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Reflejo del Partenón / Parthenon’s reflection / Αντανάκλαση του Παρθενώνα
Atenas / Athens / Αθήνα
Grecia / Greece / Ελλάδα

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Το #pubarchMED είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιείται από τον Dr. Jaime AlmansaSánchez, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Ινστιτούτου Επιστημών Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(Incipit, CSIC), και που χρηματοδοτείται από την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Γαλικίας μέσω
του γραφείου καινοτομίας της (GAIN). Στόχος του project είναι να κατανοήσει σε βάθος τη
διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς στο μεσογειακό πλαίσιο και τον κοινωνικό της
αντίκτυπο.
Η έκθεση επιχειρεί να φωτίσει ορισμένες βασικές πτυχές των όσων μπορεί να συμβούν σε έναν
αρχαιολογικό χώρο όταν ολοκληρωθεί η ανασκαφή. Από την εγκατάλειψη του χώρου μέχρι
τον μαζικό τουρισμό, η διαχείριση των αρχαιολογικών πόρων είναι γεμάτη προκλήσεις που
ακόμα δεν είμαστε πάντα σίγουροι πώς να χειριστούμε.
Ακολουθήστε μας σε αυτή τη διαδρομή, που είναι κρίσιμη τόσο για το μέλλον της αρχαιολογίας
όσο και για τη δική σας σχέση μαζί της. Ένα μέλλον στο οποίο οφείλουμε να βρούμε εκείνη
την ισορροπία που θα μετατρέψει την κοινή μας κληρονομιά σε ένα χρήσιμο για την κοινωνία
αγαθό, ξεπερνώντας τις όποιες προκαταλήψεις πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής φύσης.
Ένα μέλλον στο οποίο η αρχαιολογία θα έχει έναν πιο υπεύθυνο ρόλο και έναν πιο θετικό
αντίκτυπο στη ζωή μας. Ένα μέλλον του οποίου αναπόσπαστο κομμάτι είστε κι εσείς.
Ελπίζουμε η μικρή αυτή έκθεση να αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό και να κινήσει
το ενδιαφέρον σας για την –συνήθως όχι και τόσο γνωστή– ιστορία της αρχαιολογικής μας
κληρονομιάς. Μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας στο Facebook, το Twitter ή το Instagram
χρησιμοποιώντας το hashtag του project και ακολουθήστε μας στο pubarchmed.tdjp.es
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PUNTO DE PARTIDA
#pubarchMED es un proyecto financiado por la Xunta de Galicia a través de la Agencia Gallega
de Innovación (GAIN), que está implementando el Dr. Jaime Almansa Sánchez en el Instituto
de Ciencias del Patrimonio del CSIC. Tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de la
gestión del patrimonio arqueológico en el contexto mediterráneo y su impacto en el entorno
social.
Esta exposición apunta algunas líneas fundamentales sobre lo que ocurre con un yacimiento
arqueológico una vez que hemos intervenido en él. Del abandono al turismo depredador
existe una fina línea en la gestión de los bienes arqueológicos que aún no sabemos bien cómo
sortear.
Acompáñanos en este paseo crítico por el futuro de la arqueología y de su relación contigo.
Un futuro en el que debemos encontrar el balance que haga de nuestro patrimonio común un
bien socialmente útil, eludiendo sesgos políticos, económicos y culturales. Un futuro en el que
el impacto de la arqueología sobre nuestras vidas sea más responsable y positivo. Un futuro
del que tú también formes parte.
Esperamos que esta pequeña exposición te ayude a reflexionar sobre este tema e interesarte
por esta historia no siempre tan evidente de nuestro patrimonio. Comparte tus ideas con
nosotros a través del hashtag del proyecto en Facebook, Twitter o Instagram y síguenos en
pubarchmed.tdjp.es
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STARTING POINT
#pubarchMED is a project funded by Xunta de Galicia through its innovation agency (GAIN),
and implemented by Dr. Jaime Almansa-Sánchez, from the Institute of Heritage Sciences
(Incipit, CSIC). It aims to delve into the knowledge about archaeological heritage management
in the Mediterranean context and its impact on the social fabric.
This exhibition highlights some fundamental ideas about what happens to an archaeological
site once the archaeological intervention is over. From abandonment to predatory tourism,
there is a fine line in the management of archaeological resources that we do not know how
to navigate yet.
Walk with us on this critical stroll along the future of archaeology and its relationship with you.
A future in which we need to find balance to succeed in doing something socially useful out
of our common heritage, avoiding political, economic and cultural bias. A future in which the
impact of archaeology over our lives is more responsible and positive. A future that you too are
part of.
We hope that this small exhibition can help you reflect about this topic and get you interested
in this not-so-evident story of our heritage. Share your ideas with us with the project hashtag
on Facebook, Twitter or Instagram and follow us at pubarchmed.tdjp.es
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Y ahora, ¿qué? / And now, what? / Και τωρα, τι;
Lixus / Lixus / Λίξους
Marruecos / Morocco / Μαρόκο

1. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ... ΤΙ;
Όλοι μας μπορούμε να φέρουμε στο μυαλό μας εμβληματικές εικόνες που σχετίζονται με την
αρχαιολογία: περίφημες ανασκαφές, σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που σημάδεψαν την
ιστορία της ανθρωπότητας και εντυπωσιακά μουσεία γεμάτα με όμορφα εκθέματα, που υποδέχονται
εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, όχι μόνο στη Μεσόγειο αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο.
Αναλογιστείτε, τώρα, τί γνωρίζετε εσείς για την αρχαιολογία ή για τη δουλειά των αρχαιολόγων, και
σκεφτείτε εκείνους τους όχι και τόσο διάσημους αρχαιολογικούς χώρους που συνήθως προσπερνάμε.
Εκείνες τις «μεγάλες πέτρες» για τις οποίες σπάνια θα κάνουμε μια στάση ώστε να τις παρατηρήσουμε.
