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Η περσινή χρονιά, το 2018, ανακηρύχθηκε ως 
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το Έτος 
έδωσε το έναυσμα σε εμάς, την Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία Οργανισμών Συντήρησης , να 
προσκαλέσουμε τα μέλη μας να ανοίξουν τα 
εργαστήρια και τους χώρους εργασίας τους στο κοινό 
για μια ματιά "στα παρασκήνια" της δουλειάς των 
συντηρητών. Η ημέρα αυτή είχε τόση επιτυχία και η 
ανταπόκριση ήταν τόσο θετική, ώστε έγινε μια σταθερά 
στο Ευρωπαϊκό ημερολόγιο και τώρα   γιορτάζουμε τη 
δεύτερη Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης. Η Ημέρα 
αποτελεί την κατάληξη μιας εβδομάδας γεμάτης εκδηλώσεων και συζητήσεων στα 
κοινωνικά δίκτυα.  

Η πολιτιστική κληρονομιά ανήκει σε όλους μας, αντανακλάται στα αντικείμενα στα 
οποία δίνουμε αξία, στις δραστηριότητες που συμμετέχουμε και στους τόπους που 
φτιάχνουμε για εμάς. Βρίσκεται στην κληρονομιά που επιλέγουμε να αφήσουμε στις 
επόμενες γενιές. Ίσως ο πολιτισμός μας και η πολιτιστική μας κληρονομιά να μπορεί 
να παρομοιαστεί με μια σειρά από πατημασιές,  μας δείχνουν από πού ερχόμαστε και 
ποιος είναι ο προορισμός του ταξιδιού μας﮲  και είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε 
το μονοπάτι καθαρό, έχουμε το χρέος της φροντίδας του.  

Η σύγχρονη πρακτική της συντήρησης βασίζεται στο σεβασμό για την ακεραιότητα 
της ύλης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και των αξιών που της προσδίδουν 
σημασία. Μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία μεγάλης έντασης κατά την αποτύπωση 
των στιγμών πριν και μετά τη συντήρηση, αλλά στην πραγματικότητα η αληθινή 
ένταση βρίσκεται στα μικρά και προσεκτικά βήματα που με επιδεξιότητα κάνουν οι 
συντηρητές στην καθημερινή τους εργασία. Μπορεί να πρόκειται για προληπτικά 
μέτρα, όπως είναι οι συμβουλές για το χειρισμό, την πρόσβαση και την αποθήκευση 
των αντικειμένων, ή και περίπλοκες επεμβάσεις και διαδικασίες.  

Επαγγελματίες συντηρητές, από διάφορες ειδικότητες, είναι ενθουσιασμένοι που 
έχουν τη δυνατότητα για ακόμα μια φορά να ανοίξουν τις πόρτες τους και να σας 
παρουσιάσουν τη δική σας πολιτιστική κληρονομιά υπό τη δική τους φροντίδα. Σας 
προσκαλούμε να τους επισκεφτείτε, να τους ρωτήσετε και να το χαρείτε. 


