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ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΟΧΥΡΩΣΕΩΣ

Κατά τά τελευταία κυρίως τέσσαρα έτη ό μέγας οικοδομικός οργασμός τής Ρόδου 
ύπεχρέωσεν ήμάς εις ύπερβολικώς έντονον άνασκαψικήν ερευνάν ή ήτις άφ’ ενός μέν 
έξετάθη καθ’ άπαντα σχεδόν τον χώρον τής αρχαίας πόλεως τής Ρόδου, έφθασε δε 
άψ’ ετέρου εις τό βάθος των αρχαιότερων στρωμάτων τοΰ εδάφους αυτής.

Άξιολογώτατα ευρήματα των άνασκαφών υπήρξαν μεταξύ άλλων καί τά εσχάτως 
άποκαλυφθέντα τμήματα τοΰ αρχαίου οχυρωματικού συστήματος τής Ρόδου, τοΰ 
αρχαίου τείχους δηλαδή, εις τοσαύτην έκτασιν, ώστε σήμερον σαφώς νά καθίσταται 
δυνατή κατά μέγα μέρος ή χάραξις τής πορείας αύτοϋ, ως δε θά ίδωμεν κατωτέρω, καί 
ή διατύπωσις υποθέσεων περί τής μορφής ένίων εκ τών μερών του.

Καί είναι τοΐς πάσι γνωστή ή φήμη, ήν έ'σχε κατά τήν αρχαιότητα τό τείχος τής 
Ρόδου 2, ώστε νά δικαιολογήται ό ιδιαίτερος ενθουσιασμός ημών, ευρισκομένων ήδη 
ούχί μόνον προ αύτοϋ, αλλά καί προ τών πύργων του, περί ών ό ρήτωρ Αιλιος Αρι
στείδης (XLIII 3) έγραφε : τό δέ πάσι καί προ πάντων θαύμα καί όφθαλμοϊς κόρον 
ουκ έχον, τον τών τειχών κύκλον καί τών εγκαταμεμειγμενών πύργων τό νιρος καί τό 
κάλλος αντί λαμπτήρων τοις προσπλέονσιν ον, ωσΡ είναι μόνον τοις εις Ρόδον καιαί- 
ρονσι καί προσορώσι μείζοσιν ευθύς τήν γνώμην γίγνεσθαι.

Έκ τών πύργων τής αρχαίας Ρόδου άνευρέθησαν μέχρι σήμερον τρεις, διεπιστώθη 
δέ ετέρων δύο ή υπαρξις ®. Καί τών τριών πρώτων πύργων ευρισκομένων παρά αρχαίας 
πύλας ό μέν εις είναι πύργος εσωτερικός ή οί δέ λοιποί δύο εξωτερικοί μέν διαφόρου 
όμως σχήματος, καθ’ όσον ό τής νοτίας όχυρώσεως είναι τετραγωνικός, ό δέ παρά τον 
λιμένα τής Άκανδιάς ήμικυκλικός. Τοΰ τετραγωνικού πύργου παρέχω έν πίν. 15α φωτο
γραφικήν άπεικόνισιν, καθ’ όσον ούτος διεσώθη καί εις τμήμα τής άνωδομίας αύτοϋ, 
τοΰ ήμικυκλικοΰ όμως, διασωθέντος κατ’ έλάχιστον τμήμα τής θεμελιώσεως, παρέχω 
τό έν είκόνι 1 σχεδιογράφημα.

'Ως καί έκ τοΰ πίν. 15α καθίσταται σαφές κατά τήν τοιχοποιίαν τοΰ τετραγωνικού 
πύργου υπάρχει ό κατά τήν ελληνιστικήν έποχήν συνήθης τύπος τοΰ έξηρμένου έξέρ-

* Πρβ. Άρχ. Δελτίον 1966, Α' σ. 56-61.
1 Τά συμπεράσματα τών άνασκαφών τής Ρόδου διά 

μέν τήν δεκαετίαν 1951 - 1960 εκτίθενται έν ΠΑΕ, από 
τοΰ έτους δέ 1960 καί εντεύθεν εις τά Χρονικά τοΰ ΑΔ.