Εκείνους τους χώρους που δεν έχουν καν αρχαίες πέτρες, έχουν όμως να μας πουν ενδιαφέρουσες
ιστορίες για το παρελθόν μας. Πόσοι σας έρχονται στο μυαλό; Είναι πολύ πιθανό να περνάτε καθημερινά
από έναν τέτοιο χώρο. Είναι παντού γύρω μας. Αλλά και κάτω από τα πόδια μας. Ωστόσο, η πολιτιστική
πολιτική στον τομέα της προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της αρχαιολογικής κληρονομιάς
είναι αρκετά περίπλοκη, που συνήθως σημαίνει ότι, εκτός από την «Ακρόπολη» του τόπου μας, στους
λιγότερο «εμβληματικούς» αρχαιολογικούς χώρους δεν δίνεται η προσοχή που αξίζουν.
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πόσοι άνθρωποι εργάζονται για έναν αρχαιολογικό χώρο; Πώς δουλεύουν;
Γιατί κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι διατηρούνται, ενώ άλλοι όχι; Τι συμβαίνει στους τελευταίους; Είναι
απαραίτητο να διατηρούνται όλοι; Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις;
Στη δεύτερη στάση της διαδρομής μας, θα ασχοληθούμε με την κατάληξη πολλών αρχαιολογικών
χώρων: την εγκατάλειψη ή ακόμα και την καταστροφή ή την αποσιώπησή τους. Στην τρίτη μας
στάση, θα ακολουθήσουμε έναν νέο δρόμο προς αυτό που επίσημα ονομάζουμε «αρχαιολογική
κληρονομιά».
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1. ¿QUÉ PASA CUANDO TERMINAMOS DE EXCAVAR?
Todos tenemos en mente imágenes icónicas de la arqueología. Como grandes excavaciones,
importantes yacimientos que forjaron la historia de la humanidad y ricos museos repletos de
bellas piezas que millones de personas visitan a lo largo y ancho del Mediterráneo y de todo el
mundo.
Ahora te invito a que reflexiones sobre lo que sabes de la arqueología, de su trabajo, de esos
otros sitios no tan icónicos ni visitados. Esos lugares que muchas veces definimos como «cuatro
piedras» y que rara vez nos paramos a observar. Esos otros donde ni tan siquiera quedan piedras,
pero cuentan una interesante historia sobre nuestro pasado. ¿Te vienen muchos a la cabeza?
Es posible que todos los días pases junto a alguno. Están por todas partes. Bajo nuestros pies.
Sin embargo, las políticas de conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico son
muy complicadas y, normalmente, no reciben la atención que merecen más allá de las grandes
«Acrópolis» de nuestros respectivos hogares.
¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas hay detrás de cualquier sitio arqueológico?
¿Cómo trabajan? ¿Por qué se conservan unos sitios y otros no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Es necesario
conservarlo todo? ¿Cómo se toman las decisiones?
La segunda parada nos lleva a uno de los destinos de muchos de los sitios: el abandono e
incluso la destrucción u ocultación del yacimiento. La tercera parada emprende una nueva
ruta por lo que ya podemos llamar formalmente «patrimonio arqueológico».
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1. WHAT HAPPENS WHEN WE ARE DONE EXCAVATING?
We all have in mind iconic images of archaeology. Great excavations, important sites that
shaped human history and rich museums full of beautiful artefacts that millions of people visit
throughout the Mediterranean and in the whole World.
Now I invite you to think about your knowledge of archaeology, its work, and those other
archaeological sites not that known or visited. Those places that we usually define as “four
stones” and rarely stop to see. Those others where there are not even stones, but still tell
interesting stories about our past. Do many come to mind? It is possible that you walk by one
every day. They are everywhere. Under our feet. However, the policies for conservation and
enhancement of archaeological heritage are complex, and they usually do not receive a muchdeserved attention beyond the great “Acropolis” of our respective homes.
Have you ever wondered how many people are behind any archaeological site? How do they
work? Why some sites are preserved while others are not? What happens with them? Is it
necessary to preserve everything? How are decisions taken? The second stop brings us to the
fate of many archaeological sites: the abandonment and even destruction or concealment of
the site. The third stop sets out on a new path through what we can formally call “archaeological
heritage”.
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Falta de información / Lack of information / Έλλειψη πληροφοριών
Páfos / Paphos / Πάφος
Chipre / Cyprus / Κύπρος

2. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ…
Ξέρετε πόσοι αρχαιολογικοί χώροι υπάρχουν στον κόσμο; Σε πόσους από αυτούς γίνονται εργασίες κάθε
χρόνο και γιατί; Θα εξετάσουμε ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα στην πορεία. Ωστόσο, θα πρέπει να
καταστεί εξαρχής σαφές ότι υπάρχουν συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες αρχαιολογικοί χώροι, εκ των οποίων
χιλιάδες είναι γνωστοί και προστατεύονται ως έναν βαθμό, από τον νόμο τουλάχιστον. Σε εκατοντάδες από
αυτούς πραγματοποιούνται αρχαιολογικές παρεμβάσεις για διάφορους λόγους. Σε κάποιες περιπτώσεις
για λόγους καθαρά ερευνητικούς, ενώ σε άλλες για λόγους «διάσωσης μέσω καταγραφής» της ιστορίας
ενός απειλούμενου χώρου, π.χ. λόγω κατασκευαστικών έργων ή φυσικών φαινομένων.
