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Τμήμα Ερωτήσεων 
Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 6695/19.5.2021 Ερώτηση με θέμα: 
«Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για να ενταχθεί η Σπιναλόγκα στον κατάλογο των 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO;»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 6695/19.5.2021 Ερώτησης του Βουλευτή κ. 
Βασίλη Κεγκέρογλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, 
σας γνωρίζουμε τα εξής:

To ICOMOS στην πολυσέλιδη αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας του Φρουρίου της 
Σπιναλόγκας σημειώνει ότι πρόκειται για έναν άρτια δομημένο και διεξοδικώς επεξεργασμένο 
φάκελο. Εντούτοις, εισηγείται τη μη εγγραφή του αγαθού στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO, εκφράζοντας μία σειρά από αντιρρήσεις και προβληματισμούς επί του ζητήματος. 
Οι Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, οι οποίες εργάστηκαν εντατικά για τη σύνταξη του φακέλου 
υποψηφιότητας και επεξεργάστηκαν τα θέματα της ενδιάμεσης αξιολόγησής του, ετοιμάζουν 
τεκμηριωμένη απάντηση στα θέματα που τέθηκαν από το ICOMOS.

Λαμβάνοντας υπόψη 1) την αρνητική εισήγηση του ICOMOS, με την οποία το ΥΠΠΟΑ 
διαφωνεί, 2) το γεγονός ότι η φετινή σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που 
αποτελείται από 21 κράτη μέλη, θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού διαδικτυακά 
λόγω της πανδημίας και 3) το γεγονός ότι η χώρα μας, καθώς δεν είναι μέλος της Επιτροπής, θα 
παρακολουθήσει τη σύνοδο με το θεσμικό ρόλο του παρατηρητή (observer), και ως εκ τούτου θα 
έχει ελάχιστη δυνατότητα παρέμβασης και υπεράσπισης της υποψηφιότητας, οι συναρμόδιες 
Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ έχουν εισηγηθεί από κοινού ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή και στη 
δεδομένη χρονική συγκυρία, είναι προτιμότερη η προσωρινή απόσυρση της υποψηφιότητας, 
προκειμένου να επανακατατεθεί το ταχύτερο δυνατόν και με τον επωφελέστερο για τη χώρα και το 
σημαντικό αυτό μνημείο τρόπο.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΔΒΜΑ
4. ΕΦΑ Λασιθίου
5. κ. Ε. Γερούση, Εθνική Συντονίστρια για τα Ελληνικά
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