2 Περί τών τειχών τής Ρόδου ίδέ τό Α' μέρος 
τοΰ άρθρου τοΰ I. ΚΟΝΤΗ, Τά αρχαία τείχη τής Ρό
δου έν ΑΔ 18, 1963, Μελέται σ. 76 κ. έξ. καί τοΰ 
αΰτοΰ έν ΙΙΑΕ 1953, σ. 275 καί έξ.

3 Κ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ έν ΑΔ 19, 1964, Χρονικά σ. 471, 
οϊκόπεδον Μουσταφά Βογιατζή. Περί τοΰ ετέρου 
Γρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ έν ΑΔ 20, 1965, Χρο
νικά, «Άνασκαφαί εις τήν πόλιν τής Ρόδου», οίκό- 
πεδον ’Αρβανίτη.

4 I. Κοντής έν ΙΙΑΕ 1953, σ. 275 καί έξ. παρένθ. 
πίν. I, καί ΠΑΕ 1954, σ. 354 κ. έξ. είκ. 7 καί παρένθ. 
πίν. I.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:46:18 EEST - 54.161.213.156



116 Γρηγορίου Κωνσταντινοπούλου ΑΕ 1967

γου. Ό πύργος ούτος ανασκάπτεται είσέτι και ως έκ τούτου ή τε λεπτομερής αυτού 
περιγραφή και αι σχετικά! παρατηρήσεις θά δοθούν μετά τδ πέρας τής έρεύνης. Διά 
τήν παρούσαν μελέτην πρέπει νά σημειωθή δτι ή κατασκευή του ενθυμίζει ζωηρώς 
κλιμακωτήν κατά βάθος κα! ύψος διαμόρφωσιν, ώς τούτο δείκνυται έν τω σχεδίιρ τού 
πύργου είκ. 2α. Έκ τού σχεδίου τούτου φαίνεται, δτι ή εξωτερική επιφάνεια τής άνω-

Είκ. 1. Συμπεπληρωμένη κάτσψις θεμελιώσεως τοϋ παρά τόν λιμένα τής Άκανδιας
Πύργου τής Ρόδου.

δομίας αυτού δεν εύρίσκεται έπ! ένδς κα! τού αυτού επιπέδου, άλλ’ αφήνει τον πρώτον 
έκ των κάτω δόμον προωθημένον κατά δύο κα! τόν δεύτερον κατά μίαν βαθμίδα, εις 
τρόπον ώστε νά παρέχεται ή έντύπωσις ύπάρξεως βάθρου, έφ’ ου ήδράζετο ό πύργος. 
Έκ τών μέχρι σήμερον γνωστών πύργων τών ελληνικών οχυρώσεων τής κλασσικής 
περιόδου ούδε'ις έχει παρομοίαν μορφήν ή ώς θά ίδωμεν δμως κατωτέρω, ή ελληνι
στική εποχή παρέχει έν τουλάχιστον παράδειγμα.

1 Πρέπει νά ύπομνησθοϋν ενταύθα δσα ό A. von 

Gerkan έν Griechische Stadteanlagen, σ. 21, ανα
φέρει περί τής «ατείχιστου ’Ιωνίας» καί νά έπανα- 
ληφθή τό έν σ. 17 καί έ|. «die Moglichkeit und 
Notwendigkeit einer Befestigung . . . musste erst 
allniahlich zum Bewusstsein der Burger kom- 
men» ΐνα καταστή σαφές, δτι ή όχύρωσις τών πό
λεων ήτο φαινόμενον διαδοθέν κυρίως κατά τόν

60ν π. X. αιώνα συγχρόνως μέ τήν άνάπτυξιν τής 
έν τφ άστει ζωής.

