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Το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Συντήρησης Ιστορικών και Καλλιτεχνικών Έργων σας 

προσκαλεί να συμμετέχετε στη συζήτηση που αφορά τις επιπτώσεις των κλιματικών 

αλλαγών και τις επιδράσεις τους στην πολιτιστική κληρονομιά, ιδιαίτερα αυτή που 

περιλαμβάνεται σε μουσεία και ιδιωτικούς χώρους.. 
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James M. Reilly 
∆ιευθυντής, Ινστιτούτο Image Permanence, Rochester, Νέα Υόρκη 

 
Michael C. Henry 



Υπεύθυνος Μηχανικός / Αρχιτέκτονας στην εταιρεία Watson & Henry και Συνεργάτες, 

New Jersey 

 
Sir Nicholas Serota 
∆ιευθυντής,  Πινακοθήκης Tate, Λονδίνο 

 

Η αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μας, έχει 

επιπτώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 

δραματικές επιπτώσεις των καταιγίδων και 

την αύξηση της στάθμης των θαλασσών, τις 

αλλαγές στα πρότυπα μετανάστευσης 

(αποδημητισμού) και επαναπατρισμού, ή τη 

πιθανότητα για αυξημένους κινδύνους υγείας 

από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Οι 

καιρικές συνθήκες και οι μεταβολές της 

θερμοκρασίας επίσης επηρεάζουν τη 

μακροχρόνια διαφύλαξη των πολιτιστικών 

θησαυρών του κόσμου που θαυμάζουμε και 

που μας εμπνέουν κάθε μέρα.  

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από  την αλλαγή 

του κλίματος δεν υπάρχουν μόνο στο 

εξωτερικό περιβάλλον. Οι εκλεπτυσμένοι και 

εύθραυστοι θησαυροί που βρίσκονται στα 

μουσεία μας είναι επίσης ευαίσθητοι.  

Οι ιδιωτικές συλλογές και οι συλλογές των 

μουσείων που μπορεί μέχρι πρότινος να μη 

χρειαζόντουσαν έλεγχο  του περιβάλλοντος, 

μπορεί σύντομα να απαιτήσουν τέτοιες 

προσπάθειες ώστε να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες διατήρησής τους. Αυτές οι συλλογές 

που προστατεύονται με συστήματα 

περιβαλλοντικού ελέγχου μπορεί να 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εάν αυτά τα 

συστήματα δεν ανανεώνονται και δε 

βελτιώνονται ως προς την 

αποτελεσματικότητά τους. Για να παραμένουν 

αποτελεσματικά τα σχέδια διατήρησης των 

ιστορικών κτιρίων, των δημόσιων μνημείων, 

και των αρχαιολογικών χώρων, απαιτείται 

προσαρμογή τους στις νέες κλιματικές 

αλλαγές.  

Αυτές οι αλλαγές απαιτούν μεγάλο κόστος 

εκτός εάν σχεδιαστούν εγκαίρως, και οι 

παραδοσιακές λύσεις μπορεί τελικά να 

συμβάλλουν άμεσα στα παγκόσμια κλιματικά 

προβλήματα μας. Η ανάπτυξη των πιο 

αποτελεσματικών, πιο προσιτών, και  πιο 

βιώσιμων περιβαλλοντικών συστημάτων είναι 

σήμερα πιο σημαντική από ποτέ. Τα ζητήματα 

αυτά και πολλά άλλα βρίσκονται στο 

επίκεντρο αυτής της στρογγυλής τράπεζας.  

 

 

 

 



∆ιεθνές Ινστιτούτο Συντήρησης Ιστορικών και Καλλιτεχνικών Έργων 

 

∆ιάλογοι για το νέο Αιώνα 

Συζητήσεις για τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς  

σε ένα κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται 

 

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ» 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2008,στην Εθνική Πινακοθήκη, του 

Λονδίνου. 

 

 

Jerry Podany  

Πρόεδρος, ∆ιεθνές Ινστιτούτο Συντήρησης (IIC) 

Εξ ονόματος του Συμβουλίου του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Συντήρησης (IIC) και των  ομιλητών που 

συμμετέχουν στο διάλογο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, θέλω να σας 

ευχαριστήσω για την προσέλευση σας στο Θέατρο Sainsbury της Εθνικής Πινακοθήκης των 

Τεχνών (National Gallery of Art) του Λονδίνου και να σας καλωσορίσω στην πρώτη συνάντηση της 

πρόσφατης πρωτοβουλίας που ανέλαβε το IIC με θέμα «∆ιάλογοι για το νέο αιώνα». 



Θα είμαι αρκετά σύντομος στην ομιλία μου, διότι αυτό που όλοι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε 

απόψε είναι να ακούσουμε τους έξι έμπειρους επιστήμονες (εμπειρογνώμονες) να συζητούν και να 

αντιπαραβάλουν τις απόψεις τους, για μια εξαιρετικά σημαντική έννοια, όπως είναι «οι επιπτώσεις 

ε για να ευαισθητοποιήσει το 

κοινό και να προωθήσει τη συζήτηση σε ζητήματα και ανησυχίες της εποχής μας που επηρεάζουν 

Αυτή η πρώτη στρογγυλή τράπεζα έχει ακριβώς αυτό το στόχο και επικεντρώνεται στις κλιματικές 

α

σημαντικό κενό στις γνώσεις μας και την αντίληψή μας. Το ∆ιεθνές 

Ινστιτούτο Συντήρησης επιθυμεί να αρχίσει ο διάλογος αυτός και να αναπτυχθεί περαιτέρω από 

της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά».  

Είναι ωστόσο  σημαντικό να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο στόχος αυτής της νέας πρωτοβουλίας 

«∆ιάλογοι για το νέο αιώνα», του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Συντήρησης ΙIC και ποιος είναι ο σκοπός 

για τον οποίο πραγματοποιείται αυτή η ιδιαίτερη εκδήλωση σήμερα το βράδυ. Η πρωτοβουλία για 

την συνάντηση με θέμα «∆ιάλογοι για το νέο αιώνα» δημιουργήθηκ

και επηρεάζονται από τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

αλλαγές και τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στις μουσειακές συλλογές.  

Ενώ αυτός ο διάλογος και τα αποτελέσματά του θα είναι πιο διευρυμένα σε σχέση με την αρχική 

μας πρόθεση, ίσως θα πρέπει να εξηγήσω για ποιο λόγο ο τίτλος περιορίζει το θέμα σε συλλογές 

μουσείων, παρά την αντίληψή μας ότι η κλιματική λλαγή έχει επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο σχετικά μικρός αριθμός των δημοσιευμένων εργασιών και ερευνών, 

σχετικά με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος για την πολιτιστική κληρονομιά, 

επικεντρώνονται στο δομημένο περιβάλλον  κυρίως σε μνημεία, τους χώρους και το φυσικό 

περιβάλλον που τα περιβάλλουν. ∆εν υπάρχουν εργασίες που να σχετίζονται με την αλλαγή του 

κλίματος και τις μουσειακές συλλογές. Αυτή η στρογγυλή τράπεζα έχει λοιπόν στόχο να καλύψει 

ένα πολύ συγκεκριμένο και 

τους ειδικούς επιστήμονες.  

Θα ήθελα τώρα να φανταστείτε ένα φάσμα φωτός. Στο ένα άκρο του βρίσκονται εκείνοι που 

ενημερώνονται και διαφωτίζονται, δηλ. οι άνθρωποι που ξέρουν τι είναι αυτή η πρόκληση και που 

παλεύουν να βρουν τρόπους για την αντιμετώπισή της. Έξι από αυτούς είναι εδώ απόψε για να 

μοιραστούν μαζί μας τις εξειδικευμένες γνώσεις τους. Στο άλλο άκρο του φάσματος είναι οι 

απληροφόρητοι, οι ισχυρογνώμονες και ακόμη εκείνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την 

ίδια την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της. ∆ιάσπαρτοι κατά μήκος του 

φάσματος μας και συγκεντρωμένοι προς την πλευρά που είναι οι απληροφόρητοι, είναι οι 

επαγγελματίες που ασχολούνται με τη συντήρηση αλλά και τη λειτουργία των μουσείων, οι οποίοι, 

χωρίς το λάθος να είναι δικό τους, εξακολουθούν να αγνοούν τις προκλήσεις που καλούνται τα  

μουσεία να  αντιμετωπίσουν σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Πιστεύουν ότι οι συλλογές τους 

βρίσκονται ασφαλείς μέσα στους τοίχους των μουσείων τους, ασφαλείς από κάθε απειλή του 

κλίματος. Ρωτούν: «Ποιο θα μπορούσε να είναι το πρόβλημα;». Και λένε: «Το ζήτημα της 



κλιματικής αλλαγής είναι τόσο μεγάλο... τι θα μπορούσε κάθε συντηρητής να κάνει πραγματικά για 

αυτό;» ή «Ξέρω ότι η αλλαγή του κλίματος και η διατήρηση των φυσικών πόρων είναι ένα 

σημαντικό θέμα, αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

 την επίδραση  του σεισμού και ελπίζουμε να γίνει ακόμα 

μεγαλύτερη πρόοδος στον τομέα της αλλαγής του κλίματος. Για να γίνει αυτό όμως, χρειαζόμαστε 

υποστήριξη. Είναι εις βάρος μας και εις βάρος της πολιτιστικής 

κληρονομιάς που αποβλέπουμε να προστατέψουμε και να διατηρήσουμε, αν χαιρετίζουμε αυτές τις 

Είναι επομένως ακόμα πιο σημαντικό να αναγνωρίσουμε αυτούς που τόσο γενναιόδωρα στήριξαν 

ω παρά  

ικής στήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τέλος, 

ον κ. Ashok Roy και την Εθνική Πινακοθήκη για τη γενναιόδωρη παραχώρηση αυτού του 

με εμένα;»  

Αυτό μου θυμίζει τις συζητήσεις, πριν από μια δεκαετία, που είχαν ως θέμα  την προστασία των 

μουσειακών συλλογών από ζημίες που προκαλούνται από  σεισμούς όπου οι απαντήσεις ήταν:  - 

«Ω, οι συλλογές είναι μέσα σε ένα μουσείο, είναι ΟΚ». Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στον 

τομέα του μετριασμού των ζημιών από

τη  συμμετοχή και την υποστήριξη.  

Σε αυτό το σύμπλεγμα των μη ενημερωμένων ακόμα και των σκεπτικιστών, υπάρχει επίσης ένας 

εκπληκτικός αριθμός χρηματοδοτών. Να υπογραμμίσουμε ότι η θέση τους, δεν έχει σχεδιαστεί ως 

επικριτική, αλλά μάλλον ως πρόκληση. Υπάρχουν πολλές αναγκαίες προκλήσεις τις  οποίες 

καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη συντήρηση των 

μουσειακών συλλογών στις επόμενες δεκαετίες. Μερικές από τις προσπάθειες για την επίλυσή 

τους δεν ταιριάζουν με τον παραδοσιακό τρόπο χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται συνήθως. 

Απαιτείται δημιουργικότητα και προθυμία ώστε να αναλάβει κάνεις κάποια ρίσκα για να 

εξασφαλίσει την αναγκαία 

προκλήσεις με αδιαφορία.  

αυτή την εναρκτήρια εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης:  

Το ίδρυμα Samuel Kress  που αναγνώρισε την αξία των ομιλητών μας. Την κ. Suzanne Deal 
Booth και το ίδρυμα Booth Heritage, για τη συνεχή πίστη που έδειξαν στην πραγματοποίηση 

αυτής της εκδήλ σης  τις σημαντικές αντιδράσεις για το αντίθετο. Τον κ. Thomas Pritzker 
και το ξενοδοχειακό συγκρότημα Hyatt Regency Hotels, ο οποίος χωρίς να έχω  τελειώσει την 

πρώτη φράση μου για την περιγραφή της στρογγυλής τράπεζας, με σταμάτησε και  

αναγνωρίζοντας  τη σημασία της εκδήλωσης αυτής, μου προσέφερε μια γενναιόδωρη βοήθεια. Tον 

κ. Julian Hills και το Ant Farm Design Group, για την εξαιρετικά δημιουργική προσέγγιση του 

φυλλαδίου του προγράμματος και για την οπτικοποίηση των εισηγήσεών μας. Το Ίδρυμα του 
Αμερικανικού Ινστιτούτου Συντήρησης (FAIC), για την βοήθειά του στο ∆ιεθνές Ινστιτούτο 

Συντήρησης IIC, στην επίτευξη της οικονομ

τ

υπέροχου χώρου, του Θεάτρου Sainsbury.  

 



Είναι πλέον καιρός να αρχίσει ο διάλογος μας, ένας διάλογος που είμαι βέβαιος πως θα επεκταθεί 

πολύ πιο πέρα από τα όρια του προγράμματος και πέρα από το χρονικό πλαίσιο αυτής της 

βραδιάς. Η αλλαγή του κλίματος είναι υπεράνω ημών, και με πνεύμα συλλογικότητας θα 

συζητήσουμε τις λύσεις που θα είναι προς όφελος της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλο τον κόσμο 

αι οι οποίες θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας, ως θεματοφύλακες των 

αιρετίζω τώρα την προεδρεύουσα της συνεδρίασης μας την κ. Sarah Staniforth, γνωστή από 

λους σας για τις ακούραστες προσπάθειές της σε αυτό ακριβώς το θέμα.  

 

ετε στη συζήτηση επειδή αυτή καταγράφεται επάξια από τη Susan Hughes, θα 

ήθελα να σας ζητήσω να συστήνεστε δίνοντας το όνομά σας και τον οργανισμό, εάν έχετε, στον 

y

ι Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το νέο AHRC (Συμβούλιο Έρευνας των Τεχνών και 

κ

συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς σε αυτό το μεταβαλλόμενο κόσμο.  

 

Χ

ό

 

Sarah Staniforth  

∆ιευθύντρια Ιστορικών Ιδιοκτησιών, National Trust  

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση για μένα που βρίσκομαι και πάλι εδώ, σε 

ένα μέρος που έχω εργαστεί τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το βράδυ θα δείτε ότι είμαι η 

συντονίστρια της συζήτησής σας, και ίσως - όσοι από σας με έχουν ακούσει για το θέμα αυτό – 

ξέρουν ότι δεν είμαι ιδιαίτερα συγκρατημένη σε αυτό. Στην πραγματικότητα, είναι γνωστό ότι είμαι 

πολύ παθιασμένη με αυτό το θέμα. Ωστόσο, ο ρόλος μου σήμερα το βράδυ δεν θα είναι, ως 

πρωταγωνίστρια, αλλά πίσω από τη σκηνή το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω, θα σας συστήσω 

και θα σας παρουσιάσω τους πέντε διακεκριμένους  ομιλητές μας για απόψε, καθώς επίσης και θα 

σας προσκαλέσω να συνεισφέρετε στην όλη διαδικασία  από τη θέση του ακροατηρίου. Όταν σας 

ζητώ να συμμετέχ

οποίο υπάγεστε.  

Αλλά χωρίς περισσότερα λόγια, εγώ είμαι έτοιμη να σας παρουσιάσω τους πέντε ομιλητές, ώστε 

να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το διαθέσιμο χρόνο για τη συζήτηση. Και  είναι  όλοι τους 

καλοί συνομιλητές και έχουν καθίσει με τη σειρά με την οποία πρόκειται να μιλήσουν.Στα αριστερά 

σας θα ξεκινήσουμε με την καθηγήτρια Cristina Sabbioni, η οποία είναι ∆ιευθύντρια  Ερευνών του 

Ινστιτούτου των Ατμοσφαιρικών Επιστημών και του Κλίματος στην Ιταλία, και είναι επίσης η 

συντονίστρια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Κιβωτός του Νώε» - πολύ καλό το όνομα, αν μου 

επιτρέπετε να πω - δεν είναι ένα από αυτά τα ακρωνύμια που είναι ακατανόητα, αλλά είναι κάτι 

που συνδέεται πραγματικά με το θέμα της έρευνας. ∆εξιά είναι η καθηγήτρια Μa  Cassar, πολύ 

οικεία στο IIC ως μέλος του Συμβουλίου του IIC, ∆ιευθύντρια του Κέντρου Βιώσιμης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς στο University College London και είναι επίσης, ∆ιευθύντρια Προγράμματος 

Επιστημών κα



των Ανθρωπιστικών Επιστημών) και το EPSRC (Συμβούλιο Έρευνας Μηχανικής και Φυσικών 

Επιστημών).  

