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Κάρπαθος, 8.07.2019 

Προς 
Την Υπουργό Πολιτισμού   «Η ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ ΟΛΟΧΡΥΣΗ   
      ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΟ ΧΟΡΤΑΡΙ!» - ΝΑ  

ΜΗ ΔΟΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΦΙΑΡΤΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 
ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΕΠΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

Κοιν.  ΕΦΑ Ρόδου  
Τα μέσα ενημέρωσης 

 
Θέμα: Αρχαία πόλη στα Κατελύματα Αφιάρτη Καρπάθου: επίκειται καταστροφή της με 

ενδεχόμενη εμπλοκή της εφορίας. 

Σχετ.: 

(1) Έγγραφο ΕΦΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ/ΤΠΚΑΜ/325657/232438/7103/1110/19.06.2019 (συνημ.) 

(2) Έγγραφο Καρπαθιακού Κέντρου και Πολιτισμού (ΚΚΕΠ) της 30.5.2019, 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ/294070/209307/6368/31.05.2019 [δεύτερος αρ. πρωτ. 

325627/232418/7101/18.06.2019] 

(3) Έγγραφο Καρπαθιακού Κέντρου και Πολιτισμού (ΚΚΕΠ) της 6.6.2019, 

31657/232438/7103/18.06.2019 

 

Εξοχότατη κ. Υπουργός, 

Με έκπληξη και απορία (γύρω από θεσμικούς ρόλους και πρακτικές προστασίας των αρχαίων) 

ελάβαμε το υπ. αρίθ. σχετ. 1. Δεν θα σταθούμε σε (συχνά ανακριβείς, παραπειστικές λεπτομέρειες). 

Θα επισημάνουμε μονάχα τα ουσιώδη: 

(1) Αντί να μας πληροφορήσουν ότι δρομολογήθηκε η ένταξη του χώρου σε ζώνη Α και ανεστάλη 

κάθε εργασία, ύστερα από τις δικές τους διαπιστώσεις και ενέργειες που είχαν προηγηθεί 

(βλ. κυρίως σχετ. 3.2 ανακήρυξης χώρου σε αρχαιολογικό οικισμό), και τις ημέτερες 

επισημάνσεις (σχετ. 2, 3), προβάλλουν διάφορα προσχήματα δικαιολόγησης των 

διαδικασιών που προφανώς μάλλον παρά ενδεχομένως θα καταλήξουν στην 

τσιμεντοποίηση της αρχαίας πόλεως! 

(2) Παραδέχονται ωστόσο την ύπαρξη της πόλεως που εξάλλου, πέραν από τα αρχαιολογικά 

κατάλοιπα, τεκμηριώνεται από πηγές και βιβλιογραφία (ιστορικούς και πανεπιστημιακούς 

καθηγητές, εικ. 1, 2). Παραδέχονται δηλαδή: (α) «Κατελύματα» = απομεινάρια αρχαίου 

οικισμού που σαρώθηκαν από τους ιδιοκτήτες και όπως παραδέχονται έμειναν μόνο κάποια 

θεμέλια («πλησιέστερα προς τη θάλασσα», λέει, ενώ βρίσκονται στην καρδιά της πόλεως!) 

πάνω στις πλάκες, χωρίς να αναγνωρίζουν ότι οι αρχαίοι πάντα έκτιζαν πάνω σε πλάκες για 
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λόγους στατικότητας.  (β) Παλαιοχριστιανική βασιλική (βλ. σχετ. 3, εικ. 5) που όμως την 

τοποθετούν σκόπιμα εκτός οικισμού! (γ) Νεκροταφείο λαξευτών τάφων. 

(3) Παραλείπονται όμως άλλα στοιχεία της πόλεως, όπως άλλα θεμέλια σε άλλες τομές και 

πλήθος άλλων εκτός τομών, καθώς και συναφών κινητών ευρημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων ακέραιων κεραμικών αντικειμένων (λίχνων κ.λπ., βλ. λ.χ. εικ. 3 και 

πληθώρας νομισμάτων, βλ. λ.χ. εικ. 2)· νεκροταφείο λιθοπερίβλητων τάφων 

ανακαλυφθέντων από το Πανεπιστήμιο Θράκης, τα νεώρια (σχετ. 3, εικ. 6,7). 