Ώς δέ δ αυτός A. von Gerkan, έ. ά. σ. 110, ανα
φέρει, ή μακεδονική έζάπλωσις γενικώς έπέφερεν 
αλλαγήν τών πολιορκητικών μεθόδων, οθεν καί προέ- 
κυψεν ό ελληνιστικός τρόπος όχυρώσεως. Ίδέ κατω
τέρω σ. 120 σημ. 1.
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Είκ. 2. a. Σχηματική κατ’ αναλογίαν πρός τούς πύργους της Πέργης άναπαράστασις 
τοΰ πύργου τής νοτίας όχυρώσεως τής Ρόδου, β. ΙΙύργος τής Πέργης.
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Κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικόν αρχιτεκτονικόν δείγμα παρόμοιας τεχνοτροπίας, όχι 
βεβαίως τείχους, αποτελεί ή δλη άνωδομία τοΰ μεγάλου βωμού τοΰ Περγάμου, δστις, 
ως γνωστόν, σχετίζεται αμέσως προς την καλλιτεχνικήν παράδοσιν τής Ρόδου \ Έκεΐ, 
είκ. 3, πλήν τής προεχούσης κατά τέσσαρας βαθμίδας και τον βωμόν περιθεοΰσης άπό 
των τεσσάρων πλευρών κλίμακος, έπ'ι τής πέμπτης βαθμιδος, έπΐ τής οποίας πατεΐ τό 
δλον μνημεΐον 1 2, έχει τοποθετηιθή, χαρακτηριζομένη έκ τοΰ έξαίροντος τήν τρίτην διά- 
στασιν ίσχυροΰ έκγλύφου των πλαστικών αυτής μορφών, ή μεγάλη ζωφόρος εις τό 
αίσθητώς τονισμένον βάθος τοΰ ενός μέτρου όπισθεν τοΰ πλέον προωθημένου λίθου 
τής βάσεως, τής αίσθήσεως ταΰτης τονισθείσης έτι περαιτέρω διά τοΰ κατά 60 έκ. 
έξέχοντος γείσου 3. Εις παρόμοιον βάθος όπισθεν τής ιωνικής στοάς εύρίσκεται ό τοί
χος, έφ’ ού ή μικρά ζωφόρος, τοποθετημένη έπ'ι τής πλέον τών 60 έκ. προ αυτής έξε- 
χούσης βάσεως. "Ομοια παραδείγματα παρέχει καί τό έτερον μέγα έλληνιστικόν κέν- 
τρον τής παλαιάς δωρικής έξαπόλεως, τούτέστιν ή Κώς. Ό περίβολος τοΰ παρά τον 
λιμένα ’Αφροδισίου 4 κατά τό πόδιον καί τήν άνωδομήν, τά αυτά δε μέρη τοΰ επίσης 
παρά τον λιμένα ναοΰ τοΰ «ΤΙρακλέους» 5 έχουν παρομοίαν μορφήν, χρονολογοΰνται 
δέ άμφότερα εις τήν έλληνιστικήν εποχήν.

Έπιστρέφοντες εις τον ροδιακόν πύργον παρατηροΰμεν καί εις αυτόν κλιμακω
τήν 6 καθ’ ύψος προς έξαρσιν τοΰ μνημειώδους διάταξιν άπηχοΰσαν κατά τινα τρόπον 
τήν κατ’ επάλληλα άνδηρα κατ’ εξοχήν μνημειακήν πολιοδομικήν καί αρχιτεκτονικήν 
διαμόρφωσιν, ήτις τήν πλέον χαρακτηριστικήν της έκδήλωσιν έγνώρισεν έν τή περγα
μηνή αρχιτεκτονική εις τήν καθ’ δλον τό ΰψος τοΰ λόφου δυναμικήν καί κατά συμπλε- 
κομένους άξονας διάταξιν τών αρχιτεκτονικών συγκροτημάτων 7.

Ή περγαμηνή αΰτη άντίληψις άπηχει τον εις τον έλληνικόν οργανισμόν εμβολια
σμόν άνατολικών επιδράσεων8, τάς όποιας έλάμβανε κατά τήν εποχήν τής εις τήν 
’Ασίαν διεισδύσεώς του δ έλληνισμός. Ή έπίδρασις δέ αΰτη παρουσιάσθη κατ’ εξοχήν 
εις τάς περιοχάς έκείνας, ως τό Πέργαμον, ένθα κυρίαρχοι βασιλείς έκυβέρνων, άποσκο- 
ποΰντες διά τών δημοσίων έργων νά έπιδείξουν τον πλοΰτον, τήν ίσχύν καί τήν δόξαν 
των καί νά διαιωνίσουν τό δνομά των. Εις μίαν πόλιν βεβαίως, ως ή Ρόδος, δπου τό 
πνεΰμα τοΰτο ήτο ξένον 9, έγένοντο άποδεκταί έκλεκτικώς αί τον ουσιωδέστερου σκο
πόν, τούτέστι τήν άμυναν τής πόλεως καί τήν αισθητικήν αυτής αρτιότητα, ύπηρε-

1 Ό Μενεκράτης ό Ρόδιος υπήρξε κατά τήν παρά- 
δοσιν ό άρχιτέκτων τοΰ μεγάλου βωμοϋ τοΰ Περγά
μου, Μ. Bieber, The Sculpture of the Helleni
stic Age, σ. 114, 47.

