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Συσκευασία και µεταφορά εικόνων. Η περίπτωση της
Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά

N. Androutsopoulos
University of Durham

Η έρευνα συγχρηµατοδοτήθηκε από το Council for British Research in the Levant και
το Rosemary Cramp Fund. ∆εν θα ήταν, όµως, δυνατή χωρίς την άδεια του
Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν & Ραϊθώ κ.κ. ∆αµιανού και της Ιεράς Σύναξης των
Πατέρων της Μονής. Η εργασία στηρίζεται στην µεταπτυχιακή µελέτη «Ηoly Art in
Transit –St. Catherine’s Monastery at Sinai, Egypt» (Androutsopoulos, 2005)

Πρόλογος
Η µεταφορά έργων τέχνης εξακολουθεί να είναι ένα ενδιαφέρον, διεπιστηµονικό
θέµα ενασχόλησης. Οι µοντέρνες µέθοδοι συσκευασίας και µεταφοράς συνεχώς
βελτιώνονται, ακολουθώντας την πρόοδο και εξάπλωση των καλλιτεχνικών εκθέσεων
παγκοσµίως. Υπάρχουν πολλές δηµοσιευµένες αναφορές για φθορές που προέκυψαν
κατά τη µεταφορά έργων τέχνης µε κύριες αιτίες την πτώση (shock), τους
κραδασµούς, τις δονήσεις, τον κακό χειρισµό και τις κλιµατολογικές αλλαγές, κυρίως
στα επίπεδα υγρασίας και θερµοκρασίας (Toishi, 1963 / Stolow, 1963 /Bumester
et.al., 1993).Οι απαιτήσεις για την ασφαλή µεταφορά και έκθεση έργων τέχνης
µεταξύ διαφορετικών κλιµατολογικών ζωνών είναι σύνθετες.
Η παρούσα εργασία εξετάζει τις παραµέτρους που συσχετίζονται µε τη συσκευασία
και µεταφορά µιας τόσο ιδιοσυγκρασιακής συλλογής, όσο εκείνη της Αγίας
Αικατερίνης στο Όρος Σινά. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στα επίπεδα σχετικής υγρασίας
και θερµοκρασίας καθόλη τη διάρκεια της µετακίνησης.

Η Αγία Αικατερίνη
Το Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης είναι το παλαιότερο εν ενεργεία χριστιανικό
µονάστηρι στον κόσµο. Για πάνω από δεκαεπτά αιώνες συνεχούς λειτουργίας έχει
αποτελέσει ένα από τα µεγαλύτερα κέντρα θρησκευτικού προσκυνήµατος του
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χριστιανικού κόσµου, ενώ διατηρεί µια µοναδική συλλογή σηµαντικών
θρησκευτικών και ιστορικών κειµηλίων. Το Μοναστήρι είναι γνωστό για τη συλλογή
του από χιλιάδες σπαράγµατα παπύρων, χειρόγραφα εικονογραφηµένα και
παλήµψιστα καθώς και αρχέτυπες και παλαίτυπες εκδόσεις. Πρόκειται για τη δεύτερη
σε µέγεθος και σηµαντικότητα συλλογή µετά της βιβλιοθήκης του Βατικανού.
Αλλά, η Αγία Αικατερίνη φιλοξενεί και µία µοναδική συλλογή εικόνων µε
σηµαντικά και αντιπροσωπευτικά δείγµατα από όλες τις περιόδους της Βυζαντινής
Τέχνης. Κοµµάτια αυτής της συλλογής έχουν εκτεθεί σε έντεκα διεθνείς εκθέσεις σε
Ευρώπη και Αµερική µετά το 1997, όταν για πρώτη φορά µια µικρή συλλογή
εικόνων βγήκε από τις πύλες της Μονής.
Μετά από προσεκτική µελέτη του ιστορικού των εκθέσεων αυτών, κατέστη σαφές ότι
όλοι οι Οργανισµοί που φιλοξένησαν εκθέσεις µε έργα από το Σινά επεδίωξαν, κάθε
φορά, να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή µεταφορά και έκθεσή
τους. Η προσέγγιση και οι µέθοδοι που ακολουθήθηκαν ήταν διαφορετικές κατά
περίπτωση.
Τα ζωγραφικά έργα σε ξύλινο φορέα είναι µεταξύ των περιβαλλοντικά πιο
ευαίσθητων αντικειµένων (Κnut, 1999).
Είναι, λοιπόν, επόµενο να ασχολείται κανείς ιδαιτέρως µε το περιβάλλον της
µεταφοράς και της έκθεσής τους.

