Τι είναι άυλη πολιτιστική κληρονομιά;
Ο τρόπος που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα πράγματα γύρω του, τη
σχέση του με τη φύση, το σύμπαν, την κοινωνία, αποτυπώνεται στα υλικά
πολιτιστικά αγαθά που παράγει. Ιδιαίτερα όμως αποτυπώνεται στα άυλα
αγαθά, δηλαδή στις ζωντανές πολιτισμικές εκφράσεις. Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά είναι η ζώσα παράδοση.
Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά αναγνωρίζεται ως τέτοια όταν συγκροτεί
κοινότητες, όταν δηλαδή οι άνθρωποι δηλώνουν ότι είναι κομμάτι της
ταυτότητάς τους, ότι τους παρέχει την αίσθηση πως ανήκουν σε μια διακριτή ομάδα, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού, της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της ανθρώπινης δημιουργικότητας σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη.
Με ζωντανό και δυναμικό χαρακτήρα, αυτή η κληρονομιά μεταβιβάζεται
από γενιά σε γενιά, αναπροσαρμόζεται συνεχώς από τις κοινότητες και
τις ομάδες σε συνάρτηση με τις ανάγκες τους, το περιβάλλον τους και την
αλληλεπίδρασή τους με τη φύση και την ιστορία τους. Οι επιλογές που
-ρητά ή υπόρρητα- εκφράζονται στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά καθορίζουν τη ζωή και το μέλλον των κοινωνιών που επιτελούν στοιχεία της.
Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά έχει ιδιαίτερη αξία για τις σημερινές
κοινωνίες διότι:
• ο βιωματικός χαρακτήρας της και η αμεσότητα των εκφράσεών της την
καθιστά πρόσφορο πεδίο στο οποίο μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα
όλων για τη συμμετοχή τους στον πολιτισμό.
• παρέχει ιδέες και γνώσεις για την αειφορική διαχείριση ζωτικών φυσικών. Υποδεικνύει πρακτικά τρόπους για ενδογενή ανάπτυξη με σκοπό τη
διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας, αλλά και στη δυνατότητα αξιοποίησης των φυσικών πόρων από τις μελλοντικές γενιές, καθώς
εκφράσεις της απαντούν ικανοποιητικά σε δύο από τα πιο σημαντικά
ζητούμενα των σύγχρονων κοινωνιών: τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικολογική ισορροπία.
• αναγνωρίζει κανείς στις εκφράσεις της την ταυτότητά του και τη δυνατότητά του να συμμετέχει στις αξίες και στις ιδέες της κοινωνίας καθώς
και στην παραγωγή και απόλαυση των πολιτιστικών αγαθών. Η πολιτιστική κληρονομιά, και ιδιαιτέρως η άυλη, δίνει την αίσθηση της συνέχειας, παρέχοντας σύνδεση με το παρελθόν και το μέλλον, ενώ ταυτόχρονα
συνεισφέρει στην αυτογνωσία, αλλά και την κοινωνική συνοχή, βοηθώντας τα άτομα να νιώθουν κομμάτι της κοινωνίας στην οποία διαβιούν.
• προάγει την επικοινωνία και τον διάλογο μεταξύ των λαών, καθώς γίνεται ορατή η ομοιότητα, αλλά και η διαφορετικότητα με έναν βιωματικό
και ευχάριστο τρόπο.
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