2 H. Kaheer, Der grosse Fries von Pergamon, 
Berlin 1948, σ. 7, 2 πίν. 1, οθεν έλήφθη καί ή 
παρατιθέμενη εϊκών, έμφανίζουσα τήν κλίμακα μετά 
τήν προσθήκην μιας είσέτι βαθμΐδος.

3 Altertiimer von Pergamon III, 1 πίν. 8 καί 9.
4 η. Morricone, Scavi e ricerche a Coo (1935 - 

1943), Bol. d’Arte, 1950, σ. 67a καί είκ. 14.
5 ”E. ά. σ. 62 -63, είκ. 9-10. Ίδέ σχετικώς καί

I. ΚΟΝΤΗ, Τό ιερόν τής ’Ολυμπίας κατά τόν Δ' π.Χ.
αιώνα, Άθήναι 1958, σ. 78 κ. εξ.

6 Γενικώς αί κλιμακωταί διατάξεις παρουσιάζον
ται εις μεγάλην έκτασιν εις τήν ελληνιστικήν αρχι
τεκτονικήν τής Ρόδου ώς π. χ. εις τάς άκροπόλεις 
Λίνδου καί Ρόδου καί τήν έν γένει έμφάνισιν τής 
Καμίρου πρβ. τάς παρατηρήσεις I. ΚΟΝΤΗ έν Gno
mon 1963, σ. 399. ’Αλλά καί μεμονωμένα μνημεία, 
ώς τό λεγόμενον Πτολεμαίον, παρουσιάζουν τήν μορ
φήν ταύτην.

7 W. Η. Schuchhardt, Die Meister des gros- 
sen Frieses von Pergamon, σ. 6, καί R. Martin, 

L’urbanisme dans la Grece antique, σ. 127 κ.έξ. 
καί κυρίως 145-151.

8 R. Martin, έ. ά. σ. 146 καί έξ.
9 Αυτόθι σ. 149.
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f

Εικ. 3. Ο βωμός τού Διός τού Περγάμου.
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τούσαι άρχαί, έφ’ φ και δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν, δτι ή ελληνιστική όχύρωσις ήκο- 
λούθησεν «ανατολικόν» ρυθμόν, δστις την ίσχύν κυρίως κα'ι την τόλμην εξέφραζε.

Τον χαρακτηρισμόν τοΰ μετά τον Μ. ’Αλέξανδρον 1 ρυθμοϋ τών οχυρώσεων ίσως 
δυνάμεθα νά άναζητήσωμεν δλως τυχαίως εις αμέσους κα'ι εμμέσους πηγάς σχετιζομένας 
προς την όχΰρωσιν τής ’Αντιόχειας, χωρίς βεβαίως νά ύπάρχη τι μαρτυρούν περί σχέ- 
σεως τής όχυρώσεως εκείνης προς την τής Ρόδου ή τών λοιπών ελληνικών πόλεων. 
Ό ’Ιωάννης Μαλάλας 1 2 διηγούμενος κατά τον 60ν μ. X. αιώνα περ'ι τής κτίσεως τής 
Ιδιαιτέρας αυτού πατρίδος, τής ’Αντιόχειας, λέγει, δτι ό Σέλευκος ανέθεσε την κατα
σκευήν τών τειχών αυτής εις ειδικόν αρχιτέκτονα, τον Ξενάριον, δστις κατεσκεΰασε 
ταύτα, κατά τον Μαλάλαν, σπονδαίως φοβερά. Νομίζω δέ, δτι διά τής έκφράσεως ταΰτης 
πρέπει νά έννοήται, δτι τά τείχη ήσαν λίαν ισχυρά, έμπνέοντα φόβον εις τούς εχθρούς. 
"Οτι δμως κα'ι εις «κάλλος» δεν θά ύστέρουν, συμπεραίνεται εκ τοΰ γεγονότος, δτι ό 
ποιήσας τό περίφημον διά τήν σημασίαν του εις τήν ιστορίαν τής αρχαίας τέχνης άγαλμα 
τής Τύχης τής ’Αντιόχειας 3 γλύπτης Εύτυχίδης έθεώρησε τά τείχη αυτής ώς εν εκ τών 
κυριωτέρων στοιχείων τής πόλεως, οπωσδήποτε μή στερούμενα κάλλους.

Παρόμοιαι οχυρώσεις θά ήσαν συνήθεις κατά τον 30ν π. X. αιώνα, δτε αλλεπάλ
ληλοι έθεμελιούντο αί εν τω χώρω τής ’Ανατολής ελληνιστικοί πόλεις, από πολιοδο- 
μικής μεν πλευράς κατά τον εντελώς σύγχρονον, ίπποδάμειον τούτέστι τρόπον 4 κτιζό
μενοι, άπό άπόψεως δέ όχυρώσεως οπωσδήποτε «φοβεροί». Έκ τών οχυρώσεων τών 
μικρασιατικών πόλεων αναφέρω ενταύθα τούς καλώς περιγραφέντας καί άπεικονισθέντας 
πύργους τής Πέργης δ, προς τούς οποίους ό ήμέτερος έχει στενοτάτην σχέσιν. Καί οί 
πύργοι ούτοι χρονολογούμενοι εις τήν ελληνιστικήν εποχήν δεν πατούν άπ’ ευθείας επί 
τού εδάφους είκ. 5, αλλά επί κατά μίαν βαθμίδα εύρυτέρου δόμου καί ακολούθως επί 
τοΰ επίσης κατά μίαν βαθμίδα εύρυτέρου βάθρου, έχοντος τάς αύτάς προς τό θεμέλιον 
διαστάσεις.

’Επί τή βάσει τών απεικονίσεων τού καθ’ δλον τό ύψος σωθέντος τετραγωνικού 
πύργου τής Πέργης καί κατ’ άντιπαράστασιν προς αυτόν έσχεδιάσθη ό ροδιακός πύργος 
μετά συμπληρώσεως τού ύψους κατ’ αναλογίαν προς τον περγαΐον (είκ. 2β), διά νά φανή 
«τό ύψος καί τό κάλλος» αυτού. Καθίσταται δέ φανερόν, δτι ό ροδιακός ούτος πύργος 
διά τού τεραστίου αυτού δγκου ήτο πράγματι καί φοβερός, εάν ληφθή ύπ’ όψιν δτι 
εύρίσκετο επί τής δφρύος τού νοτίου πρανούς τής πόλεως.

1 Περί τής μετά τόν Φίλιππον αλλαγής τής όχυ
ρώσεως Ιδέ F. Krischen, Die Befestigungen von 
Herakleia am Latmos έν Milet III 2, σ. 51, καί 
ανωτέρω σ. 116 σημ. 1.

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΛΑΣ, Χρονογραφία, Βόννη 1831, 

σ. 200 καί Glanville Downey, A History of
Antioch in Syria, Princeton 1961, σ. 70 κ.έξ., 
ένθα καί ή διόρϋωσις τοΰ ονόματος τοΰ άρχιτέκτονος.

Τήν υίοθέτησιν τοΰ ίπποδαμείου συστήματος υπό 
τοΰ Χελεύκου δηλοϊ καί ή άδι^μοσίευτος είσέτι επι
γραφή (Glanvili.e Downey, ε. ά. σ. 70 σημ. 69 καί 
σ. 207 σημ. 31), ένθα τά οικοδομικά τετράγωνα άπο- 
καλοΰνται πλινϋεϊα.

3 Μ. Bieber, ε.ά. σ. 40 καί 49. Tobias Dohrn, 
Die Tyche von Antiochia, Berlin 1960.

4 Ίδέ ανωτέρω σ. 118 σημ. 6. Γενικώς περί τών οχυ
ρώσεων καί τής χρονολογίας αυτών έν F. KrischEn, 
Die Befestigungen von Herakleia am Latmos 
έν Milet III, 2 σποραδικώς καί κυρίως σ. 49 -52.

