ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης το 1952. Σπούδασε
Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και
εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στο Πανεπιστήμιο του Clermont - Ferrand II
στη Γαλλία με θέμα «Η πόλη των Χανίων (Κυδωνία) στη μινωική και γεωμετρική
Περίοδο (3000 – 700 π. Χ.)». Η προϊστορική Κρήτη παραμένει το πεδίο του
επιστημονικού της ενδιαφέροντος καθώς διεξάγει συστηματική ανασκαφική έρευνα
ενός μινωικού ανακτορικού κέντρου, που βρίσκεται στο λόφο του Καστελλίου, στα
Χανιά.
Η Δρ. Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη έχει υπηρετήσει ως αρχαιολόγος από το 1975
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το 1990 έγινε Διευθύντρια της ΚΕ΄
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δυτικής Κρήτης. Κατά το
διάστημα 2000 – 2003 υπήρξε Διευθύντρια και της ΚΓ΄ Εφορείας και του
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Από το Φεβρουάριο του 2009 ως τον Οκτώβριο
του 2014 διετέλεσε Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(Αναπληρώτρια: 2009 – 2010).
Το Μάρτιο του 2015 διορίστηκε Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ το Φθινόπωρο του ίδιου έτους
διορίστηκε Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Από την παρούσα θέση της προάγει την διαχείριση της ελληνικής πολιτιστικής
κληρονομιάς αλλά και του σύγχρονου πολιτισμού. Ως πρόεδρος του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Μουσείων και του Κεντρικού
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, συμμετέχει αποφασιστικά στη διαμόρφωση και
την εφαρμογή της πολιτιστικής πολιτικής της χώρας. Επιπλέον η ουσιαστική εμπλοκή
της στα οικονομικά και διοικητικά θέματα του Υπουργείου, επηρεάζει καίρια την
ισόρροπη και βιώσιμη έκφραση της παραπάνω πολιτικής προς όφελος του συνόλου
της κοινωνίας.
Στο πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματίας, συντονίζει τη διοργάνωση εκθέσεων
ελληνικών αρχαιοτήτων στο εξωτερικό και συμβάλλει καθοριστικά στην εγκαθίδρυση
και την επέκταση ήδη υπαρχουσών πολιτιστικών συνεργασιών με άλλες χώρες. Τα
τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει αξιοσημείωτη δραστηριότητα στο συντονισμό των
προσπαθειών της Ελλάδος για τον επιτυχή επαναπατρισμό αρχαιοτήτων, την
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και την αποτροπή λεηλασίας και
βανδαλισμού μνημείων, ενώ υπηρέτησε ως εκλεγμένη πρόεδρος της Επικουρικής
Επιτροπής της σχετικής Σύμβασης ΟΥΝΕΣΚΟ 1970 από το Σεπτέμβριο του 2015 ως
το Μάιο του 2017.

