
 

Ηράκλειο, 5-12-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς την κα. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Θέμα: Αθέμιτη πρακτική Βρετανών αρχαιολόγων στο  Οροπεδίου Λασιθίου  

Σε δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο1 αναφέρεται ότι ο Δήμαρχος Οροπεδίου 

Λασιθίου, κ. Στεφανάκης μιλώντας σε τοπική εφημερίδα κατήγγειλε υπέρβαση από 

Βρετανούς αρχαιολόγους, της απλής άδειας ενημέρωσης που είχαν λάβει στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικού προγράμματος για παλαιότερες έρευνες στον Μινωικό Οικισμό στην 

περιοχή Καρφί του οροπεδίου Λασιθίου και καταπάτηση, όπως λέει, νόμων 

προστασίας τόσο των αρχαιοτήτων όσο και των ανήλικων μαθητών. 

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο άρθρο, οι Βρετανοί ζήτησαν από μαθητές του 

Γυμνασίου-Λυκείου Τζερμιάδων να τους προσκομίσουν χάρτες του Οροπεδίου 

Λασιθίου υποδεικνύοντας τις περιοχές που σύμφωνα με την προφορική παράδοση και 

την γνώση των παππούδων και των γονέων τους βρίσκονται πιθανές αρχαιότητες 

μινωικής εποχής. Πρόκειται για τις περιοχές που ο Δήμος και οι κάτοικοι 

υποδεικνύουν στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές στο πλαίσιο του μνημονίου 

συνεργασίας με το όνομα «Δικταία» που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου 

Οροπεδίου Λασιθίου και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη που 

περιλαμβάνει ήδη – από ελληνικά χέρια και Έλληνες επιστήμονες – γεωλογικές 

έρευνες πεδίου, αρχαιολογικές ανασκαφές, τεκμηρίωση, συντήρηση αλλά και 

πρόβλεψη για τη δημιουργία χώρου που θα φυλάσσονται τα πιθανώς πολύ σημαντικά 

ευρήματα που θα προκύψουν. 

Ο Δήμαρχος δήλωσε στο άρθρο ότι «οι αποικιοκρατικές λογικές και αντιλήψεις εκ 

μέρους των Βρετανών αρχαιολόγων ξένων και ύποπτων συμφερόντων ανήκουν σε 

περασμένους αιώνες. Στην περιοχή διεξάγεται επίσημη έρευνα του Δήμου και του 

Υπουργείου Πολιτισμού βάσει του μνημονίου συνεργασίας και καμία ξένη 

αντιπροσωπεία και ιδιαίτερα η Βρετανική δεν δικαιούται να παρεισφρήσει 

εκμεταλλευόμενη μάλιστα την αθωότητα των παιδιών μας και την καλή πρόθεση των 

εκπαιδευτικών τους. Η εργαλειοποίηση μικρών παιδιών για άντληση πληροφοριών 

που έχει και διαχειρίζεται μόνο το ελληνικό κράτος μέσω των αρμόδιων φορέων του, 

Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμοι κλπ. είναι αποτρόπαια και καταδικαστέα πράξη. Τα 

ξένα κέντρα συμφερόντων αντί να ακολουθήσουν τη νόμιμη οδό δια του υπουργείου 

Πολιτισμού, επιχείρησαν να μετατρέψουν τα παιδιά μας σε πιθανούς αθέλητους 

πληροφοριοδότες». 

 
1 https://www.anatolh.com/2022/11/21/athemiti-praktiki-vretanon-archaiologon-katangellei-o-

dimarchos-oropediou-lasithiou/ 
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Μετά την ενημέρωση του κ. Στεφανάκη, οι αρμόδιες έδωσαν εντολή για άμεσο 

τερματισμό αυτών των δραστηριοτήτων στην περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου, 

«προκειμένου να προστατευτούν οι μαθητές αλλά και η μελλοντική πολιτιστική τους 

κληρονομιά». 

Όπως επισημαίνει στο άρθρο ο κ. Στεφανάκης, οι ίδιοι αρχαιολόγοι είχαν έλθει 

πέρυσι στο Οροπέδιο Λασιθίου προχωρώντας σε ανασκαφές χωρίς προηγουμένως να 

έχουν λάβει τις σχετικές άδειες από το Ελληνικό Κράτος. Σε συνεργασία τότε με την 

Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, ο Δήμος είχε ειδοποιήσει τις 

αστυνομικές αρχές που επενέβησαν. 

Ερωτάσθε κα. Υπουργέ: 

Τι ενέργειες θα γίνουν ώστε να αποφευχθούν τέτοια παρατακτικά γεγονότα; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




