη του Γυμνασίου 
της αρχαίας Μεσσήνης 
από βόρεια. Στο βάθος το 
αναστηλωμένο Μαυσωλείο 
των Σαιθιδών
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Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνη-
μεία γενικώς απολαμβάνουν το ειδικό 
προνόμιο ενός πολύτιμου αγαθού που 
έχουμε επιλέξει να προστατεύουμε για 
πάντα. H πολιτιστική κληρονομιά δεν 
έχει, ωστόσο, μόνο ανάγκη προστασίας· 
πρέπει να είναι προσιτή και κατανοητή 
στον ντόπιο και ξένο πληθυσμό όλων των 
ηλικιών, των κατηγοριών και των σωμα-
τικών δυνατοτήτων. Ιδιαίτερα οι τοπικές 
κοινωνίες, όπως συνηθίζουμε να αποκα-
λούμε τους πολίτες των πόλεων και των 
δημοτικών διαμερισμάτων, πρέπει να 
ενημερώνονται κατάλληλα, ώστε να εκτι-
μούν την αξία της πολιτιστικής τους κλη-
ρονομιάς· έχουν άλλωστε δικαίωμα και 
υποχρέωση να ενδιαφέρονται για το πα-
ρόν και το μέλλον του φυσικού και πολιτι-
στικού περιβάλλοντός στο οποίο ζουν. Ας 
μην ξεχνάμε ότι, σύμφωνα με τον Αρχαι-

3   Έρχομαι να συμφωνήσω με τον αείμνηστο συνάδελφο Δημήτρη Κωνστάντιο, ο οποίος 
είχε υπογραμμίσει τα παραπάνω πριν από 25 ολόκληρα χρόνια στο Έκτακτο Συνέδριο του 
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων για τον Οργανισμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του 1984 
(Κωνστάντιος 1987).

ολογικό Νόμο (3028/2002, άρθρο 3), «η 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της χώρας συνίσταται μεταξύ άλλων και 
στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της 
επικοινωνίας του κοινού με αυτήν, στην 
ανάδειξη και την ένταξή της στη σύγχρο-
νη κοινωνική ζωή και στην παιδεία, την 
αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίη-
ση των πολιτών για την αξία της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς».

Η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει τε-
ράστιες αλλαγές, όχι μόνο στις γεωοι-
κονομικές ισορροπίες (με τη δυναμική 
εμφάνιση της Κίνας και των Ινδιών), 
αλλά και στα μοντέλα ανάπτυξης που 
καλούνται να υιοθετήσουν οι ευρωπα-
ϊκές οικονομίες. Αναγνωρίζεται τώρα 
διεθνώς ο ουσιαστικός ρόλος των περι-
φερειακών και των τοπικών αρχών που 
εκπροσωπούν τις οικείες τους κοινω-
νίες, ο ιδιωτικός τομέας, καθώς και οι 
μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και τα 
σωματεία. H νέα οπτική απαιτεί επα-
νεξέταση όλων των προϊόντων και των 
υπηρεσιών στον τομέα του Πολιτισμού 
που παρέχονται από το κράτος και ανα-
ζήτηση αποδοτικότερων μεθόδων για τη 
διανομή τους. Σημαντικοί τομείς στη δι-
αχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
μπορεί να αναδειχθούν με τη συμβολή 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως 
άλλωστε προβλέπεται από τον Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (για παράδειγμα 
μέσω προγραμματικών συμβάσεων, άρ-
θρο 225, παρ. 5, Ν. 3463/2006)3.

Τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζο-
νται σε περίοδο της κρίσης και όχι μόνο 
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επιλο-
γής προγραμμάτων και δράσεων πολιτι-

σμού προς χρηματοδότηση, με γνώμονα 
απτά αποτελέσματα στην οικονομία και 
την κοινωνία, όπως αύξηση του αριθ-
μού των επισκεπτών και κατ’ επέκταση 
των εσόδων, δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, σταδιακή απαλλαγή από τις 
συνεχείς κρατικές επιχορηγήσεις, στα-
διακή διαχειριστική και διοικητική αυ-
τονομία. Η πρόταση για διοικητική και 
διαχειριστική αυτονομία δεν σημαίνει 
ιδιωτικοποίηση, όπως παρερμηνεύεται 
από ορισμένους, άλλα ένα νέο δοκιμα-
σμένο πρότυπο κρατικής πολιτιστικής 
διαχείρισης, σύμφωνα με το παράδειγ-
μα του νέου αρχαιολογικού Μουσείου 
της Ακρόπολης (ΦΕΚ Α΄ 224/5.11.2008).

Η πρόκληση γενικά για τη χώρα μας 
είναι να μεταστραφεί η τρέχουσα πολι-
τική της πολιτιστικής διαχείρισης από 
τη στατική στη δυναμική προσέγγιση, 
στην παραγωγή δηλαδή νέων μορφών 
διαχείρισης. Οι επιχειρήσεις που παρά-
γουν αγαθά πολιτισμού και δημιουργίας 
(cultural and creative industries) αποτε-
λούν τα τελευταία χρόνια έναν από τους 

πλέον δυναμικούς τομείς που καταλαμ-
βάνουν σημαντική θέση στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», γιατί συμβάλλουν σε 
νέο τύπο ανάπτυξης, όχι μόνο οικονομι-
κής αλλά και κοινωνικής.

Ο πολιτισμός ερμηνεύεται σήμερα 
ευρύτερα ως τρόπος ζωής και σύνολο 
κοινών αξιών και εμπειριών. Ο κατα-
ναλωτής από παθητικός δέκτης γίνεται 
συν-διαμορφωτής του προϊόντος που 
καλείται να καταναλώσει. Κινητήριες 
δυνάμεις στην αναπτυξιακή πορεία της 
οικονομίας του πολιτισμού και της δη-
μιουργίας είναι η χρήση της νέας τεχνο-
λογίας και η επιθυμία των πολιτών για 
απόκτηση εμπειριών και συγκινήσεων 
στον ελεύθερο χρόνο τους. Εδώ εντάσ-
σεται και ο παρεξηγημένος στη χώρα 
μας ανασκαφικός τουρισμός (excavation 
tourism) ο οποίος αποτελεί συνήθη και 
δοκιμασμένη πρακτική παγκοσμίως.

Βαρύνουσα στην περίπτωση της Μεσ-
σήνης είναι η κοινωνική διάσταση του 
μνημειακού συνόλου της, η παιδευτική 
αξία, η συμβολική και η αναπτυξιακή με 

2. Μερική άποψη του 
χώρου της αγοράς της 
αρχαίας Μεσσήνης. Σε 
πρώτο πλάνο ο ναός 
της θεάς Μεσσάνας και 
πλησίον το Πρυτανείο

3. Η αναστηλωμένη 
Παλαίστρα από δυτικά και 
πίσω το Στάδιο

2 3
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δυνατότητες χρήσης και ανταποδοτικής 
λειτουργίας (εικ. 1).

Στο κέντρο των στόχων μας σε σχέ-
ση με την έννοια της ορθής λειτουργίας 
του χώρου περιλαμβάνεται η αμφίρρο-
πη σχέση κοινού και μνημείων. Οι αρ-
χαιολογικοί χώροι θεωρούνται γενικώς 
σήμερα παράγοντες ανάπτυξης και 
δρόμοι που οδηγούν στην τόνωση του 
δημόσιου ενδιαφέροντος για την πολιτι-
στική κληρονομιά. Κεντρικό ζητούμενο 
είναι να βρεθεί η κατάλληλη διαχειρι-
στική στρατηγική που να λαμβάνει υπό-
ψη όλες τις αξίες ενός αρχαιολογικού 
χώρου και ταυτόχρονα τις οικονομικές 
του δυνατότητες σε εφαρμογή ενός νέου 
μοντέλου διαχειριστικής και διοικητι-
κής αυτονομίας. 