Ωστόσο, οι διαθέσιμοι πόροι για τις παρεμβάσεις, τη διατήρηση και την ανάδειξη της αρχαιολογικής μας
κληρονομιάς είναι πολύ περιορισμένοι. Ο προϋπολογισμός για τον Πολιτισμό είναι συνήθως πενιχρός και
το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό δεν επαρκεί. Οι προτεραιότητες είναι συνήθως άλλες και, συνεπώς, η
διάθεση των πόρων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Έτσι, πολλοί αρχαιολογικοί χώροι εγκαταλείπονται κυριολεκτικά μετά το πέρας της ανασκαφής, είτε σε μη
οικοδομημένα οικόπεδα μέσα στην πόλη είτε στην ύπαιθρο. H κατάσταση αυτή έχει σημαντικές συνέπειες,
καθώς η διά νόμου υποχρεωτική προστασία και διαφύλαξή τους επηρεάζει και δυσκολεύει την καθημερινή
ζωή πολλών ανθρώπων. Επιπλέον, ευνοεί την ανάπτυξη κοινωνικών εντάσεων και συγκρούσεων, με
αποτέλεσμα να προβάλλεται μια εικόνα που δεν είναι και η καλύτερη για την αρχαιολογία.
H de facto εγκατάλειψη αφορά, όμως, ακόμα και αρχαιολογικούς χώρους που είναι επισκέψιμοι. Η έλλειψη
χρηματοδότησης, η έλλειψη ερμηνευτικών μέσων, οι ημιτελείς εργασίες, οι περιορισμένες δυνατότητες
συντήρησης, κ.ά, μειώνουν τις πιθανότητες μιας θετικής, δυναμικής αλληλεπίδρασης με τον χώρο. Κι αυτό
σχετίζεται άμεσα με ορισμένες από τις πολιτικές παρέμβασης που έχουμε θέσει σε εφαρμογή στη Μεσόγειο,
καθοδηγούμενοι από την πλάνη της οικονομικής ανάπτυξης μέσω ενός τουρισμού χωρίς σχεδιασμό και
προγραμματισμό αλλά και της έμφασης σε έργα υποδομής που είναι περιττά.
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2 EL ABANDONO…
¿Sabes cuántos sitios arqueológicos hay? ¿En cuántos se interviene cada año? ¿Por qué? Más adelante
iremos profundizando en algunos de estos temas, pero conviene tener claro desde el principio
que hay cientos de miles de yacimientos arqueológicos, miles de los cuales son conocidos y están
protegidos de alguna forma, al menos por la ley. Sobre cientos de ellos se actúa con diferentes
propósitos. En unas ocasiones por mera investigación, en otras para salvar «por registro» la historia
de un yacimiento amenazado por obras o elementos naturales.
Pero los recursos para intervenir, conservar y poner en valor nuestro patrimonio arqueológico son muy
limitados. Normalmente, los presupuestos para cultura son bajos y el personal disponible escaso. Las
prioridades suelen ser otras y como consecuencia, nuestros medios dependen de muchos factores.
Esto hace que muchos yacimientos arqueológicos terminen abandonados tras la excavación,
literalmente, en solares sin construir dentro de las ciudades, o en medio del campo sin mayor atención.
Las consecuencias de estas acciones son importantes, porque el deber de conservar que marca la ley
dificulta la vida diaria de muchas personas. Además, se generan conflictos entre diferentes sectores
de la sociedad y la imagen que se proyecta no es siempre la mejor.
Pero incluso muchos yacimientos abiertos de algún modo al público sufren un abandono de facto.
Falta de inversión, ausencia de interpretación, obras sin terminar, mantenimiento muy limitado, etc.,
hacen que las posibilidades de generar dinámicas positivas con ellos disminuyan. Y esto guarda
relación con algunas de las políticas de intervención que hemos compartido en el Mediterráneo
bajo la falacia del desarrollo económico a través de un turismo desestructurado y el foco en nuevas
infraestructuras innecesarias.
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2 ABANDONMENT…
Do you know how many archaeological sites are there? In how many of them are there interventions
every year? Why? We will delve into some of those issues later, but it is right to clarify now that
there are hundreds of thousands of archaeological sites, thousands of which are known and
somehow protected, at least by law. There are interventions for many reasons on hundreds of
them. Sometimes just for research, others to “save by record” the history of a site threatened by
construction or nature.
But the resources to intervene, preserve and enhance our archaeological heritage are very
limited. Usually, Culture budgets are low and the people available scarce. Priorities frequently lay
somewhere else and, as a consequence, our resources are dependant of many external factors.
This is the cause for many archaeological sites to lay abandoned after excavation, literally, in
empty lots in the city, or in the middle of the countryside. The consequences of this situation
are important, because the duty to preserve by law creates difficulties in the life of many people.
Furthermore, it fosters social conflicts and projects a poor image of archaeology.
Nevertheless, even many archaeological sites open to the public suffer a de facto abandonment.
Lack of investment, absence of interpretation, unfinished works, limited maintenance, etc., favour
lower possibilities to create positive dynamics with those sites. And this is in relation with some
of the intervention policies we have shared in the Mediterranean under the fallacy of economic
development through unstructured tourism and a focus on unnecessary new infrastructures.
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La Esfinge / The Sphinx / Η Σφίγγα
Giza / Giza / Γκίζα
Egipto / Egypt / Αίγυπτος

3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ…
Ο όρος «κληρονομιά» παραπέμπει σε κάτι το οποίο μας δίνεται και έχει «αξία» – άλλη μία
προβληματική έννοια που συνήθως περιπλέκει τους στόχους μας, καθώς εστιάζουμε κυρίως
στην οικονομική εκμετάλλευση, με λίγο πολιτισμό κάπου στο φόντο.
Καλά όλα ως εδώ, αλλά το ζήτημα είναι πολυεπίπεδο. Υπάρχουν οι «ναυαρχίδες», όπως π.χ. η
Ακρόπολη της Αθήνας, η Έφεσος, η Ιερουσαλήμ, οι Πυραμίδες της Γκίζας και η Πομπηία, που
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
και κατακλύζονται από ορδές τουριστών. Δίπλα τους, υπάρχουν άλλοι αρχαιολογικοί χώροι και
μνημεία, με μικρότερο αριθμό επισκεπτών, που όμως αξίζουν την ίδια σημασία και φροντίδα.