Στη μέση είναι ο κ. James Reilly, από το Rochester, της Νέας Υόρκης. Ο κ. James Reilly είναι 

∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Image Permanence. ∆εύτερος από δεξιά είναι ο κ. Michael C. Henry, 

ως Υπεύθυνος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας στην εταιρία Watson και Henry και Συνεργάτες στο 

New Jersey, στην Αμερική, και δεδομένου ότι το πρόγραμμα της συνάντησης έχει εκτυπωθεί 

νωρίτερα, πρέπει να συγχαρούμε τον Michael για το διορισμό του ως Επίκουρο Καθηγητή 

Αρχιτεκτονικής στη Σχολή Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, με έδρα τη 

Φιλαδέλφεια. Και τέλος, στην ομάδα των πολύ διακεκριμένων ομιλητών μας είναι ο Sir Nicholas 

Serota, ο οποίος είναι διευθυντής της Πινακοθήκης Tate του Λονδίνου και θα ήθελα να πω πως 

ίναι υπεύθυνος για ένα από τα πιο ευάλωτα μουσεία στο Λονδίνο, εάν οι προβλέψεις, ότι δεν θα 

υπάρχει πάγος στην Αρκτική το 2030, βγουν αληθινές.  

 

αθηγήτρια Cristina Sabbioni 
∆ιευθύντ aly) και 

ωρηθεί 

καμία απειλή για την πολιτιστική κληρονομιά η οποία πρέπει να διαβιβαστεί στις μελλοντικές γενιές. 

Το πρόγραμμα «Κιβωτός του Νώε» δημιούργησε για πρώτη φορά μια σύμπραξη μεταξύ της 

κλιματικής αλλαγής και της επιστημονικής έρευνας σχετικά με την πολιτισμική κληρονομιά. 

ε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

Κ
ρια Ερευνών, Ινστιτούτο Ατμοσφαιρικών Επιστημών και Κλίματος, CNR (It

συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Κιβωτός του Νώε». 
 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Με την έναρξη αυτής της στρογγυλής τράπεζας για την αλλαγή κλίματος, πρέπει όλοι να 

αναγνωρίσουμε ότι η κλιματική αλλαγή προσελκύει σημαντικά την προσοχή τόσο σε πολιτικό όσο 

και σε ερευνητικό επίπεδο. Αλλά αυτή η προσοχή επικεντρώνεται συνήθως σε τομείς όπως το 

περιβάλλον, η βιομηχανία, η ενέργεια, η μεταφορά και η υγεία. Μέχρι τώρα δεν έχει θε



 

Το πρόγραμμα «Κιβωτός του Νώε» χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κοινοπραξία του προγράμματος αποτελείται από δέκα 

εταίρους επτά κρατών μελών της ΕΕ, και περιλαμβάνει δύο πανεπιστήμια, έξι δημόσιους 

ερευνητικοί οργανισμοί, μια ασφαλιστική εταιρεία και μια μικρομεσαία επιχείρηση. 

Αλλά τι έχει γίνει για να διερευνηθεί η επίπτωση των μελλοντικών διακυμάνσεων του κλίματος στην 

υπαίθρια πολιτισμική κληρονομιά; Καταρχήν, έχει δημ

 

ιουργηθεί μια βάση δεδομένων των 

ές 

περιόδους, το πρόσφατο παρελθόν από το 1961-1990, το εγγύς μέλλον το 2010-2039 και το 

ό και αισιόδοξο. Και όλα τα αποτελέσματα 

 και περιορίζονται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

Η επιλογή των υλικών έγινε συμπεριλαμβανομένων φυσικής πέτρας, μετάλλου, ξύλου, γυαλιού και 

χρησιμοποιήθηκε και ένας αριθμός μηχανισμών φθορών με σκοπό η φθορά που εμφανίζεται στα 

διαφορετικά υλικά και η οποία είναι συνέπεια των διαφορετικών κλιματικών παραγόντων, να 

μετρηθεί ποσοτικά. Όλα αυτά τα στοιχεία και οι μηχανισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να 

γίνει χαρτογράφηση. Και έτσι, χαρτογραφήσεις 30 χρόνων έχουν παραχθεί και σχεδιαστεί 

σύμφωνα με τα διαφορετικά είδη επιπτώσεων, και πρόκειται να σας παρουσιάσω μερικά 

παραδείγματα των αποτελεσμάτων που προέρχονται από το πρόγραμμα «Κιβωτός  του Νώε». 

μελλοντικών κλιματικών μεταβολών βάσει των παραγόμενων θερμοκρασιακών παραμέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης της διακύμανσης της θερμοκρασίας` των παραγόμενων υδάτινων 

παραμέτρων όπως το ποσοστό βροχόπτωσης, το πεδίο τιμών της σχετικής υγρασίας, η μέση 

σχετική υγρασία` των παραμέτρων ανέμου συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας ανέμου, των 

μετρητών ταχύτητας ανέμου  και των παραμέτρων της παραγόμενης ρύπανσης όπως το διοξείδιο 

του θείου (SO2), το νιτρικό οξύ, το όζον, η πτώση του pH. Τα παραγόμενα αποτελέσματα από το 

γενικό πρότυπο Hadley (HadCM3) χρησιμοποιήθηκαν, συσχετίζοντας τρεις διαφορετικ

μακρινό μέλλον το 2070-2099. Για την περίοδο 30 χρόνων από το 2070 έως το 2099, υιοθετήθηκε 

επίσης το γενικό πρότυπο Hadley (HadCM3). Τα μελλοντικά αποτελέσματα βασίστηκαν στο IPCC 

SRES σενάριο A2, το οποίο είναι συγκρατημένα θετικ

επικεντρώνονται



Έχουν χαρτογραφηθεί επίσης κύκλοι σχετικής υγρασίας μέχρι 75,5 %. Αυτή παράγει κρυστάλλωση 

αλάτων, για την ακρίβεια κρυστάλλωση χλωριούχου νατρίου, η οποία προκαλεί φθορά των υλικών, 

και εσείς γνωρίζετε το αποτέλεσμα αυτής της φθοράς. 

 

 

Σε αυτόν τον χάρτη βλέπετε τον αριθ  των μετα ών ανά έτος που θα προκύψουν στο μακρινό 

μέλλον, την περίοδο 2070-2099, και μπορείτε να δείτε στο χάρτη τον αριθμό των μεταβολών 

πλήθος των γεγονότων ανά έτος σε όλη την Ευρώπη, τα οποία προβλέφθηκαν χρησιμοποιώντας 

τη μεθοδολογία που μόλις περιέγραψα

 μό βολ

. 

Αλλά δεν είναι σημαντικό μόνο να γνωρίζουμε το πλήθος των μεταβολών ανά έτος, αλλά επίσης 

πως η κρυστάλλωση των αλάτων μπορεί να αλλάξει στο μακρινό μέλλον λαμβάνοντας ως 

αναφορά την περίοδο 1961-1990. Και σε αυτόν τον χάρτη μπορείτε να δείτε πως εμφανίζεται η 

αλλαγή. Θα υπάρξει μια γενική αύξηση στον αριθμό των κύκλων ανά έτος κατά τη διάρκεια 100 

χρόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη. 



 

Η συσσώρευση της βιομάζας στα μνημεία μπορεί να μοντελοποιηθεί χρησιμοποιώντας μερικούς 

μηχανισμούς που συνδέονται με τη μέση ετήσια θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις, 

και επίσης για το μακρινό μέλλον και χρησιμοποιώντας το περιφερειακό (Regional) μοντέλο, η 

τηνσυνολική βιομάζα ως μάζα ανά τετραγωνικό εκατοστό είναι το πρότυπο σε όλη  Ευρώπη. 

 

Οι μηχανισμοί της επιφανειακής φθοράς βασισμένοι στις παραμέτρους του κλίματος που είναι 

διαθέσιμες από το μοντέλο Hadley, έχουν επίσης προταθεί ή χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της 

ποσότητας της φθοράς που θα εμφανίζεται στα δομικά υλικά, στα μελλοντικά σενάρια. Εδώ έχετε 

τον προσδιορισμό της ποσότητας της απώλειας από την επιφάνεια των ασβεστολιθικών 

πετρωμάτων λόγω των επιπτώσεων της βροχής, και κυρίως της έκπλυσης του ανθρακικού άλατος 

εξαιτίας της βροχής. Έτσι, έχουμε απώλεια των λεπτομερειών και το αποτέλεσμα είναι η 

απομείωση της επιφάνειας, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά σε μικρόμετρα ανά έτος. 

Έτσι, αυτοί οι χάρτες δείχνουν για τις τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους το πώς εμφανίζεται η 

απομείωση της επιφάνειας και πώς θα αναπτυχθεί σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Μπορείτε να 

δείτε ότι οι περιοχές που θα βιώσουν την υψηλότερη απομείωση της επιφάνειας είναι η κεντρική 

Ευρώπη, η Νορβηγία, η βόρεια Βρετανία και η Ισπανία. 



 

Το θερμικό σοκ είναι μια άλλη φθορά, η οποία μπορεί να προκληθεί την πέτρα, ειδικότερα στον 

υν πως γενικά η Μεσογειακή λεκάνη θα συνεχίσει να βιώνει το 

υψηλότερο ποσοστό κινδύνου. Αλλά στο εγγύς και μακρινό μέλλον το θερμοκλαστικό κύμα θα 

επηρεάσει όλο και περισσότερο την Κεντρική Ευρώπη. 

σ

ασβεστίτη, όταν συμβαίνει αυξομείωση της θερμοκρασίας. Για το μακρινό μέλλον έχει γίνει μια 

πρόβλεψη και οι χάρτες δείχνο

 

Από τα βασικά παραδοτέα του προγράμματος «Κιβωτός του Νώε» ήταν ο Άτλας για την ευπάθεια 

και οι κατευθυντήριες γραμμές. 

 



Ο Άτλας για την ευπάθεια περιλαμβάνει χάρτες των πιθανών κλιματικών σεναρίων στην Ευρώπη 

από το πρόσφατο παρελθόν μέχρι και τα τέλη του 21ου αιώνα και δείχνει την απειλή της κλιματικής 

αλλαγής στα κτιριακά κληροδοτήματα και τα πολιτιστικά τοπία. Οι κατευθυντήριες γραμμές 

προτείνουν την υιοθέτηση στρατηγικών, αντιμέτωπων με την αλλαγή κλίματος, για τη διαχείριση 

της πολιτισμικής κληρονομιάς. 

 

 

Μια άλλη ερευνητική περιοχή έχει δημιουργηθεί, αλλά μπροστά μας έχουμε περισσότερες 

ώρους.  

Αυτό χρειάζεται να γίνει συνεργατικά και προ πάντων η προσπάθεια πρέπει να είναι σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Έ

και υγ

 

για αυτό είναι αναγκαίο να καταλάβουμε τη σύνδεση μεταξύ των φθορών και του περιβάλλοντος 

αναπάντητες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Τα μελλοντικά βήματα περιλαμβάνουν την εφαρμογή 

της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στο εξωτερικό περιβάλλον και στους κλειστούς χ

χει αρχίσει στην Ευρώπη, αλλά τώρα πρέπει να γίνει παγκόσμιο. 

 

Professor May Cassar 
∆ιευθύντρια του Κέντρου για την Αειφόρο Κληρονομιά στο University College London και 
AHRC/EPSRC ∆ιευθύντρια Προγράμματος Επιστημών και Πολιτιστικής Κληρονομιάς  

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

 

Καλησπέρα. Θα αναφερθώ στους κινδύνους καταστροφής αντικειμένων συλλογών σχετικά με τη 

συμπεριφορά τους στις διακυμάνσεις θερμοκρασίας  της σχετικής ρασίας σε εσωτερικό χώρο. 

Θα ήθελα επίσης λακωνικά να αναφερθώ στον περιβαλλοντικό έλεγχο και στη χρήση της

ενέργειας, μιας και είναι τόσο επίκαιρο θέμα.  

Εάν το κλίμα γίνει πιο ακραίο και ασταθές, θα αυξήσει τις πιθανότητες φθοράς των συλλογών, και 



πολύ καλύτερα από ότι ήδη γνωρίζουμε. Άραγε επηρεάζεται το ίδιο η συμπεριφορά υλικών που 

είναι σε εσωτερικούς χώρους σε σχέση με υλικά που βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον από τις 

σ

κεται σε εξωτερικό περιβάλλον ώστε να 

εκφράσουν ποσοτικά τη φθορά που προκαλείται από περιβαλλοντικές παραμέτρους σε υλικά των 

άσ

και

 για το καλό της επιστήμης δεν πρέπει να βγαίνουν βιαστικά 

ρινές διακυμάνσεις 

της σχετικής υγρασίας σε αγάλματα από φλαμουριά. Συμπέραναν ότι η φλαμουριά μπορούσε 

ρητικά να αντέξει τις διακυμάνσεις της σχετικής υγρασίας σε ποσοστό +/-20%. Παρόλα αυτά, 

η ζώνη των διακυμάνσεων που αντέχει το υλικό γίνεται μικρότερη σε αρχική υψηλότερη τιμή 

σχετικής υγρασίας, για παράδειγμα αν ένα ένυδρο ξύλο ξηρανθεί απότομα, όπως στην περίπτωση 

μίας μετα-πλημμυρικής κατάστασης. Επιπλέον, αυτή η εργασία θα μπορούσε να μας προσφέρει 

χρήσιμες πληροφορίες για τους μηχανισμούς φθοράς σε εσωτερικούς χώρους. 

 

κλιματικές αλλαγές, που έχουμε μόλις ακούσει? Από όλα όσα έχουμε ακούσει, υλικά που 

βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζονται από αλλαγές στον βαθμό της βροχόπτωσης-

χιονόπτωσης, στην ταχύτητα του ανέμου, στην ηλιακή ακτινοβολία και στη βιομάζα από τα οποία 

γενικώς προστατεύονται τα αντικείμενα που βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο, ενώ αντιθέτως 

φθείρονται από τον βαθμό διακυμάνσεως της σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας, τη μούχλα και 

τους ρύπους.  

Μία έκφραση για τη φθορά χρησιμοποιούμενη από γεωλόγους και ήδη χρησιμοποιημένη από την 

Cristina είναι η «μηχανι μός φθοράς». Οι μηχανισμοί φθοράς χρησιμοποιούνται από επιστήμονες 

που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά που βρίσ

κτιρίων. Χρειαζόμαστε μια πνευματική αλλαγή στην κατανόηση της σύνδεσης της φθοράς και της 

κλιματικής αλλαγής, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις αποφ εις μας όσον αφορά στη 

φροντίδα των συλλογών, στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές  στην ενεργειακή χρήση για το 

καλό της επιστήμης. Και

συμπεράσματα, αλλά πρέπει να στηρίζεται σε δεδομένα.  

Οι περισσότεροι μηχανισμοί φθοράς που υφίσταται η πολιτιστική κληρονομιά σχετίζονται με το 

εξωτερικό περιβάλλον: χημική αλλοίωση, κύκλοι θερμού και ψυχρού αέρα, κύκλοι ψύξης – τήξης 

στο λίθο και στα υλικά τοιχοποιίας, μέταλλα, γυαλί και ξύλο. Αυτοί δεν ισχύουν ουσιαστικά σε 

εσωτερικά περιβάλλοντα.  

Τι γνωρίζουμε για τις φθορές στο εσωτερικό περιβάλλον? Ο Mecklenburg το 1998 κατέγραψε τις 

μηχανικές ιδιότητες και την ανταπόκριση του ξύλου στη διόγκωση και καθόρισε τις εναλλακτικές 

επιτρεπτές διακυμάνσεις της σχετικής υγρασίας. Οι Jakiela, Bratasz και Kozlowski αυτόν τον χρόνο 

δημοσίευσαν χάρτες των επιπέδων πίεσης που προκαλούνται από τις καθημε

συντη



                    

                                      Ref: Jakiela, Bratasz, Kozlowski, Wood Science and Technology, 42, 21-37 (2008). 

 

Προς το παρόν, γνωρίζουμε μόνο την εξάρτηση του βαθμού γήρανσης του χαρτιού από τη 

θερμοκρασία (δωματίου αλλά και γενική) αλλά όχι σε σχετική υγρασία. Ο Strlic και ο Kolar το 2005 

απέδειξαν ότι η αύξηση 4ºC στη θερμοκρασία σε χώρους αποθήκευσης μπορεί να συντελέσει σε 

μείωση χρόνου ζωής γύρω στο 40%-50%. Από τη στιγμή που δεν έχουμε στοιχεία που να μας 

κάνουν να προβλέψουμε τη φθορά που προκαλεί η σχετική υγρασία σε θερμοκρασία δωματίου, 

δεν είναι δυνατό να φτιάξουμε ένα μοντέλο για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο χαρτί 

μέσω της αυξανόμενης σχετικής υγρασίας σε εσωτερικούς χώρους.  
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WHAT DO WE KNOW ABOUT DAMAGE IN THE INDOOR ENVIRONMENT?