(4) Πέντε μέρες μετά το έγγραφο  μας (σχετ. 3) ειδοποιείται η ιδιοκτήτρια όχι για το αποτέλεσμα 

των τομών και την παρεπόμενη άδεια, αλλά για την έναρξη διενέργειας συστηματικής (;) 

ανασκαφής «προκειμένου να εξετάσουμε τη δυνατότητα και τον τρόπο οικοδόμησης». Μα 

ο χώρος/οικισμός που ανακηρύχθηκε από την ΕΦΑ αρχαιολογικός μπορεί να είναι 

«οικοδομήσιμος»;  Και σε κάθε περίπτωση εάν δεν είναι ζώνη Α, να ανακηρυχθεί άμεσα σε 

Α· τη στιγμή μάλιστα που ζώνες Α έχουμε πάνω σε όρη, όπως η Σήσαμος, μακριά από την 

πόλη των Πηγαδίων.  

(5) Τα περί αιτήσεων οικοδόμησης από το 2008 και μέχρι 2019 και συναφών προθέσεων ή 

ενεργειών της ΕΦΑ εμείς τώρα τα ακούμε, με το συνημμένο έγγραφο και δεν τα θεωρούμε 

σημαντικά για την ουσία που είναι ή σε κάθε περίπτωση προστασία της αρχαία πόλεως, 

προτού επιληφθούν τα ένδικα μέσα. 

(6) Αποτελεί άμεση ανάγκη η ένταξη της πόλεως σε ζώνη Α, όπως και του Καταγρού (βλ. πιο 

κάτω § 5.β), αφού (άκουσον άκουσον!) ακόμη και η άγονη, βραχώδης και δασώδης περιοχή 

Σήσαμος νοτίως των Πηγαδίων αποτελεί ζώνη Α.  

(7) Οι βολές κατά του Καρπαθιακού Κέντρου Έρευνας και Πολιτισμού (αστική εταιρεία ΥΠΠΟ, 

που επί 22 χρόνια συμβάλλει στην προστασία/σωτηρία των τοπικών αρχαίων) είναι 

ανοίκειες, αντί εκφράσεως ευχαριστιών για την προστασία της κληρονομιάς  (αρ. 3 

Καταστατικού) όπως προβλέπει το Σύνταγμα (ακόμα και αναφορικά με το κάθε απλό πολίτη), 

την οποία κληρονομιά άλλωστε η ΕΦΑ Ρόδου μάλλον αδυνατεί να την προστατέψει αφού 

δεν υπάρχει αρχαιολόγος στο νησί. Ο σχετικός ρόλος του ΚΚΕΠ είναι επιβεβλημένος και οι 

αφορισμοί εναντίον του  παρέλκουν! 

(8) Ως πρόεδρος του ΚΚΕΠ και πανεπιστημιακός καθηγητής της αρχαιολογίας, και τέως 

επιμελητής αρχαιολογίας στην Εφορία Σπάρτης, επί 50 χρόνια πασχίζει πάνω στην έρευνα 

και προστασία των τοπικών αρχαιοτήτων, και με δεκάδες βιβλία κ.α. δημοσιεύσεις έβαλε το 

νησί στον παγκόσμιο αρχαιολογικό χάρτη. Η πλειονότητα των ευρημάτων στον τοπικό 

μουσείο αποτελούν ευρήματα του υπογραφομένου, και χάρτες είναι αναρτημένοι εκεί. Το 

όνομα Μελάς δεν υπάρχει πουθενά! Ποια ανταμοιβή;  

(9) Αναφέρεται ότι ο υπογράφων κατά κόρον (και προφανώς αδίκως) αποστέλνει συνέχεια 

(εννοείται ενοχλητικά) έγγραφα στην ΕΦΑ. Ωστόσο πάντοτε τέτοια έγγραφα είναι επίκαιρα 

και χρήσιμα και στοχεύουν στη βοήθεια της εφορίας για την προστασία της αρχαιολογικής 

κληρονομιάς (βλ. Βιτώρη στην Ακρόπολη, «Καρπαθιακά Χρονικά», τ. Ι). Απαντήσεις δεν 

είχαμε ποτέ. 

