ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Η Χάρτα της Βαρκελώνης
-Σχόλιο-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η άριστη διατήρηση ιστορικών κτιρίων, πλοίων και
λοιπών ιστορικών στοιχείων οφειλόταν αναμφισβήτητα στη σωστή αξιοποίησή τους,
ακόμη και στο πρόσφατο παρελθόν και ακόμη και όταν η εν λόγω αξιοποίηση
διέφερε κατά πολύ από την χρήση για την οποία προορίζονταν αρχικά. Η συνεχής
χρήση εξασφαλίζει αναπόφευκτα ότι αυτοί οι θησαυροί θα λάβουν τη
χρηματοδότηση και τη συντήρηση που απαιτούν και που αξίζουν.
Αυτό αναγνωρίστηκε από αρχιτέκτονες αναφορικά με τα κτίρια πριν από
περισσότερα από 80 χρόνια. Ταυτόχρονα, αυτοί αντιλήφθηκαν το πόσο σημαντικό
ήταν να μην καταστραφεί ό,τι προσπαθούσαν να διαφυλάξουν οι συντηρητές από
οποιαδήποτε νέα χρήση, είτε λόγω κακής χρήσης είτε λόγω τροποποίησης. Με
αυτό το σκοπό, μια διεθνής ομάδα αρχιτεκτόνων και ειδικευμένου προσωπικού
μουσείων εκπόνησε έναν κώδικα βέλτιστης πρακτικής και τον δημοσίευσαν το 1931
ως ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Στη συνέχεια, αυτή αναθεωρήθηκε και βελτιώθηκε το
1964 όταν επανεκδόθηκε ως ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ.
Και οι δύο Χάρτες παρείχαν κατευθυντήριες οδηγίες για τους αρμόδιους ιστορικών
κτιρίων σχετικά με τον καλύτερο τρόπο εξασφάλισης της συντήρησής τους στο
μέλλον. Η υιοθέτηση αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών τους βοήθησε να λάβουν
δημόσια υποστήριξη, όχι μόνο για τη χρηματοδότηση αλλά και για φορολογικά
πλεονεκτήματα και άλλου τύπου προνομιακή μεταχείριση. Επιπλέον οι αρχές της
Χάρτας έχουν επηρεάσει τους περισσότερους σημερινούς Ευρωπαϊκούς νόμους
σχετικά με την προστασία των μνημείων.
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΡΤΑ;
Για αρκετό καιρό, οι ιδιοκτήτες παραδοσιακών σκαφών και οι ιστορικοί, που
εργάζονταν στον τομέα της ναυτικής ιστορίας, επιζητούσαν δημόσια αναγνώριση
του γεγονότος ότι η αφοσίωση στα παραδοσιακά σχέδια και τις μεθόδους εργασίας
αποσκοπεί όχι σε προσωπική ευκολία, αλλά στο δημόσιο συμφέρον, δηλ. στη
διατήρηση της ναυτικής κληρονομιάς μας. Ελπίζουμε ότι η εν λόγω αναγνώριση θα
εκφραστεί χωρίς τα δρακόντεια ή περιττά μέτρα ασφαλείας καθώς με δημόσιες
χορηγίες ή παραχωρήσεις από λιμενικές, ναυτιλιακές και φορολογικές αρχές.
Φυσικά, οι εν λόγω παραχωρήσεις θα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε σκάφη που
επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο ιστορικής αυθεντικότητας ή στα οποία
χρησιμοποιούνται τακτικά αυθεντικές τεχνικές παραδοσιακής ναυτικής τέχνης,
σχετικές με την ιστορία του σκάφους. Η ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ αποτελεί το
βασικό επίπεδο διασφάλισης της ποιότητας. Κατά συνέπεια, εάν το σκάφος υποστεί
επεξεργασία σύμφωνα με τις αρχές της Χάρτας και χρησιμοποιηθούν αυθεντικές
διαδικασίες ναυτικής τέχνης κατά τη λειτουργία του, το σκάφος θα έχει επιτύχει το
ελάχιστο επίπεδο αυθεντικότητας, που θα το χαρακτηρίζει ως παραδοσιακό.
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Η Χάρτα θα παρέχει χρήσιμες κατευθυντήριες οδηγίες στους ιδιοκτήτες
παραδοσιακών σκαφών, ακόμη και αν αυτοί δεν γνωρίζουν τις γενικές αρχές
διατήρησης ιστορικών μνημείων και αντικειμένων. Η τήρηση αυτών θα πρέπει
τελικά να βελτιώσει την αυθεντικότητα και συνεπώς την ιστορική αξία των σκαφών
τους. «Η αποκατάσταση, η συντήρηση και η λειτουργία σύμφωνα με τη ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ» θα αποτελεί ένδειξη ποιότητας.
Όταν ένα πλοίο ή μια βάρκα «βγάζει τα έξοδά του/της», είναι πιο πιθανό να μπορεί
να συντηρηθεί για πολλά περισσότερα χρόνια από ένα σκάφος με τόσους
περιορισμούς, που τελικά απομυζεί τους πόρους του ιδιοκτήτη. Για αυτό το λόγο,
συνιστάται ένα επίπεδο ευελιξίας, που θα επιτρέπει τη λειτουργία του σκάφους με
πανιά ή ατμό χωρίς να καταστρέφεται η εγγενής αξία του τεχνήματος που πρέπει να
συντηρηθεί.
Πράγματι, πιστεύεται ότι η εκπαίδευση μελλοντικών γενεών και το ενδιαφέρον τους
για τη ναυτική κληρονομιά θα βελτιωθούν και μάλιστα θα εξαρτηθούν από τη
λειτουργία παραδοσιακών σκαφών, που, εάν συμμορφώνεται με τους όρους της
Χάρτας, θα βοηθήσει στη γενικότερη κατανόηση του γεγονότος ότι τα εν λόγω
σκάφη βοηθούν στην τόνωση του δημόσιου ενδιαφέροντος για τη διατήρηση τόσο
των τεχνημάτων όσο και των δεξιοτήτων.
Ως οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Ναυτική Κληρονομιά (EMH) πιστεύει ότι μια τέτοια
χάρτα για τα σκάφη, που αποτελούν την κληρονομιά μας, έπρεπε να έχει εκπονηθεί
εδώ και καιρό και προσάρμοσε κατάλληλα τους όρους της ΧΑΡΤΑΣ ΤΗΣ
ΒΕΝΕΤΙΑΣ. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι όροι της ΧΑΡΤΑΣ ΤΗΣ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ (που ονομάστηκε έτσι επειδή η έννοια μιας τέτοιας χάρτας
συζητήθηκε και συμφωνήθηκε για πρώτη φορά στο Συνέδριο της EMH που
πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη το 2001) έχουν επεκταθεί ώστε να
συμπεριλάβουν τις παραδοσιακές δεξιότητες των ναυτικών, που πολλοί ιστορικοί
και συντηρητές θεωρούν εξίσου σημαντικές με τα ίδια τα σκάφη.
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ΣΧΟΛΙΑ σχετικά με συγκεκριμένα άρθρα της ΧΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
«Άρθρο 1»