 
 

Ref.  Strlic and Kolar (2005) 
 



 

Άρα πώς κάνουμε πρόοδο, αναπτύσσοντας τους μηχανισμούς φθοράς μουσειακών αντικειμένων 

ώστε μετά να εξετάσουμε τις μελλοντικές συνέπειες που μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή σε αυτά 

τα αντικείμενα; Οι συντηρητές έχουν την καλύτερη κατάρτιση όσον αφορά στη φυσική κατάσταση 

των συλλογών και ποια υλικά αντιπροσωπεύουν καλύτερα μία συλλογή, χρησιμοποιώντας 

δεδομένα από την αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης των συλλογών, ώστε να επιλύσουν τον 

κίνδυνο της φθοράς. Αυτό είναι μια καλή αρχή για να αναπτύξουν μηχανισμούς φθοράς για 

μουσειακά υλικά. Συντηρητές, επιστήμονες, μαζί με επιμελητές μουσείων χρειάζεται να 

συνεργαστούν ώστε να αναπτύξουν αυτούς τους μηχανισμούς για ένα εύρος υλικών από 

μουσειακές συλλογές. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, θα μπορούμε να 

αντιληφθούμε τη σχέση ανάμεσα στη φθορά και στο περιβάλλον, και στη συνέχεια ανάμεσα στο 

περιβάλλον και την ενέργεια. 

 

HOW DO WE MAKE PROGRESS IN DEVELOPING DAMAGE FUNCTIONS?

 

Παρακολουθούμε συστηματικά τις σωστές παραμέτρους και είναι τα δεδομένα σωστά; ∆εδομένα 

παλαιότερα μίας δεκαετίας μπορεί να είναι δύσκολο να συλλεχθούν και η ποιότητά τους μπορεί 

επίσης να είναι δύσκολο να αξιολογηθεί. Πιο πρόσφατα δεδομένα θερμοκρασίας και σχετικής 

υγρασίας μπορεί να είναι διαθέσιμα αλλά θα αξιοποιηθούν με διάφορους τρόπους. ∆εδομένα 

σχετικά με τον φωτισμό μπορεί να είναι διαθέσιμα αλλά μπορεί να μην είναι αθροιστικά δεδομένα. 

∆εδομένα σχετικά με τη ρύπανση είναι πιο περίπλοκα εξαιτίας των καταλυτικών συνεπειών των 

ρυπαντών- υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι συλλογής δεδομένων για ρύπους, αλλά αν δεν 

πρόκειται να προτυποποιημένες τεχνικές μέτρησης, δεν είναι δυνατό να παράγεις αξιόπιστα 



συγκρίσιμα αποτελέσματα. Κανένας ακόμα δεν παρακολουθεί συστηματικά την ανάπτυξη μούχλας 

σε κλειστούς χώρους.  

Τι γνώση υπάρχει ώστε να τη χρησιμοποιήσουμε, για παράδειγμα από την έρευνα του κτιριακού 

περιβάλλοντος; Όλοι μας χρησιμοποιούμε έναν αριθμό μοντέλων ώστε να κατανοήσουμε τι 

συμβαίνει, ξεκινώντας από την απλή λογική και καταλήγοντας στην εφαρμογή εξελιγμένων 

εργαλείων πληροφορικής εξομοίωσης κτιρίων για την πρόβλεψη της θερμοκρασίας, της σχετικής 

υγρασίας και της χρήσης ενέργειας σε εσωτερικούς χώρους. Οι ιδιότητες των υλικών και άλλα 

στοιχεία που αφορούν το κτίριο χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση του μοντέλου, ώστε αυτό 

να είναι αξιόπιστο, επαληθεύοντας τις προβλέψεις με τα πραγματικά δεδομένα. 

 

WHAT KNOWLEDGE CAN WE UTILISE?

External Debno (Recorded (1998-1999))
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Ref: Nigel Blades, May Cassar and Phillip Biddulph, Optimizing Drying Strategies to Reduce Down Times for 

Actively-Used Flood Damaged Historic Buildings, Contributions to the London Congress CONSERVATION AND 

ACCESS, Edited by David Saunders, Joyce H. Townsend and Sally Woodcock, 15–19 September 2008 

 

Εφόσον υπάρχει επαληθευμένο μοντέλο, μπορούν να εξεταστούν επιπλέον σενάρια, όπως για 

παράδειγμα: τι επίπτωση έχει η αλλαγή του καιρού στο περιβάλλον εσωτερικών χώρων; Τι θα γίνει 

με τον έλεγχο του περιβάλλοντος και τη χρήση ενέργειας εάν αλλάξουμε τις ρυθμίσεις στο σύστημα 

HVAC; Η δημιουργία μοντέλου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να προσομοιώσει την αλλαγή 

της περιεχόμενης υγρασίας σε μεγάλα ξύλινα αντικείμενα που βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους, 

και επίσης σε μεγάλου όγκου αρχειακά υλικά, όπως το χαρτί. Αλλά τα μοντέλα είναι απλά 

αναλογικά και δεν αντικαθιστούν τα πραγματικά δεδομένα. Το λογισμικό της προσομοίωσης 



κτιρίων είναι ένα μόνο μέρος ενός μεγάλου συνόλου εργαλείων που χρειάζεται για να καταλάβουμε 

τι συμβαίνει. 

Άρα τι μπορούμε να προσφέρουμε στη συζήτηση σχετικά με τους κανόνες  για το περιβάλλον 

ενόψει της κλιματικής αλλαγής; Ως επαγγελματίες συντηρητές, καλούμαστε να είμαστε υπεύθυνοι 

για την χρήση ενέργειας. Με την παρούσα γνώση, μπορούμε να διαπραγματευτούμε τις 

προδιαγραφές για το περιβάλλον που βρίσκονται μερικές συλλογές που έχουν ως βάση το ξύλο ή 

το χαρτί, και μπορούμε να εφαρμόσουμε μοντέλα του κτιριακού περιβάλλοντος και της ενέργειας με 

διαφορετικά σενάρια, για παράδειγμα παρούσες και μελλοντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους σε 

εσωτερικούς χώρους και κατανάλωση ενέργειας. 

Μπορούμε να μειώσουμε την χρήση ορυκτών καυσίμων δίχως να αλλάξουμε τις παρούσες 

περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Μπορούμε να αναζητήσουμε άλλες δραστηριότητες με τις οποίες 

εμπλεκόμαστε και να δούμε τη βιωσιμότητά τους, για παράδειγμα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε 

να έχουμε λιγότερες εκθέσεις μεταφέροντας συλλογές ανά τον κόσμο. Μπορούμε να στραφούμε σε 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αλλά μάλλον θα πρέπει να δεχτούμε κάποιες αλλαγές στην 

εμφάνιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς ηλιακοί συλλέκτες και άλλες μορφές αιολικής 

ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Επίσης μπορούμε να χαλαρώσουμε τις περιβαλλοντικές 

προδιαγραφές. Αλλά με το παρόν γνωστικό υπόβαθρο, οφείλουμε να καταλάβουμε καλύτερα τις 

επιπτώσεις από το ενδεχόμενο της αύξησης της ανάγκης για συντήρηση των αντικειμένων. 

Μπορούμε επίσης, να συνεργαστούμε με επιστήμονες ώστε να αναπτύξουμε τους μηχανισμούς 

φθοράς για ένα ευρύτερο φάσμα συλλογών. Ενώ η ενέργεια είναι η τρέχουσα εξωτερική κινητήριος 

δύναμη της αλλαγής των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, όσο προσπαθούμε να γίνουμε πιο 

υπεύθυνοι διαχειριστές, όχι μόνο για τις μουσειακές συλλογές μας, αλλά και γενικότερα για το 

παγκόσμιο περιβάλλον, η φθορά στις συλλογές είναι η εσωτερική κινητήριος δύναμη. Πιστεύω ότι 

δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ένα χωρίς το άλλο.  

James M. Reilly 

∆ιευθυντής, Image Permanence Institute, Rochester, Νέα Υόρκη 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Ας ξεκινήσουμε από την αρχή! Θα ήθελα αρχικά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον  Jerry και το 

IIC που μου ζήτησαν να συμμετάσχω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση απόψε. Είναι 

σαφές από όσα ακούσαμε σήμερα ότι η προστασία των μουσειακών συλλογών θα επηρεαστεί 

αναπόφευκτα από τις κλιματικές αλλαγές του πλανήτη. Στην παρέμβασή μου, θα ήθελα να 

παρουσιάσω κάποιες σκέψεις για το πως θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στην πρόκληση της 

αποτελεσματικής διαχείρισης του μουσειακού περιβάλλοντος. 

 



Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών η έρευνα για τη διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, έχει αλλάξει εκ βαθέων τις απόψεις για τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που 

θα πρέπει να επικρατούν σε χώρους με συλλογές. Στο παρελθόν, τα πρότυπα για τον 

περιβαλλοντικό έλεγχο στα μουσεία, βασίστηκαν στις εργασίες των Harold Plenderleith και Gary 

Thompson, των οποίων οι προσωρινές προτάσεις για σταθερή θερμοκρασία χώρου και περίπου 

50% σχετικής υγρασίας κατέληξαν να μετατραπούν σε θεσμοθετημένα δόγματα για πολλά 

μουσεία.  

 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα για τη χημική κινητική, τη βιολογία και την επιστήμη υλικών, 

δίνουν πλέον τη δυνατότητα για μια πιο λεπτομερή κατανόηση του τρόπου που το περιβάλλον 

επηρεάζει τα υλικά των συλλογών. Τα επιστημονικά δεδομένα για τον τρόπο φθοράς των 

συλλογών, δείχνουν πως δεν μπορεί να ισχύσει ένας κανόνας για όλες τις περιβαλλοντικές 

περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση επιτυγχάνεται ουσιαστικά συμβιβασμός μεταξύ της φύσεως του 

αντικειμένου και των συνθηκών που επικρατούν, ο οποίος επηρεάζεται από τους εν δυνάμει 

φθοροποιούς παράγοντες που ισχύουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Παρ’ όλα αυτά, η 

ικανότητά μας να κατανοήσουμε και να υποδείξουμε τις επιδράσεις της θερμοκρασίας και της 

υγρασίας, έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε το περιβάλλον 

διαφορετικά από ότι στο παρελθόν. 

 

Τα σύγχρονα εργαλεία περιβαλλοντικού ελέγχου μας επιτρέπουν να μετράμε τη θερμοκρασία και 

τη σχετική υγρασία εύκολα και με ακρίβεια. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μας επιτρέπουν να 

κάνουμε πολύπλοκους υπολογισμούς δεδομένων ώστε να έχουμε ποσοτική εκτίμηση για τα οφέλη 

και τους κινδύνους που μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε περιβάλλον, είτε με σταθερές 

είτε με μεταβαλλόμενες συνθήκες. Το ΙΡΙ (Image Permanence Institute) που επισήμανε η Sarah, 

προσφέρει όλες τις τεχνικές υπηρεσίες για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αρχίσαμε 

με φωτογραφίες αλλά πλέον ασχολούμαστε και με άλλα υλικά. Έχουμε αναπτύξει κάποιους 

αλγόριθμους, που ονομάσαμε ‘Μετρικοί ∆ιατήρησης’ (Μ∆). Είναι χρήσιμοι γιατί μπορούν άμεσα να 

υπολογίσουν πόση φθορά θα υποστούν τα αντικείμενα μιας συλλογής. Επειδή οι ‘Μετρικοί 

∆ιατήρησης’ ενσωματώνουν τις επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών σε κατάλληλο χρόνο, είναι 

δυνατό να δώσουν μια εικόνα για τις επιπτώσεις, για παράδειγμα, σε μια συλλογή που υπόκειται 

σε πιο συχνές και έντονες περιόδους θερμότητας και υγρασίας από ότι ήταν σύνηθες. 

 

Αυτή η προσέγγιση του να μετράμε το περιβάλλον από την αρχή, και να μπορούμε να εξετάσουμε 

τις επιρροές του στις χημικές, μηχανικές και βιολογικές διαδικασίες φθοράς, είναι ένας νέος τρόπος 

για τη διαχείριση του μουσειακού περιβάλλοντος. ∆ίνει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης του 

μουσειακού περιβάλλοντος με πρόσθετα μέτρα, για να ανταποκριθεί στις τοπικές κλιματικές 

αλλαγές, αναζητώντας την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των μηχανικών συστημάτων. 

 



Αυτή η προσέγγιση διατήρησης προσφέρεται επίσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 

παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και της ακριβής ενέργειας. Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής 

θα διαφέρουν βέβαια ανάλογα με την περιοχή, αλλά είναι αναμενόμενο ότι τα αντικείμενα 

συλλογών γενικά θα αρχίσουν να επηρεάζονται σε συνεχή βάση. Αναμένεται ότι η μέση 

θερμοκρασία θα αυξηθεί σχεδόν παντού, αλλά και μια άλλη επίπτωση θα είναι η μεγαλύτερη 

συχνότητα των ακραίων θερμοκρασιών και της σχετικής υγρασίας. Μεγαλύτερες μέσες 

θερμοκρασίες σημαίνουν γρηγορότερους ρυθμούς χημικής φθοράς, και ακραία επίπεδα 

θερμοκρασίας, υγρασίας και ξηρασίας που αυξάνουν τον κίνδυνο μηχανικών φθορών και 

προσβολής από βιολογικούς παράγοντες. 

 

Εκτός από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, προσθέτονται και οι τοπικές κλιματικές αλλαγές. Τα 

μεγάλα μουσεία βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις, οι οποίες μετατρέπονται σε ‘θύλακες θερμότητας’ 

καθώς οι μεγάλες ποσότητες τσιμέντου απορροφούν ακτινοβολία και αποθηκεύουν θερμότητα. Η 

Νέα Υόρκη είναι ένα παράδειγμα. Ο έλεγχος του περιβάλλοντος ενός μουσείου, ως ένα βαθμό, 

ίσως να αποτελεί ένα από τα αίτια της κλιματικής αλλαγής, π.χ. λόγω της εκπομπής διοξειδίου του 

άνθρακα, αλλά και επιπρόσθετο οικονομικό βάρος για το ίδιο το ίδρυμα. Έτσι τα μουσεία έχουν την 

ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να ελέγξουν, να κατανοήσουν και να διαχειριστούν το περιβάλλον 

τους με όσο το δυνατόν πιο ακριβή και αποτελεσματικό τρόπο. 
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Πόσο σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής στις μουσειακές 

συλλογές; Ένας τρόπος που σκεφτήκαμε για να διερευνήσουμε αυτό το ερώτημα ήταν να 

αναλύσουμε τα στοιχεία από το εξωτερικό περιβάλλον πέντε μεγάλων Αμερικάνικων πόλεων με 

τους Μετρικούς ∆ιατήρησης στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Στοιχεία από το 2003-



2007 συγκρίθηκαν με μια σύνθεση συγκεκριμένων ετών από το 1960 ως το 1990. Τα στοιχεία από 

τα πιο πρόσφατα έτη περιείχαν περιόδους υψηλότερης θερμοκρασίας, υψηλότερου σημείου 

δρόσου και υψηλότερης σχετικής υγρασίας από ότι τα προηγούμενα έτη.  

 

Οι Μετρικοί ∆ιατήρησης χρωματίζονται κόκκινοι ως ένδειξη μορφών φθοράς, όπως μηχανική, 

βιολογική και χημική αλλοίωση. Μπορεί κανείς να δει περισσότερο κόκκινο στα πρόσφατα έτη και 

αυτό είναι ακριβώς λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών, και των περιόδων υψηλότερης 

θερμοκρασίας και υγρασίας. 

Πιστεύουμε πως οι αυξανόμενοι ρυθμοί φθοράς οφείλονται στις αυξημένες μέσες τιμές αλλά 

κυρίως περισσότερο στις πιο ακραίες αυξομειώσεις σχετικής υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας. 