Πιο κάτω η απάντηση γίνεται πιο αναλυτικά, κατά παράγραφο (§)  

§ 1.  Τα άσχετα περί Μινωικών ευρημάτων Μελά και Καταγρού (απέχοντος 1 χιλ. από τα 

Κατελύματα) που με τις ευλογίες ΕΦΑ μερικώς κατεστράφη υπό De Falco αποβλέπουν προφανώς 

στο να δείξουν πόσο καλά και με πόσο ενδιαφέρον ασχολούνται με την περιοχή. Που αν είναι έτσι 
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δεν θα έπρεπε ούτε κατά διάνοια να «αγγίξουν» την αρχαία πόλη που είναι στο επίκεντρο αυτή της 

περιοχής. Όταν μάλιστα υπογραμμίζεται το ενδιαφέρον τους για την πόλη, αναγνωρίζοντας την 

ύπαρξή της, το θρησκευτικό της κέντρο και το νεκροταφείο της, και παραλείποντας τα νεώρια της 

παραλιμάνιας πόλης (βλ. σχετ. 3). 

§ 2.  Στις τομές που αναφέρονται εδώ, όπου έγιναν - λ.χ. στο διώροφο Φιλιππούση στον 

Καταγρό δεν έγιναν, όπως διαβεβαίωνε παρουσία μας τον ιδιοκτήτη ο αρχαιοφύλακας. Σε δυο άλλες 

περιπτώσεις (Πολιάτσες, Λιμνοπόταμο) κτίστηκαν φωτοβολταϊκά πάνω σε αρχαία με δική του τηλε-

αυτοψία και τηλε-αδειοδότηση, όπως δείχνουν σχετικά έγγραφα στην πολεοδομία. Σπανίως είδαμε 

αρχαιολόγο (βλ. παρακάτω). - Κακώς η 4η ΕΒΑ  το 2008 ζήτησε εγγράφως τη διενέργεια 

δοκιμαστικών τομών πάνω στην αρχαία πόλη, με προοπτική την (προφανώς εξασφαλισμένη) 

οικοδόμηση! Τη σκυτάλη πήρε εφέτος η ΕΦΑ Δωδ, και νά σου οι απροσδόκητες και παράνομες 

τομές! – Η αρχαία πόλη δεν είναι φυσικά «οικόπεδο» ούτε προσφέρεται ως οικοδομήσιμος χώρος! 

– Ο αδούλευτος φυσικός βράχος, έστω και μετά τη σάρωσή του από μηχανικά μέσα, αποτελεί 

αναπόσπαστο αρχαιολογικό μέρος της πόλεως. Όχι «πιθανά», αλλά βέβαια θεμέλια διακρίνονται 

και σε άλλες τομές, καθώς και πληθώρα άλλων αλλού στην επιφάνεια, όσα διέφυγαν την επέλαση 

των μηχανημάτων σάρωσης· και τα συναφή κεραμικά όστρακα σε όλη την πόλη είναι χιλιάδες! Όλα 

τούτα (αρχιτεκτονικά και κεραμικά) έχουν καταγραφεί και αποτυπωθεί από το Πανεπιστήμιο 

Θράκης υπό τη διεύθυνση του υπογράφοντα λίχνος (εικ. 3). – Για προφανείς λόγους η ΕΦΑ Δωδ 

σπεύδει τώρα εκ των υστέρων και υπαναχωρούσα να προγραμματίζει ανασκαφική έρευνα, που θα 

«δείξει τη δυνατότητα οικοδόμησης». Είναι αυτονόητο ότι η ανασκαφή αυτή έπρεπε να γίνει πριν 

την καταστροφή των «Κατελυμάτων» της πόλεως από τους ιδιοκτήτες, η οποία άφησε κατά την ΕΦΑ 

Δωδ μονάχα «αδούλευτους βράχους».  

§ 3.  Εμείς δεν ισχυριζόμεθα τίποτε! Διαπιστώνουμε και ενημερώνουμε ή προειδοποιούμε 

ότι μετά μέχρι τώρα δεδομένα, όπου η εμπλοκή της ΕΦΑ είναι προφανής, η αρχαία πόλη πηγαίνει 

«κατά κρημνόν!»: (α) γίνεται αποδεκτή από την ΕΦΑ αίτηση της ιδιοκτήτριας για τσιμεντοποίηση 

της αρχαίας πόλης· (β) Η ΕΦΑ ζητά από την ιδιοκτήτρια να γίνουν τομές πάνω στην αρχαία πόλη, 

προκειμένου να οικοδομήσει· (γ) γίνονται τομές πάνω στην αρχαία πόλη που τάχα θα μετατραπούν 

