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Θέμα: Υποβολή πρότασης υποψηφιότητας προς ένταξη του αρχαιολογικού χώρου
της  Αρχάπολις  (Αρχάμπολης),  Καφηρέως  Νοτίου  Ευβοίας  στα  μνημεία  της
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Στα ανατολικά του χωριού Ευαγγελισμός Καφηρέως Ευβοίας, βρίσκεται το φαράγγι, η παραλία
και  ο  αρχαιολογικός  χώρος  της  Αρχάμπολης,  μιας  αινιγματικής  τοποθεσίας,  η  ιστορία  της
οποίας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η ανακήρυξη της σε αρχαιολογικό χώρο καθώς και η
οριοθέτηση της, καθορίζεται με το ΦΕΚ Β’87-2/2/2000. Τα αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν
ότι η θέση κατοικήθηκε από τον 4ο-1ο αι. π.Χ., ενώ υπάρχουν και ενδείξεις για τη χρήση του
χώρου την αρχαϊκή εποχή. Ο αρχαιολογικός χώρος συμπεριλαμβάνει αρχιτεκτονικά κατάλοιπα
που βρίσκονται σε διάφορες θέσεις εντός και πλησίον της  χαράδρας, μεταξύ των όποιων έναν
οικισμό,  ένα  μνημειώδες  κτήριο  που  είχε  πιθανόν  λατρευτική  λειτουργία,  καθώς  και  ένα
οικιστικό σύνολο με μεταλλευτική δραστηριότητα.  Το φαράγγι της Αρχάμπολης ανήκει στην
Ζώνη Α (Α4) του δικτύου Natura 2000. Πρόκειται δηλαδή για μια σημαντική περιοχή, όχι μόνο
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από αρχαιολογικής άποψης, αλλά και λόγω της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας που παρουσιάζει και
η οποία χρήζει αυστηρής προστασίας.

Επισκέψεις περιηγητών/ερευνητών κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, όπως του Γάλλου Jules
Girard, του Αλέξανδρου Ρ. Ραγκαβή και του Γερμανού αρχαιολόγου Conrad Bursian, καθώς
και εκείνων του 20ου αιώνα, όπως του Αμερικανού αρχαιολόγου Donald Keller, μιλούν για ένα
εξαιρετικό και ενδιαφέροντα χώρο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει ασφαλής σύνδεση με
κάποια πόλη ή πολίχνη κατά την αρχαιότητα. Εικάζεται ότι η  Αρχάμπολη ήταν μια πολιτεία
όπου  ανάγεται  κατά  τους  μυθικοϊστορικούς  χρόνους,  δηλ.  προ  των  Ομηρικών  Επών
καθώςεπίσης   και  προ  του Μινωικού πολιτισμού.  Σύμφωνα πάλι  με  μια  άλλη εκδοχή δεν
αποκλείεται  να υπήρξε και προ του Κατακλυσμού, αποτελώντας έτσι ίσως και την
αρχαιότερη πόλη στον κόσμο, της οποία μέρος είναι βυθισμένο στην θάλασσα του
Αιγαίου Πελάγους.Ο Keller ταύτισε την Αρχάμπολη με την αρχαία πόλη Αιγές, που αναφέρει
ο Όμηρος. Ο ίδιος ερευνητής αναφέρθηκε και στα σπήλαια που υπάρχουν στη χαράδρα και
για  τη  λατρεία  του  Διονύσου  σε  αυτά.  Ο  ιστορικός  Κωνσταντίνος  Γουναρόπουλος
πραγματοποιώντας  οδοιπορικό  στα  τέλη  του  19ου αιώνα  επί  των  ακτών  του  χωριού
Ευαγγελισμός (τότε Δράμεσι), αναφέρει στο έργο του «Ιστορία της Νήσου Ευβοίας», για ίχνη
και αποτυπώματα ζώων από την εποχή Κατακλυσμού. Η πληροφορία αυτή ήταν διαδεδομένη
και στους κατοίκους της Καρύστου, κάτι που επιβεβαιώνει αργότερα και ο Θ. Παπαμανώλης
στο βιβλίο του «Κάρυστος»  (σ. 54, 1954). 