Στο μεσογειακό πλαίσιο, υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιοι χώροι, που είναι σημαντικοί πόροι
και συγχρόνως αποτελούν πρόκληση για τη διαχείριση. Χωρίς τους μεν, δεν μπορούμε να
κατανοήσουμε τους δε.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους που το #pubarchMED εστιάζει στη διαχείριση της
αρχαιολογικής κληρονομιάς και τον αντίκτυπό της. Οι μηχανισμοί διαχείρισης που έχουμε
αναπτύξει στις μεσογειακές χώρες είναι περίπλοκοι και ανταποκρίνονται σε μια σειρά από
καθοριστικούς πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Έτσι, η αρχαιολογική
μας κληρονομιά μοιάζει με δίκοπο μαχαίρι: από τη μία γεμάτη υποσχέσεις, προοπτικές και
οφέλη, και από την άλλη γεμάτη προβλήματα και δυσκολίες.
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3. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO…
El concepto de patrimonio alude a herencia, lo que nos viene dado, y además tiene «valor», otro
concepto problemático que suele confundir los objetivos en los que nos podemos enfocar y
que se limita normalmente a un aprovechamiento económico con algo de cultura en el fondo.
Ahora bien, si alcanzar este nivel parece positivo, también tenemos clases. Buques insignia
como la Acrópolis de Atenas, Éfeso, Jerusalén, las Pirámides de Giza o Pompeya, todos ellos
Patrimonio Mundial por la UNESCO, conocidos y visitados por hordas de turistas. Junto a ellos,
otros sitios que no reciben los mismos turistas, pero que requieren de los mismos cuidados
y atención. En el Mediterráneo estos sitios se cuentan por cientos y representan uno de los
principales recursos, y a la vez retos, de la gestión. Porque no podemos entender los unos sin
los otros.
Esta es una de las razones por las que #pubarchMED se centra en la gestión y el impacto.
El engranaje de gestión que hemos desarrollado en los diferentes estados del entorno
mediterráneo es complejo y responde a multitud de condicionantes políticos, económicos y
culturales que hacen de nuestro patrimonio arqueológico un arma de doble filo con multitud
de posibilidades y beneficios, pero también multitud de problemas y dificultades.
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3. ARCHAEOLOGICAL HERITAGE…
Heritage as a concept recalls inheritance, what is given to us and also has “value”, another
problematic concept that usually mixes up the goals we can focus on, mainly focusing on
economic exploitation with some culture in the background.
Now, if getting here seems positive, there are still levels. We have flagships like Athens’ Acropolis,
Ephesus, Jerusalem, the Giza pyramids or Pompey, all UNESCO World Heritage, known and
visited by hordes of tourists. Next to them, other sites that do not get the same tourists, but
require the same attention and care. In the Mediterranean context, those sites are counted
by hundreds and represent one of our main resources and, at the same time challenges, for
management. We cannot understand ones without the others.
This is one of the reasons why #pubarchMED focuses on management and impact. The gears
of management we have developed in the different countries of the Mediterranean context is
complex, and answers to many determinant political, economic and cultural factors that turn
our archaeological heritage into a double-edged sword full of possibilities and benefits, but
also full of problems and difficulties.
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Depósito / Storage room / Αποθηκευτικός χώρος
Málaga / Malaga / Μάλαγα
España / Spain / Ισπανία

4. ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Στο κέντρο όλων αυτών είναι η διαχείριση. Τα μοντέλα διαχείρισης που έχει αναπτύξει κάθε χώρα για να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μπορούν να μας διδάξουν πολλά για την ιδιαίτερα πολύπλοκη πραγματικότητα.
Σε γενικές γραμμές, έχουμε μία κοινή αρχή: η αρχαιολογική κληρονομιά ανήκει σε όλους μας και το κράτος
οφείλει να δρα ως εγγυητής της διαφύλαξης αυτής της κληρονομιάς. Από εκεί και πέρα, οι λύσεις ποικίλλουν,
αν και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε έχουν αρκετά κοινά σημεία.
Στο μεσογειακό πλαίσιο, μπορούμε να διακρίνουμε δύο μοντέλα διαχείρισης, που αποτελούν τις δύο
διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Η πραγματικότητα δεν είναι άσπρο-μαύρο. Και τα δύο μοντέλα
έχουν πολλές αποχρώσεις του γκρι όταν αντιμετωπίζουμε στην πράξη τις προκλήσεις της διαχείρισης της
αρχαιολογικής κληρονομιάς.
ΚΡΑΤΙΚΟ μοντέλο: Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι ο αποκλειστικός έλεγχος για οποιαδήποτε δράση
ή παρέμβαση ανήκει στο κράτος. Χώρες όπως η Ελλάδα, το Ισραήλ και το Μαρόκο είναι πιο κοντά σε αυτό
το μοντέλο.
ΜΙΚΤΟ μοντέλο: Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα να ανατίθενται υπηρεσίες σε ιδιωτικούς
φορείς υπό μορφή υπεργολαβίας, πάντα όμως υπό την αιγίδα και τον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης. Το
μοντέλο αυτό έχει εδραιωθεί σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία.
Σε κάθε μοντέλο, είναι πολλοί οι εμπλεκόμενοι φορείς και παράγοντες, από φορείς της δημόσιας διοίκησης
μέχρι ιδρύματα, ξένες αρχαιολογικές αποστολές, εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες, γεγονός που
δυσχεραίνει τον σαφή προσδιορισμό του μοντέλου κάθε χώρας.
Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τη διαφύλαξη και την έρευνα, οι τρεις βασικές προκλήσεις που αφορούν
τους αρχαιολογικούς χώρους και συνδιαμορφώνουν κατά κάποιον τρόπο τα μοντέλα διαχείρισης είναι:
η διάσωση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σε κίνδυνο, η ενσωμάτωσή τους στο φυσικό τους
περιβάλλον και την κοινωνία, και οι αναπτυξιακές πολιτικές που σχετίζονται με τον τουρισμό.