Κρίνεται αναγκαία μια σύνθετη στρα-
τηγική που να απευθύνεται σε όλους τους 
φορείς και τους συντελεστές που έχουν 
ρόλο να παίξουν στην ανάπτυξη. Πολιτι-
κοί που αποφασίζουν, επενδυτές επαγγελ-

ματίες, εμπορικά επιμελητήρια, τοπικές 
οργανώσεις, κρατικές υπηρεσίες, όπως οι 
Εφορείες Αρχαιοτήτων, πρέπει να βρουν 
μηχανισμούς επικοινωνίας, συνεργασίας 
και εναρμόνισης των στόχων και των συμ-
φερόντων τους. Αυτό σημαίνει συνέργειες, 
απόλυτα αναγκαίες και για τις χρηματο-
δοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
δράσεις, όπως οι «πολιτιστικές διαδρο-
μές» και τα «αρχαιολογικά πάρκα».

H Μεσσηνία γενικά είναι τόπος που 
συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για 
την προσέλκυση επισκεπτών (ήλιο, θά-
λασσα, μεσογειακή διατροφή, αλώβη-
το φυσικό περιβάλλον, αξιόλογα άυλα 
και υλικά κατάλοιπα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς από τα προϊστορικά ως τα 
νεότερα χρόνια) και έχει επίσης το προ-
νόμιο να βρίσκεται πολύ κοντά στην αρ-
χαία Ολυμπία, προορισμό παγκόσμιας 
εμβέλειας, αλλά και την Αθήνα με την 
ολοκλήρωση της νέας οδού. Επιπλέον, 
διαθέτει την Καλαμάτα, το ακμαιότερο 

αστικό τουριστικό κέντρο της περιοχής 
από όπου, κατά κύριο λόγο, πηγάζει το 
τουριστικό ρεύμα προς την αρχαία Μεσ-
σήνη και τους άλλους σημαντικούς χώ-
ρους του νομού Μεσσηνίας.

Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εται-
ρεία και η Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρ-
χαιολογικών Σπουδών έχουν συμβάλει 
τα μέγιστα, όχι μόνο με την ανασκαφή, 
την αναστήλωση, τις δημοσιεύσεις και 
την ανάδειξη γενικά της αρχαίας Μεσσή-
νης, αλλά και με την αγορά της γης, τις 
περιφράξεις, τις διαμορφώσεις, τα απο-
στραγγιστικά έργα και τα προστατευτικά 
στέγαστρα. Η Αρχαιολογική Εταιρεία 
έχει παραδώσει από το 1999 στο κράτος, 
εκτός από τα δεκαοκτώ χιλιάδες κινητά 
αρχαία, ένα ανακαινισμένο μουσείο σε 
λειτουργία και ένα αρχαιολογικό πάρκο 
τετρακοσίων στρεμμάτων, δηλαδή έναν 
τουριστικό προορισμό με αναστηλωμένα 
μνημεία, έτοιμο για εκμετάλλευση (εικ. 
2–4). Η Αρχαιολογική Εταιρεία διατηρεί 
το προνόμιο της επιστημονικής διαχείρι-
σης, που αφορά στην ανασκαφική έρευ-
να, τις αναστηλωτικές και στερεωτικές 
επεμβάσεις, τις διαμορφώσεις, τις αρχι-
τεκτονικές μελέτες και τις δημοσιεύσεις4.