επιτηδείως σε ανασκαφή, άραγε για να κερδηθεί χρόνος υπέρ του ιδιοκτήτη; (δ) είναι προφανές ότι 

χωρίς την παρέμβαση του ΚΚΕΠ ίσως το κτίριο θα είχε ήδη θεμελιωθεί. – Ανασκαφή πάνω σε 

«πλάκες», όπως τις αποκαλούν και σε συναφείς αβαθείς υποθέσεις, όσες έχουν απομείνει από τη 

σάρωση, σημαίνει ολοκλήρωση της καταστροφής από τη σάρωση. Η πόλη στα Κατελύματα δεν είναι 

αστικό οικόπεδο. Είναι μια σημαντική αρχαιολογική θέση που όπως παντού στον κόσμο κρίνεται 

διατηρητέα, και η ΕΦΑ Δωδ αντί να την έχει στη ζώνη Α και να τη φροντίζει προχωρεί στην 

καταστροφή της με αμετροεπείς και ανώφελους παραλληλισμούς με τις «τρύπες» ανάμεσα σε 

κτίρια, που ούτως ή άλλως τσιμεντοποιούνται και σχεδόν ποτέ εμείς δεν είδαμε διατήρηση αρχαίων 

μετά τη σωστική ανασκαφή. Εσχάτως μάλιστα σε οικόπεδο της πρώτης γωνίας αριστερά 

ανεβαίνοντας από τον ΟΤΕ στα Πηγάδια είδαμε αρχαία θεμέλια μη ανεσκαμμένα, που την άλλη 

βρέθηκαν επιχωματωμένα! – Δεν γνωρίζουμε καμία περίπτωση απαλλοτρίωσης. 

§ 4α.  Δεν τιμά την ΑΥ (και εκθέτει το ΥΠΠΟ) όχι τόσο η «χρονοβόρα» διαδικασία ανακήρυξης 

σε αδόμητη ζώνη Α, όσο η απουσία, λέει, «μεγάλης πυκνότητας αρχαιοτήτων»! Η δικαιολογία είναι 

πρωτοφανής και ύποπτη. Εδώ, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχουν ανακήρυξε σε ζώνη Α ένα βουνό 

«Σήσαμος» εντός του περιαστικού δάσους Ν των Πηγαδίων, και φτωχοί άνθρωποι βρίσκουν το 

μπελά τους. Δεν αμφισβητείται η αρμοδιότητα του δημοσίου για παρόμοια θέματα. Έχει όμως 
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ευθύνη (και υφίσταται κριτική) για σωστές επιλογές και παρεμβάσεις, όπως έχουν σύμφωνα με το 

Σύνταγμα οι πολίτες και οι κοινωνικοί θεσμοί, όπως το ΚΚΕΠ που βρίσκεται υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ 

και το αρθ. 3 του Καταστατικού του επιβάλλει την προστασία και της αρχαιολογικής κληρονομιάς. 

Σε κάθε περίπτωση, καμιά δημόσια υπηρεσία δεν αποτελεί μονοπωλιακή και χωρίς έλεγχο 

διαχείριση των κοινών και δεν είναι αποκλειστική και ανεξέλεγκτη εξουσία μέσα στην κοινωνία. Το 

συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να μείνουμε έξω από αντεγκλήσεις  (και ενδεχομένως από ένδικα 

μέσα) και να κοιτάξουμε να περισώσουμε την αρχαία πόλη με συναντήληψη «ομόνοια και αγάπη»! 

– Ας μην παραπληροφορούν και παραποιούν! Εμείς δεν ζητούμε κοινοποιήσεις για «κάθε ενέργεια 

ή μη» της ΕΦΑ Δωδ, αλλά κοινοποιήσεις μονάχα για ό,τι αφορά δικιές μας παρεμβάσεις! 

§ 4β.  Το ΚΚΕΠ δεν υποστηρίζει ούτε δικαιούται να υποκαθιστά δημόσιες υπηρεσίες. 