Οι ‘Μετρικοί ∆ιατήρησης’ έδειξαν μια μικρή αλλά σημαντική αύξηση στους ρυθμούς φθοράς  που 

αφορούν στη φυσική γήρανση και τις μηχανικές αλλοιώσεις. ∆ε σημαίνει πως θα γίνει ακριβώς 

όπως δείχνουν αυτά τα δεδομένα, αλλά επιβεβαιώνουν ότι η παγκόσμια κλιματική αλλαγή φέρνει 

άσχημα νέα τόσο για τις συλλογές όσο και για τα οικονομικά των μουσείων. 

 

Αν μου επιτρέπεται να κάνω εικασίες για το μέλλον, οι προκλήσεις που θα επιφέρει η κλιματική 

αλλαγή στην προστασία των μουσειακών συλλογών θα είναι αληθινές και πολύ σημαντικές – και 

αυτές μη λαμβάνοντας υπ’ όψη  τις καταστροφές από κυκλώνες και τυφώνες, φαινόμενα που 

πιθανότατα να γίνουν πιο συχνά και σοβαρά λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή θα 

έρθει με τη μορφή χειρότερης ζέστης και υγρασίας και εναλλαγών μεταξύ ακραίων τιμών αυτών. 

Αυτά θα γίνουν αισθητά στους φουσκωμένους λογαριασμούς ενέργειας και στους αυξανόμενους 

ρυθμούς φθοράς. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα από ποτέ στη διαχείριση του 

μουσειακού περιβάλλοντος ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότερη μακροβιότητα των συλλογών με 

το ελάχιστο κόστος στο χρόνο προσωπικού, στην κατανάλωση ενέργειας και στον εξοπλισμό. 

Τακτικές διαχείρισης που θα βασίζονται στην ποσοτικοποίηση των επιδράσεων των 

περιβαλλοντικών συνθηκών θα υπερτερήσουν και τα μουσεία θα προτιμήσουν να εναρμονιστούν 

με το εξωτερικό περιβάλλον παρά να προσπαθήσουν να το εξουδετερώσουν. 

 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους Μετρικούς ∆ιατήρησης και τον τρόπο προσέγγισης μας, 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.pemdata.com, όπου μπορείτε να τους δοκιμάσετε και 

εσείς. 

 

Michael C. Henry PE AIA 

Υπεύθυνος Μηχανικός/Αρχιτέκτονας στην εταιρεία  Watson & Henry και Συνεργάτες, New 
Jersey, και Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Σχολή Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο της Pennsylvania 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:  

http://www.pemdata.com/


ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
 

Θα ήθελα να εξετάσουμε αυτό το δίλλημα, αν μου επιτρέπετε, του πως να συνεχίσουμε να κάνουμε 

το καλύτερο για τις συλλογές μας, μειώνοντας τις επιπτώσεις των επερχόμενων κλιματικών 

αλλαγών στα μουσεία μας και στα αρχεία, και τις επιπτώσεις από τα ορυκτά καύσιμα και την 

ενεργειακή κατανάλωση. Αν κοιτάξουμε τα παραδοσιακά κτίρια, θα δούμε πως ήταν έτσι 

κατασκευασμένα ώστε να ανταπεξέρχονται στις εσωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Με τις 

σύγχρονες εξελίξεις σε μηχανήματα περιβαλλοντικού ελέγχου αυτή η γνώση η χρήση των ενεργών 

λειτουργιών του κτιρίου χάθηκε. Αυτή η γνώση όμως μπορεί να προσφέρει έλεγχο του φωτισμού, 

το φυσικό εξαερισμό και τη διαχείριση της υγρασίας, καθιστώντας έτσι τη χρήση κλιματισμού μη 

απαραίτητη όταν οι εξωτερικές συνθήκες είναι κατάλληλες. Και εδώ δίνεται η έμφαση, στο ‘όταν οι 

εξωτερικές συνθήκες είναι κατάλληλες’. 

 

Μπορούμε να αναλογιστούμε τους όρους παθητική σταθερότητα και διαδοχικές βαθμίδες. 

Οικοδομικά υλικά αδρανή σε υψηλές θερμοκρασίες είναι ικανά να ρυθμίσουν την υγρασία,  και 

μπορούν να σταθεροποιήσουν διακυμάνσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Σε πολλά 

κλίματα, η παθητική σταθερότητα σημαίνει μείωση του μεγέθους και της χωρητικότητας -  

ικανότητας των κλιματιστικών μονάδων, το οποίο κατ’ επέκταση σημαίνει καλύτερη απόδοση της 

μονάδας. Σε κάποια άλλα κλίματα, η παθητική σταθερότητα μπορεί να εξαλείψει τελείως τη χρήση 

κλιματιστικών. Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών συνθηκών μπορούν να 

εξαλειφθούν κλιμακωτά μέσω επάλληλων χώρων και κοιλοτήτων στο κτίριο, μειώνοντας έτσι τα 

σημεία ανταλλαγής θερμότητας και υγρασίας με το περιβάλλον. 

 

Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης μπορεί να φανεί σε μικρότερη κλίμακα, όπως 

εφαρμόστηκε στην περίπτωση αντικειμένων προστατευμένων από κατάλληλα υλικά, 

τακτοποιημένων σε ειδικά δοχεία και μέσα σε αποθηκευτικούς χώρους, όπως ακούσαμε νωρίτερα 

αυτή την εβδομάδα πως γίνεται με τις εικόνες από τη Μονή της Αγ. Αικατερίνης στο Σινά. Αυτό 

λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο σε ολόκληρο το κτίριο και να 

τοποθετήσουμε τις συλλογές σε κατάλληλα μέρη μέσα σε αυτό, ειδικά σε περιπτώσεις με ακραίες 

εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. 

 

Στον εικοστό αιώνα, όπως προανέφεραν η May και ο Jim, τα κριτήρια για τον έλεγχο του 

περιβάλλοντος σε συλλογές έγιναν πιο αυστηρά, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μείωση του κόστους 

ενέργειας και την περιορισμένη διαθεσιμότητα των κλιματιστικών μονάδων. Υπήρχε η γενική 

αντίληψη ότι ‘αν μπορώ να το πάρω, το χρειάζομαι και είναι διαθέσιμο’. Αλλά η Marion 

Mecklenberg του Smithsonian αναφέρει πως ο αυστηρός έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας και 

το αυξημένο ενεργειακό κόστος σχετίζονται άμεσα. Και αυτό ήταν περίπου έντεκα χρόνια πριν, το 

1997 πιστεύω. Πρόσφατα, ο David Artigas του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, επιβεβαίωσε τον 



άμεσο συσχετισμό κατανάλωσης ενέργειας και ελέγχου συνθηκών, με δείγματα μετρήσεων σε 

ιστορικά σπίτια. Το γράφημα παρακάτω είναι από τη διατριβή του: Μια σύγκριση της 

αποτελεσματικότητας και του κόστους διαφορετικών μεθόδων προσέγγισης στη διαχείριση του 

κλίματος σε ιστορικά κτίρια και μουσεία. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: D. Artigas, 2007. Anne and Jerome Fisher Fine Arts Library, University of Pennsylvania Libraries  

Στατιστικά δεν είναι σημαντικό δείγμα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι η δημιουργία της καμπύλης 

φθίνουσας απόδοσης. ∆ε θα πρέπει να μας εκπλήσσει η εφαρμογή της καμπύλης φθίνουσας 

απόδοσης στον περιβαλλοντικό έλεγχο και το ενεργειακό κόστος. Πιθανότατα αυτό που θα πρέπει 

να κάνουμε είναι να επαναλάβουμε το ερώτημα ως εξής: ποιές εσωτερικές συνθήκες είναι 

απαραίτητες, εφικτές και οικονομικές για τη μακροβιότητα των συλλογών? 

 

Επίσης θα πρέπει να δούμε πως ορίζεται η συμμόρφωσή τους με τα περιβαλλοντικά κριτήρια. 

Είναι βασικά ένα πρόβλημα μέτρησης, και στον αληθινό κόσμο οι μετρήσεις έχουν να κάνουν με 

την ακρίβεια των οργάνων, των μετρήσεων και των στατιστικών. Παρ’ όλα αυτά λάθη σε μετρήσεις 

και στατιστικές πολύ σπάνια απευθύνονται σε κριτήρια εσωτερικού περιβάλλοντος. Μια λογική 

προσέγγιση για τον καθορισμό των κριτηρίων για το περιβάλλον συλλογών θα έπρεπε να 

συμπεριλαμβάνει τυπικές αποκλίσεις, να έχει περιθώριο για εποχικές και ημερήσιες διακυμάνσεις, 



να μπορεί να αποκλείει μεμονωμένες περιπτώσεις ακραίων τιμών – και τέλος να έχει την 

απαραίτητη ακρίβεια ελέγχου των αποτελεσμάτων.   

Τα δεδομένα είναι σημαντικά – ο Jim έχει ήδη συζητήσει γιαυτά, όπως και η May – αλλά αυτό που 

θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι με αξιόπιστα, ακριβή και προσβάσιμα δεδομένα ειδικά ενός 

κτιρίου ή χώρου, είναι απολύτως αναγκαίο για εμάς να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα, να 

καθορίσουμε τη συμπεριφορά του κτιρίου και να προσδιορίσουμε συγκεκριμένες και στοχευμένες 

στρατηγικές για τη βελτίωση της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Αυτό είναι πραγματικά το κλειδί. 

∆εν χρειαζόμαστε μαζικές λύσεις που θα διαρκέσουν δώδεκα μήνες. Χρειάζεται μονάχα να 

αναλύσουμε τα δεδομένα και να πούμε, «Πότε έχουμε ένα πρόβλημα? Ποιο είναι το πρόβλημα?» 

Μπορεί να είναι ένα εποχιακό πρόβλημα, μπορεί να είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει κατά τη 

διάρκεια μιας εβδομάδας, ή μπορεί να είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει σε ημερήσιο κύκλο. Αλλά 

εξετάζοντας τα δεδομένα προσεκτικά και αναλύοντάς τα να δίνεται η ευκαιρία να πούμε, «Πότε 

έχουμε τέτοιες καταστάσεις για τις οποίες θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες ελαφριές και χαμηλής 

τεχνολογίας λύσεις?»      

 

Η Αμερικάνικη Εταιρεία Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού (ΑSHRAE) έχει 

δημοσιεύσει οδηγίες στο κεφάλαιο 21 Μουσεία, Βιβλιοθήκες και Αρχειακό Υλικό του Εγχειριδίου 

Εφαρμογής. Είναι ενδιαφέρουσες οδηγίες γιατί αρχικά εξετάζουν το κτίριο και μετά ρωτούν ποιο 

είδος εσωτερικού κλίματος και τι είδους σύστημα μπορούσε να υιοθετηθεί μέσα στο κτίριο. 

 



Η κτιριακή τυπολογία μπορεί να περιορίσει τον εσωτερικό περιβαλλοντικό «έλεγχο» 

Πίνακας 4 Κατάταξη πιθανού Κλιματικού Ελέγχου μέσα σε κτίρια 

Κατηγορία 
ελέγχου 

Κατάταξη 
κτιρίου 

Χαρακτηριστικά 
κτιριακής 
κατασκευής 

Χαρακτηριστικός 
Τύπος κτιρίου 

Χαρακτηριστική 
χρήση κτιρίου 

Σύστημα που 
χρησιμοποιείται 

Πρακτικό 
όριο 
κλιματικού 
ελέγχου  

Κατάταξη 
πιθανού 
ελέγχου 

Μη 

ελεγχόμενος 

Ι Ανοικτή δομή Αποχωρητήριο, 

αποθήκη, γέφυρα, 

πριονιστήριο, 

πηγάδι-φρεάτιο 

Μη κάλυψη, 

ανοικτό στο 

κοινό όλο το 

χρόνο 

Κανένα σύστημα Κανένα  D (σε 

ήπιο 

κλίμα) 

ΙΙ Επενδυμένη 

κολώνα και 

δοκός 

Καμπίνα, 

αχυρώνας, 

αποθήκη, 

ανοικτός λάκκος 

αποθήκευσης 

τροφής,  καλύβα 

από πάγο, 

Μη κάλυψη. 

Πρόσβαση σε 

συγκεκριμένες 

εκδηλώσεις.  

Ανεμιστήρες, 

ανοικτά 

παράθυρα, 

υποστηρικτικοί 

ανεμιστήρες, 

αερισμός 

υπερώου.  

Καμία θέρμανση. 

Εξαερισμός C (σε 

ήπιο 

κλίμα) 

D (εκτός 

υγρού 

κλίματος) 

Μερικώς 

ελεγχόμενη 

ΙΙΙ Μη μονωμένη 

τοιχοποιία, 

σκελετός και 

πλαϊνοί τοίχοι, 

μονά παράθυρα 

με τζάμια 

Βάρκα, τρένο, 

φάρος, 

ακατέργαστος 

σκελετός σπιτιού, 

σιδηρουργείο  

Χρήση για 

περιπάτους το 

καλοκαίρι. 

Κλειστό στο 

κοινό το 

χειμώνα. Μη 

κάλυψη.  

Χαμηλό επίπεδο 

θέρμανσης, 

καλοκαιρινοί 

ανεμιστήρες, 

ελεγχόμενης 

υγρασίας 

θέρμανση για το 

χειμώνα. 

Θέρμανση, 

εξαερισμός 

C (σε 

ήπιο 

κλίμα) 

D (εκτός 

ζεστού, 

υγρού 

κλίματος) 

IV Βαριά τοιχοποιία 

ή σύνθετοι τοίχοι 

με κονίαμα. 

Συμπαγής 

/στεγανή 

κατασκευή, 

παράθυρα 

θύελλας  

Αποπερατωμένο 

σπίτι, εκκλησία, 

χώρος 

συναντήσεων, 

κατάστημα, 

πανδοχείο, 

οικοδόμημα με 

καταστήματα 

Προσωπικό σε 

απομονωμένους 

χώρους, 

κατάστημα 

δώρων. 

Περίπατος μόνο 

επισκεπτών. 

Περιορισμένη 

κάλυψη.  

Μη χρήση το 

χειμώνα. 

Χαμηλή 

θέρμανση μέσω 

σωλήνων. 

Καλοκαίρι ψυχρό, 

έλεγχος 

ανοίγματος/ 

κλεισίματος, DX 

ψυχρό, 

εφύγρανση, 

δυνατότητα 

επαναθέρμανσης.  

Βασική 

θέρμανση, 

εξαερισμός, 

κλιματισμός 

B (σε 

ήπιο 

κλίμα) 

C (σε 

ελαφρύ 

χειμώνα) 

D 

Κλιματικά 

ελεγχόμενη 

V Μονωμένη 

κατασκευή, 

διπλά 

παράθυρα, 

επιβράδυνση 

εξάτμισης, 

διπλές πόρτες 

Σκοπός –κτίριο 

μουσείο, 

ερευνητικές 

βιβλιοθήκες, 

πινακοθήκες, 

εκθεσιακοί χώροι, 

αποθηκευτικοί 

Εκπαιδευτικές 

ομάδες. Ευκολία 

πρόσβασης 

κοινού. 

Απεριόριστη 

κάλυψη.  

Ενδοσωλήνια 

θέρμανση, ψύξη,, 

προθέρμανση και 

εφύγρανση με 

έλεγχο αδρανούς 

δέσμης 

Κλιματικός 

έλεγχος, 

συχνά με 

εποχιακή 

τάση  

ΑΑ (σε 

ελαφρύ 

χειμώνα) 

Α 

Β 



χώροι 

VI Μεταλλική 

κατασκευή, 

εσωτερικά 

δωμάτια με 

καλυμμένους 

τοίχους και 

ελεγχόμενη 

κάλυψη,   

Θησαυροφυλάκιο, 

αποθηκευτικοί 

χώροι, προθήκες 

Μη κάλυψη. 

Πρόσβαση μέσω 

ραντεβού. 

Ειδική θέρμανση, 

ψύξη και έλεγχος 

υγρασίας με 

ακριβή και 

συνεχή έλεγχο 

σταθερότητας 

των τιμών 

Ειδικά 

σταθερά 

περιβάλλοντα 

ΑΑ 

Α 

∆ροσερό  

Ψυχρό 

Ξηρό  
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Στη συνέχεια εξετάζουμε ποιος είναι ο λογικός βαθμός ελέγχου ή αυτός που μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα σε ένα κτίριο.   