Το αρχαιολογικό πάρκο της αρχαίας 
Μεσσήνης διαθέτει συγκεκριμένα όρια, 
διαμορφωμένες εσωτερικές διαδρομές, 
στάσεις με σκίαστρα για ανάπαυση και 
θέαση, σήμανση εσωτερική και επεξη-
γηματικές πινακίδες, WC, αναψυκτήριο 
και εκδοτήριο, οδικό φωτισμό, δίκτυο 
ύδρευσης, δίκτυο απορροής όμβριων, 
δίκτυο ποτίσματος φυτών και ηλεκτρο-
νικό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων. Το 
αρχαιολογικό αυτό πάρκο έχει στηθεί με 

4   Ενδεικτικά: Σιδηρόπουλος 1996· Θέμελης 2000· Χλέπα 2001· Μπίρταχας 2008· Θέμελης 
2010α· Θέμελης 2010β· Themelis 2009–2010· Sioumpara 2011· Themelis 2015· Θέμελης 
2018β· Tsivikis, 2018. 

5  Nobis 1994· Nobis 2001· Μελάς 2003, 110· Bourbou 2004· Megaloudi 2005.

βάση τους περιορισμούς που επιβάλλει 
αφενός η προστασία των μνημείων και 
ο χαρακτήρας του πάρκου και αφετέρου 
η δυνητική του πελατεία. Στόχος είναι το 
πάρκο να αποτελέσει κινητήριο μοχλό 
για την ανάπτυξη της περιοχής, μια ανά-
πτυξη βιώσιμη οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά.

Η πολιτιστική κληρονομιά, υλική και 
άυλη, και ο σύγχρονος πολιτισμός ανα-
γνωρίζονται ως κύρια στοιχεία ταυτό-
τητας κάθε περιοχής και ως συγκριτικό 
πλεονέκτημα, λόγω της συμβολής τους 
στην οικονομική ανάπτυξη και την κοι-
νωνική συνοχή. Ο πολιτισμός γενικώς 
προσφέρει το πλεονέκτημα της αναγνω-
σιμότητας, της ιστορικής συνέχειας και 
της συλλογικής μνήμης.

Ο πολιτισμός και ό,τι αυτός περι-
λαμβάνει (μνημεία, μουσεία, φεστιβάλ 
μουσικής, ασμάτων, θεάτρου, κινηματο-
γράφου, χορού, εικαστικές εκθέσεις, γευ-
σιγνωσία, φυσικό περιβάλλον), βρίσκεται 
στο επίκεντρο των προσπαθειών προβο-
λής και ανάπτυξης μιας περιοχής. Κερ-
δίζει συνεχώς έδαφος η αντίληψη ότι οι 
αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προ-
στατεύονται και συντηρούνται αποτελε-
σματικότερα, όταν αποτελούν μέρος της 
ζωής των πολιτών, όταν περιλαμβάνονται 
στη λεγόμενη οικονομία του ελεύθερου 
χρόνου και στη δια βίου εκπαίδευση5.

Τα μνημεία όλων των εποχών είναι 
σταθερά, αμετακίνητα και αδιαμφισβή-
τητα διαχρονικά στοιχεία του πολιτισμού 
μας. Τα μνημεία της αρχαίας Μεσσήνης 
και ιδιαίτερα οι χώροι θέασης και ακρό-
ασης (Στάδιο, Θέατρο, Εκκλησιαστήριο) 
ξαναβρίσκουν την αρχαία λειτουργία 

4. Το Θέατρο της 
αρχαίας Μεσσήνης και 
νότια αυτού το Βουλείο, 
το Κρεοπωλείο, η 
παλαιοχριστιανική βασιλική  
και το Ιερό της Ίσιδος και 
του Σαράπιδος

4
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τους, αισθάνονται και πάλι την παρουσία 
ζωντανών ανθρώπων (εικ. 5).

