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        Κάρπαθος, 30.05.2019 

Προς 

Τη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟ, κ. Π. Αδάμ-Βελένη  

Κοιν. (1) Γενική Γραμματέα, κ. Μ. Βλαζάκη 

          (2) ΕΦΑ Ρόδου, κ. Μ. Μιχαηλίδου 

 

Θέμα: Επίκειται καταστροφή αρχαίας πόλεως στην Κάρπαθο, με προφανή εμπλοκή της 

Αρχαιολογική Υπηρεσίας 

 

 Ύστερα από (μάλλον) απροθυμία της τοπικής ΕΦΑ να μας ενημερώσει, και κατόπιν 

συναφούς επικοινωνίας με τα γραφεία των αποδεκτών για παρέμβαση, με λίπη σας 

ενημερώνουμε ότι στην αρχαία κωμόπολη της Καρπάθου «Thuetho» (όπως την αποκαλούν 

οι Μεσαιωνικοί γεωγράφοι) στην θέση Κατελύματα πλάι στον κόλπο του Μακρύ Γιαλού, 

όπου και αρχαία νεώρια και παλαιοχριστιανική βασιλική καθώς και λαξευμένο σε βράχο 

αρχαίο ιερό, παρετηρήθησαν δέκα αρχαιολογικές τομές, σε δύο από τις οποίες 

ανεκαλύφθησαν απομεινάρια σπιτιών. Στο χώρο υπάρχουν ακόμα (ύστερα από την 

αποψίλωση που υπέστη από τους ιδιοκτήτες με μπουλντόζα και φορτωτή) πολλά λείψανα 

της πόλεως και ευρέθησαν ακέραια κεραμική όπως λίχνοι κλπ. και νομίσματα, αλλά και 

χιλιάδες κεραμικά όστρακα ελληνιστικά και ελληνορωμαϊκά.  

 Κρίνοντας από την έκταση του προς οικοδόμηση οικοπέδου (100 χ 100 μέτρα) και 

των αριθμό των τομών (τουλάχιστον δέκα) προορίζεται προφανώς για θηριώδες ξενοδοχείο 

που θα εξαφανίσει τελείως την αρχαία πόλη και θα καταβαραθρώσει το τοπίο! 

 Το Πανεπιστήμιο Θράκης έχει προσφάτως προβεί στην αποτύπωση και μελέτη της 

πόλεως όπως καλά γνωρίζει η ΕΦΑ, μέσα από σχετική έκθεση.  

 Παρακαλούμε να παρεμβείτε άμεσα πριν είναι αργά, είτε πρόκειται για ζώνη Α ή Β, 

δεδομένου ότι και στο πλησιόχωρο αρχαιοβριθή Καταγρό που είχε ανακηρυχθεί ως ζώνη Α 

επετράπη ανέγερση ξενοδοχείου, καταστρέφοντας μέρος αυτού, αλλά και του απαράμιλλης 

ομορφιάς τοπίου.  

Πράγμα που σημαίνει ότι η αρχαία πόλη δεν πρέπει να καταστραφεί ανεξάρτητος σε 

ποια ζώνη ανήκει. 

 Κλείνοντας λυπούμεθα να αναφέρουμε ότι εάν δεν τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα, 

αυτό θα πάρει διαστάσεις πανευρωπαϊκές και όχι μόνο, εκθέτοντας πρώτ’ απ’ όλα το ΥΠΠΟ.  

Ο υπογραφόμενος, ως ντόπιος καθηγητής της αρχαιολογίας και πρόεδρος του ΚΚΕΠ,  

εκφράζω την ανησυχία και διαμαρτυρία του ΚΚΕΠ που το άρθ. 3 του Καταστατικού του 

προβλέπει την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς του νησιού. 

 

 

Με τιμή, 

 

 

 

Καθ. Μανόλης Μελάς 

Πρόεδρος του ΚΚΕΠ 