Πίνακας 3 Προσδιορισμός Θερμοκρασίας και Σχετικής Υγρασίας των Συλλογών  

Τύπος Σημείο 
ρύθμισης ή 
ετήσιος μέσος 
όρος 

Μέγιστες διακυμάνσεις και αποκλίσεις σε 
ελεγχόμενους χώρους 

Κίνδυνοι συλλογών και οφέλη

Κατάταξη 
ελέγχου 

Μικρές 
διακυμάνσεις 
και διάστημα 
απόκλισης 

Εποχιακές 
προσαρμογές 
στο σύστημα 
του σημείου 
ρύθμισης 

Γενικά 
μουσεία, 
Αίθουσες 
τέχνης, 
Βιβλιοθήκες 
και Αρχεία 

Όλοι οι χώροι 

ανάγνωσης και 

επανάκτησης 

των 

συλλογών, οι 

χώροι για να 

αποθηκεύονται 

χημικώς 

σταθερές 

συλλογές, 

ειδικά αν είναι 

μέτρια έως 

αρκετά 

ευπαθείς 

μηχανικά 

50% RH 

(ή ιστορικό 

ετήσιο μέσο όρο 

για μόνιμες 

συλλογές) 

Θερμοκρασίες 

μεταξύ 15 και 

25ο C 

Σημείωση: 

Αίθουσες που 

προορίζονται 

για έκθεση 

δανειστικών 

εκθεμάτων θα 

πρέπει να 

ρυθμίζουν το 

σημείο 

ρύθμισης όπως  

έχει καθοριστεί 

στο σύμφωνο 

ΑΑ 

Ακριβής 

έλεγχος, 

χωρίς 

εποχιακές 

αλλαγές 

±5% RH, ±2Κ Σχετική 

υγρασία: καμία 

αλλαγή 

Πάνω 5Κ, κάτω 

5Κ 

Κανένας κίνδυνος για μηχανική αλλοίωση των 

περισσότερων τεχνουργημάτων και των 

πινάκων. Μερικά μέταλλα και ορυκτά μπορεί 

να φθαρούν αν το 50% RH ξεπεράσει την 

κρίσιμη σχετική υγρασία.  

Μη χημικώς σταθερά αντικείμενα που δεν 

έχουν χρησιμοποιηθεί για δεκαετίες. 

Α 

Ακριβής 

έλεγχος, 

μερικές 

βαθμιαίες ή 

εποχιακές 

αλλαγές, όχι 

και τα δύο 

±5% RH, ±2Κ Πάνω 10% RH, 

κάτω 10% RH 

Πάνω 5 Κ, κάτω 

10 Κ 

Μικρός κίνδυνος μηχανικής φθοράς σε 

εξαιρετικά ευπαθή τεχνουργήματα, κανένας 

μηχανικός κίνδυνος στα περισσότερα 

τεχνουργήματα, πίνακες, φωτογραφίες και 

βιβλία.   

Μη χημικώς σταθερά αντικείμενα που δεν 

έχουν χρησιμοποιηθεί για δεκαετίες. 

±10% RH, 

±2Κ 

Καμία αλλαγή 

της  RH 

Πάνω 5 Κ,  

κάτω 10 Κ 

Β 

Ακριβής 

±10% RH, 

±2Κ 

Πάνω 10%, 

κάτω 10% της  

Μέτριος κίνδυνος μηχανικής φθοράς σε 

εξαιρετικά ευπαθή τεχνουργήματα, πολύ 

μικρός κίνδυνος στους περισσότερους πίνακες 

http://www.ashrae.org%3Chttp//www.ashrae.org


δανεισμού 

 τυπικά 50% 

RH, 21ΟC, αλλά 

μερικές φορές 

55% ή 60% RH 

έλεγχος, 

μερικές 

αποκλίσεις 

και επιπλέον 

άστοχες 

θερμοκρασίες 

το χειμώνα 

RH 

Πάνω 10 Κ, 

αλλά όχι πάνω 

από 30ΟC 

και φωτογραφίες, σε ορισμένα τεχνουργήματα, 

μερικά βιβλία, κανένας κίνδυνος σε πολλά 

τεχνουργήματα και στα περισσότερα βιβλία. 

Μη χημικώς σταθερά αντικείμενα που δεν 

έχουν χρησιμοποιηθεί για δεκαετίες, λιγότερος 

κίνδυνος αν βρίσκονται καθημερινά στους 

30ΟC, αλλά οι ψυχροί χειμώνες διπλασιάζουν 

τη διάρκεια ζωής. 

C 

Πρόληψη 

από όλους  

τους 

υψηλούς 

ακραίους 

κινδύνους  

Εντός του 25 έως 75% RH σε 

ετήσιο κύκλο  

Θερμοκρασία σπάνια πάνω από 

30ΟC, συνήθως κάτω από 25ΟC  

Υψηλός κίνδυνος μηχανικής φθοράς σε 

εξαιρετικά ευπαθή τεχνουργήματα, μέτριος 

στους περισσότερους πίνακες και 

φωτογραφίες, σε ορισμένα τεχνουργήματα και 

βιβλία, πολύ μικρός κίνδυνος σε αρκετά 

τεχνουργήματα και στα περισσότερα βιβλία. 

Μη χημικώς σταθερά αντικείμενα που δεν 

έχουν χρησιμοποιηθεί για δεκαετίες, λιγότερο 

αν βρίσκονται καθημερινά στους 30ΟC, αλλά οι 

ψυχροί χειμώνες διπλασιάζουν τη διάρκεια 

ζωής. 

ASHRAE Εγχειρίδιο –εφαρμογές, Κεφάλαιο 21, 2007. © Αμερικάνικη Εταιρεία Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και 
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Ομολογουμένως, αυτό βασίζεται στην τυπολογία των κτιρίων που υπάρχουν τώρα στη Βόρειο 

Αμερική και στο κλίμα των τεσσάρων εποχών που επικρατεί εκεί, αλλά ακόμα και εντός των 

Ηνωμένων Πολιτειών προσαρμόζεται αρκετά στα ανατολικά και βορειανατολικά κλίματα. Ο Bart 

Ankersmit στο ICN μου είπε αυτή την εβδομάδα ότι στην Ολλανδία το προσαρμόζουν στο κλίμα 

τους και εξετάζουν το πώς θα το προεκτείνουν, ως μέσο για να αποφανθούν τι πρέπει να γίνει με 

τα κτίρια και με τον εσωτερικό περιβαλλοντικό έλεγχο. 

 

Κίνδυνος: ένα από τα πράγματα που πρόκειται να συμβεί ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής 

είναι ο αυξημένος κίνδυνος απώλειας της υποδομής. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες σχετικά με αυτό 

το θέμα. Αυτό το βλέπουμε σε ακραίες εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά όσο αυξάνεται η 

ενεργειακή ζήτηση θα παρατηρούμε αυξημένες καταπονήσεις στις υποδομές. Πρέπει λοιπόν να 

αναρωτηθούμε «Ποιές είναι οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στις υποδομές και όταν οι 

υποδομές αυτές αποτύχουν ποιες είναι οι συνέπειες στα κτίρια και τις συλλογές μας? Και εάν 

χρησιμοποιούμε συστήματα ή στηριζόμαστε στα συστήματα αυτά, πως τα συστήματα λειτουργούν 

κάτω από αυτές τις συνθήκες?» 

 



Έτσι αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πιο απλά, ισχυρά 

συστήματα, συστήματα που αντέχουν στις διακοπές ενέργειας, ισχυρά κτίρια που προσφέρονται 

για παθητική μέτρηση κατά τη διάρκεια των διακοπών ενέργειας. Βεβαίως πιστεύω ότι πολλοί από 

μας θα προτιμούσαν αυτή την προσέγγιση κατά τη διάρκεια των διακοπών παροχής ενέργειας, 

από το να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν την προσωρινή εγκατάσταση που βλέπουμε στο κτίριο 

αριστερά μας.  

 

Ευρεία σκέψη: συστήματα κτιρίων – αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό – είναι σημαντικές 

επενδύσεις με 20-30 χρόνια διάρκεια υπηρεσιών επισκευής. Η επένδυση κεφαλαίου είναι γνωστή 

από την αρχή, οι δαπάνες λειτουργίας και ενέργειας θα αυξάνονται με το χρόνο και οι διαδοχικές 

διοικήσεις των ιδρυμάτων θα επωμιστούν το οικονομικό βάρος των περιβαλλοντικών κριτηρίων 

που τίθενται σήμερα. Θα πρέπει ο σχεδιασμός των κτιρίων, οι κτιριακές βελτιώσεις και τα 

συστήματα να προσαρμόζονται προκειμένου να αποφευχθεί κλιματική – ή οικονομική – βαθμιαία 

αχρήστευση. Ο οποιοσδήποτε από εμάς μπορεί να σκεφτεί ιδρύματα στα οποία δε λειτουργούν τα 

συστήματά τους γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Μπορώ να σκεφτώ μερικά. Στην 

παρουσίασή του ο David Watkinson αυτή την εβδομάδα στο συνέδριο του IIC με θέμα «Συντήρηση 

και πρόσβαση» δήλωσε ότι, η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα 

προσαρμοστικότητας, και ότι όσο θα αυξάνονται οι ενεργειακές δαπάνες, η Βρετανία θα έχει τη 

δυνατότητα να μεταβάλλει την προσέγγισή τους στη  διαχείριση του κλίματος.  

 

Η τεχνολογική καινοτομία, η κλιματική αλλαγή και η αναγκαιότητα για την ενεργειακή επάρκεια 

οδηγούν σε καινοτόμα προϊόντα. Το πρόβλημά ή η πρόκληση για εμάς είναι ότι αυτές οι 

τεχνολογικές πρόοδοι τυπικά δημιουργούνται για μεγάλες αγορές και η ενσωμάτωσή τους στα 

μουσεία και στα αρχεία θα είναι δευτερογενής παρά άμεση. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και 

ανοικτοί στις ευκαιρίες που μπορούν να δώσουν αυτές οι καινοτομίες και να είμαστε έτοιμοι να τις 

δοκιμάσουμε, να δούμε αν είναι αποτελεσματικές, αφού βέβαια κάνουμε την κατάλληλη έρευνα. 

 

Και τέλος, οτιδήποτε κάνουμε, θα πρέπει να το κάνουμε σε περιβάλλον συνεργασίας λαμβάνοντας 

υπόψη όλες τις αρχές και τις ευθύνες. Όλα οι θεσπισμένες υπηρεσίες - οι εγκαταστάσεις (στις 

ΗΠΑ), θέματα συντήρησης, προστασίας, εκπαίδευσης, ερμηνείας και οικονομίας – καθώς επίσης 

και σύμβουλοι σχεδιασμού, ειδικοί και εργολάβοι κατασκευών θα πρέπει να έχουν ένα ενεργό ρόλο 

και μια εκπροσώπηση κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της ανάθεσης, την 

αξιολόγηση της κάθε προσέγγισης που παίρνουμε από τη θεώρηση ενός κτιρίου για να παρέχουμε 

τις περιβαλλοντικές συνθήκες των συλλογών. 

 



 Εικ. Michael C. Henry 

 

 

Εικ. Wendy C. Jessup               Εικ. Michael C. Henry 

 

Θα ήθελα απλώς να αναφέρω ότι αυτή είναι μια ομάδα από την Κούβα και την Αμερική, η οποία 

κατάφερε, μετά από αρκετές διπλωματικές προσπάθειες να εργαστεί στο Finca Vigia του 

Ηemingway στην Κούβα και από σήμερα το απόγευμα μετά από τον τυφώνα Ιke, δεν έχουμε 

ενημερωθεί από την Κουβανική ομάδα. Είμαστε σίγουροι ότι η Κουβανική ομάδα – οι μισοί από την 

ομάδα - έχουν διασωθεί, αλλά οι υποδομές τους όχι, και δεν έχουμε κανένα νέο σχετικά με το πώς 

είναι και με το πώς είναι οι φυσικοί πόροι.  



Sir Nicholas Serota  

∆ιευθυντής, Πινακοθήκη Tate 

Καλησπέρα. Ο ρόλος μου στο πάνελ απόψε ίσως είναι να προσπαθήσω να διευρύνω λιγάκι τα 

θέματα. Προφανώς δεν είμαι ειδικός σε αυτόν το χώρο, αλλά μαζί με άλλους συναδέλφους 

φροντίζω για μια από τις μεγαλύτερες συλλογές σε αυτή τη χώρα και, όπως η Σάρα μας 

υπενθύμισε, με πολλούς τρόπους κινδυνεύει. Η κλιματική αλλαγή, όπως μας ενημέρωσε το 

φυλλάδιο που σχεδιάστηκε για αυτή τη συνεδρίαση και όπως ήδη οι ομιλητές αναφέρθηκαν πριν 

από μένα, αντιμετωπίζεται σαν μια απειλή, αλλά νομίζω πως πρέπει να τη δούμε σαν πρόκληση. 

Νομίζω πως πρέπει επίσης να την δούμε σαν μια ευκαιρία και μια ευκαιρία να ξεκινήσουν τα 

ινστιτούτα στα οποία πολλοί από εμάς εργάζονται να λειτουργούν με ένα κάπως διαφορετικό 

τρόπο. 

Αν προσπαθήσω να το τοποθετήσω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, είναι επειδή νομίζω ότι τα δημόσια 

μουσεία υπάρχουν λόγω της καταξίωσης που έχουν από την εμπιστοσύνη του κοινού. Χωρίς την 

εμπιστοσύνη του κοινού δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τη θέση μας στην κοινωνία και 

κερδίζουμε αυτήν την εμπιστοσύνη του κοινού με τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε τα 

αντικείμενα, το βάθος της κατάρτισης μας, το εύρος της, την ευρηματική ικανότητά μας, τον τρόπο 

που αναπτύσσουμε τις συλλογές μας και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κεφάλαια που 

μας δίνονται από το ∆ημόσιο Ταμείο για να φροντίσουμε τις συλλογές μας. Αλλά είναι επίσης η 

εμπιστοσύνη του κοινού που προκύπτει από το γενικό τρόπο με τον οποίο διευθύνουμε τα 

ιδρύματα μας και είναι νομίζω στοιχειώδες να συλλογιστούμε, να αποκριθούμε και σε κάποιες 

περιπτώσεις να καθοδηγήσουμε τη δημόσια γνώμη. 

Σε μια περίοδο κλιματικής αλλαγής και αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πεπερασμένοι οικονομικοί 

πόροι στον κόσμο μας, πρέπει να λειτουργήσουμε τους οργανισμούς μας με ένα τρόπο που να 

ανταποκρίνεται σε αυτή την σύγχρονη ανησυχία, ειδικά μεταξύ νέων ανθρώπων. Πρέπει να 

δράσουμε υπεύθυνα και να δημιουργήσουμε οργανισμούς που να είναι με κάθε έννοια βιώσιμοι. 

Αν δεν το κάνουμε, θα χάσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού και εν τέλει τις δημόσιες επενδύσεις 

και τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις που μας βοηθούν να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες μας. 

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είμαι τόσο ικανοποιημένος που ο Σύλλογος 

Μουσείων έχει οδηγήσει σε αυτή τη χώρα θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα των 

μουσείων.  

Τι σημαίνει αυτό για τα μουσεία πρακτικά; Πρώτα από όλα, είμαστε αρκετά απλοί οργανισμοί που 

καταναλώνουμε και επομένως χρειάζεται να βάλουμε τα σπίτια μας σε τάξη. Πρέπει να είμαστε 

σίγουροι ότι καταλαβαίνουμε ποια είναι η εκπομπή άνθρακα των οργανισμών μας, πρέπει να 

καταλάβουμε πως πρέπει να λειτουργούμε εμείς πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τη χρήση των 

πόρων μας, σε σχέση με το να εγκαθιδρύσουμε βιώσιμες αλυσίδες παροχής/ανεφοδιασμού σε όλα 

τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να συλλέξουμε στοιχεία. Όπως 



και άλλα μέλη αυτού του πάνελ έχουν ήδη αναφέρει, μεγάλος μέρος επιπρόσθετης έρευνας 

χρειάζεται να πραγματοποιηθεί σε αυτό το χώρο αν είναι να γίνουμε όσο πιο αποτελεσματικοί 

μπορούμε να γίνουμε. 

