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Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Την Κυριακή 18 Απριλίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών.
Καθιερώθηκε από την UNESCO και από το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών
ICOMOS, έχοντας στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της πολιτείας για τα
πολιτιστικά αγαθά, υλικά και άυλα αλλά και την ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική και
πολιτιστική ζωή.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης με αφορμή τον εορτασμό
της Παγκόσμιας Ημέρας Μνημείων και Τοποθεσιών, δήλωσε: «Η πολιτιστική μας
κληρονομιά υλική και άυλη αποτελεί την ταυτότητά μας το μέλλον μας. Ταξιδεύει από γενιά
σε γενιά και λειτουργεί ως σήμαντρο της ιστορικής μνήμης. Έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε
ένα τόπο που κάθε σπιθαμή του εδάφους του μαρτυρεί ιστορία και πολιτισμό. Το νησί μας
και ειδικότερα η πόλη μας με έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς, που αποτέλεσε τον
φωτοδότη σε όλη την οικουμένη, βρίθει μνημείων που έχουν διαδραματίσει τεράστιο ρόλο
στο διηνεκές των αιώνων.
Εκτός από τους ιστορικούς τόπους με παγκόσμια ακτινοβολία, -Κνωσσός, Φαιστός, Αρχαία
Ελευθέρνα, Ζάκρος, Γόρτυνα, Αγία Τριάδα, Τύλισσος και πολλοί άλλοι-, μνημεία υπάρχουν
παντού. Αρχαία ιερά και εξωκλήσια σε απάτητες βουνοκορφές, αλλά και στο βυθό του
πελάγου μας στα λιμάνια μας, αρχαιολογικά ευρήματα ανεκτίμητης αξίας, κάποια από τα
οποία φιλοξενούνται στο ήδη υπάρχον Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι ένα προνόμιο μοναδικό
που επιβάλλει την επιτακτική υποχρέωση της προστασίας αυτής της κληρονομιάς.
Ο τόπος μας υπερηφανεύεται για το πλήθος μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων που
βγήκαν στο φως από ανασκαφές και η αξιοποίηση αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς
αποτελεί μέσο ανάπτυξης του τόπου μας. Η διασφάλιση επισκεψιμότητας όλων των
αρχαιολογικών χώρων δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες ανά τον κόσμο, της
άμεσης γνωριμίας τους με τη ιστορία του τόπου μας».

Ο Πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς, αναφέρθηκε ότι, με την ισχυρή πεποίθηση ότι ο
Πολιτισμός αποτελεί θεμέλιο λίθο για της βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και πάνω απ’ όλα για την
ταυτότητα του Γένους και την εθνική οντότητά μας, θεωρούμε χρέος μας να συνεισφέρουμε
σε κάθε οργανωμένη προσπάθεια για την ανάδειξη του πολιτισμού μας. Ο εορτασμός της
Παγκόσμιας Ημέρας Μνημείων και Τοποθεσιών είναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε
πως η συνύπαρξη των πολλών και «διαφορετικών» εκφράσεων της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς αλλά και η διαφύλαξη και φροντίδα της, αποτελεί συλλογική ευθύνη και
καθήκον όλων μας.
Η Διοίκηση του ΟΛΗ ΑΕ, στέλνει το μήνυμα ότι η πολιτιστική κληρονομιά παραμένει
δάσκαλος και οδηγός, η εσωτερική μας δύναμη, η ευσυνειδησία και η υπερηφάνεια μας και
υπογραμμίζει ότι αυτό που κράτησε τον ελληνισμό όρθιο μέσα στους αιώνες είναι η δύναμη
της παράδοσής του, που τροφοδοτείται από την παρουσία μνημείων της στο περιβάλλον του
καθημερινού ανθρώπου.