Ο Άγγελος Δεληβορριάς, στον οποίο 
είναι αφιερωμένο το παρόν συνέδριο, 
υπήρξε πρωτοπόρος στα ανοίγματα στο 
ευρύ κοινό, στις περιοδικές εκθέσεις και 
τις εκθέσεις εξωτερικού, στα συνέδρια, 
τις εκδόσεις, τα κυλικεία, τα εστιατόρια 
και τα πωλητήρια. Οι αρχαιολόγοι του 
σήμερα, ακολουθώντας το παράδειγμά 
του, δεν είναι πλέον μονόπλευροι κλα-
σικιστές, έχουν διευρύνει τον ορίζοντά 
τους στην αρχαιολογική, αισθητική και 
ιστορική αξία των μνημείων, κινητών και 
ακίνητων, όλων των εποχών, εκτιμώντας 
ταυτόχρονα την κοινωνική και την οικο-
νομική τους διάσταση. Υποστήριζε, μετα-
ξύ άλλων, ο Δεληβορριάς την αποδέσμευ-
ση των κρατικών μουσειακών οργανισμών 
από την υποταγή τους στα «ιδεώδη» του 
δημοσιοϋπαλληλικού παρελθόντος και 
την απαλλαγή τους από τα δεινά της νε-
οελληνικής γραφειοκρατίας. Αυτό, πι-
στεύω, υποστηρίζουμε σήμερα όλοι6.

Με το ίδιο ακριβώς πνεύμα απελευ-
θέρωσε ο ίδιος το μουσειακό υλικό από 
κάθε είδους ιδιοκτησιακές επιβαρύν-
σεις, το διέθετε αδέσμευτο στα ενδιαφέ-

6   Το περιοδικό Τα Ιστορικά, τεύχος 35, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2018, είναι 
αφιερωμένο στον Άγγελο Δεληβορριά με τίτλο «Το Διαρκές Παρόν του Πολιτισμού». Βλ. 
και Παπαδημητρίου – Αναγνωστόπουλος 2017. Στον τόμο αυτό, όπου αποκαλύπτεται πόσο 
σημαντική και ταυτόχρονα φορτισμένη ιδεολογικά και πολιτικά είναι η πρόσληψη του 
παρελθόντος στη συγκρότηση του παρόντος ειδικά στη χώρα μας, συμμετείχε και ο Άγγελος 
Δεληβορριάς με ένα εκτενές, de profundis γραμμένο άρθρο με τίτλο «Η περίπτωση του 
Μουσείου Μπενάκη» και με πολλούς υπότιτλους. Ξεχωρίζω τους εξής δύο: «Η αναδιοργάνωση 
της μουσειακής συλλογής» και «Ιστορική μνήμη και η Ελληνικότητα». Εδώ ο Άγγελος απαντά 
με τον πληθωρικό και ταυτόχρονα παθιασμένο και γοητευτικό τρόπο του στους επικριτές 
της βασικής μουσειακής (μουσειολογικής, εκθεσιακής) ιδέας του για την ιστορική συνέχεια 
και τη συνοχή του ελληνισμού που αισθητοποίησε στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου 
Μπενάκη. Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου του αναφέρει τα εξής: «Στην ενδεχόμενη 
ερώτηση, τι θα πρότεινα εάν αναλάμβανα και πάλι τη διεύθυνση του Μουσείου Μπενάκη, 
θα απαντούσα πως θα πρότεινα ακριβώς ό,τι και τότε. Θα ευχόμουν όμως να είμαι πιο νέος, 
πιο τρελός, πιο τολμηρός και πιο “ελληνοπαρμένος”, να μην έχω σιτέψει, κουρασμένος και 
μπαϊλντισμένος από τη νεοελληνική πραγματικότητα». Εδώ είναι προφανής η εμμονή στα 
«πιστεύω», στις ιδέες του, αλλά ταυτόχρονα και η κάποια απογοήτευσή του.

7  Θέμελης 2018α.

ροντα και τις έρευνες της επιστημονικής 
κοινότητας. Η πολιτική διάσταση της 
σκέψης του Άγγελου παραμένει επίκαι-
ρη, ιδιαίτερα σήμερα. Υποστήριζε ότι 
«η συνεννόηση είναι η προϋπόθεση μιας 
δημοκρατικά οργανωμένης κοινωνίας… 
μόνο με το διάλογο μπορεί να επιλυθούν 
ζητήματα, αυτή είναι η μεγάλη κατάκτη-
ση της ελληνικής αρχαιότητας η οποία 
δεν ξεπεράστηκε έως σήμερα». 