∆εύτερον, νομίζω ότι σαν τομέας μουσείων πρέπει να παίξουμε το ρόλο μας, πάλι όπως έχουν 

προτείνει και άλλοι ομιλητές, επανεξετάζοντας τις περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα στα μουσεία 

μας-πως πρέπει να είναι αυτά τα πρότυπα και τον τρόπο με τον οποίο τα επιτυγχάνουμε. Πρέπει 

να δούμε μερικές από τις υφιστάμενες συνθήκες και πάλι, χρειαζόμαστε περαιτέρω έρευνα για να 

καταλάβουμε, όπως η May πρότεινε, ακριβώς ποιοι θα πρέπει να είναι οι περιορισμοί, αντί απλά 

να εφαρμόσουμε πολύ περιορισμένα κριτήρια, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρξε τελευταία μια πρωτοβουλία από τον σύλλογο ∆ιευθυντών Εθνικών 

Μουσείων, που ξεκίνησε να εξετάζει αυτά τα ερωτήματα και τον Μάιο παρουσίασα ένα σύντομο 

άρθρο το οποίο συντάξαμε με συναδέλφους συμπεριλαμβανομένου του Stephen Hackney της 

Tate, το οποίο μελετήθηκε από διευθυντές από όλα τα μεγάλα Ευρωπαϊκά μουσεία, μία ομάδα που 

συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο. Όπως μπορείτε να φανταστείτε είναι μια ομάδα που έχει έναν 

αρκετά σημαντικό αριθμό από μεγάλα «εγώ» να κάθονται γύρω από το τραπέζι (γέλιο) και αυτό 

που ήταν αρκετά αξιοσημείωτο στην υποδοχή του άρθρου ήταν ότι υπήρχε όχι μόνο καθολική 

αποδοχή ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά επίσης ενθουσιασμός και αποφασιστικότητα για να δουν με 

νέο βλέμμα τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε αυτά τα θέματα σε ολόκληρο τον κλάδο.  

Αυτό έχει τώρα οδηγήσει στη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας σε αυτή τη χώρα, που 

καθοδηγείται από τον σύλλογο ∆ιευθυντών Εθνικών Μουσείων συνεργαζόμενοι με συντηρητές 

από όλους τους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων και μερικών μη-εθνικών μουσείων και θα 

παρουσιάσουν τον Οκτώβρη ένα άρθρο σε μία διεθνή-όχι μόνον Ευρωπαϊκή- ομάδα διευθυντών 

μουσείων. Ο σκοπός είναι να εξασφαλίσουν ότι οι διευθυντές είναι πλήρως πίσω από αυτού του 

είδους την επανεξέταση, είναι πλήρως πίσω στο να δώσουν τις πηγές τους σε έρευνα και 

υποστηρίζουν πλήρως τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υποκινηθεί, όπως ξέρω πολύ καλά 

βλέποντας κάποια πρόσωπα στο κοινό, από αρκετούς από εσάς.  

Αυτές οι πρωτοβουλίες εφαρμόζονται σε περιβαλλοντικά πρότυπα, αλλά επίσης εφαρμόζονται στο 

να κάνουν τις εκθέσεις με πιο βιώσιμο τρόπο. Ο καθένας από εμάς που έχει παρακολουθήσει την 

απίστευτη διάρκεια που οι επιμελητές χρειάζονται για να δημιουργήσουν ένα νέο περιβάλλον για 

κάθε έκθεση και το οποίο το πετάνε στο τέλος της έκθεσης, θα ξέρει ότι πρέπει να διαμορφώσουμε 

τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Ποιες είναι οι μέθοδοι κατασκευής που χρησιμοποιούμε; 

Μπορούμε να βρούμε  επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και ούτω καθεξής; Και πρέπει ίσως, όπως 

νομίζω έχει ήδη προταθεί αυτό το απόγευμα, να στήνουμε τις εκθέσεις μας σε λιγότερα μέρη για 

περισσότερο χρονικό διάστημα; Πάλι, η έρευνα χρειάζεται, για να κοιτάζουμε την εκπομπή 

άνθρακα και το απλό κόστος μετακίνησης εκθέσεων τριγύρω, όπως δέκα, δεκαπέντε, είκοσι χρόνια 

πριν, έγινε μεγάλη έρευνα στο ερώτημα πως μεταφέρουμε έργα τέχνης ανά τον κόσμο με πιο 



ασφαλή τρόπο. Πραγματικά χρειάζεται να σκεφτούμε πάλι τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε 

όλη την επιχείρηση των εκθέσεων. Και πρέπει να στραφούμε σε πιο βιώσιμους τρόπους να 

μετακινούμε τα έργα τέχνης ανά την υφήλιο. Πρέπει να στέλνουμε τόσους συνοδούς όπως 

κάνουμε σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη ή επιθυμία; 

Τρίτον, πέρα από το να κοιτάμε τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούμε, υπάρχει μια πραγματική ανάγκη να κάνουμε αυτό που κάποιος περιγράφει ως 

«οριοθέτηση ορίων». Όπως έχουμε ήδη ακούσει, υπάρχουν πολλοί τρόποι να δημιουργήσουμε μια 

καλύτερη ρύθμιση μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού των οργανισμών μας. Μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε βιτρίνες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ασβεστοκονιάματα, μπορούμε να 

βάλουμε ταμπλό υποστήριξης στους πίνακες, όλα αυτά είναι δουλειά που μπορεί εύκολα να γίνει, 

αλλά πρέπει να συντονιστεί και πρέπει να γίνει με ένα συνεκτικό και ολιστικό τρόπο.  

Μπορούμε φυσικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, να κοιτάξουμε νέες πηγές θέρμανσης και φωτισμού. 

Αν πας σε Ευρωπαϊκά μουσεία βλέπεις ότι τα περισσότερα μουσεία φωτίζονται με φως φθορισμού 

και αν πας στην Αμερική όπου η ενέργεια στοιχίζει πολύ λιγότερο, βλέπεις τα πάντα να φωτίζονται 

από λαμπτήρες πυρακτώσεως, μια μέθοδος που δεν μπορεί να είναι βιώσιμη σε μακροχρόνια 

βάση. Πρέπει να κοιτάξουμε τρόπους αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων που έχουμε στη 

διάθεσή μας. Όταν χτίσουμε τη δεύτερη φάση της Tate Modern για παράδειγμα, θα 

χρησιμοποιήσουμε τα ενεργειακά απόβλητα που δημιουργήθηκαν από την EDF Energy στο 

γειτονικό ηλεκτρικό σταθμό, όπου μετατρέπει το Εθνικό ∆ίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Εθνικό 

∆ίκτυο Τάσης Ρεύματος για οικιακή χρήση.  

Νομίζω, γυρίζοντας πίσω στο σημείο που αντιμετωπίζουμε τα μουσεία μέσα στην κοινωνία σαν 

σύνολο, έχουμε ευθύνη να καθοδηγήσουμε αρχιτέκτονες και μηχανικούς και όχι να περιμένουμε 

από αυτούς να μας πούνε τι να κάνουμε. Θα πρέπει να καθοδηγήσουμε τους οργανισμούς 

χρηματοδότησης ώστε να μην μας επιβάλλουν πρότυπα που δεν θεωρούμε σχετικά ή πράγματι 

υπεύθυνα. Θα πρέπει επίσης να εκπαιδεύσουμε το κοινό να αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχουν 

φορές που όταν πάνε στο μουσείο και δε θα είναι τόσο θερμό όσο θα θέλανε το χειμώνα και τόσο 

δροσερό όσο θα θέλανε το καλοκαίρι. Μόνο τότε θα ανταποκρινόμαστε στις παρούσες προσδοκίες 

της κοινωνίας σαν σύνολο.  

Ερωτήσεις και Απαντήσεις 

Sarah Staniforth: Μέλη του πάνελ, σας ευχαριστώ πολύ πραγματικά. Θα σας δείξω πολύ 

σύντομα λίγες διαφάνειες που απεικονίζουν μερικά από τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα που 

είχαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τα τελευταία χρόνια. Αυτά είναι ισοδύναμα, σε πολύ μικρότερη 

κλίμακα, με τους τυφώνες: Ίκε και Κατρίνα που είχαν σοβαρές επιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες 

τα τελευταία δύο χρόνια. Παρόλο που οι καταστροφές αναφέρονται έμμεσα σήμερα, είναι γεγονότα 

που είμαι σίγουρη ότι μερικοί από εσάς ασχοληθήκατε, ειδικά όσοι είστε από την Βόρεια Αμερική.  



 

Φωτογραφικό αρχείο από το: The National Trust of England, Wales and Northern Ireland 

Το Blickling πλημμύρησε το 2001, 2004, 2007 και 2007. Από το 2000 υπήρχαν πολλές παρόμοιες 

πλημμύρες σε ιδιοκτησίες του National Trust. Το νερό μπαίνει μέσα στα σπίτια από 

υπερχειλισμένες υδρορροές, πρόσκαιρες καταιγίδες που μπαίνουν μέσα από τις πόρτες γεμίζουν 

τα ισόγεια και τα υπόγεια και σε αυτήν την περίπτωση δημιουργούν υγρές συνθήκες μέσα στα 

σπίτια.  

 

 

 

 



 

Φωτογραφικό αρχείο από το: The National Trust of England, Wales and Northern Ireland 

Είναι περίεργο το ότι οι πιο σοβαρές πλημμύρες συνέβησαν τις Παρασκευές ώστε να περάσουμε 

το Σαββατοκύριακο σφουγγαρίζοντας. Θα ήθελα να γίνει έρευνα σχετικά με το γιατί το κλίμα 

δημιουργεί ισχυρές βροχοπτώσεις τις Παρασκευές. Νομίζω ότι αξίζει χρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση! 

Τώρα λαμβάνουμε έγκαιρη προειδοποίηση από το Μετεωρολογικό Γραφείο όποτε πλησιάζει 

κακοκαιρία. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια προειδοποίηση τρείς ημέρες πριν, ότι θα είχαμε 

δυνατή βροχή ως 50mm, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά.   

 
 

Φωτογραφικό αρχείο από το:  The National Trust of England, Wales and Northern Ireland 



Στο Cragside του Long Armstrong, η ιδιοκτησία του βιομήχανου βόρεια του Newcastle, όπου 

υπάρχουν σχεδιασμένοι καταρράκτες μέσα στον κήπο οι οποίοι θα μπορούσαν να ανοίγουν και να 

κλείνουν κατά βούληση όποτε μια μεγάλη βαλβίδα ανοίγει, οι καταρράκτες δημιουργήθηκαν μόνοι 

τους, παρασέρνοντας την σκαλωσιά που είχαμε στήσει με τεράστιο κόστος για να 

αποκαταστήσουμε την σιδερένια γέφυρα, πλημμύρησαν τo Αντλιοστάσιο και το Κέντρο 

Ηλεκτροδότησης όπου παράγεται υδροηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει τις πρώτες λάμπες 

πυρακτώσεως που χρησιμοποιήθηκαν σε εξοχική κατοικία στην Αγγλία και την Αίθουσα 

Μπιλιάρδου, μέσα από την καμινάδα, επειδή οι υδρορροές υπερχείλισαν και το νερό στη στέγη 

βρήκε είσοδο στην καμινάδα μέσα από τρύπες καπνιάς, πλημμυρίζοντας το πάτωμα με νερό.   

 

Φωτογραφικό αρχείο από το:  The National Trust of England, Wales and Northern Ireland 

 

Αυτή είναι μία διαφάνεια που ήθελα πολύ να σας δείξω, γιατί όταν το βλέπω σκέφτομαι «Ρώμη – 

καμένη – μάταια». ∆είχνει το σύστημα θέρμανσης το οποίο ρυθμίζει τη σχετική υγρασία στο 

δωμάτιο και στέκεται σε μια πισίνα με νερό. Σκέφτηκα, «Τι είναι αυτό που μας απασχολεί, η 

ρύθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών, την ώρα που τα ιστορικά σπίτια επανειλημμένα γεμίζουν 

με νερό σαν αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών?» Έτσι, απλά λίγη προοπτική και ιεράρχηση 

των προτεραιοτήτων σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, είναι νομίζω κάτι για το 

οποίο όλοι οι συντηρητές μπορούν να κάνουν κάτι στους οργανισμούς που εργάζονται. Θα 

χρειαστεί να αναθεωρήσουμε τα σχέδια επείγουσας κατάστασης και να λάβουμε υπόψη μας τα νέα 

σενάρια που μπορεί να προκύψουν από τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.  

 

Θα επιθυμούσα να υποβληθούν σχόλια και ερωτήσεις από το χώρο των εδράνων. Αλλά πρώτα θα 

κάνουμε μια ανασκόπηση των παρουσιάσεων των πέντε ομιλητών μας. Κατ' αρχάς, η Cristina 

Sabbioni μας εισήγαγε στα προβλεπόμενα σενάρια σχετικά με τις επιπτώσεις στα υπαίθρια 



μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των κύκλων ψύξης – τήξης, την 

κρυστάλλωση των αλάτων και την απομείωση της επιφάνειας. 

Κατόπιν, η May Cassar ανέφερε αυτά τα σενάρια σε εσωτερικούς χώρους και τις επιπτώσεις που 

μπορεί να προκαλέσουν στις συλλογές. Κατέληξε δίνοντας σοφές συμβουλές, σχετικά με τα 

πράγματα που μπορούμε να κάνουμε άμεσα για τη μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, 

συνεπώς για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, για τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, όπου είναι δυνατόν, χρησιμοποιώντας τη λέξη «χαλαρωτικές» περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Νομίζω ότι ο τελευταίος ομιλητής μας, ο Sir Nicholas Serota, μίλησε για «επανεξέταση» 

των περιβαλλοντικών συνθηκών, ενδιαφέρον θέμα για να συζητήσουμε. 

Στη συνέχεια, ο James Reilly μίλησε για τη χρήση των Μετρικών ∆ιατήρησης ως τρόπο μέτρησης 

των μηχανισμών φθοράς και αυτού του υπέροχου τρόπου διαχείρισης του μουσειακού 

περιβάλλοντος με σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των συλλογών με το 

χαμηλότερο κόστος σε εργασιακό χρόνο, ενέργεια, κατανάλωση και κεφάλαιο εξοπλισμού. 

Ο Michael Henry παρατήρησε - και νομίζω ότι όλοι τώρα το καταλαβαίνουμε - ότι οι 

περιβαλλοντικές προδιαγραφές που έχουμε χρησιμοποιήσει προέκυψαν περισσότερο από το τι 

είναι δυνατό και λιγότερο από το τι χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτά ήταν πολύ σοφά λόγια. Επίσης, 

επεσήμανε την απώλεια υποδομών, που ορισμένες φορές περιβάλλουν τα καιρικά φαινόμενα, ή 

καταστροφικά καιρικά φαινόμενα, καθώς και την ανάγκη για το σχεδιασμό μίας τέτοιας υποδομής. 

Τέλος, ο Sir Nicholas Serota μίλησε για το ρόλο του μουσείου στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης 

και στην αντανάκλαση των σύγχρονων ανησυχιών μας, λόγω της ανάγκης για στήριξη από τον 

κόσμο` στην εξέταση της εκπομπής άνθρακα` γεγονός που οδηγεί στην πρόσκληση σχετικά με την 

επανεξέταση των περιβαλλοντικών μας συνθηκών και μιλάμε για την πρωτοβουλία του Συνεδρίου 

του Εθνικού Συμβουλίου Μουσείων, κατά την οποία ορισμένοι από τους Προϊστάμενους της 

Συντήρησης, στα εθνικά μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου, εστιάζουν την προσοχή τους, και πάλι, 

στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ιδίως όσον αφορά στα δάνεια. 

Ανοίγω τώρα τον λόγο για ερωτήσεις. 

Jane Henderson, Πανεπιστήμιο του Cardiff: Συμφωνώ απόλυτα με όλες τις συζητήσεις σχετικά 

με χαλαρά περιβαλλοντικά πρότυπα, αλλά πραγματικά ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, κυρίως εξ 

ονόματος των μικρότερων και μεσαίων μουσείων, όπου το θέμα δεν ήταν η επιβολή των 

περιβαλλοντικών προδιαγραφών κάθε χρονική στιγμή, αλλά συχνά είχε να κάνει με την 

προσπάθεια να ισχύουν τα πρότυπα ελέγχου του περιβάλλοντος στο ελάχιστο δυνατό, ώστε να 

διαφυλαχθούν οι συλλογές, λαμβάνοντας μέτρα όπως η βελτίωση της κατασκευής του κτιρίου, η 

διαχείριση των όμβριων υδάτων και ούτω καθεξής. Πρέπει να θυμόμαστε ότι μπορούμε να 

προσεγγίσουμε το πρόβλημα και από τις δύο πλευρές και ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την 

κατάσταση των συλλογών κάποιων μικρότερων μουσείων, όχι απαραίτητα με περισσότερο 



εξαερισμό, κλιματισμό και ούτω καθεξής, αλλά με τη βελτίωση των υποδομών. Θα έπρεπε να 

οριοθετήσουμε τα περιβαλλοντικά πρότυπα, και όχι απλώς να τα μειώσουμε στη μία πλευρά. 