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4. LOS MODELOS DE GESTIÓN,
LA BASE PARA COMPRENDERLO TODO
La gestión se encuentra en el centro de todo esto, y los modelos que cada país ha ido desarrollando
para hacer frente a sus retos nos enseñan mucho sobre una realidad muy compleja. Por lo general
compartimos una premisa: el patrimonio arqueológico nos pertenece a todos y el estado debe ser
garante de su conservación. A partir de ahí las soluciones son dispares, aunque se comparten retos.
En el contexto mediterráneo podemos definir dos modelos, que representan dos caras de la gestión.
La realidad no es en blanco y negro, y nos lleva a muchos grises entre ambos modelos que han
tratado de afrontar los retos de la gestión con diferentes soluciones prácticas.
Modelo PÚBLICO: Se caracteriza por el control exclusivo desde el Estado de todas las acciones que
tienen que ver con la intervención sobre el patrimonio arqueológico. Cerca de este modelo tenemos
la realidad de países como Grecia, Israel, o Marruecos.
Modelo MÍXTO: Se caracteriza por la permeabilidad para subcontratar servicios a entidades privadas,
siempre bajo el control de la administración pública. En este modelo están plenamente asentados
países como España o Italia.
Los actores de estos modelos son muchos, y por eso hacen difícil etiquetar la realidad de cada país:
desde la propia administración con sus diferentes instituciones, a fundaciones, misiones extranjeras,
empresas o profesionales liberales.
En todo caso, existen tres retos básicos más allá de la propia conservación e investigación de los
yacimientos arqueológicos y que configuran de algún modo estas realidades: el rescate de sitios en
peligro; la integración de sitios en su entorno físico y social; y las políticas de desarrollo a través del
turismo.
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4. MANAGEMENT MODELS, BASIC TO UNDERSTAND ALL
Management is in the centre of all this, and the models each country has developed to face their
challenges show us many things about a very complex reality. Generally, we share one premise:
archaeological heritage belongs to us all and the state must grant its preservation. From there,
solutions are different, although facing very similar challenges.
In the Mediterranean context we can define two models, which represent two sides of management.
Reality is not black and white but brings many shades of grey between both models that tried to
approach the challenges of archaeological heritage management from different practical solutions.
PUBLIC model: Characterised by an exclusive state control over any action or intervention on
archaeological heritage. Close to this model we have countries like Greece, Israel or Morocco.
MIXED model: Characterised by the permeability to outsource services to private firms, always under
the auspice and control of the public administration. This model is fully established in countries like
Spain or Italy.
These models gather many different actors, from administration itself with its many institutions, to
foundations, foreign missions, companies or self-employed professionals, which makes it difficult to
tag the reality of each country.
In any case, there are three basic challenges beyond the conservation and research of archaeological
sites, shaping somehow the realities underlying these models: the rescue of sites in danger; the
integration of sites in their physical and social environment; and development policies driven by
tourism.
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Próxima parada... / Next stop... / Επόμενη στάση...
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Grecia / Greece / Ελλάδα

5. ΔΙΑΣΩΣΗ
Ο κόσμος προχωρά και οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες. Οι δύο βασικοί παράγοντες που θέτουν
σε κίνδυνο τις αρχαιολογικές θέσεις είναι τα φυσικά φαινόμενα (π.χ. σεισμοί, διάβρωση, κ.ά.)
και η κατασκευή νέων κτιρίων και υποδομών.
Μπροστά σε αυτές τις απειλές, εδώ και μισό περίπου αιώνα αναζητούμε λύσεις για να
αποτρέψουμε την καταστροφή αρχαιολογικών θέσεων. Με στόχο την προστασία όσο το δυνατόν
περισσότερων, έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται διάφοροι μηχανισμοί, σε νομικό και πρακτικό
επίπεδο, από τον ορισμό ζωνών προστασίας μέχρι την παρακολούθηση παράκτιας ζώνης με
στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση άμεσης ανάγκης. Μία από τις πιο σημαντικές
προόδους που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα είναι η διενέργεια σωστικών ανασκαφών, που
έχουν ως στόχο να αμβλύνουν τις επιπτώσεις των έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο,
όταν έρχεται η ώρα, καμία από τις υφιστάμενες λύσεις δεν είναι 100% αποτελεσματική.
Η σωστική αρχαιολογία είναι γνωστή διεθνώς με διάφορα ονόματα, αλλά διαπνέεται πάντα
από την ίδια φιλοσοφία: την άμεση διάσωση, μέσω καταγραφής, της αρχαιολογικής θέσης που
βρίσκεται σε κίνδυνο. Η διενέργεια μίας επείγουσας σωστικής ανασκαφής είναι μία μορφή
άμεσης παρέμβασης με στόχο να μπορέσουν τουλάχιστον να διασωθούν όλα τα δεδομένα της
αρχαιολογικής θέσης μέσω της καταγραφής.
Η παρέμβαση αυτή είναι μία από τις κύριες λειτουργίες της καθημερινής διαχείρισης, και κάθε
κράτος έχει τη δική του προσέγγιση. Φυσικά, δεν λείπουν ούτε κι εδώ τα προβλήματα, οι
συγκρούσεις και -στις περισσότερες περιπτώσεις- η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας,
εξαιτίας είτε των χρονικών περιορισμών είτε της τύχης του εκάστοτε αρχαιολογικού χώρου
που πάλι θα βυθιστεί στη λήθη.
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5. RESCATE
El mundo avanza y con él vienen cambios. Existen dos factores determinantes que ponen
en riesgo a yacimientos arqueológicos: eventos naturales como los terremotos o la infalible
erosión; y la construcción de nuevos edificios e infraestructuras.
