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Η περιοχή στην οποία αναφέρεται ο κ. Μ. Μελάς εντάσσεται στον κηρυγμένο 
Αρχαιολογικό Χώρο της Νοτιοανατολικής Καρπάθου (βλ. η΄σχετικό). Στον ευρύτερο 
αρχαιολογικό χώρο έχουν εντοπιστεί διάσπαρτες μινωϊκές εγκαταστάσεις (Μ. Melas, The 
Islands of Karpathos, Saros and Kasos in the Neolithic and Bronze Age, Göteborg1985, 27-
40), σε δύο από τις οποίες, στους «Φούρνους» και στο «Κοντοκέφαλο»  έχει 
πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα από τον κ. Μ. Μελά. Η μία από τις δύο ανασκαφές, στη 
θέση Κοντοκέφαλο, έγινε σε συνεργασία με την Εφορεία μας. Οι μινωϊκές θέσεις βρίσκονται 
σε αρκετή απόσταση από την ακτή, ενώ οι αρχαιότητες στις οποίες αναφέρεται ο κ. Μ. 
Μελάς εκτείνονται κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, στο νοτιοανατολικό άκρο του 
Αρχαιολογικού χώρου, στον κόλπο Μακρύς Γιαλός και βορειότερα αυτού. Πρόκειται για 
λείψανα παλαιοχριστιανικού οικισμού, ο οποίος είναι γνωστός από παλαιότερους ερευνητές 
και ονομάζεται χαρακτηριστικά «Κατελύματα», που σημαίνει ερείπια. Από τον οικισμό έχουν 
κατά καιρούς εντοπιστεί και ερευνηθεί από την Εφορεία υπόγειοι παλαιοχριστιανικοί τάφοι, 
όπως στο χώρο του αεροδρομίου και βορειότερα σε ιδιόκτητο οικόπεδο (οικ. De Falco/ 
πρώην Βιργινίας Λάμπρου και Αθανασίας Πηλείδη). Κοντά επίσης στο αεροδρόμιο έχουν 
εντοπιστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τα οποία έχουν 
περιφραχθεί από την Εφορεία και έχει τοποθετηθεί ενημερωτική πινακίδα (βλ. φωτογραφία 5 
στην επιστολή του Μ. Μελά). Περίφραξη και πινακίδα αντικαταστάθηκαν πριν μερικά χρόνια 
(2013). 

