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Θέμα: Καθεστώς προστασίας των Γεωλογικών Μνημείων της Ελλάδας 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 

με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό καταστροφής ενός μοναδικού γεωλογικού μνημείου, 
ιχνών βάδισης από πρώιμα ανθρωποειδή ηλικίας 5,7 εκατομμυρίων ετών στο Καστέλι 
Κρήτης, θα επιθυμούσα να εφιστήσω την προσοχή σας και να πράξετε τα δέοντα για την 
προστασία ενός σημαντικού κεφαλαίου της Ελλάδας, αυτό της γεωλογικής και φυσικής 
μας κληρονομιάς. Το εν λόγω περιστατικό καταστροφής που είχε ως απώτερο πιθανό 
σκοπό την εμπορία των ιχνών βάδισης είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου, ενός 
προβλήματος που ταλανίζει δεκαετίες τη χώρα. 

Κατ’ αρχάς ως Γεωλογικά Μνημεία ορίζονται οι γεωμορφές που κρίνονται σημαντικές 
για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, τη 
γεωλογική και πολιτιστική κληρονομιά. Τέτοια μνημεία θεωρούνται γενικά οι γεώτοποι, 
τα σπήλαια και οι καρστικές περιοχές, εμφανίσεις ρηγμάτων, σπάνιες επιφανειακές 
γεωμορφές, αξιόλογα κοιτάσματα, πετρώματα, ορυκτά, ορυχεία, λατομεία, 
παλαιοντολογικά κατάλοιπα, υδροφορείς, ποταμοί, λίμνες, φαράγγια και κάθε άλλο 
στοιχείο γεωλογίας που χρήζει μελέτης, προβολής και προστασίας. 

Εδώ και δεκαετίες τα γεωλογικά μνημεία της Ελλάδας ελλείψει επαρκούς νομοθετικού 
πλαισίου προστασίας καταστρέφονται από πράξεις χρυσοθηρίας, λαθροθηρίας, 
αρχαιοκαπηλίας, από δραστηριότητες βιομηχανιών ακόμη και από απλή άγνοια. 
Ενδεικτικά αναφέρω κάποια παραδείγματα. Πριν από 15 χρόνια αγροτικός δρόμος στην 
περιοχή της Όθρυος στη Μαγνησία διανοίχτηκε ακριβώς πάνω από ένα σημαντικό 
σπήλαιο. Σε περιοχή της Επιδαύρου με μοναδικής επιστημονικής αξίας απολιθώματα 
αμμωνιτών (απολιθωμάτων του Μεσοζωικού αιώνα) λειτουργούσε λατομείο. Σε 
αργιλωρυχείο της Μαγνησίας τοπική βιομηχανία εξορύσσει άργιλο, όπου περιέχονται 
απολιθώματα θηλαστικών ζώων με ηλικία 2 εκατομμύρια (μαμμούθ, ύαινες, άλογα, 
καμηλοπαρδάλεις, γαζέλες κ.ά.) και τα οποία θρυμματίζονται από τα σκαπτικά μηχανή-
ματα. Επίσης σε ένα πλήθος εξορυκτικών εργασιών και διανοίξεων δρόμων, όπου 
πραγματοποιούνται χωρίς επίβλεψη, κομμάτια της γεωλογικής μας κληρονομιάς που θα 
μπορούσαν να αναδειχθούν και να προσφέρουν στις τοπικές οικονομίες καταστρέφονται 
επί τόπου. 
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1. 

Αποδέκτες Κοινοποίησης Επιστολής 

Σίγρι Λέσβου, τηλ. 2251047033, email: lesvospf@otenet.gr 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λέσβου, 

2. 

Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810324366, email: 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 

info@nhmc.uoc.gr 

3. 

Κηφησιά, τηλ. 2108015870, email: goul@gnhm.gr 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, 

4. 

Λυγουριό Αργολίδας, τηλ. 2753022588, email: 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κωτσιομύτη, 

info@museum-kotsiomitis.gr 

5. 

Λεπτοκαρυά Πιερίας, τηλ. 2352031901, email: olympusmuseum@gmail.com 

Μουσείο Γεωλογικής Ιστορίας Ολύμπου, 

6. 

Αθήνα, τηλ. 2131337000, email: dirgen@igme.gr 

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 

7. 

Αθήνα, τηλ. 2107274418, email: secr@geol.uoa.gr 

Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (Ε.Κ.Π.Α.),  

8. 

Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310998450, email: info@geo.auth.gr 

Τμήμα Γεωλογίας (Α.Π.Θ.) 

9. 

Πάτρα, τηλ. 2610997922, email: geosecret@upatras.gr 

Τμήμα Γεωλογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών), 

10. 

Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Αθήνα, τηλ. 2107274862 

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία 

11. 

Αθήνα, τηλ. 2131306600, email: press@synigoros.gr 

Συνήγορο του Πολίτη 
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