Ante esta amenaza, hace cincuenta años que vienen buscándose diferentes soluciones que
ayuden a evitar la destrucción de yacimientos arqueológicos. Se han desarrollado diferentes
herramientas jurídicas y prácticas para la protección del mayor número de yacimientos, desde
las zonas de cautela, donde no se puede intervenir, a la monitorización de costas, para asegurar
una alerta temprana. Uno de los mayores avances fue el desarrollo de la arqueología preventiva,
que trataba de mitigar el impacto de grandes proyectos de infraestructura. Sin embargo, a la
hora de la verdad, ninguna de estas soluciones es efectiva al cien por cien y ha sido necesario
intervenir.
Lo que se conocía como arqueología de rescate, ha cambiado de nombre en multitud de
ocasiones, pero sigue planteando la misma filosofía: ante la amenaza, conservación «por
registro», que no es más que intervenir con una excavación de urgencia para recuperar los
datos que aporta el yacimiento arqueológico.
Esta respuesta es uno de los elementos esenciales de la gestión diaria de la arqueología, y las
soluciones que se han buscado en los diferentes estados son variadas. Pero no están exentas
de problemas, conflictos y una efectividad que en la mayoría de los casos es cuestionable, bien
por los tiempos o por sumir igualmente en el olvido al yacimiento en cuestión.
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5. RESCUE
The World moves forward, bringing change. There are two essential factors risking archaeological
sites: natural events like earthquakes or erosion; and the construction of new buildings and
infrastructures.
In the face of these threats, solutions to help preventing the destruction of archaeological
sites have been seek for half a century. Different legal and practical tools have been designed
to protect as many sites as possible, from caution areas where intervention is not allowed,
to coastal monitoring to ensure an early warning. One of the greatest achievements was the
implementation of preventive archaeology, trying to mitigate the impact of great development
works. However, when it comes down to it, none of these solutions is one hundred per cent
effective and intervention was needed.
Rescue archaeology has been named in very different ways, but always sharing the same
philosophy: facing a threat, conservation “by record”, which is just undertaking an urgent
excavation to at least recover all the data that the archaeological site has to offer.
This response is one of the essential elements for the daily management of archaeological
heritage, and each state found a different approach. But none comes without problems,
conflicts and a mostly questionable effectiveness, either because of the timing or by equally
plunging archaeological sites to a fate of abandonment.
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6. ΕΝΤΑΞΗ
Με την ολοκλήρωση μιας ανασκαφής, σειρά έχει το ερώτημα τί θα κάνουμε με τα ακίνητα ευρήματα,
δηλαδή τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο. Τα προβλήματα που ανακύπτουν στη φάση αυτή είναι
αρκετά, ενώ πολλές είναι και οι πιθανές λύσεις στην προσπάθεια επίτευξης μιας ισορροπίας μεταξύ
των εμπλεκόμενων φορέων. Στο πλαίσιο των κατασκευαστικών έργων, υπάρχουν τρεις κύριες
εναλλακτικές επιλογές: α) μη υλοποίηση του έργου και διατήρηση του αρχαιολογικού χώρου, β)
υλοποίηση του έργου με τροποποίηση της μελέτης ώστε να ενσωματωθεί σε αυτό ο αρχαιολογικός
χώρος, ή γ) υλοποίηση του έργου παρά την ύπαρξη ευρημάτων, είτε καταστρέφοντας τον χώρο είτε
με διατήρηση σε κατάχωση. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. στην έρευνα πεδίου στην ύπαιθρο,
η συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων είναι συνήθως υποχρεωτική, όπως επίσης και κάποιου
είδους προστασία, αν και το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα βιώσιμο σε βάθος χρόνου, καθώς δεν
προσαρμόζονται τελικά όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι έτσι ώστε κάποια στιγμή να είναι επισκέψιμοι.
Η ενσωμάτωση ενός αρχαιολογικού χώρου, μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής, στο άμεσο
περιβάλλον του, είτε αυτό είναι ένα κτήριο είτε ένα δίκτυο αρχαιολογικών χώρων στην ύπαιθρο, είναι
ένα σύνθετο εγχείρημα που σπάνια στέφεται με επιτυχία. Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα ημιεγκαταλελειμμένων αρχαιολογικών χώρων σε «κατάσταση αναμονής», που περιμένουν να ληφθεί
κάποια απόφαση ή να εγκριθεί κάποια χρηματοδότηση ή... το τίποτα. Ακόμα, όμως, και ανάμεσα
σε όσους όντως ενσωματώνονται, πολλοί από αυτούς δεν έχουν απαραίτητα καλύτερη τύχη. Πώς
μπορούμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση; Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
που αφορούν τη διαχείριση, καθώς ενέχει εγγενείς δυσκολίες και συγκρούσεις. Η εξεύρεση βιώσιμων
εναλλακτικών, σε αντίθεση με τις συνήθως προσωρινές ή βραχυπρόθεσμες λύσεις, είναι ζωτικής
σημασίας.
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6. INTEGRACIÓN
Una vez que la excavación termina, hay que plantearse qué hacer con los restos inmuebles, el
yacimiento en sí. Esto genera bastantes problemas y soluciones muy diversas que tratan de
poner balance entre los diferentes actores que intervienen.
En el contexto de la construcción hay tres salidas básicas: no se construye y se conserva el
yacimiento; se construye incorporando el yacimiento en un proyecto reformado; se construye
a pesar del yacimiento, bien destruyéndolo o cubriéndolo por completo. En otros contextos
como el de la investigación, suele pedirse al menos una consolidación de los restos y alguna
forma de protección, pero el resultado no siempre es sostenible en el tiempo y no todos los
yacimientos terminan siendo adaptados para la visita más adelante.
Integrar los yacimientos excavados en su entorno inmediato, sea éste un edificio o una red
en el ámbito rural, es una tarea complicada que en raras ocasiones completamos de forma
satisfactoria. El «limbo» de yacimientos semi-abandonados a la espera de una decisión, de
financiación o de la nada, está lleno. Pero muchos de los que se integran, no corren mejor suerte.
