
ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΑΠΕΔΕ  & ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 20-04-2016 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: 

Μια διεπιστημονική υπόθεση που μας αφορά, δράσεις 

ευαισθητοποίησης 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η πολύ δραστήρια ΠΑΠΕΔΕ, με αφορμή την 18η Απριλίου που  

έχει ορισθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων 

και Τοποθεσιών ως Παγκόσμια Ημέρα των Μνημείων, πρότεινε 

στη Διεύθυνσή μας τη συνδιοργάνωση της σημερινής εσπερίδας 

με σκοπό την επιμόρφωση, την ευαισθητοποίηση και κατ’ 

επέκταση την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών μας στο σημαντικό 

θέμα της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι το κληροδότημά μας από το 

παρελθόν, είναι αυτό  που ζούμε σήμερα, και αυτό που θα 

περάσουμε στις μελλοντικές γενιές. Είναι πηγή έμπνευσης που 

ανεξάρτητα από τον τόπο και το χρόνο όπου δημιουργήθηκαν τα 

μεγαλειώδη μνημεία του πολιτισμού ανήκουν σε όλους τους λαούς 

του κόσμου.  

Η σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς εξαρτάται από τις 

προσπάθειες κάθε γενιάς να την ανακαλύψει και να την ερμηνεύσει 

απ’ την αρχή. Πρόκειται για μια αλυσίδα κοινής γνώσης και 

εμπειρίας που δεν πρέπει να σπάσει ποτέ. Μόνο έτσι θα μπορέσει 

η πολιτιστική κληρονομιά να είναι μια ζωντανή δύναμη, που μας 

συνδέει άρρηκτα με το παρελθόν μας και μας βοηθά να 

διαμορφώσουμε το μέλλον μας, εμπλουτίζοντας την αίσθηση της 

ταυτότητας και τροφοδοτώντας τη δημιουργικότητά μας.  

Σε μια χώρα σαν τη δική μας με τόσα μνημεία και μακραίωνο 

πολιτισμό η ανάδειξή τους και η προστασία τους αποτελούν 

βασικό στόχο της Εκπαίδευσης.  

Αυτό αποτυπώνεται και στα προγράμματα σπουδών όχι μόνο με 

τη διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων, αλλά και 

με την εισαγωγή  στις  Βιωματικές Δράσεις του επιστημονικού 

πεδίου «Πολιτισμός και δραστηριότητες Τέχνης».  

Άλλωστε, με την καθιέρωση των Βιωματικών Δράσεων στο Γ/σιο 

και των  Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο, ως αυτόνομων 



διδακτικών αντικείμενων στο ωρολόγιο πρόγραμμα, δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές  μέσα από την ενεργοποίησή τους να 

αναπτύξουν κοινωνικές, γνωστικές και μεθοδολογικές δεξιότητες, 

να αξιοποιούν παλιές και νέες εμπειρίες, για να κατανοούν σε 

βάθος τα θέματα που μελετούν, να θέτουν ερωτήματα και να 

διατυπώνουν συμπεράσματα. 

Θεωρώ, λοιπόν, πολύ επιτυχημένη και ουσιαστική την επιλογή της 

ΠΑΠΕΔΕ να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται 

να αναλάβουν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είτε ως 

θέμα στις Βιωματικές Δράσεις είτε ως Project.  

Θεωρώ, επίσης, πολύ επίκαιρη την επιλογή του θέματος, καθώς 

στις μέρες μας στη διεθνή σκηνή γινόμαστε μάρτυρες  

περιστατικών ολοσχερούς καταστροφής μνημείων, μουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων. Όμως, ακόμα κι όταν τα μνημεία του 

παρελθόντος αντέχουν στον χρόνο, ο κίνδυνος να χαθεί το νόημά 

τους για πάντα παραμένει, αν η γνώση που έχει ενσταλαχτεί μέσα 

τους δεν διατηρείται και δεν μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. 

Είναι, λοιπόν, πιο αναγκαίο από ποτέ να διδάξουμε στους μαθητές 

μας την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αξία της 

προστασίας  των επιτευγμάτων του ανθρώπου. 

Να τους εκπαιδεύσουμε να σέβονται τα μνημεία και να 

αποφεύγουν το βανδαλισμό τους, να θεωρήσουν την προστασία 

τους ηθική υποχρέωση προς την επόμενη γενιά. 

Οι διοργανωτές λοιπόν της σημερινής εσπερίδας δεν περιορίζονται 

μόνο στην οργάνωση ενός συνεδρίου μία φορά το χρόνο, αλλά 

βρίσκουν αφορμές για να αναδείξουν ζητήματα εκπαίδευσης και 

πολιτισμού, αλλά και να ενισχύσουν τους εκπαιδευτικούς στο 

διδακτικό τους έργο με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της εσπερίδας. 

 

Θανάσης Φαλούκας 

Δ/ντης ΔΕ Β΄ Αθήνας 

  