Με τα δικά του πιστεύω ταυτίζονται σε 
γενικές γραμμές και τα δικά μου πιστεύω 
για τα μνημεία και τη χρήση τους, την 
κοινωνικοποίησή τους, τη διαχειριστική 
τους αυτονομία, το άνοιγμά τους στις σύγ-
χρονες δημιουργίες, στις συνέργειες, στον 
ανασκαφικό τουρισμό στην έννοια των 
ανοιχτών μουσείων, στη μέγιστη αύξηση 
των εσόδων. Η διαχειριστική στρατηγική 
του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας 
Μεσσήνης βασίστηκε σε διακριτά στάδια 
σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κα-
νόνες σε κάθε διαδικασία αποκάλυψης, 
συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης 
των υλικών κατάλοιπων του παρελθόντος, 
της πολιτιστικής γενικώς κληρονομιάς7. 

Η λειτουργία του μνημειακού συνό-
λου της αρχαίας μεσσηνιακής πρωτεύ-

ουσας και το άνοιγμα στο ευρύ κοινό 
έχει προσφέρει σημαντικές δυνατότητες 
τοπικής ανάπτυξης, τόνωση του ενδια-
φέροντος της τοπικής κοινωνίας για την 
πολιτιστική της κληρονομιά και εγγύη-
ση ότι αυτή η κληρονομιά θα κρατήσει 
τη δυναμική της και θα διατηρηθεί αλώ-
βητη για τις επόμενες γενιές μέσα στο 
πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης8.

Το πολιτιστικό παρελθόν και οι αρ-
χαιολογικοί χώροι δεν ανήκουν σε κα-
νένα, όλοι ταξιδεύουμε μέσα στο πο-
λιτιστικό παρελθόν μας. Οι δημόσιοι 
λειτουργοί, οι επιστημονικοί υπεύθυ-
νοι, οι διευθυντές των ανασκαφών έρ-
χονται και παρέρχονται, ακόμη και οι 
κάτοικοι των δημοτικών διαμερισμά-
των, μολονότι διατηρούν εκατοντάδων 
ετών αναμνήσεις και παραδόσεις για 
το παρελθόν και «τα μνημεία τους», 
αποτελούν και αυτοί μέρος μιας μα-
κρόχρονης ιστορίας μετακινήσεων και 
μεταναστεύσεων9. Είναι γεγονός ότι οι 
μακρόχρονες συστηματικές εργασίες 
αποκάλυψης, αποκατάστασης και ανά-
δειξης των αρχαιολογικών χώρων, επη-
ρεάζουν αναπόφευκτα τις κοινωνικές, 
τις οικονομικές και τις πολιτιστικές δο-
μές των περιοχών δράσης, δηλαδή τους 
ίδιους τους πολίτες των περιοχών αυτών. 
Είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι εμείς 
οι αρχαιολόγοι και οι συνεργάτες μας 
«απλώς σκάβουμε» ή «απλώς αναστη-
λώνουμε», αδιαφορώντας για το κοινω-
νικό περιβάλλον, για την επιρροή που 
ασκούμε στους πολίτες, ανάμεσα στους 
οποίους ζούμε και εργαζόμαστε. Τα δι-
καιώματα, τα ενδιαφέροντα και οι ευαι-
σθησίες των τοπικών κοινωνιών πρέπει 
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να 