¿Cómo podemos mejorar el resultado? Es uno de los grandes retos de la gestión y tampoco
está exento de dificultades y conflictos asociados, pues es esencial buscar la sostenibilidad de
cara al futuro y no simplemente una solución temporal o a corto plazo.
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6. INTEGRATION
Once an excavation finishes is time to think about what to do with the buildings, the site per
se. This creates many problems and many diverse solutions that try to find a balance amongst
the different actors involved. In the context of construction there are three main options: not
building and keeping the site; building incorporating the site in a modified project; or building
despite the site, either destroying it or fully covering it. In other contexts, like research in rural
areas, a consolidation of the remains is usually mandatory, as well as some sort of protection,
although the result is not always sustainable in time, and not all archaeological sites end up
prepared for public visit.
Integrating excavated archaeological sites in their immediate surroundings, being this a building
or a network of sites in a rural area, is a complex task that we rarely complete satisfactorily. The
“limbo” of semi-abandoned archaeological sites waiting for a decision, funding or nothing, is
full. Furthermore, the outcome for some of those actually integrated is not better. How can we
improve this outcome? This is one of the great challenges of management and also faces many
difficulties and associated conflicts. Seeking sustainable solutions for the future is essential,
overcoming the more frequent temporary or short-term solutions.
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7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Μία από τις μεγαλύτερες υποσχέσεις που συνοδεύουν την αρχαιολογία είναι ο τουρισμός ως συνώνυμο του
χρήματος. Με μια απλή βόλτα σε μια οποιαδήποτε έκθεση τουρισμού είναι προφανές ότι η αρχαιολογική
κληρονομιά αποτελεί βασικό τρόπο διαφήμισης μιας χώρας. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτό όντως
πετυχαίνει. Παρόλα αυτά, δεν είναι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι ελκυστικοί λόγω της μνημειακότητάς τους ή
των ιστορικών αξιών που αντιπροσωπεύουν. Ορισμένοι προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, την
ίδια στιγμή που άλλοι είναι καταδικασμένοι στη λήθη, ενώ κάποιες φορές ελάχιστα μόλις μέτρα χωρίζουν
τους μεν από τους δε.
Η συγκρότηση αποτελεσματικών δικτύων στον τομέα του τουρισμού είναι η τρίτη μεγάλη πρόκληση που
αντιμετωπίζουν οι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι υπεύθυνοι για τη
διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς φορείς δεν έχουν τον πλήρη έλεγχο, αφού εμπλέκονται και άλλοι
διοικητικοί φορείς, με διαφορετικές προτεραιότητες και συμφέροντα. Επιπλέον, η αρχαιολογία «ξεθωριάζει»
μπροστά σε μια σειρά από άλλους παράγοντες με παρόμοια προβήματα. Η διοργανική επικοινωνία είναι
κρίσιμη, δυστυχώς όμως σπανίζει. Έτσι, είναι ελάχιστα τα παραδείγματα που καταφέρνουν εξαρχής να
προσελκύσουν ποιοτικό τουρισμό.
Και η ποιότητα είναι ζωτικής σημασίας.Το μοντέλο της «κρουαζιέρας», με χιλιάδες τουρίστες να αποβιβάζονται
σε αρχαιολογικούς χώρους, σχεδόν από υποχρέωση, έχει ως αποτέλεσμα αυτό που προσωπικά ονομάζω
«τουρίστες-φαντάσματα», αφού η πραγματική συμβολή τους στην τοπική οικονομία είναι ελάχιστη.
Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να αναπτύξουμε στρατηγικές με στόχο την προσέλκυση τουριστών με κύρια
χαρακτηριστικά το έντονο ενδιαφέρον, τον μεγαλύτερο χρόνο διαμονής, και τη διάθεση να επιστρέψουν.
Εδώ, ο ρόλος των πιο γνωστών αρχαιολογικών χώρων είναι καίριος, αφού μπορούν να λειτουργήσουν ως
μια εισαγωγή στον αρχαιολογικό πλούτο μιας χώρας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα είναι αποτελεσματικό μόνο
εάν συνοδευτεί από σημαντική βελτίωση των μέσων ερμηνείας και των τουριστικών υποδομών, καθώς και
έμφαση στα ποιοτικά δίκτυα αρχαιολογικών χώρων.
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7. TURISMO
Una de las grandes promesas que trae consigo la arqueología es el turismo, como sinónimo
de dinero. Un paseo por cualquier feria de turismo nos muestra cómo, para muchos países, el
patrimonio arqueológico resulta un reclamo esencial. Y en muchos casos lo es. Sin embargo,
no todos los yacimientos arqueológicos son igual de atractivos, ni por su monumentalidad,
ni por su valor histórico. Mientras algunos lugares atraen a cientos de miles de turistas, otros
están condenados al olvido, a veces a escasos metros.
Articular redes efectivas para el turismo es posiblemente el tercer gran reto que afrontar
con los yacimientos abiertos al público. Aquí, la gestión no es única de las administraciones
responsables del patrimonio arqueológico, sino que implica de forma directa, incluso primaria,
a otras administraciones con intereses y prioridades dispares. Además, la arqueología se diluye
en otra serie de factores y recursos que adolecen de los mismos problemas. La comunicación
interinstitucional es esencial, pero escasa. Como resultado, tenemos muy pocos ejemplos que
de partida sean capaces de captar turismo de calidad.
Y la calidad es la clave. Modelos de «crucero» con miles de personas desembarcando en
yacimientos arqueológicos casi por obligación llevan a lo que llamo «turistas fantasma», cuyo
impacto real en la economía local es ínfimo. Por ello, es necesario desarrollar fórmulas que
permitan atraer turistas con un alto grado de interés, que se queden durante más tiempo
y repitan. Aquí, la labor de los grandes yacimientos es esencial como punto de entrada a la
arqueología del país. Aunque solo será efectiva con un desarrollo integral de la interpretación
en el sitio, la infraestructura turística y redes arqueológicas de calidad.