Το Κλίµα
Το κλίµα της σιναΐτικης ερήµου είναι ιδιαίτερο και µπορεί να γίνει πολύ αφιλόξενο
για τον επισκέπτη. Συγχρόνως όµως έχει διαδραµατίσει κρίσιµο ρόλο στην
διατήρηση της µοναστηριακής αυτής συλλογής. Χαρακτηρίζεται από δριµύ ψύχος
τον χειµώνα και πολλή ζέστη το καλοκαίρι. Αυτή η ιδιοσυγκρασιακή κλιµατική ζώνη
έχει αποτελέσει το φυσικό περιβάλλον της Αγίας Αικατερίνης για πολλούς αιώνες.
Το Μοναστήρι έχει καταγράψει τις διακυµάνσεις της σχετικής υγρασίας και
θερµοκρασίας περίπου τριών ετών, αλλά ποτέ δεν είχε γίνει συστηµατική
επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων αυτών. Μέρος της παρούσας έρευνας
αποτέλεσε η αξιοποίηση και αξιολόγηση των ανωτέρω δεδοµένων αποκαλύπτοντας
µοναδικά για την περιοχή κλιµατολογικά µοτίβα και παρέχοντας µια σαφή εικόνα
των συνθηκών εντός και εκτός της εκκλησίας, αλλά και εντός του µουσείου και της
βιβλιοθήκης του συγκροτήµατος. Η γνώση των χαρακτηριστικών κλιµατολογικών

In t e r n a t i o n a l M e e t i n g ,
Athens 12/2006
ICONS: APPROACHES TO RESEARCH, CONSERVATION AND ETHICAL ISSUES
συνθηκών, που επικρατούν εντός των ορίων της Μονής, είναι απαραίτητη για την
αξιολόγηση του περιβάλλοντος στο οποίο έχουν εγκλιµατιστεί, ανά τους αιώνες, τα
οργανικής προελεύσεως έργα της συλλογής. Με στόχο τη διασφάλιση της
περιβαλλοντικής συνέχειας -βασική αρχή της προληπτικής συντήρησης- είναι
απαραίτητο το περιβάλλον, κατά τη µεταφορά και την έκθεση, να είναι ίδιο µε εκείνο
της Μονής. Οποιαδήποτε διακοπή αποτελεί σηµαντική απειλή για τη σταθερότητα
των διαστάσεων και κατ’επέκταση για τη γενικότερη κατάσταση των εικόνων και για
όλα τα υγροσκοπικά υλικά που συνθέτουν τα έργα της συλλογής (Kamba, 1993 /
Cassar, 1995). Σπάνια το ξηρό κλίµα της Αγίας Αικατερίνης συναντάται στα µέρη
όπου φιλοξενούνται εκθέσεις µε έργα της Μονής. Επιπλέον, σπάνια υπάρχει
µετρήσιµη φθορά στα δανεισθέντα αντικείµενα µε την επιστροφή τους στο χώρο της
Μονής, που να µπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον της µεταφοράς και πολλές φορές
και της έκθεσης. Η εργασία εξετάζει και αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις που είχαν
οι εκθέσεις αυτές στη συλλογή και επισηµαίνει τους πιθανούς κινδύνους στους
οποίους έχει εκτεθεί η συλλογή τα τελευταία δέκα χρόνια.