James Reilly: Θα ήθελα απλώς να κάνω ένα σχόλιο επ' αυτού. Είτε δεν ακολουθείτε πρότυπα, 

είτε έχετε θέσει πολύ υψηλές προδιαγραφές, και προσπαθώ να καταλάβω πως μπορείτε να 

φτάσετε σε αυτή τη χρυσή τομή. Η πραγματική ανάγκη είναι να είστε σε θέση να καταλάβετε τι 

αισθάνονται οι συλλογές σας κάτω από οποιαδήποτε αιτία ή περίσταση. Νομίζω ότι πάνω σε 

αυτήν τη θεωρία προσανατολίστηκε η έρευνά μας και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 

επικεντρωθούμε με σκοπό την εξεύρεση μιας καλύτερης στρατηγικής στη διαχείριση των 

συλλογών. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που ζητάτε, και σας καταλαβαίνω πολύ καλά. 

Mimi Leveque, Peabody Essex Museum, Salem, Massachusetts: Sarah, αυτό είναι πραγματικά 

για σένα. Ο σύζυγός μου είναι ο διευθυντής του προγράμματος Clark Labs IDRISI και γνωρίζω ότι 

διαθέτει στοιχεία, σχετικά με το γιατί τα Σαββατοκύριακα βρέχει, γεγονός που έχει να κάνει με τη 

χρήση των μεταφορικών μέσων από εμάς. Αλλά η ερώτησή μου είναι σχετικά με το τι πρόκειται να 

συμβεί στα μουσεία στα οποία τώρα κατασκευάζονται νέες πτέρυγες και στα μουσεία που άνοιξαν 

πρόσφατα νέες πτέρυγες, οι οποίες χτίστηκαν από πολύ διάσημους αρχιτέκτονες, αλλά κανένας 

από αυτούς δεν έλαβε υπόψη τα ζητήματα των περιβαλλοντικών αλλαγών. 

Sir Nicholas Serota: Καταρχάς, νομίζω ότι ίσως πρέπει να σας υπενθυμίσω, ότι τα εν λόγω 

μουσεία δε χτίστηκαν μόνο από πολύ διάσημους αρχιτέκτονες, αλλά συχνά χτίζονταν από πολύ 

γνωστούς μηχανικούς, πολύ γνωστούς διευθυντές και πολύ γνωστά ∆ιοικητικά Συμβούλια 

Μουσείων! Νομίζω, λοιπόν, ότι οι αρχιτέκτονες δεν πρέπει να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη. Αλλά, 

νομίζω ότι σταδιακά έχει γίνει αντιληπτό ότι πρέπει να ληφθεί μια διαφορετική πορεία. Για να 

επιτευχθεί αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα. Εμείς πρέπει να 

αποδείξουμε τα γεγονότα, θα πρέπει να βρούμε νέες μεθόδους, τόσο για τη θέρμανση, την ψύξη 

και τη διαχείριση των ενεργειακών ζητημάτων, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε 

τα ιδρύματά μας, όπως πρότεινε η Sarah και όπως το National Trust έχει κάνει, μέχρι τώρα, με 

επιτυχία. 

May Cassar: Κάθε αρχιτέκτονας έχει έναν πελάτη – νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει ήδη αποδειχθεί - 

και νομίζω ότι υπάρχει ένας ηγετικός ρόλος για τα μουσεία, ώστε πραγματικά να συνεργάζονται με 

τους κορυφαίους αρχιτέκτονες και να δημιουργούν εικονικά κτίρια, τα οποία δεν θα είναι εικονικά 

μόνο στην όψη, αλλά επίσης στον τρόπο που δρουν και στο πόσο βιώσιμα είναι. Οπότε υπάρχει 

μία αληθινή πρόκληση και ευκαιρία. Επίσης, πιστεύω ότι δε θα διαθέτουμε ένα καλό περιβάλλον 

στα κτίρια μας μόνο για τις συλλογές, αλλά και για το προσωπικό μας και για τους επισκέπτες, και 

νομίζω ότι είναι μέρος της έντασης, τρόπος του λέγειν, για το πότε πραγματικά ακούμε για τις 

περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές. Στην πραγματικότητα οι προδιαγραφές αφορούν το τι 

απαιτείται για τις συλλογές ή για την ανθρώπινη άνεση; Και τι θα σημαίνει το μέλλον για την 

ανθρώπινη άνεση; Σίγουρα στις πόλεις, με το φαινόμενο της θερμής νησίδας, στην 

πραγματικότητα βιώνουμε μεγαλύτερη ψύξη, η οποία είναι πολύ ακριβότερη, όσον αφορά στο 



κόστος ενέργειας, από ότι η θέρμανση. Έτσι, αυτό που κάνουμε είναι να αυξήσουμε την 

ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αντίληψη του πώς νιώθουν τα κτίρια μας, καθώς και με το 

πώς δείχνουν εξωτερικά. 

Paul Schwartzbaum, Ίδρυμα Solomon R Guggenheim: Νομίζω ότι όλοι οι ομιλητές έθιξαν πολύ 

σημαντικά σημεία και εξετάζοντας όλα αυτά, είναι πολύ εμφανές το πόσο περίπλοκα είναι τα 

πράγματα. Είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για μείωση των προδιαγραφών για τον κλιματικό έλεγχο, 

πράγμα που όλοι μας μπορούμε να κάνουμε, από μια επιστημονική ή υπεύθυνη ματιά για τις δικές 

μας συλλογές. Όμως, οι διεθνείς συμφωνίες δανεισμού για το δανεισμό έργων τέχνης έχουν τις πιο 

αυστηρές προδιαγραφές για τον κλιματικό έλεγχο, και όποτε κάποιος χτίζει ένα μουσείο, φοβάται 

να μην τις υιοθετήσει, επειδή μπορεί να μην τους δανείσουν. Μετά λαμβάνουμε αιτήσεις κατά τη 

διάρκεια πολύ σημαντικών εκθέσεων με πολύ σημαντικά αντικείμενα, με προδιαγραφές που 

υπερβαίνουν τις ήδη τρομερά συντηρητικές και συνήθως μη απαραίτητες συνθήκες από τους 

μεμονωμένους δανειστές, οι οποίοι μας κάνουν ότι θέλουν, σε σημείο που κάποιες φορές μας έχει 

ζητηθεί να εκθέσουμε έργα τέχνης από χαρτί στο σκοτάδι, πράγμα που δεν έχει κανένα νόημα. 

Όσον αφορά τους αρχιτέκτονες, το Guggenheim έχει τη φήμη ότι δουλεύει με πολύ γνωστούς 

αρχιτέκτονες. Το πρώτο μας έργο ήταν υπέροχο: να χτίσουμε ένα μουσείο στο Salzburg, το οποίο 

από την άποψη της θερμικής αδράνειας ήταν εκπληκτικό επειδή σμιλεύτηκε σε ένα βουνό. Τι 

περισσότερο μπορείς να ζητήσεις; Τέλειο για βιωσιμότητα, τέλειο για μείωση των μηχανικών 

συστημάτων στο ελάχιστο – δεν χρειάζεται να πούμε ότι το έργο δεν κατασκευάστηκε ποτέ. 

∆ουλεύοντας με έναν άλλο μεγάλο αρχιτέκτονα, σχεδίασε το μεγαλύτερο μέρος του κύριου 

πατώματος κάτω από την επιφάνεια του νερού, γεγονός ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ευτυχώς αυτό δεν 

χτίστηκε ποτέ!!! Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το χτίσιμο ενός μουσείου μισό από όσο είναι το 

Bilbao στο Abu Dhabi. Σε αυτό το έργο σας υπόσχομαι ότι υπάρχει μεγάλη έμφαση στη 

βιωσιμότητα, για προφανείς λόγους. Το θέμα είναι πολύ περίπλοκο. Χτίσαμε ένα άλλο μουσείο 

στην Ισπανία, και ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν ότι όλοι οι δημόσιοι χώροι 

θεωρήθηκαν, από το Ευρωπαϊκό μοντέλο να είναι ίδιοι, οπότε χρειαστήκαμε το ίδιο ποσό αλλαγής 

αέρα στο μουσείο μας, όπως και σε ένα γυμναστήριο, ή κάπου όπου οι άνθρωποι πάνε να 

γυμναστούν – γεγονός που δεν βγάζει νόημα και σίγουρα δε βοηθάει να μειώσεις το μέγεθος του 

κλιματιστικού συστήματος σου. 

Andreas Burmester, Ινστιτούτο Doerner: Είμαι ο Ανδρέας Burmester, από το ίδρυμα Doerner 

στο Μόναχο, που είναι μέρος της Πινακοθήκης, και θα ανοίξει την άνοιξη στο οποίο δώσαμε 

ιδιαίτερη σημασία στο χτίσιμο, ένα ωραίο κτίριο που είναι βιώσιμο και εξοικονομεί ενέργεια, και 

ελπίζουμε να χρησιμοποιήσουμε 30 με 50% λιγότερη ενέργεια για να το χειριστούμε. Βέβαια, αυτό 

που με ανησυχεί, γυρνώντας στα σχόλια του Sir (Nicholas) Serota, ότι τώρα μας ζητείται να 

σκεφτούμε τις συνθήκες στο μουσείο, τις κλιματικές συνθήκες, αλλά δεν μιλάμε για τη λάθος 

αρχιτεκτονική που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν, όπου για αντιστάθμιση χρησιμοποιήσαμε 

τεράστια μηχανήματα και, για να μείνουμε στις προδιαγραφές, σπαταλάμε πολύ ενέργεια. Βάζουμε 



σε κίνδυνο την αποστολή μας. Σκέφτομαι ότι –νομίζω ότι παντού ισχύει το ίδιο- αλλά τουλάχιστον 

στο Μόναχο όλα τα λεφτά πάνε στην πρόσοψη του μουσείου, πολλά λεφτά σπαταλούνται για το 

κόστος της ενέργειας και δεν απομένουν πολλά για την εργασία στο υπόβαθρο του μουσείου. 

Οπότε αυτό είναι ένα αληθινό, βασικό πρόβλημα και συμφωνώ μαζί σας πλήρως: πρέπει να 

συναντηθούμε και να συζητήσουμε το θέμα και να βρούμε μια λύση σύντομα. 

James Reilly: Σχετικά με το επιχείρημα σου, το οποίο νομίζω ότι έθεσες πολύ ξεκάθαρα σχετικά 

με το ότι πολλοί συντηρητές είναι σε μουσεία με εξεζητημένα μηχανικά συστήματα που έχουν 

μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Αν και αυτό το θέμα δεν έχει ποτέ θιχτεί, είναι επιβεβλημένο στο 

επάγγελμα του συντηρητή να κατανοεί τα βασικά της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του σημείου 

δρόσου, να κατανοεί πως λειτουργούν τα μηχανικά συστήματα και πραγματικά να αρχίσει να κάνει 

διάλογο με τους διαχειριστές κτιρίων με ένα διαφορετικό και καλύτερο τρόπο. Υπογραμμίσατε την 

κατάσταση, όπου ισχύει η φράση «Είμαστε ήδη σε αυτό το κτίριο, έχει ήδη πολύ μεγάλες μονάδες 

κλιματισμού και δέχεται ήδη πολύ μεγάλους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας». Αυτό είναι 

κάτι πάνω στο οποίο έχουμε εργαστεί τα τελευταία δέκα έτη με τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στη 

Washington DC. Έχουν εκτενή μηχανικά συστήματα, και εργαζόμαστε μαζί για να αντιληφθούμε 

την αποδοτικότητα, οπουδήποτε είναι δυνατόν, και είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι εφικτή η μείωση 

της απόδοσης ενέργειας από 10 έως 30% στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Σκέφτομαι ότι υπάρχει μία ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία – ουσιαστικά, ψάχναμε για περιπτώσεις, 

όπως η έκφραση «ένα πόδι στο γκάζι, ένα πόδι στο φρένο», όπου δηλαδή, ο αέρας θερμαίνεται 

και έπειτα ψύχεται αμέσως, αφυγραίνεται και θερμαίνεται πάλι, όταν το σημείο δρόσου δεν 

απαιτείται να είναι κάτω από το σημείο πήξης οπότε θα μπορούσατε απλώς να χρησιμοποιήσετε 

αυτόν τον αέρα. Εάν ψάχνετε αυτού του είδους τα πράγματα, μπορείτε να κάνετε οικονομία, όπως 

ήδη ανέφερα, 10 με 30%. Υπάρχει ένα άλλο όριο, το οποίο είναι: αυτά τα συστήματα πρέπει να 

δουλεύουν 24 ώρες την ημέρα; Και η ερώτηση σχετικά με τον όγκο του αέρα που αναφέρθηκε – οι 

συλλογές δεν έχουν την ανάγκη να αναπνέουν, οπότε δε χρειάζονται την ίδια ποσότητα φρέσκου 

εξωτερικού αέρα. Γενικά, σκέφτομαι ότι το σχόλιο που θα έκανα είναι ότι οι συντηρητές πρέπει να 

είναι πιο άνετοι, και αντί να ψάχνουν τι θα έπρεπε να γίνει, να καταλάβουν τι μπορεί ή θα 

μπορούσε να γίνει, και να μιλήσουν πραγματικά τη γλώσσα του, όπως το λέτε εδώ στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, διευθυντή κτιρίου και, όπως το λέμε εμείς, διευθυντή εγκαταστάσεων ή διαχειριστή 

κτιρίου. Και αυτό, σίγουρα είναι ένα επιπλέον όριο και το επάγγελμα του συντηρητή θα ήταν το 

καλύτερο για αυτό. Σε αυτό το σημείο έχω καταλήξει. 

Michael Henry: Εν τούτοις, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε 

την απόδοση των υπαρχόντων συστημάτων. Καταρχήν, εάν προσεγγίσετε το πρόβλημα από τη 

μεριά των συστημάτων, το πιο σημαντικό μέρος του προγράμματος από τη σκοπιά των 

περιβαλλοντικών κριτηρίων είναι η φάση της ανάθεσης. Η φάση της ανάθεσης λαμβάνει χώρα 

αφού έχει γίνει η κατασκευή και όταν το σύστημα μπαίνει σε λειτουργία. Πολύ συχνά αυτό που 

συμβαίνει είναι ότι η φάση ανάθεσης συμπιέζεται μεταξύ των εγκαινίων και της φάσης όπου 



κόβεται η κορδέλα, και της υπέρβασης του χρονοδιαγράμματος από τους κατασκευαστές. Επίσης, 

η φάση ανάθεσης δεν συμβαίνει μέσα σε μία νύχτα. Αυτά τα οικοδομικά συστήματα δεν είναι όπως 

τα αυτοκίνητά μας: δεν βάζουμε ένα κλειδί σε αυτά και τα ξεκινάμε. Είναι κατασκευασμένα κατόπιν 

παραγγελίας με συγκεκριμένο και μοναδικό εξοπλισμό για κάθε κτίριο, καθένας από αυτούς είναι 

διαφορετικός, και χρειάζεται χρόνος για να ξεχωριστούν. Και μόλις ξεχωριστούν, αρχίζουν μια 

περίοδο απώλειας απόδοσης μέσω τριβής. Αυτό είναι δεδομένο. Και για αυτό πρέπει να 

ανατίθενται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Αλλά πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί, στο σημερινό κόσμο ειδικά όπως έχουν τα πράγματα 

σχετικά με το κόστος ενέργειας, και να ενσωματώσουμε τις αλλαγές, οι οποίες συνεχίζουν ακόμα 

να μας δίνουν αυτό που χρειαζόμαστε για τις συλλογές. Έφυγα από ένα μουσείο την προηγούμενη 

εβδομάδα όπου οι κινήσεις μεταβλητής ταχύτητας είχαν τοποθετηθεί στους αεραγωγούς ως ένα 

μέτρο διατήρησης της ενέργειας. Περιόρισε τη ροή αέρος στις αίθουσες έκθεσης, δεν επέτρεψε 

επαρκή αφύγρανση στις σπείρες ψύξης και υπήρξε εστία μούχλας στο τμήμα των σπάνιων 

βιβλίων. Όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, που είχε 

κατασκευαστεί χωρίς όμως να έχει κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος. Απέβλεπε 

στην ενεργειακή βελτίωση και στην κατανόηση των άλλων απαιτήσεων του συστήματος. Αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά όταν ασχολούμαστε με τα συστήματα. 