Τόσο στην περιοχή του Μακρύ Γιαλιού, όσο και στον υπόλοιπο Αρχαιολογικό Χώρο 
της Νοτιοανατολικής Καρπάθου, αλλά και σε όλους τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς 
χώρους του νησιού, διεξάγεται συστηματικός αρχαιολογικός έλεγχος, με αυτοψίες από 
αρχαιολόγους της Εφορείας και κατά περίπτωση με δοκιμαστικές τομές με μηχανικά μέσα ή 
με τα χέρια. Μάλιστα, τους τελευταίους μήνες δοκιμαστικές τομές πραγματοποιούνται σε όλα 
τα οικόπεδα, για τα οποία υποβάλλονται αιτήματα οικοδόμησης. Μεταξύ των οικοπέδων που 
έχουν υποβάλει αίτημα οικοδόμησης είναι και το οικόπεδο Ειρήνης Καμπούρη, στο οποίο 
αναφέρεται ο κ. Μ. Μελάς, στην επιστολή/καταγγελία του. Οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου (τότε 
η Ειρήνη Καμπούρη) υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτημα οικοδόμησης το 2008. Η αρμόδια 4η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου απάντησε εξαρχής ότι πρέπει να γίνουν 
δοκιμαστικές τομές χειρωνακτικά, με δαπάνη του ιδιοκτήτη (β΄σχετικό). Τον Οκτώβριο του 
2011 σημειώθηκαν αυθαίρετες εκσκαφικές εργασίες, οι οποίες έγιναν αντιληπτές από τον 
φύλακα αρχαιοτήτων και οι εργασίες διεκόπησαν με το αρ. παραπάνω γ΄σχετικό Σήμα 
Διακοπής. Οι ιδιοκτήτες υπέβαλαν αμέσως μετά αίτημα να εγκριθούν δοκιμαστικές τομές με 
δικές τους δαπάνες και η 4η ΕΒΑ ζήτησε με το δ΄σχετικό έγγραφό της συμπληρωματικά 
στοιχεία, όπως τίτλους ιδιοκτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα με οριοθετημένο τον 
οικοδομήσιμο χώρο και με θεωρημένους όρους δόμησης, προκειμένου το θέμα να εξεταστεί 
από το Τοπικό Συμβούλιο. Οι ιδιοκτήτες εκδήλωσαν και πάλι ενδιαφέρον για την διενέργεια 
δοκιμαστικών τομών το 2015. Η Εφορεία απάντησε για μία ακόμη φορά με το παραπάνω ε΄ 
σχετικό ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές τομές. Οι ιδιοκτήτες δεν 
ανταποκρίθηκαν, και υπέβαλαν τελικά μία ακόμη αίτηση για διενέργεια δοκιμαστικών τομών 
το 2019, στην οποία η Εφορεία απάντησε με το παραπάνω στ΄ σχετικό. Οι τομές 
πραγματοποιήθηκαν τελικά στο τέλος του περασμένου Απριλίου/αρχές Μαΐου με δαπάνες 
των ενδιαφερομένων. Οι τομές, όπως συμβαίνει σε όλα τα οικόπεδα, έγιναν μέσα στα όρια 
του οικοδομήσιμου χώρου, τον οποίο υπέδειξαν οι ιδιοκτήτες. Στις περισσότερες από τις 
συνολικά 10 τομές αποκαλύφθηκε αδούλευτος φυσικός βράχος. Σε μία ωστόσο τομή, 
πλησιέστερα προς την θάλασσα, εντοπίστηκε γωνία δύο τοίχων, ενώ πολύ κοντά στην τομή 
διακρίνονται επιφανειακά πιθανά λείψανα τρίτου τοίχου. Οι δοκιμαστικές τομές 
απεικονίζονται στις φωτογραφίες που συνημμένα αποστέλλουμε και αποτυπώνονται στο 
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τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου που επίσης επισυνάπτεται. Φωτογραφία της δοκιμαστικής 
τομής, όπου εντοπίστηκε η γωνία των τοίχων, περιέχεται και στην επιστολή του κ. Μ. Μελά 
(εικ. 4). Μετά την ολοκλήρωση των τομών, ειδοποιήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι με το 
παραπάνω ζ΄σχετικό έγγραφό μας, ότι θα πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα 
«προκειμένου να εξετάσουμε την δυνατότητα και τον τρόπο οικοδόμησης» του οικοπέδου. 

Ύστερα από τα παραπάνω, δεν κατανοούμε γιατί ο κ. Μ. Μελάς ισχυρίζεται  ότι 
επίκειται καταστροφή αρχαίων με «προφανή εμπλοκή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας» και 
γιατί ζητά την «άμεση διακοπή εργασιών και ιδιαίτερα της προοπτικής ανεγέρσεως κτηρίου» 
στο οικόπεδο, αφού οι εργασίες έχουν διακοπεί από το 2011, και πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί το θέμα της 
οικοδόμησης, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων 
Δωδεκανήσου. Δεν είναι επίσης κατανοητό, γιατί πιθανή μελλοντική  οικοδόμηση, μετά 
φυσικά την ολοκλήρωση της ανασκαφής, τόσο του συγκεκριμένου οικοπέδου, όσο και κατ’ 
επέκταση όλων των οικοπέδων όπου εντοπίζονται αρχαιότητες, σημαίνει και καταστροφή 
των αρχαίων, όπως φαίνεται να εννοεί στην επιστολή του ο κ. Μ. Μελάς. Ο κ. Μ. Μελάς 
προφανώς γνωρίζει και από το νησί του την Κάρπαθο, και ειδικότερα από την πρωτεύουσα 
Πηγάδια, αλλά και από το γειτονικό νησί της Ρόδου, ότι η πλειονότητα των οικοπέδων που 
ερευνώνται ανασκαφικά, μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής, οικοδομούνται με διατήρηση 
των αρχαίων και σε λίγες μόνον περιπτώσεις απαλλοτριώνονται.  