Δικαιούται όμως και υποχρεούται από Σύνταγμα και το Καταστατικό του να επισημαίνει, να 

παρεμβαίνει νομίμως και να ενημερώνει το ΥΠΠΟ για καθετί που απειλεί η καταστρέφει το 

αρχαιολογικό περιβάλλον του νησιού. Αυτό έχει πολλάκις υπογραμμιστεί και καλό είναι να μην 

επανερχόμεθα. – Πέραν τούτου όλο και κάποιος πρέπει να «υποκαθιστά» την αρχαιολογική 

υπηρεσία, τη στιγμή που αυτή λάμπει δια της απουσίας της από την Κάρπαθο, παρά την ύπαρξη 

σχετικού μουσείου. Και μη μου πείτε ότι  υπάρχει αρχαιολόγος για την Κάρπαθο, εδρεύουσα στην 

Ρόδο, και «όλα μέλι γάλα». Πώς άραγε ενεργεί; Με υπερπόντια τηλεπικοινωνία; Η όπως πράγματι 

συμβαίνει, την υποκαθιστά ο αρχαιοφύλακας; Πράγμα που είναι και παράνομο και 

«αντιπαραγωγικό», με τις εντολές, που φαίνεται να παίρνει ή να μη παίρνει και να ενεργεί 

αυτοβούλως: διενέργεια ή μη τομών κατά το δοκούν, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνω σε αρχαία 

κ.ά. «ών ουκ έστιν αριθμός!».  

§ 5α.  Δεν έχουμε προσωπικά με την Αρχ. Υπηρεσία, ούτε καταφερόμεθα «άδικα και 

αδικαιολόγητα» για πολλοστή φορά. Ούτε υποβαθμίζουμε το ρόλο της. Θα έπρεπε όμως να μας 

ευγνωμονούν που επί 50 χρόνια και χωρίς καμιά ανταμοιβή στεκόμαστε στο πλαϊ τους για την 

προστασία των αρχαιοτήτων του νησιού, όταν αυτοί είναι απόντες, και επιπλέον συχνά όποτε 

εμφανιστούν ή δεν εμφανιστούν, κατά την άποψη μας, δεν είναι επ’ωφελεία των αρχαίων. 

Αναφέρουμε λίγα παραδείγματα (μη επαναλαμβάνοντας τα Κατελύματα): 

(α) Παρά τις επανειλημμένες έγγραφες παρεμβάσεις του ΚΚΕΠ η Ακρόπολη έχει γεμίσει με βίλλες 

και άλλα σπίτια (βλ. εικ. 4 και βλ. «Καρπαθιακά Χρονικά», τ. Ι). Τελευταία το ισοδομικό παραλιμάνιο 

τείχος της που ειδοποιήσαμε την ΕΦΑ και ήλθε, παραμένει χωρίς φροντίδα και «κρέμεται να πέσει». 

Τα μπάζα και τα υγρά απόβλητα του δημοτικού νεκροταφείου εξακολουθούν να ρίχνονται πάνω σ’ 

αυτό. Όταν επιμείναμε στην επιβεβλημένη στερέωση του τείχους, οι «τηλε-υπεύθυνη» Εφορία δεν 

φαίνεται να το ζήτησε από το Υπουργείο, διότι λέει, είναι δύσκολη η προσέγγιση του τείχους από τη 

μεριά της ακτής (εικ. 5)!  

(β) Ο αρχαιοβριθής και πρόσφορος για αρχαιολογικό πάρκο και τουριστική αξιοποίηση κατεστράφη 

επίσης σε μεγάλο βαθμό, πλην του οικισμού περιλαμβάνει   νεκροταφείο που μέρος του ανεσκάφη 

από την ΕΦΑ. Έκτισε τουριστικά καταλύματα Ιταλός επενδυτής με υπαιτιότητα και της Εφορίας που 

χορήγησε άδεια οικοδόμησης πάνω σε αρχαία κατάλοιπα. Εμάς πάντως μας έστειλε αναίτιο και 

σκόπιμο σήμα διακοπής, όταν με το Πανεπιστήμιο Θράκης σκάβαμε στον Καταγρό, ενώ είχαμε δύο 

άδειες από το ΥΠΠΟ! Για να σωθεί ένα δίχωρο ρωμαϊκό κτίριο (που τελικά κατεστράφη από τον 

Ιταλό, βλ. εικ. 6) κανονίσαμε ραντεβού επί τόπου στην Κάρπαθο με την προϊσταμένη ΕΦΑ, ακόμη 

την περιμένουμε να εμφανιστεί. Αυτό ως δείγμα ως προς το ποιος ενδιαφέρεται και ποιος τηλε-