 

May Cassar: Σε απάντηση των όσων είπε ο Andreas, πιστεύω ότι η συντήρηση είναι ένα 

επάγγελμα που απαιτεί πνευματική ωριμότητα. Θεωρώ δεδομένο, ότι οι συντηρητές εμπλέκονται 

σε έργα για σχέδια οικοδόμησης, θα περίμενα να το δω αυτό αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή: 

ότι η συμβολή μας έχει περάσει από το στάδιο του σχεδιασμού στην υλοποίηση και την ανάθεση. 

Ωστόσο, μιλάμε μεταξύ μας για τις στρατηγικές έκθεσης και έχουμε κάνει πολλή δουλειά για τα 

μικροκλίματα και τοποθετήσαμε τα προφανή πράγματα μέσα στις προθήκες, αλλά δεν έχουμε 

αντιμετωπίσει το ακανθώδες ζήτημα. Τι θα γίνει με εκείνες τις εικόνες στις οποίες δεν είχε ποτέ 

τοποθετηθεί γυαλί, και οι οποίες θα μπορούσαν πραγματικά να διατηρηθούν πίσω από γυαλί; Αυτά 

είναι το είδος των πραγμάτων που πραγματικά στο τέλος της ημέρας θα συμβάλουν στη μείωση 

του κόστους της ενέργειας, αλλά αλλάζουν την εμφάνιση των έργων τέχνης που εμείς καλούμαστε 

να φροντίσουμε και για τα οποία είμαστε υπόλογοι στο κοινό. Και αυτά είναι τα θέματα που έχουμε 

να αντιμετωπίσουμε. 

Sarah Staniforth: Στη συνέχεια θα ζητήσω από τους Maurice Davies και Charlie Costain να 

κάνουν τις επόμενες δύο ερωτήσεις. 

Maurice Davies, Ένωση των Μουσείων: Ο Nicholas Serrota ανέφερε τη δουλειά που έχουμε 

κάνει φέτος, να συζητήσουμε με τα μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη βιωσιμότητα, 

και έχουμε σπαταλήσει όλο το καλοκαίρι συζητώντας με ανθρώπους από όλα τα είδη των 

μουσείων, μικρών και μεγάλων, σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμπνευσμένοι από το έργο 



της Sarah στο National Trust, έχουμε πάρει μια πολύ ευρεία άποψη της βιωσιμότητας, εξετάζοντας 

την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα, καθώς επίσης και την περιβαλλοντική, και ένα από τα 

πράγματα που έχει γίνει απολύτως σαφές σε μάς, είναι ότι τα μουσεία είναι απόλυτα στο επίκεντρο 

της επιχειρηματικής βιωσιμότητας. Η αποστολή των μουσείων και ο σκοπός των μουσείων, να 

υπηρετούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, μέσω της επικοινωνίας και της φροντίδας των 

συλλογών είναι αναπόσπαστο μέρος της βιωσιμότητας όλου του κόσμου, γι 'αυτό θα πρέπει να 

είναι πολύ φυσικό για τα μουσεία να ενδιαφέρονται αρκετά για τη βιωσιμότητα στο επίπεδο του 

στόχου και της αποστολής τους. 

Προκειμένου τα μουσεία να εργαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο σχετικά με τη βιωσιμότητα του 

πλανήτη, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Έχουμε ακούσει για μερικές 

τεχνικές και ερευνητικές προκλήσεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε ευρύτερα για τη 

συνολική επίπτωση των μουσείων και το λόγο που έχουμε μουσεία. Ιδιαίτερα, οι προδιαγραφές 

στη φροντίδα των συλλογών, που είναι και το θέμα μας, τέθηκαν αυθόρμητα από τους μισούς 

συμμετέχοντες σε ομάδες εργασίας (workshop) αυτό το καλοκαίρι. Είναι ενδιαφέρον, ότι πολλοί 

περισσότεροι, περίπου ο διπλάσιος αριθμός, γύρω στο 80%, ανέδειξαν το φωτισμό ως ένα τρόπο 

εξοικονόμησης ενέργειας. Πράγματι λοιπόν, για την εξοικονόμηση ενέργειας, τουλάχιστον στα 

μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα του φωτισμού με μία πιο 

ευρεία προσέγγιση από ότι οι προδιαγραφές για τη φροντίδα των συλλογών. 

Όμως, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις προδιαγραφές για τη φροντίδα των συλλογών και η 

τωρινή άποψή μας στον Ένωση των Μουσείων, βασισμένη στις συζητήσεις και στις σκέψεις που 

έχουμε κάνει, και σε κάποια ειδική έρευνα που έχει γίνει με τα σημαντικότερα δανειστικά μουσεία 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχετικά με τη στάση τους απέναντι στο δανεισμό, είναι ότι τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδιαίτερα όσον αφορά στη θερμοκρασία και στη σχετική υγρασία, πρέπει 

να αναθεωρηθούν – είναι η λέξη μου, αντί να επανεξετασθούν ή να χαλαρώσουν – θα πρέπει να 

αναθεωρηθούν, έτσι ώστε η ενέργεια που χρησιμοποιείται στη διαχείριση του μουσειακού 

περιβάλλοντος να είναι πλήρως δικαιολογημένη και να μην τηρούμε υπερβολικά επιφυλακτική 

στάση απέναντι στον κίνδυνο που διατρέχουν οι συλλογές μας κατά τον τρόπο λειτουργίας των 

μουσείων μας. Η ιστορία δείχνει ότι πολλές συλλογές είναι εξαιρετικά υγιείς, έχουν διασωθεί από 

πολλές καταστάσεις, έχουν συρθεί πέραν των Άλπεων από τον Ναπολέοντα και ούτω καθεξής. Και 

έτσι, αυτή τη στιγμή, ο αποδεκτός βαθμός της φθοράς μπορεί απλά να είναι πολύ χαμηλός, αλλά 

σε κάθε περίπτωση, ίσως θα πρέπει να αποδεχθούμε υψηλότερο βαθμό φθοράς, ως μέρος της 

ευρύτερης εικόνας που προωθείται για το στόχο των μουσείων. 

Έτσι απλά να πω ότι, στην προσπάθεια να διατηρήσουμε τέλεια τις συλλογές για τις επόμενες 

γενιές, δε θα πρέπει να συμβάλλουμε ακούσια ώστε ο πλανήτης να γίνει μη κατοικήσιμος για τις 

ίδιες μελλοντικές γενιές. Και πρέπει οπωσδήποτε να δούμε την ευρύτερη άποψη του στόχου των 

μουσείων μας. Και για τα περισσότερα από ό, τι κάνουμε, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων 

συζήτησης και των λεπτομερειών μιας ομάδας εργασίας (workshop) που θα πραγματοποιηθεί την 



επόμενη εβδομάδα στην Tate στη Βρετανία, υπάρχει μια ενότητα στην ιστοσελίδα μας, η οποία 

είναι museumsassociation.org/sustainability.  

 

Charles Costain, Καναδικό Ινστιτούτο Συντήρησης: O Michael Henry μίλησε για το κεφάλαιο 

της ASHRAE περίπου πριν από δέκα χρόνια. Αυτό υποκινήθηκε από μια σειρά πραγμάτων, 

σίγουρα το ενεργειακό κόστος στον Καναδά και στις Βόρειες Πολιτείες, καθώς και την κτιριακή 

επισκευή η οποία αποτελούσε μεγάλο μέρος του επειδή αυτό προκαλεί τα προβλήματα. 

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όσο οι συντηρητές μπορούσαν να βρίσκονται στο τραπέζι, 

υπήρχε ένα πραγματικό πρόβλημα επικοινωνίας με τους μηχανικούς σχετικά με το θέμα, και αυτός 

είναι ο λόγος που ακολουθήθηκε αυτή η πορεία. Έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, επειδή 

υπήρχαν μηχανικοί εκεί, οι οποίοι είχαν κερδίσει το προς το ζην τους φτιάχνοντας πολύ υψηλής 

απόδοσης συστήματα, και αυτό που προέκυψε ήταν τουλάχιστον μια πρώτη προσπάθεια για τον 

εξορθολογισμό των αποφάσεων, δηλαδή διαφορετικές κατηγορίες ελέγχου να βασίζονται στην 

ευπάθεια των διαφορετικών τύπων των συλλογών.  

Συμφωνώ με τη May, χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα, μπορούμε πάντα να έχουμε καλύτερα 

δεδομένα, αλλά μέχρι κάποιο βαθμό πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με αυτά που έχουμε, 

καλύτερα τώρα παρά αργότερα. Αντιλαμβάνομαι ότι το κεφάλαιο της ASHRAE δεν είναι τόσο 

προσβάσιμο, και η γνωστοποίησή του ήταν σίγουρα μια πρόκληση που είχαμε. Έχουμε μια έκδοση 

που είναι τώρα έτοιμη να μεταφραστεί, σαν ένα είδος απλούστευσης των κατηγοριών του ελέγχου 

και της ευπάθειας που εξετάζουμε. Πραγματικά, έχουμε μια έκδοση του εν λόγω κεφαλαίου στον 

υπολογιστή μας στο περίπτερο, εάν κάποιος ενδιαφέρεται να ρίξει μια ματιά, αλλά θα έχει κατέβει 

πριν από τα Χριστούγεννα. Είναι μια προσπάθεια να μεταδώσουμε αυτή την προσέγγιση και να τη 

διαδώσουμε, λίγο πιο ευρέως. 

May Cassar: Ναι, πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό που έχουμε, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει 

επίσης να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας. Εμείς απλώς δεν γνωρίζουμε αρκετά για τα υλικά των 

εσωτερικών χώρων και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να ξέρουμε για τη φθορά, γιατί είτε χάσουμε 

κάτι είτε το διατηρήσουμε, θα πρέπει να το κάνουμε μετά από μια συνειδητή απόφαση. Πιστεύω ότι 

χρειαζόμαστε πληροφορίες, ώστε να είμαστε σε θέση να πάρουμε αυτή τη συνειδητή απόφαση. 

Είμαι υπέρ της αναθεώρησης των περιβαλλοντικών προτύπων, αλλά ας αφήσουμε την ενέργεια να 

είναι ο εξωτερικός οδηγός και η φθορά ο εσωτερικός. 

Nancy Bell, Εθνικό Αρχείο: Νόμιζα ότι ήταν καιρός να πω δυο λόγια για τις πρωτοβουλίες που 

έχουν παρθεί και είμαι ευτυχής που άκουσα το πάνελ και τους συμμετέχοντες να αναφέρουν τις 

λέξεις «πολυπλοκότητα» και «έρευνα», διότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα και 

πραγματικά χρειάζεται να κάνουμε έρευνα. ∆ιαπιστώσαμε μέσα από όλες αυτές τις παρουσιάσεις 

ότι υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις για τις οποίες δεν γνωρίζουμε τις απαντήσεις. Χάρη στο 



Πρόγραμμα AHRC/EPSRC Επιστήμης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, υπήρξε μόλις πρόσφατα μια 

πρόσκληση υποβολής ερευνητικών ομάδων, και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι το Εθνικό 

Αρχείο, μαζί με την Tate και το Κέντρο για τη Βιώσιμη Κληρονομιά, έχουν υποβάλει αίτηση για να 

εξετάσουν τα τρέχοντα περιβαλλοντικά πρότυπα και τις επιπτώσεις που έχουν στα κτίρια, στους 

ανθρώπους και στις συλλογές. Έτσι ελπίζω, εάν η εφαρμογή είναι επιτυχής, θα είμαστε σε θέση να 

θέτουμε τις ερευνητικές ερωτήσεις προκειμένου να απαντηθούν ορισμένα από τα ευρύτερα θέματα 

που προέκυψαν σήμερα. 

Sarah Staniforth: Πρόκειται να επεξεργαστώ τις ερωτήσεις και τα σχόλια από όλη τη στρογγυλή 

τράπεζα, και θα ρωτήσω κάθε μέλος του πάνελ, εάν θα δίνατε μία συμβουλή στο κοινό σχετικά με 

το τι μπορούν να κάνουν φεύγοντας από τη συνάντηση αυτή, τι θα ήταν αυτό?  

Sir Nicholas Serota: Νομίζω ότι θα πρέπει να διαφωνήσετε με τους διευθυντές και διαχειριστές 

του μουσείου σας και να φέρετε τα αποδεικτικά στοιχεία, διότι πιστεύω ότι είναι έτοιμοι να 

ακούσουν. 

Michael Henry: Νομίζω ότι θα ήθελα να ζητήσω από όλους να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας για 

τη διαχείριση στο ευρύτερο δυνατό πλαίσιο. Ειπώθηκε πολύ καλά: τι αφήνουμε πίσω για τις 

μελλοντικές γενιές; ∆εν πρόκειται μόνο για τα «πράγματα», συγχωρέστε με για την έκφραση.  

James Reilly: Λοιπόν, οι τελικές σκέψεις μου είναι ότι είναι πραγματικά σημαντικό να καταλάβουμε 

ποια είναι τα περιβάλλοντά σας και πως επιδρούν στις συλλογές. Στην πραγματικότητα θα ήθελα 

να σας προτείνω: εργαστείτε με τους Μετρικούς ∆ιατήρησης – έχουν αποδειχτεί ότι είναι εν τέλει 

πρακτικοί από τα ινστιτούτα στα οποία τα έχουμε εφαρμόσει, για παράδειγμα το Εθνικό Μουσείο 

της ∆ανίας. Ένα από τα καλά πράγματα είναι ότι είναι ικανοί να απαντήσουν σε διάφορες 

ερωτήσεις, όχι μόνο από που μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια, αλλά επίσης και ποιες είναι 

καλές, ποιες είναι κακές, ποιες θα πρέπει να εγκαταλείψουμε, πόσο περισσότερο σαν αυτό θα 

πρέπει να χτίζουμε και άλλα τέτοια πράγματα - είναι ένα πολύ πρακτικό σημείο εκκίνησης. Και δεν 

υπάρχει υποκατάστατο για τα δεδομένα, όπως ένας από τους καθηγητές μου είπε κάποτε και εγώ 

επίσης λέω: ας ξεκινήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.  

May Cassar: Θα ήθελα να εργαζόμαστε συλλογικά με τους αντίστοιχους επαγγελματικούς μας 

οργανισμούς, ώστε να επηρεάσουν τη διεθνή πολιτική στον τομέα αυτό. Η Πολιτιστική Κληρονομιά 

δε φαίνεται πουθενά από την άποψη της κλιματικής αλλαγής. Είναι ενεργή μεταξύ λίγων 

ερευνητών, αλλά σε επίπεδο πολιτικής έχετε αναφέρει ανθρώπινες συνήθειες, έχετε οικισμούς, 

έχετε κοινωνία, έχετε βιομηχανία και η πολιτιστική κληρονομιά δε φαίνεται πουθενά. Έτσι, πώς 

μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι κατευθύνονται σε αυτόν τον τομέα, ποια πρόκειται να 

είναι η ευκαιρία, αλλά και μια αυξανόμενη απειλή, αν δεν υπάρχει διαφάνεια;  

Cristina Sabbioni: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ υποστηρίζω πλήρως ότι υπάρχει επείγουσα 

ανάγκη για το συνυπολογισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς στην αναφορά της IPCC, η οποία 



συντάχτηκε από τη ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή. Η τέταρτη αναφορά της 

IPCC παρουσιάστηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους – σε αυτήν είχε συμπεριληφθεί η βιομηχανία 

του σκι, αλλά η πολιτιστική κληρονομιά είχε αποκλειστεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. 

Μέσα από τον επαγγελματικό σας οργανισμό, πιστεύω ότι ως συντηρητές θα πρέπει να εγείρετε 

αυτό το σημείο και αυτή η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης είναι μία μοναδική ευκαιρία για την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης.  

Sarah Staniforth: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, είναι ένας σαφής ρόλος νομίζω από τα μέλη 

της ομάδας για το IIC και μάλιστα για τους άλλους διεθνείς οργανισμούς συντήρησης. Είμαι βέβαιη 

ότι σήμερα αυτό που έχουμε κάνει είναι να ανοίξουμε το διάλογο. Αυτό είναι σίγουρα ένα έργο σε 

εξέλιξη, και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους πέντε απόλυτα εξαιρετικούς ομιλητές, 

αφενός για τις πολύ σαφείς παρουσιάσεις τους, και αφετέρου για τις απαντήσεις τους στο κοινό.  

Το IIC επιθυμεί να ευχαριστήσει τη Susan Hughes για την ηχογράφηση της εκδήλωσης αυτής. Η 

εγγραφή έχει υποστεί επεξεργασία για να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα αυτή. Η χρήση αυτού του 

υλικού είναι απαγορευμένη.  
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