Θεωρούμε  ότι  η  Αρχάμπολη αποτελεί  ένα  εξόχως  ιδιαίτερο  τοπίο  αλλά  και  θησαυρό  σε
φυσικό, αρχαιολογικό καθώς και ιστορικό πλαίσιο που αφορά όχι μόνο την περιοχή του Κάβο
Ντόρο και της Καρυστίας, αλλα και κατ’ επέκταση ολόκληρης της Νήσου Ευβοίας και φυσικά
της Ελλάδας.  Ζητούμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες  εκ μέρους σας για την
υποβολή  προτάσεως  για  την  ένταξη  της  Αρχάμπολης στα  μνημεία  παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO. Ακόμη θα ήταν χρήσιμο να γίνει επιτόπια έρευνα και ενδελεχείς
μελέτες από εξειδικευμένους επιστήμονες όπως αρχαιολόγους, παλαιοντολόγους, ιστορικούς,
περιβαλλοντολόγους κλπ.  για  να  διερευνηθεί  περαιτέρω η ιστορία  αυτής  της  αινιγματικής
πόλης. 

Βόρεια του χωριού Ευαγγελισμός βρίσκεται η τοποθεσία «Βορεινό». Πρόκειται για ένα τοπίο
περιβαλλόμενο  από  αιωνόβια  δέντρα  και  με  τρεχούμενα  νερά.  Η  θέση  αυτή  δίνει  το
πλεονέκτημα να αποτελέσει μελλοντικά την αφετηρία μιας διαδρομής μέσω του ομώνυμου
φαραγγιού  προς  την  παραλία  και  τον  αρχαιολογικό  χώρο  της  Αρχάμπολης.Ζητούμε  να
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς πραγμάτωση αυτού.Ακόμη να υπάρξει  και
ειδική  μέριμνα,  καθώς  πρέπει  να  γίνουν  άμεσα  επισκευές  συντήρησης  της
εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, η οποία  βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου
και κινδυνεύει να γκρεμισθεί. 

Να ληφθεί υπόψη και σε ένα επιπλέον σχεδιασμό αργότερα, στην τοποθεσία «βορεινό» να 
δημιουργηθούν κάποια τουριστικά καταλύματα (ξενώνες, καταφύγιο) ή και ένα μικρό δασικό 
χωριό.

Η καμπάνια και προβολή του αρχαιολογικού χώρου της Αρχάμπολης και ταυτοχρόνως και της
ομώνυμης  παραλίας,  σε  συνδυασμό  με  την  πρόσβαση  και  την  διάσχιση  μονοπατιού  θα
συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής και των γύρω χωριών. Θα προσελκύσει κόσμο, θα
ενισχύσει  το  εισόδημα  (π.χ.  εστίαση  σε  καφενεία,  ή  αργότερα  ενοικίαση  οικημάτων)  και
συνεπώς  θα  συμβάλλει  στην  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  των  κατοίκων.  Η  Αρχάμπολη
αποτελεί  έναν  «ανενεργό  θησαυρό»  με  σημαντικά  οφέλη  που  δεν  μπορούμε  να
προσδιορίσουμε  που  πρέπει  να  αξιοποιηθεί.  Εκτός  από  τόπο και  συνάμα μια  κληρονομία,
ταυτόχρονα θα αποτελέσει και μέρος σε έναν ευρύτερο χάρτη με διεθνή αναγνώριση.

Σας παρακαλούμε όπως προβείτε στις ανάλογες ενέργειες για να δρομολογηθεί η επίτευξη
αυτού του στόχου προς όφελος όλων μας.
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Οι συνυπογράφοντες