8  Mendoni 2004, 188.
9  Hodder 2003.
10  Appadurai 1996.

αξιολογούνται ως μέρος του προγράμ-
ματος διαχείρισης ενός αρχαιολογικού 
χώρου. Το κράτος, οι τοπικές αρχές, οι 
τουρίστες, οι πολίτες, οι αρχαιολόγοι, οι 
αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί, όλοι είναι 
—είμαστε— συνυπεύθυνοι για την προ-
στασία και την ομαλή λειτουργία των 
αρχαιολογικών χώρων. Έχουμε υποχρέ-
ωση να μετακινηθούμε από τη νοοτρο-
πία των ιδιοκτητών (του παρελθόντος) 
στο αίσθημα της συλλογικής ευθύνης 
για το παρελθόν, μέσα στο πλαίσιο του 
παγκόσμιου εθνοτοπίου (ethnoscape) 
που ζούμε10.

Η αρχαία Μεσσήνη, ως πρότυπο αρ-
χαίας δωρικής πόλης και αρχαιολογικό 
οικολογικό πάρκο, έχει αποκτήσει τη 
δική της δυναμική και πληρότητα χάρη 
στις δυνατότητες που προσφέρουν τα 
μεγαλειώδη αρχαιολογικά κατάλοιπα, 
το αλώβητο φυσικό περιβάλλον, οι ήπια 
δομημένοι σύγχρονοι οικισμοί που την 
περιβάλλουν, καθώς επίσης οι μακρό-
χρονες επενδύσεις χρόνου και κόπου 
των τελευταίων δεκαετιών με την οικο-
νομική υποστήριξη του ελληνικού κρά-
τους, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
και των χορηγών.

Η χρήση των τριών χώρων θέασης 
και ακρόασης που διαθέτει η αρχαία 
Μεσσήνη για παραστάσεις θεατρικές 
και μουσικές, για συνέδρια και εκθέσεις 
εικαστικών έργων, συμβάλλει όχι μόνο 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και την 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος 
αλλά και στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. Η χρήση των ως άνω χώρων θέ-
ασης και ακρόασης και ολόκληρου του 
αρχαιολογικού χώρου πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με πολιτιστικούς θεσμούς 
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και φορείς και με την τοπική αυτοδιοίκη-
ση, τον Δήμο Μεσσήνης που οργανώνει 
για ένατη συνεχή χρονιά φέτος το μα-
θητικό φεστιβάλ αρχαίου δράματος που 
έχει καθιερωθεί και αναγνωρίζεται ως 
σημαντικό πολιτιστικό γεγονός διεθνούς 
ακτινοβολίας, με συμμετοχή χωρών όπως 
η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Κίνα. 

Οι δυνατότητες ανάδειξης και διά-
δοσης των αγαθών που προσφέρει η αρ-
χαία Μεσσήνη στην αρχαιογνωσία, στην 
εκπαίδευση κάθε μορφής, στην τοπική 
οικονομία και κοινωνία μπορεί να διευ-
ρυνθούν με στόχους όπως: 

α) Την προσέλκυση και την υποστήρι-
ξη νέων που θα συμβάλουν με τις δράσεις 
και το ταλέντο τους στο να καθιερωθεί η 
αρχαία δωρική πόλη ως χώρος καλλιτεχνι-

κών εκδηλώσεων κάθε είδους (εικαστικών, 
θεατρικών, μουσικών, χορευτικών). 

β) Τη συμμετοχή σπουδαστών και πτυ-
χιούχων των πανεπιστημιακών τμημάτων 
Αρχαιολογίας, όπως και των τμημάτων 
Συντήρησης Έργων Τέχνης των ΤΕΙ και 
των ΙΕΚ στην πρακτική της ανασκαφι-
κής τεχνικής, της συντήρησης αρχαιοτή-
των, καθώς και της αποκατάστασης των 
μνημείων, 

δ) Τις εκθέσεις γλυπτικής και ζω-
γραφικής στον αρχαιολογικό χώρο σε 
συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών, 
το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών, το 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και άλλους 
συναφείς φορείς, 

ε) Την έκθεση παραδοσιακών μεσση-
νιακών προϊόντων.
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