Η Χάρτα της Βαρκελώνης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

[Εισαγωγή]
Η ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ καταρτίστηκε το 1964 ως μια δήλωση αρχών για τη
συντήρηση και την αποκατάσταση μνημείων και μνημειακών συνόλων. Ξεκινάει
με την ακόλουθη εισαγωγή:
«Τα ιστορικά μνημεία των ανθρώπινων γενεών, διαποτισμένα με ένα μήνυμα από το
παρελθόν, παραμένουν μέχρι σήμερα ζωντανοί μάρτυρες των παλαιών παραδόσεων.
Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τις ανθρώπινες αξίες ως ενιαίο
σύνολο και θεωρούν ότι τα αρχαία μνημεία αποτελούν κοινή κληρονομιά.
Αναγνωρίζεται πλέον η από κοινού ευθύνη διασφάλισής τους για τις μελλοντικές γενιές.
Αποτελεί χρέος μας να τους κληροδοτήσουμε ολόκληρο τον πλούτο της αυθεντικότητάς
τους.
Είναι επιτακτική ανάγκη να συμφωνηθούν και να διατυπωθούν επίσημα σε διεθνή βάση οι
αρχές που θα διέπουν τη συντήρηση και αποκατάσταση παλαιών/αρχαίων κτιρίων και κάθε
χώρα θα πρέπει να είναι αρμόδια για την εφαρμογή του σχεδίου στο πλαίσιο του δικού της
πολιτισμού και των δικών της παραδόσεων.
Καθορίζοντας αυτές τις βασικές αρχές για πρώτη φορά, η ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ του 1931
συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός διεθνούς κινήματος ευρείας κλίμακας, που υλοποιήθηκε
μέσω εθνικών εγγράφων, των εργασιών των ICOM και UNESCO και της ίδρυσης, από τη
δεύτερη, του Διεθνούς Κέντρου Μελέτης για τη Συντήρηση και την Αποκατάσταση των
Πολιτιστικών Αγαθών.»
Και οι δύο Χάρτες επικεντρώνονται στα μνημεία και τα σύνολα μνημείων που βρίσκονται
στην ξηρά. Η ναυτική κληρονομιά δεν καλύπτεται, παρά τη στενή της συνάφεια. Έτσι, το 4ο
Συνέδριο της EMH, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη το 2001, αποφάσισε να
προσαρμόσει τη ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ στη ναυτική κληρονομιά της Ευρώπης,
δημιουργώντας τη «ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ».
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. Η έννοια της ναυτικής κληρονομιάς εν πλω περιλαμβάνει το απλό παραδοσιακό
πλοίο, στο οποίο υπάρχουν στοιχεία ενός συγκεκριμένου πολιτισμού ή μιας σημαντικής
εξέλιξης καθώς και παραδοσιακής ναυσιπλοΐας, ναυτικής τέχνης και ναυτικής δεξιοτεχνίας.
Αυτό ισχύει τόσο για τα μεγαλύτερα πλοία όσο και για τα μικρότερα σκάφη παλαιότερων
εποχών, που απέκτησαν πολιτισμική σημασία με το πέρασμα του χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 2. Η συντήρηση, η αποκατάσταση και η λειτουργία παραδοσιακών πλοίων θα
πρέπει να ανατρέξει στις επιστήμες, τις τεχνικές και τα μέσα, που μπορούν να συμβάλουν
στη μελέτη και τη διασφάλιση της ναυτικής κληρονομιάς εν πλω.

