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Η 18η Απριλίου ορίσθηκε το 1983 από
την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο 
Μνημείων και Τοποθεσιών ως Παγκόσμια 
Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έτσι κάθε 
χρόνο, διοργανώνονται σ' όλο τον κόσμο 
εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση και 
εξοικείωση των πολιτών με τον πολιτισμό 
γνωστοποιώντας τα μνημεία κάθε χώρας. 
Ιδιαίτερα σημαντική επίσης είναι και η 
προώθηση της υπόθεσης προστασίας τους 
και της ένταξής τους στη σύγχρονη 
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή.



Η παγκόσμια αυτή ημέρα αφορά όλες 
τις κοινωνίες ανά την υφήλιο και 
αποτελεί μια αφορμή για την κοινωνική 
συνοχή και την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών. Έρχεται για να θυμίσει πως ο 
άνθρωπος πρέπει να συμφιλιωθεί με 
το παρελθόν  και να προσεγγίσει την 
ιστορία του λαού του. Ταυτόχρονα 
όμως να ενημερωθεί για άλλες 
κουλτούρες βρίσκοντας κοινές ρίζες και 
συνδετικά χαρακτηριστικά. 



ΑΞΙΑ
 Η πολιτιστική 

κληρονομιά αποτελεί 
μια μοναδική μαρτυρία 
ενός πολιτισμού, κάτι 
το οποίο της προσδίδει 
ιδιαίτερη αξία. Όλοι 
πρέπει να αντιληφθούν 
πως δίχως το 
παρελθόν δεν 
υφίσταται ούτε παρόν 
αλλά ούτε και μέλλον.



ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΥΛΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Συμπεριλαμβάνει την 
πολιτιστική 
και φυσική 
κληρονομιά, το 
πλήθος των μνημείων 
 και των διαφόρων 
εκθεμάτων που 
κοσμούν τα μουσεία. 

Είναι περισσότερο 
διευρυμένη, καθώς η 
γλώσσα ενός λαού 
αποτελεί τη μεγαλύτερη 
κληρονομιά που οφείλει 
να μεταλαμπαδεύεται 
από γενιά σε γενιά 
άθικτη. Γενικότερα όμως 
συμπεριλαμβάνει το 
πλήθος των ηθών, 
εθίμων και παραδόσεων.
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 Κατά γενική ομολογία ο ελληνικός 
πολιτισμός χαίρει σεβασμού και 
εκτίμησης σε ολόκληρο τον 
πλανήτη. Η μοναδικότητα του όσο 
και η ποιότητα και η δυναμική 
του, είναι γνωστή παντού. 
Γενικότερα ωστόσο επικρατεί μια 
ποικιλομορφία. Η εκτίμησή του 
είναι αδιαμφισβήτητη, 
καθώς συνδέει το χθες με το 
σήμερα και το αύριο. Η αδιαφορία 
προς την πολιτιστική κληρονομιά, 
όχι μόνο αφανίζει την ιστορία 
ενός έθνους αλλά καθιστά 
αδύνατη τη διατήρησή της. 



ΜΝΗΜΕΙΑ
 Ο κατάλογος Μνημείων 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO απαριθμεί 
1.115, σε 167 χώρες.

• Χαρακτηρίζονται σε 
φυσικά, πολιτιστικά 
και σε μικτές 
κατηγορίες.

• Η Ελλάδα, έχει 18, 
μνημεία, πολύ 
λιγότερα συγκριτικά 
με τις υπόλοιπες 
χώρες.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Ακρόπολις
Αθηνών
(1987)

Παλαιοχριστιανικά
κ’Βυζαντινά
μνημεία της

Θεσ/νίκης
(1988)

Άγιο
Όρος

(1988)

(1988)
Μετέωρα



Αρχ.Χώροι Μυκηνών κ’ Τίρυνθας
(1999)

Αρχ.Χώρος Δελφών (1987)

Αρχ.Χώρος Επιδαύρου (1988) Αρχ.Χώρος Αιγών (Βεργίνα)
(1996)



Μυστράς (1989) Αρχαία Ολυμπία (1989) Πυθαγόρειο κ Ηραίο Σάμου 
(92’)

Παλαιά Πόλη Κέρκυρας (2007) Αρχ.Χώρος Φιλίππων (2016)

Δήλος (1990) Μεσαιωνική πόλη Ρόδου (1988) Ν.Επικούριου Απόλλωνα (1986)



Μονή Δαφνίου  Μονή Οσίου Λουκά κ' Νέα Μονή Χίου (1990) 

Χώρα Πάτμου με τη  Μονή  Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου 

κ’  το Σπήλαιο της 
Αποκάλυψης (1999)



Μερικά από αυτά είναι: το Εθνικό 
Πάρκο Σιρετόκο, το Αρχαίο Δάσος 
Νήσου Γιακουσίμα, το Όρος Φούτζι, 
οι 103 Ναοί της Κίκκο και Τα Ιστορικά 
Χωριά των Περιοχών Σιρακάουα-Γκο 
και Γκοκαγιάμα.

ΑΣΙΑ
Στην Ασία η 
χώρα που έχει τα 
περισσότερα 
μνημεία, είναι η 
Ιαπωνία με 21.



ΕΥΡΩΠΗ
Η Ιταλία έχει 58 μνημεία, τα 
περισσότερα σε όλη την 
Ευρώπη αλλά και στον κόσμο. 
Ακολουθεί  η Γερμανία (51), 
Ισπανία (48) και η Γαλλία (45).

 Παλάτι Βερσαλιών

Καθεδρικός Ναός πόλης Άχεν

Σαγράδα Φαμίλια

Αξιοσημείωτο είναι, 
πως ακόμα και 
ολόκληρες πόλεις, 
έχουν μπει στη λίστα 
της χώρας τους.



ΙΤΑΛΙΑ
Κολοσσαίο Ρώμη Φλωρεντία

Τα βράχια της Ματέρα Πρωτοχριστιανικά μνημεία Αίτνα



Β. ΑΜΕΡΙΚΗ - ΜΕΞΙΚΟ
Τσιτσέν Ιτζά Πουέμπλα

Ουσμάλ – Αρχ.Πόλη των Μάγια Παλένκε



Ν. ΑΜΕΡΙΚΗ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Εθν. Πάρκο Σέρρα ντα Καπιβάρα Εθν. Πάρκο Ιγκουασού

Σαλβαδόρ Μπραζίλια



ΑΦΡΙΚΗ - ΑΛΓΕΡΙΑ
Αλγέρι Κάσμπα

Τζεμίλα Κοιλάδα Μ’Ζαμπ



ΩΚΕΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Πυραμίδα του Μπολ Όπερα του Σύδνεϋ 

Ουλουρού Νήσοι Χερντ και Μακντόναλντ



ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ

Ανά μικρά χρονικά διαστήματα, οι 
λίστες των μνημείων, ‘χάνουν’ ή 
‘παίρνουν’ νέα μέλη. Αυτό γίνεται 
γιατί, δικαίως, υπάρχουν δεύτερες 
σκέψεις, για το αν ένα μνημείο ή μια 
τοποθεσία αξίζει να θεωρείται ως 
Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά. 
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