απουσιάζει! 
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(γ) Οι Κάμποι της Παναγιάς γέμισαν με τομές της Εφορίας προκειμένου μεγαλοξενοδόχοι να 

εγείρουν ξενοδοχεία. Εμείς εξ αρχής προβάλλαμε αντιρρήσεις στην Εφορία και στον Εισαγγελέα και 

για λόγους νομιμότητας (δεν υπάρχουν τίτλοι, το ακίνητο ανήκει σε όλα τα χωριά και όχι μόνο στο 

Απέρι και την εκκλησία του, υπάρχουν αρχαιότητες στις τομές, όπως η ίδια η Εφορία έχει αναφέρει), 

ιδιαίτερα όταν το πρόσφατο τσουνάμι αποκάλυψε εκτεταμένους τοίχους υστερορωμαϊκών κτιρίων 

(εικ. 7). Τους γράψαμε αναλυτικά για τα τελευταία, καμιά απάντηση ή έστω κοινοποίηση, αφού 

διαμαρτύρονται ότι τάχα τους υποκαθιστούμε και δεν δικαιούμεθα απαντήσεως! 

§ 5β.   Ποτέ δεν κατά-φερθήκαμε κατά της ΕΦΑ. Ανα-φερθήκαμε μόνο, «πολλάκις» πράγματι, 

όπως γράφει η ΕΦΑ, σε περιπτώσεις αδιαφορίας, απουσίας και συναφών καταστροφών των 

αρχαιοτήτων του νησιού.  Δεν είχαμε λόγο και προσωπικό όφελος να καταφερόμεθα  κατά της ΕΦΑ, 

και μάλιστα «άδικα και αδικαιολόγητα». Μοναδικός στόχος η προστασία της κληρονομιάς.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν στοχοποιούμε εμείς την Εφορία, υποβιβάζοντας τον ρόλο 

της, πράγμα που σημαίνει ότι, διαρκώς απούσα από την νήσον, με όσα κάνει ή δεν κάνει υποτιμά 

ίδια το εαυτό της! 

Εμείς ποτέ δεν απειλήσαμε ούτε κάναμε μηνήσεις σε κανένα. Επισημάνσεις και 

προειδοποιήσεις κάνουμε, για τη σωτηρία των αρχαίων. Στην περίπτωση της υπαλλήλου που 

αναφέρεται, της υπεύθυνης του πρωτόκολλου η αλήθεια είναι ότι της ζητήσαμε τηλεφωνικώς τον 

αρ. πρωτ. του εγγράφου - σχετ. 3, που το είχε ήδη πάρει, αλλά αρνήθηκε να μας τον δώσει, 

παραπέμποντάς μας στην αρχαιολόγο Πατσιαδά. Δεν κατανοώ γιατί μια αρμόδια υπάλληλος στέλνει 

τον πολίτη να ψάχνει άλλη (μη αρμόδια) υπάλληλο για ένα ζήτημα που κατά τον Νόμο και τον 

υπαλληλικό κώδικα αφορά μόνο την ίδια. Κατανόηση βρήκα στον Υπουργό που παραδέχτηκε ότι 

τέτοιες συμπεριφορές εντός του ΥΠΠΟ δεν γίνονται δεκτές. Κατόπιν τούτου η ΕΦΑ με έψαχνε για να 

μας δώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου.  Απ’ ότι φαίνεται, το ζήτημα με την ετερο-πρωτοκόλληση (δύο 

αριθμοί πρωτοκόλλου: 31.52019 και 18.6.2019) και την άρνηση να δώσουν σχετικό αριθμό στο 

έγγραφο της 6.6.2019 δημιουργήθηκε εσκεμμένως με σκοπό να δείξει ότι η απόφαση της ΕΦΑ για 

περαιτέρω έρευνα μετά τις τομές προηγήθηκε των δικών μας εγγράφων.  

Για μηνύσεις ούτε απειλήσαμε (ή εισαγγελικές κοινοποιήσεις σε κάποια έγγραφά μας ποτέ 

δεν υλοποιήθηκαν) ούτε πραγματοποιήσαμε. Αντίθετα με την ΕΦΑ που αναίτια και με ανεξήγητο 

πάθος μας έσυρε στα δικαστήρια της Ρόδου (τρεις αρχαιολόγοι της ΕΦΑ), από τα οποία 

αθωωθήκαμε πανηγυρικώς! 

