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Η ομιλία είναι στα αγγλικά 

 

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα η έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς 
συνεχώς  διευρύνεται.  Το  1931  ο  καταστατικός  χάρτης  της  Αθήνας  και  το  1964  η 
χάρτα  της  Βενετίας  αναφέρονταν  σε  «μνημεία  και  χώρους»  και  αντιμετώπιζαν 
θέματα  αρχιτεκτονικής  κληρονομιάς.  Με  γρήγορους  ρυθμούς  η  αντίληψη  αυτή 
μετεξελίχθηκε  και  ο  όρος  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  επεκτάθηκε  για  να 
συμπεριλάβει  και  κτηριακά συγκροτήματα,  βιομηχανικά  κτήρια,  την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, καθώς επίσης και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του 20ου αιώνα. Η 
προσθήκη της έννοιας των ιστορικών κήπων αποτέλεσε άλλο ένα βήμα προς αυτήν 
την  κατεύθυνση. Ωστόσο,  πέρα από  την  ενσωμάτωση αυτής  της  έννοιας,  μόνο με 
την ιδέα και τον όρο ‘πολιτιστικό περιβάλλον’ τονίζεται η άρρηκτη σχέση μεταξύ του 
πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Σήμερα η ανθρωπολογική προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς συμβάλλει στη  
θεώρησή της ως ενός συνόλου ποικίλων, σύνθετων και αλληλένδετων εκφάνσεων. 
Η  ίδια  αυτή  θεώρηση  αντανακλά  την  ποικιλομορφία  των  πολιτιστικών  αγαθών, 
όπως  αυτά  αναδείχθηκαν  στις  συμβάσεις  της  UNESCO  του  2003  και  2005. 
 
Η αναζήτηση του ‘μηνύματος’ των πολιτιστικών αγαθών βρίσκεται τώρα στο κέντρο 
του  ενδιαφέροντος.  Τούτο  προϋποθέτει  την  αναγνώριση  των  κοινωνικών  και 
ηθικών  αξιών,  πεποιθήσεων  και  μύθων  των  οποίων  η  άϋλη  κληρονομιά  αποτελεί 
έκφραση  και  έκφανση.  Η  σπουδαιότητα  και  αξία  των  αρχιτεκτονικών  ή  αστικών 
κατασκευών  και  η  μεταμόρφωση  του  φυσικού  τοπίου  ως  αποτέλεσμα  των 
ανθρώπινων παρεμβάσεων συνδέονται ολοένα και πιο πολύ με θέματα ταυτότητας.  



 
 
Γίνεται  μάλιστα  ευρέως  αποδεκτό  ότι  η  διασφάλιση  της  άϋλης  και  υλικής 
πολιτιστικής  κληρονομιάς  αποτελεί  θεμελιώδες  συστατικό  για  την  προστασία  της 
πολιτιστικής μας ταυτότητας.  
 
Μέσα  από  τέτοιες  σκέψεις  που  στηρίχθηκαν  σε  συγκεκριμένες  ανά  τον  κόσμο 
εμπειρίες  προέκυψε  μια  πληρέστερη  προσέγγιση  για  την  καλύτερη  εκτίμηση  της 
άϋλης  κληρονομιάς  ως  πηγής  πολιτιστικής  ταυτότητας,  ποικιλομορφίας  και 
δημιουργικότητας. 
 

Ο Dr. Mounir Bouchenaki πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο του Αλγερίου και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στην Αρχαιολογία και 
Αρχαία Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Aix-en-Provence (Γαλλία). Από το 1965 και εξής 
εργάστηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων της Αλγερίας, αρχικά ως βοηθός ερευνητής και στη 
συνέχεια ως γενικός επιμελητής. Μεταξύ 1975 και 1981 διετέλεσε γενικός διευθυντής και 
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καλών Τεχνών, Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων του 
Υπουργείου Πολιτισμού της Αλγερίας. Η καριέρα του στην UNESCO ξεκίνησε το 1982 ως 
υπεύθυνος προγραμμάτων στη διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς. To 1992 ορίστηκε  
διευθυντής του Τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το 1999 του Κέντρου Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς και το 2000 ανέλαβε τα καθήκοντα του βοηθού γενικού διευθυντή του τομέα 
του Πολιτισμού της UNESCO. Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου για τη Μελέτη της 
Προστασίας και της Συντήρησης των Πολιτιστικών Αγαθών (ICCROM) εκλέχθηκε το 2006. 
Είναι μέλος του ICOM και ICOMOS από το 1967. 
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