Τα «στοιχεία ενός συγκεκριμένου πολιτισμού ή μιας
σημαντικής εξέλιξης καθώς και παραδοσιακής ναυσιπλοΐας,
ναυτικής τέχνης και ναυτικής δεξιοτεχνίας» μπορεί να
περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία συγκεκριμένων ιστορικών
τομέων. Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνουν ένα
συγκεκριμένο τεχνικό χαρακτηριστικό (μηχανή, σύστημα
πρόωσης, εξάρτιση κ.λπ.) καθώς και συμμετοχή ε ν ό ς
σκάφους σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Οι έννοιες
«παραδοσιακή ναυσιπλοΐα, ναυτική τέχνη και ναυτική
δεξιοτεχνία» συνδέονται ιδιαίτερα με τις εν λόγω
δραστηριότητες, που δεν αποτελούν πλέον κομμάτι των
συνηθισμένων ναυτικών δραστηριοτήτων και απαιτούν
ειδικές γνώσεις, οι οποίες θα ξεχαστούν αν δεν συνεχιστεί η
χρήση τους (έναυση ε ν ό ς λέβητα με καύση άνθρακα,
καθαρά αστρονομική ναυτιλία, ναυσιπλοΐα χωρίς βοηθητικό
κινητήρα κ.λπ.)

«Άρθρο 2»

Παρόλο που η «συντήρηση, αποκατάσταση και λειτουργία»
θα πρέπει να αποτελούν κυρίως πρακτική επίδειξη ιστορικών
μεθόδων, η σύγχρονη επιστήμη, οι σύγχρονες τεχνικές και τα
σύγχρονα μέσα δεν αποκλείονται εντελώς. Όπου αρμόζει, θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται τα προϊόντα της έρευνας, που
μπορούν να συμβάλουν στη μακροχρόνια συντήρηση.
Ωστόσο, αυτό δεν θα δικαιολογεί τη χρήση σύγχρονων
υλικών απλά και μόνο επειδή η χρήση τους διευκολύνει τη
συντήρηση.

«Άρθρο 3»

Η έννοια «έργα τέχνης» αναφέρεται σε μια ευρύτερη έννοια
της τέχνης. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός και ο τεχνικός
εξοπλισμός των πλοίων μπορούν να θεωρηθούν ένα είδος
τέχνης, υπό την έννοια της εφαρμοσμένης τέχνης.