Τα σχετικά 2 και 3 και άλλα προηγούμενα έγγραφά μας τα αποστέλνουμε ή τα κοινοποιούμε 

στα αρμόδια υπηρεσιακά και καθ’ ύλην όργανα του κράτους, και όχι αλλού όπως ο Δήμος ή ο 

τοπικός αρχαιοφύλακας, στους οποίους εμείς ουδέποτε τα κοινοποιήσαμε. Επειδή ιδιαίτερα στο 

έγγραφό σχετ. 1 περιέχονται ευαίσθητες (και απόρρητες) πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα και 

ψευδείς κατηγορίες που μας διασύρουν, ιδιαίτερα στην μικρή κοινωνία της Καρπάθου, 

παρακαλούμε να εξευρεθεί τρόπος απόσυρσης αυτών των κοινοποιήσεων, προκειμένου να 

αποφευχθεί προσφυγή σε ένδικα μέσα.  

Με τιμή, 

 

Ο Πρόεδρος του ΚΚΕΠ 

Καθ. αρχαιολογίας Μανώλης Μελάς 

Εικ. 1 – 4 σελίδες 
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Εικ. 2 – 2 σελίδες  
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ΥΣΤΕΡΟΡΩΜΑΪΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 
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Εικ.  3 Ελληνορωμαϊκός λίχνος από την πόλη στα Κατελύματα.  

Δεκάδες άλλοι βρέθηκαν, καθώς και πολλά αγγεία  

που κάποια από αυτά έχουν μεταφερθεί στο μουσείο Καρπάθου. 

 

Εικ. 4 Ακρόπολη Καρπάθου 2019. Έχει γεμίσει με αυτοκινητόδρομους, βίλλες και κατοικίες (για να 

τονιστεί το μέγεθος της ζημιάς ονοματίσαμε όλα τα κτίσματα «βίλλες», ενώ βέβαια μονάχα το κτίριο 1 θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί «βίλλα»), χωρίς καμιά προστασία από την Α.Υ., η οποία άλλωστε είναι άφαντη 

από το νησί. Μόνο το κτίριο 2 είναι παλιό και απλά νέο-σοβατισμένο. Τέτοιο κτίσμα ήταν παλιά και στη 

θέση της βίλλας 1. Ο υπογεγραμμένος παρακολούθησε την πορεία των εργασιών καταστροφής, έβγαλε 

φωτογραφίες και έγραψε επανειλημμένως στη ΕΦΑ Δωδ. Καμιά ενέργεια, καμιά απάντηση! (βλ. 

«Καρπαθιακά Χρονικά, τ. Ι) Το κτίριο 3 ξεκίνησε από μια παράγκα και είναι πιά έτοιμο σπίτι με τους 

ιδιότητες να χτίζουν τη νύχτα, την ώρα που αρμόδιος φύλακας και οι προϊστάμενοί του… «εκοιμούντο»! Τα 

4 και 5 χτίστηκαν επί παρθένου εδάφους, δίπλα στο ναό της Λινδίας Αθηνάς! 
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Εικ. 5 Μοναδικό στην Κάρπαθο ισοδομικό παραλιμένιο τείχος στη ΒΑ άκρη της Ακρόπολης. Δεινοπαθεί από 

δημοτικά μπάζα και υγρά απόβλητα. Κινδυνεύει να καταρρεύσει. Η Α.Υ. αδιαφορεί και απουσιάζει. 

Διατάσσει όμως τον φύλακα να… επιληφθεί του ζητήματος, όπως και της μη περαιτέρω ανεγέρσεως 

επαύλεων επί της Ακροπόλεως! 

 

Εικ. 6 Ο πανέμορφος και αρχαιοβριθής Καταγρός, όπου έχουν διενεργήσει ανασκαφές η ΕΦΑ και 

το Παν. Θράκης, τσιμεντώθηκε και ξενοδοχο-ποιήθηκε από Ιταλούς που φαίνεται δεν βρήκαν 

ικανοποιητική αντίσταση από την Α.Υ., αν και έχτιζαν πάνω στα αρχαία, τα οποία είχαν ήδη 

εντοπιστεί και αποτυπωθεί από την ομάδα επιφανειακή έρευνας του ίδιου Πανεπιστημίου. 
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Εικ. 7 Τμήμα μεγάλου υστερορωμαϊκού κτιρίου στους Κάμπους της Παναγιάς. 