Ο κ. Μ. Μελάς ζητά επίσης την άμεση, «ή δυνατόν εντός των ημερών» ένταξη της 
συγκεκριμένης περιοχής σε αδόμητη ζώνη Α. Η κήρυξη Ζώνης Α, πέραν του ότι είναι 
αδύνατο να γίνει σε λίγες ημέρες, κάτι που είναι φυσικό να αγνοεί ο κ. Μ. Μελάς, δεν έχει 
μέχρι τώρα θεωρηθεί σκόπιμη από την Εφορεία για την συγκεκριμένη περιοχή, καθώς, όπως 
έχει καταδείξει ο αρχαιολογικό έλεγχος, δεν παρουσιάζει μεγάλη πυκνότητα αρχαιοτήτων. Σε 
κάθε περίπτωση, το εάν μία περιοχή πρέπει να κηρυχθεί ως ζώνη Α είναι στην αρμοδιότητα 
και στην κρίση της κατά νόμο αρμόδιας δημόσιας Υπηρεσίας, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
εν προκειμένω, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και νομοθετική γνώση, αλλά και 
εμπειρία, σε σχέση με τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, για παρόμοιες νομοθετικές 
πράξεις. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία είναι επίσης κατά νόμο αρμόδια για την προστασία των 
αρχαίων και όχι πολιτιστικοί σύλλογοι, όπως το Καρπαθιακό Κέντρο Έρευνας και 
Πολιτισμού, προς το οποίο ο κ. Μ. Μελάς ζητά κατά τρόπο εντελώς παράτυπο να 
κοινοποιείται «κάθε ενέργεια ή μη» της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, νομίζοντας 
ίσως ότι το Καρπαθιακό Κέντρο Έρευνας και Πολιτισμού, του οποίου είναι Πρόεδρος, 
μπορεί να υποκαταστήσει την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμάται το 
έργο του Κέντρου ή ότι αμφισβητείται η κυριότητα  του επιστημονικού έργου του κ. Μ. 
Μελά, όπως υπονοεί στην επιστολή του. Είναι δε αναληθής ο ισχυρισμός του ότι δεν 
χρησιμοποιήθηκαν στην κήρυξη του Αρχαιολογικών Χώρων της Καρπάθου, τα 
αποτελέσματα της παλαιότερης επιφανειακής του έρευνα, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει 
με ανάγνωση των ΦΕΚ των κηρύξεων των Αρχαιολογικών Χώρων της Καρπάθου. Ένα από 
τα ΦΕΚ άλλωστε, αυτό που αφορά την κήρυξη της Νοτιοανατολικής Καρπάθου, στο οποίο 
αναφέρονται όλες οι θέσεις που επεσήμανε ο κ. Μ. Μελάς, επισυνάπτει και ο ίδιος στην 
επιστολή του.  

Ύστερα από τα παραπάνω, νομίζουμε ότι κ. Μ. Μελάς με την παραπάνω επιστολή του 
καταφέρεται άδικα και αδικαιολόγητα για πολλοστή φορά κατά της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας, επιδιώκοντας να υποβαθμίσει τον ρόλο της, για λόγους και σκοπιμότητες που 
εκείνος μόνο γνωρίζει, απειλώντας μάλιστα σε τηλεφωνική επικοινωνία μας υπαλλήλους της 
Εφορείας με απολύσεις και με μηνύσεις. 
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Για την πληρέστερη ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων επισυνάπτουμε 
φωτογραφίες του οικοπέδου και αντίγραφα των σχετικών που αναφέρονται στο έγγραφο. 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Μαρία Μιχαηλίδου

Ακριβές Αντίγραφο
Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆ωδεκανήσου
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ


