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Το νέο «πρόσωπο» του Νέστορος: 
Οι εργασίες προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου του 

Νέστορος στη δυτική Μεσσηνία. 
 

Ο αρχαιολογικός χώρος του Ανακτόρου του Νέστορος, μια από τις σημαντικότερες θέσεις 
της Μυκηναϊκής εποχής στην ελληνική επικράτεια, έκλεισε τις πύλες του για το κοινό στις 
10 Δεκεμβρίου  2012. Δυο έργα πνοής, με στόχο την ανάδειξη και την προστασία του 
μοναδικού αυτού χώρου, πραγματοποιούνται παράλληλα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013».  
 
1. Τo έργο «Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου του Ανακτόρου του 
Νέστορος» με προϋπολογισμό 400.000 € υλοποιείται από τον Ιούνιο του 2011, από την ΛΗ΄ 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Οι αναβαθμισμένες λειτουργικά 
υποδομές θα εξασφαλίσουν άνετη πρόσβαση και περιήγηση σε όλες τις ομάδες κοινού ενώ 
το πληροφοριακό υλικό θα παρουσιάζεται με τρόπο σύγχρονο και εύληπτο.  
 
2. Το έργο «Κατασκευή Νέου Στεγάστρου Προστασίας του Ανακτόρου του Νέστορος» 
συνολικού προϋπολογισμού 3.171.458,82 € συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2012, από την ΛΗ΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την Δ/νση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και 
Πολιτιστικών Κτιρίων.  Ο πρωτοποριακός του σχεδιασμός με υπέργεια διαδρομή 
επισκεπτών, φιλοδοξεί να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία περιήγησης προστατεύοντας 
με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο το μνημείο. 
 
Μετά το πέρας των εργασιών, ο ανανεωμένος αρχαιολογικός χώρος θα παραδοθεί στο 
κοινό, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην τουριστική προβολή της Μεσσηνίας.  
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The New Face of ‘Nestor’: 
Two major projects for the protection and enhancement of the  

‘Palace of Nestor’, Western Messenia 
 
The ‘Palace of Nestor’ is one of the most important Mycenaean sites in Greece. From 10 
December 2012 and until the completion of the current protection and enhancement work 
at the site, the Palace will be closed to the public. Two major projects are in progress aiming 
to enhance further the visitor’s experience to the site and protect the Palace’s material 
remains. Both projects are supported by the Regional Operational Programme ‘Western 
Greece–Peloponnesus–Ionian Islands 2007–2013: 
 
1. Protection and Enhancement of the Archaeological Site of the ‘Palace of Nestor’: Budget 
400.000 €. Work on this project started in June 2011 and is under the supervision of the 38th 
Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities (Kalamata). The project aims to provide all 
visitors with easier access and upgraded infrastructures, including an up-to-date 
archaeological documentation of the remains in a modern and comprehensive way.   
 
2. Construction of the new Protective Shelter of the ‘Palace of Nestor’: Budget 
3.171.458,82 €. The project is co-funded by the Hellenic Republic and the European Regional 
Development Fund. Work on this project started in October 2012 and is currently ongoing 
under the supervision of the 38th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities (Kalamata) 
and the Directorate of Technical Works Conduction in Museums (Athens). The new shelter, 
according to its pioneering design, will offer a unique tour experience through an overland 
route while protecting at the same time the important remains in the best possible way. 
 
Following the completion of the aforementioned projects, the renovated site will be 
delivered to the public contributing, in a crucial way, to the tourist development of 
Messenia. 
 

 

 


