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Θεσμικά
Κείμενα

• Σύμβαση για την Προστασία της
Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς

• Σύμβαση για τη διαφύλαξη της
Άυλης Πολιτισμικής
Κληρονομιάς

• Σύμβαση της Γρανάδας για την
Προστασία της Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς της Ευρώπης

• Συνθήκη του Μάαστριχτ -
διαφύλαξη, διάδοση και
ανάπτυξη του πολιτισμού στην
Ευρώπη

• Σύμβαση του Faro1 - η
πολιτιστική κληρονομιά στην
αειφόρο ανάπτυξη

• Ευρωπαϊκή Πολιτιστική
Σύμβαση

“ο πολιτισμός αποτελεί
θεμελιώδη καταλύτη της

αειφορίας, πηγή
νοήματος και ενέργειας,  

ανεξάντλητη πηγή
δημιουργικότητας και
καινοτομίας, καθώς και
σημαντικό πόρο για την

αντιμετώπιση των
προκλήσεων και την
εξεύρεση κατάλληλης

λύσης”



Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής
Κληρονομιάς-Συμβούλιο της

Ευρώπης και Ε.Ε
• Θεσπίστηκαν επίσημα ως πρόγραμμα

το 1991
• Ευρώπη μια κοινή κληρονομιά, 

ενίσχυση ευρωπαϊκής συνείδησης
• Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικής

μνήμης
• Άνοιγμα χώρων που δύσκολα ανοίγουν

στο κοινό
• Τα μνημεία εντάσσονται στην

κοινωνική ζωή του τόπου
• Προβολή τοπικής και ευρωπαϊκής

πολιτιστικής κληρονομιάς

• Συνεργασία ΥΠΠΟ με τοπική
αυτοδιοίκηση, ιδιωτικά μουσεία, 
πνευματικά κέντρα

• Τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε
Σεπτεμβρίου

• Δωρεάν είσοδος, Εκπαιδευτικά
προγράμματα

• Η Παρασκευή αφιερώνεται στα σχολεία

• Τόποι αθλητισμού, τόποι πολιτισμού
• Από τις ανταλλαγές των αγαθών στις

συναλλαγές στο διαδίκτυο
• Ο πολιτισμός στο τραπέζι
• Κρίσεις . Συνέχειες και ασυνέχειες

στην ιστορία
• Πρόσωπα του χρόνου



Πολιτισμική
Κληρονομιά
στην UNESCO

• Μνημεία Άυλης Παγκόσμιας
Πολιτισμικής Κληρονομιάς

• Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της
Άυλης Πολιτισμικής
Κληρονομιάς (Οκτώβριος
2003)

• Εγγραφή σε λίστα
• Ζωντανές εκφράσεις,  

προφορικές παραδόσεις, χοροί, 
τραγούδια, δρώμενα, γιορτές, 
τελετές, κατασκευές
χειροποίητες, παλιές τεχνικές.

• Κληρονομιές, πολιτισμικές
εκφάνσεις



Μαθητές, μικροί ερευνητές

• Τοπική κοινότητα
• Έρευνα
• Καταγραφή
• Παράδοση και τεχνολογία
• Θέματα λαογραφίας
• Παραδοσιακά επαγγέλματα
• Θρησκευτικά πανηγύρια
• Γαστρονομία
• Υφαντική
• Παιδικά παιχνίδια
• Παλιές τεχνικές

• Αξιοποίηση της χαμένης γνώσης
• Βιωματική γνώση
• Χρήση φυσικών υλικών
• Οικονομικά και περιβαλλοντικά

οφέλη
• Υλικά ανανεώσιμα ή και

ανεξάντλητα
• Οπτική αρμονία με το

περιβάλλον
• Η χρήση τους δεν οδηγεί στην

καταστροφή των δασών, την
κατασπατάληση ορυκτών
καυσίμων, στη μόλυνση

• Η γη είναι μη τοξική και τελείως
ανακυκλώσιμη
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Τεχνική «Τσατμάς»



Η κληρονομιά αφηγείται την ιστορία της
ανθρωπότητας

Sans-Souci Palace, a 200-year-old royal residence built by King Henri-Christophe 
of Haiti, near Cap-Haïtien


