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ΕΝΝΟΙΑ

Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή του

παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα σε μεταβολές των

μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική

κλίμακα. Τέτοιου τύπου μεταβολές περιλαμβάνουν στατιστικά

σημαντικές διακυμάνσεις ως προς τη μέση κατάσταση του

κλίματος ή τη μεταβλητότητα του που εκτείνονται σε βάθος

χρόνου δεκαετιών ή περισσότερων χρόνων.



ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ;

Οφείλεται σε φυσικές διαδικασίες, όπως επίσης και σε

ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις στο κλίμα.



ΠΩΣ ΤΗ ΒΙΩΝΟΥΜΕ;

 Ακραία καιρικά φαινόμενα 

(παρατεταμένοι καύσωνες & ραγδαίες βροχοπτώσεις)

 Ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές

 Πλημμύρες, λιώσιμο πάγων κλπ



ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ;

 Με άμεσο ή έμμεσο τρόπο

 Επιπτώσεις ορατές με 2 βασικούς τρόπους: 

1) Άμεσες φυσικές επιπτώσεις στον τόπο / κτίριο /  
πολιτιστικά τεκμήρια

2) Επίδραση στην κοινωνική δομή & τους οικοτόπους

 Φθορές σε μνημεία & μουσειακά εκθέματα



ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;

 Να κατανοήσουμε την ευπάθεια των

υλικών & των αντικειμένων μας.

 Να παρακολουθούμε τις αλλαγές.

 Να προστατεύσουμε τα πολιτιστικά

τεκμήρια & την κληρονομιά μας εν

γένει.



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ

 Λειτουργεί από το 2017 και στεγάζεται στο κτίριο των

παλαιών φυλακών.

 Αποτελεί έναν σημαντικό πολιτιστικό χώρο τόσο για την

περιοχή, όσο και για την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά εν

γένει.

 Σύγχρονος μουσειακός σχεδιασμός.

 Οφείλει να προστατεύει & να διατηρεί τα εκθέματά του βάσει

σύγχρονων μεθόδων.



ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

 Υλικά κατασκευής αντικειμένων που

«αντιδρούν» σε παράγοντες φθοράς

(αυξομειώσεις της θερμοκρασίας –

υγρασίας, η βιολογική διάβρωση, ο

άνθρωπος κ.ά).

 Ανάγκη για παρακολούθηση &

προστασία της συλλογής.

μετρήσεις που θα διενεργηθούν 
μέσω μηχανημάτων 



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ – ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ 
ΔΗΜΗΤΡΗ & ΛΕΓΚΩΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ

 Συλλογή άγνωστη σε αρκετούς

 Πλήθος αντικειμένων (πίνακες ζωγραφικής & γλυπτά)

 Παρακολούθηση συνθηκών & κατάστασης διατήρησης των 

πολιτιστικών τεκμηρίων 

 Πρόληψη & ανάδειξη της συλλογής 



«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ»

Δίνει έμφαση . .

στη διάσωση & προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που

απειλείται από την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της

στις μεθόδους διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών και προστασίας

τους εν γένει.



«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ»

Στοχεύει . .

στη σωστή ενημέρωση & ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου

δυναμικού που ασχολείται με τον πολιτισμό για τις συνέργειες

περί προστασίας μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς

στην προσέλκυση νέων επιστημόνων & εκπαιδευτικών που

επιθυμούν να αυξήσουν τις γνώσεις στο αντικείμενο της

προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών μνημείων, αλλά

και να διευρύνουν τις δεξιότητές τους στη διατήρηση αυτών

με τη χρήση νέων τεχνολογιών



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών και σχέδιο δράσης
για την ορθή προστασία και διαφύλαξη των πολιτιστικών τους
τεκμηρίων.

Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων και Summerschool με
δράσεις πεδίου περί προστασίας και διατήρησης των
πολιτιστικών μνημείων και αντικειμένων.

Δημιουργία ενός οδηγού που θα αποτελέσει πρότυπο και για
άλλους συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς.



«ΕΝΕΡΓΕΙΝ & ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΝ» 

Αγκάλιασμα πιλοτικής εφαρμογής που θα αποτελέσει πρότυπο

σχέδιο δράσεων και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Ουσιαστική εμπλοκή με την τοπική κοινωνία και συνεργασία

ανθρώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προστασία

και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αναγκαιότητα παρακολούθησης & διαφύλαξης των

πολιτιστικών τεκμηρίων της περιοχής μας.

Ανάδειξη & προβολή των κατάλληλων μεθόδων.

Εκπαίδευση & μεταφορά αυτής της γνώσης.




