
Πολύτροπη Γλώσσα - http://politropi.greek-language.gr/

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά UNESCO

Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά UNESCO

Ο Εκπαιδευτικός Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών
(UNESCO) επιζητεί να προωθήσει την αναγνώριση, προστασία και διατήρηση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία έχει σημαντική αξία για τον άνθρωπο. Ο όρος
«Πολιτιστική Κληρονομιά» αναφέρεται σε μνημεία, ομάδες κτισμάτων και χώρων με ιστορική,
αισθητική, αρχαιολογική, επιστημονική, εθνολογική ή ανθρωπολογική αξία.

Η Συνθήκη για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO στις 16 Νοεμβρίου 1972. Με την
υπογραφή της, τα κράτη αναγνωρίζουν ότι οι χώροι που βρίσκονται στην εθνική επικράτειά
τους και έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αποτελούν, με κάθε
επιφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, παγκόσμια κληρονομιά
«για την προστασία της οποίας είναι υπεύθυνη η διεθνής κοινότητα, που πρέπει να εργαστεί
ως σύνολο για αυτό τον σκοπό».

Η αποστολή της UNESCO είναι να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να υπογράψουν τη Συνθήκη
του 1972 για να εξασφαλίσουν την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τους
αλλά και να δημιουργήσουν συστήματα ελέγχου που θα αναφέρουν σε τακτική βάση την
κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι χώροι παγκόσμιας κληρονομιάς στην επικράτειά τους.
Επίσης, η UNESCO βοηθά τα κράτη να προστατεύσουν τους χώρους αυτούς παρέχοντας
τεχνική βοήθεια, επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και έκτακτη οικονομική βοήθεια σε
χώρους που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Μέσω του Διεθνούς Οργανισμού προωθείται η
παρουσίαση σε παγκόσμιο επίπεδο της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της
ανθρωπότητας και ενθαρρύνεται η διεθνής συνεργασία για τη διαφύλαξη της.

Τα μνημεία που συγκαταλέγονται στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς επιλέγονται
και εγκρίνονται βάσει της αξίας τους ως τα καλύτερα παραδείγματα της δημιουργικής ευφυΐας
του ανθρώπου. Αποτελούν τεκμήρια μιας σημαντικής ανταλλαγής ανθρώπινων αξιών και
παρέχουν μια μοναδική ή τουλάχιστον εξαιρετική μαρτυρία μιας πολιτισμικής παράδοσης ή
ενός πολιτισμού που ζει ακόμα ή έχει εξαφανισθεί. Είναι άμεσα συνδεδεμένα με σημαντικά
στάδια της ανθρώπινης ιστορίας και για το λόγο αυτό έχουν εξέχουσα οικουμενική αξία και
αποτελούν τμήμα της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας.

Ιστοσελίδα Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Unesco
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Ασκήσεις

1. Οργάνωση πρότζεκτ: Διαβάστε το κείμενο που αναφέρεται στις δράσεις της UNESCO
για τη διατήρηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

● Για ποιους λόγους η UNESCO αναλαμβάνει υπό την προστασία της την
πολιτιστική κληρονομιά;

● Ποιες δράσεις οργανώνει;
● Αναζητήστε στην ιστοσελίδα της UNESCO τον Κατάλογο της Παγκόσμιας

Κληρονομιάς. Εργαστείτε σε ομάδες, προκειμένου να επιλέξετε ένα μνημείο,
ελληνικό ή ξένο, και να το παρουσιάσετε με ένα πολυτροπικό κείμενο. Το κείμενο
θα έχει στόχο να ενημερώσει τους μαθητές του σχολείου σας σχετικά με το
μνημείο και να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους να το επισκεφτούν. Φροντίστε να
υιοθετήσετε το κατάλληλο για την περίσταση ύφος, βλ. και Έκφραση-Έκθεση  Α΄
λυκείου, σ. 154-155.
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