1

ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 3. Σκοπός της συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών πλοίων, που
βρίσκονται εν ενεργεία, είναι η διασφάλισή τους είτε ως έργα τέχνης, είτε ως ιστορικά
τεκμήρια, είτε για τη διατήρηση παραδοσιακών δεξιοτήτων στο μέλλον.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 4. Η συντήρηση σε μόνιμη βάση αποτελεί αναγκαία συνθήκη, ώστε τα
παραδοσιακά πλοία να εξακολουθήσουν να υπάρχουν εν ενεργεία.
ΑΡΘΡΟ 5. Η χρήση των παραδοσιακών πλοίων για ορισμένους σκοπούς κοινωνικής
ωφέλειας διευκολύνει τη συντήρησή τους σε όλες τις περιπτώσεις. Η εν λόγω χρήση είναι
συνεπώς επιθυμητή, ωστόσο δεν πρέπει να αλλοιώνει ουσιαστικά την εξωτερική όψη του
πλοίου. Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται λόγω μεταβολής λειτουργίας θα πρέπει να
περιορίζονται εντός αυτών των ορίων.
ΑΡΘΡΟ 6. Κάθε παραδοσιακό πλοίο αποτελεί ενιαίο κομμάτι της ιστορίας της οποίας είναι
μάρτυρας και των νερών στα οποία έχει πλεύσει. Συνεπώς, το λιμάνι νηολόγησής του και η
περιοχή λειτουργίας του θα πρέπει ιδανικά να βρίσκονται στις πρώην περιοχές χρήσης του.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 7. Η διαδικασία αποκατάστασης αποτελεί ιδιαίτερα εξειδικευμένη εργασία. Σκοπός
της είναι η συντήρηση και η ανάδειξη της αισθητικής, λειτουργικής και ιστορικής αξίας των
παραδοσιακών πλοίων και βασίζεται στο σεβασμό για τα αρχικά υλικά και τα γνήσια
έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση, μια ιστορική μελέτη του πλοίου πρέπει να προηγείται και να
συνοδεύει την αποκατάστασή του.
ΑΡΘΡΟ 8. Η αποκατάσταση παραδοσιακών πλοίων υλοποιείται καλύτερα με τα
παραδοσιακά υλικά και τις παραδοσιακές τεχνικές. Στις περιπτώσεις όπου τα παραδοσιακά
υλικά και οι παραδοσιακές τεχνικές δεν επαρκούν, η ενίσχυση των εν ενεργεία
παραδοσιακών πλοίων μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση σύγχρονων υλικών συντήρησης,
των οποίων η αποτελεσματικότητα έχει καταδειχθεί με επιστημονικά στοιχεία και αποδειχθεί
με την πείρα.
ΑΡΘΡΟ 9. Η αποκατάσταση ενός παραδοσιακού πλοίου δεν απαιτεί αποκατάσταση του
πλοίου στο αρχικό έτος κατασκευής του. Ορισμένα πλοία απέκτησαν μεγάλη ιστορική αξία
σε περίοδο μεταγενέστερη της πρώτης περιόδου λειτουργίας τους. Η αποκατάσταση σε
οποιαδήποτε περίοδο θα πρέπει να εκτελείται μόνο αφού ληφθεί υπόψη η ποιότητα των
ιστορικών και τεχνικών εγγράφων, που υπάρχουν διαθέσιμα για την επιλεγμένη περίοδο.
ΑΡΘΡΟ 10. Οι υποχρεωτικοί εξοπλισμοί ναυσιπλοΐας και ασφάλειας θα πρέπει να
ενσωματώνονται αρμονικά στο σύνολο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διακρίνονται από το
αυθεντικό σκάφος, ώστε η αποκατάσταση να μην παραποιεί τα καλλιτεχνικά ή ιστορικά
στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 11. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε προσθήκες, εκτός αν δεν υποβαθμίζουν τα
ενδιαφέροντα τμήματα του πλοίου, το παραδοσιακό του περιβάλλον και την ισορροπία της
σύνθεσής του.
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ΑΡΘΡΟ 12. Σε όλες τις εργασίες αποκατάστασης, θα πρέπει να υπάρχουν πάντοτε ακριβή
έγγραφα, υπό τη μορφή εκθέσεων ανάλυσης και γνωμοδότησης, που θα πρέπει να
περιλαμβάνουν περιγραφικά σχέδια ή/και φωτογραφίες και άλλα κατάλληλα πολυμέσα.
Πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν κάθε στάδιο των εργασιών αποσυναρμολόγησης,
επεξεργασίας, επανασυναρμολόγησης και προσθήκης νέων εξαρτημάτων καθώς τα τεχνικά
και δομικά χαρακτηριστικά που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Η ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ όπως υιοθετήθηκε από την Ομάδα Εργασίας της
EMH
28 Σεπτεμβρίου 2002 στο Enkhuizen.
Arne Gotved
(Πρόεδρος
Συμβουλίου EMH)

Anders Berg
Πολιτιστικού

(Πρόεδρος
EMH)

Υπογράφηκε στις 30
Μαρτίου 2003
στο Fregatten Jylland, Ebeltoft DK
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