1. Στυλιανή Θεοδώρου
2. Ελένη Θεοδώρου
3. Μανώλης Μανουσάκης
4. Μούρμουρας Αντώνιος
5. Ευαγγελία Θεοδώρου
6. Ευσταθία Τσίρμπα
7. Θεοδώρου Ιωάννης
8. Κύριλλος Ρήγος
9. Αθανάσιος Ρήγος
10. Ελένη Κλη
11. Μαρία Πετεινάρη
12. Βασίλης Νταλαπέρας
13. Ιωάννης Πετεινάρης
14. Χριστίνα Πουρνιά
15. Αχιλλέας Πετεινάρης
16. Ευγενία Παπαμακαρίου
17. Ανδρέας Χόρτης
18. Ηλίας Πετεινάρης
19. Δημήτριος Κυριακός
20. Κων/να Κυριακού
21. Θεοδώρα Κυριακού
22. Θεόδωρος Μανδαλης
23. Δημήτριος Σταματίου
24. Γεώργιος Σταματίου
25. Χρήστος Μπέλλος
26. Νικόλαος Κυριακός 
27. Μαρία Κυριακού
28. Γεώργιος Μαστροδήμας -

Πολυχρονίου
29. Αθηνά Καραχάλιου
30. Σωτήρης Πολυχρονίου
31. Δήμητρα Πολυχρονίου
32. Γεώργιος Κορατζάνης
33. Παναγιώτης Κορατζάνης
34. Κυριακή Κορατζάνη
35. Μαρία Κασνέση
36. Ευάγγελος Κλης
37. Ευαγγελία Ρούσση
38. Αθηνά Κλη
39. Χρυσούλα Μαραθού
40. Αντώνης Μπαράκος
41. Μαρία Χουντάση
42. Γεώργιος Μαραθός
43. Άγγελος Γεωργάκης
44. Σπύρος Κλης
45. Σεβαστή Κυριακού
46. Δημήτριος Γαρμπής

47. Μαρία Γαρμπή
48. Γεώργιος Μαστροδήμας
49. Ειρήνη Μπαράκου
50. Νικόλαος Κυριακός του Μιχ.
51. Μαρία Κυριακού
52. Σταμάτιος Κυριακός
53. Σωτήρης Μαστροδήμας 
54. Γεωργία Ράπανου
55. Κωνσταντίνος Γιαννακάρης , 

Πρόεδρος ΤΚ Κομίτου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χάρτης με απεικόνιση του αρχαιολογικού χώρου και σήμανση της αφετηρίας μονοπατιού

Η περιοχή και το φαράγγι της Αρχάμπολης ,όπως φαίνεται από βόρεια. Λήψη από την θέση με
το τοπωνύμιο «πύργος» δυτικά αυτής το χωριό Ευαγγελισμός.

Αριστερά η περιοχή της Αρχάμπολης, όπως διακρίνεται από την τοποθεσία «πύργος», βόρεια
του χωριού Ευαγγελισμός.

Τοποθεσία «βορεινό», άποψη τοπίου, το οποίο μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία
πεζοπορικού μονοπατιού προς την Αρχάμπολη. Αργότερα στο μέρος αυτό θα μπορούν να

υπάρξουν και  τουριστικά καταλύματα (ξενώνας, καταφύγιο) ή και ένα μικρό δασικό χωριό.

Άποψη μέρους παραλίας της Αρχάμπολης, διακρίνεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
(φωτογραφία από το διαδίκτυο)

Η παραλία της Αρχάμπολης (φωτογραφία από το διαδίκτυο)

Χάρτης με απεικόνιση του αρχαιολογικού χώρου και σήμανση της αφετηρίας μονοπατιού

5 / 8



Η περιοχή και το φαράγγι της Αρχάμπολης ,όπως φαίνεται από βόρεια. Λήψη από την θέση με
το τοπωνύμιο «πύργος» δυτικά αυτής το χωριό Ευαγγελισμός.

6 / 8



Αριστερά η περιοχή της Αρχάμπολης, όπως διακρίνεται από την τοποθεσία «πύργος», βόρεια 
του χωριού Ευαγγελισμός.

Τοποθεσία «βορεινό», άποψη τοπίου, το οποίο μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία 
πεζοπορικού μονοπατιού προς την Αρχάμπολη. Αργότερα στο μέρος αυτό θα μπορούν να 
υπάρξουν και  τουριστικά καταλύματα (ξενώνας, καταφύγιο) ή και ένα μικρό δασικό χωριό.

7 / 8



Άποψη μέρους παραλίας της Αρχάμπολης, διακρίνεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
(φωτογραφία από το διαδίκτυο)

Η παραλία της Αρχάμπολης (φωτογραφία από το διαδίκτυο)

8 / 8