Το Πείραµα
∆εν είχε ποτέ συµπεριληφθεί µετρητής (data logger) σε κιβώτιο µεταφοράς εικόνων
για να καταγράψει τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας. Οι
συνθήκες αυτές ‘αντιγράφηκαν’, µε τηνκατασκευή ξύλινου κιβωτίου (κόντρα
πλακέ MDO –Medium Density Overlay) µε δεύτερο εσωτερικό τµήµα για τη
µεταφορά ξύλινων δειγµάτων, εγκλιµατισµένων στο περιβάλλον του Σινά για πολλές
δεκαετίες. Τα δείγµατα, µαζί µε ηλεκτρονικούς µετρητές που τοποθετήθηκαν σε
διαφορετικά σηµεία στο εσωτερικό του κιβωτίου, µεταφέρθηκαν οδικώς από το Σινά
στο Κάιρο και αεροπορικώς από το Κάιρο στην Αθήνα. Στη συνέχεια, µεταφορική
εταιρεία ανέλαβε τη µεταφορά τους, αεροπορικώς και οδικώς, στην βόρεια Αγγλία,
στο Πανεπιστήµιο Durham. Εκεί, στο χώρο του εργαστηρίου αποσυσκευάστηκαν τα
δείγµατα υπό ελεγχόµενες και καταγραφόµενες συνθήκες. Με τη χρήση κατάλληλης
συσκευασίας, η σχετική υγρασία βρέθηκε εντυπωσιακά σταθερή κατά τη διάρκεια
της µεταφοράς. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν αξιοπρόσεκτες µεταβολές στα επίπεδα
θερµοκρασίας, γεγονός που από µόνο του αποτελεί σοβαρή απειλή για τη
σταθερότητα των διαστάσεων υγροσκοπικών υλικών (Saunders et.al., 1991).
∆εδοµένα και παρατηρήσεις παρουσιάζονται στην εργασία.
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Συµπεράσµατα
Η αποµακρυσµένη τοποθεσία του Μοναστηριού της Αγίας Αικατερίνης και η
ξεχωριστή ατµόσφαιρα αποτελούν σηµαντική πρόκληση για την καλή συσκευασία
και ασφαλή µεταφορά των εικόνων της συλλογής, στο πλαίσιο προσωρινών
εκθέσεων σε διαφορετικές κλιµατολογικές ζώνες ανά τον κόσµο. Για να διασφαλιστεί
η άρτια διατήρηση της συλλογής, είναι απαραίτητο κάθε µετακίνηση να σχεδιάζεται
λεπτοµερώς και κανένα δάνειο να µη συµφωνείται, χωρίς προηγουµένως να έχει
αξιολογηθεί η κατάσταση κάθε αντικειµένου, καθώς και οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι
στους οποίους θα εκτεθεί το αντικείµενο κατά τη µεταφορά και την έκθεση. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τη συσκευασία και αποσυσκευασία. Η καλή
τεκµηρίωση είναι εξίσου απαραίτητη και ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται στα
πεδία που περιλαµβάνουν τα δελτία κατάστασης των έργων. Τις τελευταίες δεκαετίες,
ένας µεγάλος αριθµός ιδιωτικών εταιρειών έχει αναπτυχθεί, µε ειδέκευση στο
χειρισµό και την µεταφορά εργών τέχνης. Παρ’ότι επιδιώκεται η καλύτερη
αντιµετώπιση, είναι προφανής η έλλειψη ενιαίων κανόνων –προτύπων- για τη
συσκευασία και µεταφορά έργων τέχνης. Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Τυποποίησης (CEN – Comitι Europιen de Normalisation) να σχεδιάσει
πρότυπα σε αυτόν τον τοµέα θα συστηµατοποιήσει περαιτέρω τις διαδικασίες αυτές
µε απώτερο στόχο να διασφαλισθεί η ποιότητά τους.