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7. TOURISM
One of the great promises that archaeology brings is tourism, as a synonym of money. A walk
in any tourism fair shows how, for many countries, archaeological heritage represents an
essential strategy. And in many cases, it actually is. However, not all archaeological sites are
attractive, neither for their monumentality, nor for their historical values. While some places
attract hundreds of thousands of tourists, others are condemned to oblivion, sometimes just
meters away from them.
Assembling effective networks for tourism probably is the third great challenge that
archaeological sites open to the public face. In this case, the institutions responsible for the
management of archaeological heritage are not in full control, and many other administrations
with different priorities and interests come into the picture. Furthermore, archaeology
becomes blurred within other factors and resources with problems likewise. Inter-institutional
communication is essential, however scarce. As a result, we have very few examples able to
gain the attention, from the start, of quality tourism.
And quality is key. “Cruise” models with thousands of tourists disembarking into archaeological
sites, almost obliged, lead to what I call the ”ghost tourist”, whose real impact in local economy
is minimal. This is why it is necessary to develop strategies to attract tourists with a high level of
interest, staying longer, and repeating. Here, the role of the greater sites is essential as an entry
point to the archaeology of a country. However, it will only be effective with a comprehensive
improvement of site interpretation, touristic infrastructure and quality archaeological networks.
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8. ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΝΤΑΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της διαδρομής μας, τα ερωτήματα που μας έχουν δημιουργηθεί
είναι περισσότερα από τις απαντήσεις, ενώ δεν έχουμε καλύψει πολλά ακόμα σημεία.
Έχετε τη διάθεση να αναζητήσουμε λύσεις; Αυτό ακριβώς είναι ένας από τους στόχους του
#pubarchMED, και η εμπειρία της Μεσογείου έχει να προσφέρει πολλές ιδέες. Δεν υπάρχει το
τέλειο μοντέλο διαχείρισης, ούτε μπορούμε απλώς να αντιγράψουμε το μοντέλο μιας χώρας
και να το εφαρμόσουμε σε μια άλλη. Παρόλα αυτά, υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να
δώσουν λύσεις σε μικρά προβλήματα και να μας διευκολύνουν στο έργο της διαχείρισης, στη
λήψη καλύτερων αποφάσεων, στα χρονοδιαγράμματα, στη βελτίωση της εικόνας που έχει ο
κόσμος για την αρχαιολογία και, κατά συνέπεια, στην ίδια τη διατήρηση της αρχαιολογικής
κληρονομιάς.
Οδεύοντας προς αυτήν την κατεύθυνση, ένα βασικό σημείο είναι η αναζήτηση εκείνων των
πολιτικών συμπερίληψης που θα επιτρέψουν μια πιο ευέλικτη επικοινωνία ανάμεσα στους
διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, τους φορείς δημόσιας διοίκησης, τους επαγγελματίες και
εσάς. Διότι, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, σχεδόν παρέλειψα να αναφέρω ότι, αργά ή
γρήγορα, όλα τα παραπάνω σας αφορούν άμεσα και είστε σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης.
Εξάλλου, όλα όσα κάνουμε τα κάνουμε για εσάς, για την κοινή μας κληρονομιά, που θέλουμε
να είναι για εσάς πηγή απόλαυσης και μάθησης. Δεν το είχατε συνειδητοποιήσει; Ίσως τελικά,
κατά βάθος, η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς να είστε εσείς…
Τί θα θέλατε, λοιπόν, να κάνει η αρχαιολογία για εσάς;
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8. HACIA UN MODELO INTEGRADOR
Así llegamos al final del camino, con más preguntas que respuestas y muchos otros aspectos
que poder tratar. ¿Te animas a buscar soluciones? Es uno de los objetivos de #pubarchMED y
la experiencia mediterránea ofrece muchas ideas al respecto. No existe el modelo de gestión
perfecto, ni se puede exportar tal cual un modelo entre dos estados. Sin embargo, si tenemos
pequeñas soluciones a pequeños problemas que pueden ayudar a facilitar la gestión, la toma
de decisiones, los tiempos, la imagen y, con ellos, la propia conservación del patrimonio
arqueológico.
Un aspecto esencial en este sentido es la búsqueda de políticas integradoras, que permitan una
comunicación más fluida entre todos los actores implicados, entre las diferentes administraciones,
los profesionales y tú. Porque a lo largo de este camino casi no te he mencionado, pero todo
esto también te afecta en algún momento y eres una pieza fundamental para la gestión. Al fin
y al cabo hacemos todo esto por ti, por un patrimonio compartido con el que queremos que
disfrutes y aprendas. ¿No te lo había parecido nunca? Entonces, en el fondo, eres nuestro gran
reto…
¿Qué te gustaría que la arqueología hiciese por ti?
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8. TOWARDS AN INTEGRATING MODEL
And so, we get to end of this path, with more questions than answers and many other fields that
we could have covered. Willing to look for solutions? This is one of the goals of #pubarchMED
and the Mediterranean experience offers many ideas. There is not a perfect management model,
nor can we just export a model from one country to another. Nonetheless, we do have some
solutions to small problems that can help to make management easier, take better decisions,
improve timing as well as the image of archaeology, and consequently the conservation of
archaeological heritage.
An essential aspect in this sense is the search for inclusive policies, aiming for a more fluid
communication among the different actors involved, the different administrations, professionals
and also you. Because along this walk I did not mention you a lot, but this is also affecting your
life at some point and you are a key part for management. After all, we do all this for you, for
a shared heritage with which we want you to enjoy and learn. You never realised this? Then,
ultimately, you are our great challenge…
What would you like archaeology do for you?
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+ http://pubarchmed.tdjp.es/
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