«Άρθρο 4»

-

«Άρθρο 5»:

Η EMH πιστεύει ότι η «χρήση» ενός πλοίου όχι μόνο θα
βοηθήσει στην εξασφάλιση της διατήρησής του, χάρη στα
μεγαλύτερα ποσά, που η εν λόγω χρήση θα παράγει και θα
αιτιολογεί για τη χρηματοδότησή του, αλλά ότι θα μπορεί
επίσης να βοηθήσει στην παρουσίασή του σε ένα ευρύτερο
κοινό.
Η έννοια «κοινωνική ωφέλεια» μπορεί να περιλαμβάνει μια
εκπαιδευτική πτυχή, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει
εμπορική ανάπτυξη δηλ. μετατροπή μιας βιομηχανικής ή
εμπορευματικής περιοχής για χρήση από επιβάτες. Όσον
αφορά την «εξωτερική όψη»:
Η απαγόρευση οποιασδήποτε αλλαγής στην «εξωτερική όψη
του πλοίου» αποσκοπεί στην προστασία της εξωτερικής
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εικόνας του. Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν είναι
σημαντικό να διασφαλίζουν τη διαφύλαξη του πλοίου, ώστε
να μην καταστραφεί ακριβώς αυτό που προσπαθούμε να
συντηρήσουμε. Επιπλέον, υποστηρίζεται με βάσιμα
επιχειρήματα ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή ενός
σκάφους θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη
να επαναφέρει τον αρχικό σχεδιασμό.

«Άρθρο 6»:

Αυτό αποτελεί σύσταση.
Με άλλα λόγια, είναι επιθυμητό τα σκάφη να
δραστηριοποιούνται σε οικεία νερά, αλλά δεν είναι αναγκαίο.
Εξάλλου, από την ίδια τη φύση τους, τα πλοία και οι βάρκες
μετακινούνται.

«Άρθρο 7»

Ο ρόλος της ιστορικής μελέτης του πλοίου είναι να
αποτελεί το υπόβαθρο για οποιαδήποτε απόφαση, που
μπορεί να προκύψει κατά την αποκατάσταση ή τη
συντήρηση. Σκοπός της είναι να απαγορεύσει
οποιαδήποτε αποκατάσταση, που βασίζεται σε
«αυθαίρετες υποθέσεις» ή σε απλή συγκυρία.

«Άρθρο 8»

Ο περιορισμός των υλικών σε εκείνα «των οποίων η
αποτελεσματικότητα έχει καταδειχθεί με επιστημονικά
στοιχεία και αποδειχθεί με την πείρα» αποτελεί τμήμα της
Χάρτας, επειδή οποιοδήποτε άλλο υλικό θα μετέτρεπε το
πλοίο σε αντικείμενο πειραματισμών. Αυτό δεν μπορεί να
συμβαδίσει με την έννοια του παραδοσιακού σκάφους ως
ξεχωριστού τεχνήματος, διότι στην αντίθετη περίπτωση
οποιαδήποτε ανεπάρκεια ενός μη δοκιμασμένου υλικού θα
έχει ως αποτέλεσμα επιπρόσθετες εργασίες αποκατάστασης,
οι οποίες θα έχουν προκύψει αποκλειστικά από πειραματισμό
και όχι από τη διαδικασία μακροχρόνιας συντήρησης του
πλοίου.

«Άρθρο 9»:

Τα πλοία ενδέχεται να υφίστανται μεταβολές μέσα στα
χρόνια, λόγω αλλαγής είτε των εμπορευμάτων που
μεταφέρουν, είτε του συστήματος πρόωσης ή λόγω άλλων
αιτιών, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εμπορικής τους
δραστηριότητας. Αυτό το άρθρο υποστηρίζει τη διεξαγωγή
εργασιών αποκατάστασης σε οποιαδήποτε περίοδο της εν
λόγω περιόδου δραστηριότητας.

«Άρθρο 10»

Σε αυτό το σημείο, στόχος είναι να εξασφαλιστεί η αποφυγή
σύγχυσης μεταξύ του σύγχρονου εξοπλισμού και του
αρχικού ή του παραδοσιακού εξοπλισμού του σκάφους.
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«Άρθρο 11»

Θεωρείται απαραίτητη η χρήση σύγχρονων
διατάξεων/συσκευών ασφαλείας ή ναυσιπλοΐας για την
ασφαλή λειτουργία ενός παραδοσιακού σκάφους. Ωστόσο, η
προσθήκη των εν λόγω συστημάτων θα πρέπει να
πραγματοποιείται με τρόπο τέτοιο ώστε να μην
αλληλεπιδρούν με «τα ενδιαφέροντα τμήματα του πλοίου, το
παραδοσιακό του περιβάλλον και την ισορροπία της
σύνθεσής του»

«Άρθρο 12»

Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχουν τα σχετικά
έγγραφα, ώστε να διασφαλίζεται η μακροχρόνια ποιότητα
ενός σκάφους ως ιστορικού τεχνήματος, διότι σε αντίθετη
περίπτωση δεν θα είναι δυνατό να αποφασιστεί στο μέλλον
ποια χαρακτηριστικά εξακολουθούν να είναι αυθεντικά και
ποια υλικά προστέθηκαν μεταγενέστερα.
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