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ΕΠΕΙΓΟΝ 
        Κάρπαθος, 6.06.2019 

Προς 

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

(β) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κ. Ε. Κουντούρη 

(γ) Την Προϊστάμενη Τμήματος Προϊστορικών και  Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, 

Μνημείων και Αρχαιολογικών έργων, κ. Αναστασία Γκαδούλου 

(δ) Την ΕΦΑ Ρόδου, κ. Μ. Μιχαηλίδου 

 

Σχετ. (1) Έγγραφό μας, 30.5.19, προς Γεν. Γραμ. Αρχαιοτήτων, Γεν. Γραμμ. ΥΠΠΟ και ΕΦΑ 

Ρόδου 

(2) ΦΕΚ ανακήρυξης της πόλεως σε αρχαιολογικό χώρο  

 

Θέμα: Αρχαία πόλις στα Κατελύματα Καρπάθου: επίκειται καταστροφή της με προφανή 

εμπλοκή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

 

 Ύστερα από εβδομαδιαία σιωπή (απαντήσεως, με εξαίρεση την παραλήπτρια γ) παρά 

το επείγον που επισημάνθηκε και λόγω επιβεβλημένης δεοντολογίας επέκτασης και 

συμπλήρωσης του περιληπτικά ενημερωτικού σχετικού 1, επανερχόμεθα με κάποια 

πρόσθετα δεδομένα, καθώς και με εικονογραφικό υλικό και σχετικό χάρτη, τα οποία 

επιβεβαιώνουν την πραγματικότητα της σημασίας του χώρου, τον κίνδυνο που διατρέχει, το 

σταμάτημα κάθε αρχαιολογικής παρέμβασης πλην σωστικών ή συστηματικών ανασκαφών 

για λόγους και μόνο επιστημονικούς και σε καμιά περίπτωση ιδιωτική χρήσης. Συναφής είναι 

και η άμεση (ή δυνατόν εντός των ημερών) ένταξη της πόλεως στη ζώνη Α, εάν αυτό δεν έχει 

ήδη γίνει.  

 Στο σχετικό 2 αναφέρονται 21 θέσεις στον Αφιάρτη που ανακαλύφθηκαν από τον 

υπογράφοντα στο πλαίσιο σχετικής έρευνας του Πανεπιστημίου Θράκης. Πράγμα που δεν 

αναφέρεται στην ανακήρυξη. Υπάρχει ωστόσο δηλ. δεοντολογία και πνευματική κυριότητα. 

 Προστίθεται εδώ λαξευμένο ιερό με κόγχες που βρέθηκε στην ανατολική άκρη της 

πόλεως καταγράφεται σε χάρτη του 1400 περ. του γεωγράφου Buondelmonti (εικ. 1) , αλλά 

και σε άλλους γεωγράφους. Προσθέτουμε αριθμό φωτογραφιών: γενική άποψη της πόλεως 

από ΝΔ (εικ. 2), τομή με θεμέλια οικίας (εικ. 3) (-υπάρχουν άλλες δέκα τομές, κάποιες με 

ανάλογα θεμέλια), το ιερό και τέλος τμήμα παλαιοχριστιανικής βασιλικής (εικ. 4, 5), νεώριο 

(εικ. 6), νεώριο με συναφή «δέστρα» (εικ. 7).  

Επιβάλεται άμεση διακοπή εργασιών και ιδιαίτερα της προοπτικής ανεγέρσεως 

κτιρίου. 

   Είναι αυτονόητο, ότι κάθε ενέργεια ή μη δέον όπως κοινοποιείται στο Καρπαθιακό 

Κέντρο Έρευνας και Πολιτισμού που το καταστατικό του το ορίζει θεματοφύλακα της 

διαχρονικής κληρονομιάς του νησιού.  

 
Σημείωση: Κατελύματα στη σημερινή Κάρπαθο λέγονται τα χαλάσματα σπιτιών οικισμού. Από αυτή 

τη λέξη και τη συναφή εικόνα πήρε το όνομά της η αρχαία πόλη. Πρόσφατες ανεξέλεγκτες επεμβάσεις, 

όπως η μηχανική σάρωση ιδιοκτητών (κληρονόμοι Ειρήνης Καμπούρη) έχουν εξαφανίσει σε μεγάλο 

βαθμό τα απομεινάρια.  
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Εικ. 1 Με βέλος πάνω στο μεσαιωνικό χάρτη υποδηλώνεται η πόλη στα Κατελύματα  

(με το όνομα Ώτος, αδελφός του Εφιάλτη) 

 

 
Εικ. 2 Άποψη μέρους της πόλεως από ΝΔ 
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Εικ. 3 Τομή που περιέχει θεμέλια οικίας 

 

 
Εικ. 4 Απομεινάρια Παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
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Εικ. 5 Πινακίδα του Υπουργείου Πολιτισμού στην περίφραξη της βασιλικής 

 

 

Εικ. 6 Νεώριο. Υπάρχει και ικανός αριθμός άλλων                 Εικ. 7 Νεώριο με συναφή «δέστρα» 
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Με τιμή, 

 

 

 

Καθ. Μανόλης Μελάς 

Πρόεδρος του ΚΚΕΠ 