5 Περί τής Πέργης ίδέ τό αρΟρον έν RE XIX, 
στ. 694 κ.έξ. (1937) τοΰ W. RugE· Περί τής χρο- 
νολογήσεως τής όχυρώσεως, αυτόθι στ. 703, 50. Πλή
ρης περιγραφή τών πύργων μετά απεικονίσεων 
Karl Lanckoronski, Stadte Pamphyliens und Pi- 
sidiens, I, σ. 58 είκ. 43-45. Χρονολόγησις σ. 60. 
‘Ιδέ καί F. Krischen, έ. ά. σ. 49 είκ. 40.
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’Αλλ’ έτι «φοβερώτερος» πρέπει νά ήτο ό έτερος ήμικυκλικός πύργος παρά την 
πύλην τοϋ λιμένος τής Άκανδιας. Έκ τών ελάχιστων λειψάνων αυτού 1 και εκ των 
κυκλικών πύργων τής Πέργης (είκ. 5) παρεστάθη σχηματικώς εν είκόνι 4 κατ’άντιπαρα- 
βολήν προς τούς παρομοίους τής μεσαιωνικής ροδιακής όχυρώσεως, ήτοι τούς πύργους

α β

Είκ. 4. α. Σχηματική άναπαράστασις τοϋ πύργου τής Άκανδιας Ρόδου κατ’ αναλογίαν 
πρός τούς τής Πέργης εν αντιπαραβολή πρός τούς πύργους τής πύλης τής θαλάσσης 

τής μεσαιωνικής όχυρώσεοίς τής Ρόδου (β).

τής πύλης τής θαλάσσης 1 2. Περί τής μορφής του λαμβάνομεν ίσως μίαν ιδέαν έκ τών 
όμοιων πύργων τής Πέργης (είκ. 5).

Πρέπει δε νά θεωρήσωμεν ως αυτονόητον την εξ ’Ανατολών — τουλάχιστον κατά 
τά εις εμέ γνωστά 3 — έπίδρασιν τού νεωτάτου διά τούς χρόνους εκείνους τρόπου όχυρώ
σεως κυρίως λόγοι τής θέσεως τής Ρόδου παρά την Μ. ’Ασίαν, ήτις κατά τήν εποχήν

1 Ή βαθμιδωτή διάταξις καί τού πύργου τούτου 
συμπεραίνεται έκ παρόμοιας διατάξεως τού πλησίον 
τείχους, ή περιγραφή καί άπεικόνισις τοϋ όποιου θά 
δοθή εν τοϊς Χρονικοις τοϋ ΑΔ τοϋ έτους 1967.

2 Α· Gabriee, La cite de Rhodes, I, Paris
1921, πίν. 21.

3 ’Εκ τής περιοχής τής Αττικής τουλάχιστον είναι 
γνωστόν, ότι ήκολουθήθη εις τά τέλη τοϋ 3™ π. X. 
αίώνος ό παλαιός τρόπος όχυρώσεως, ΐδέ Franz G. 
Maier, Griechische Mauerbauinschriften, Heidel
berg 1959, I, σ. 95 καί σ. 70.
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Είκ. 5. Πύργοι τής Πέργης.
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εκείνην είχε τό προβάδισμα εις τούς τομείς τής τέχνης καί τής τεχνικής έναντι τής δυτι
κής Ελλάδος, οί δέ Ρόδιοι εΐχον ιδιαιτέρως αναπτύξει την ικανότητα προσλήψεως των 
νέων κατακτήσεων, ως έδειξεν ό έν βραχυτάτοι χρονικω διαστήματι καί κατά τον πλέον 
σύγχρονον τρόπον γενόμενος συνοικισμός 1 αυτών. Αυτονόητον επίσης πρέπει να θεω- 
ρήσωμεν την ξένην καί ούχί τουλάχιστον έκ τοϋ δυτικώς τής Ρόδου κλασσικού κόσμου 
προερχομένην σύλληψιν τής ιδέας άνεγέρσεως τού μεγαλειώδους Κολοσσού 1 2, δστις, ως 
εγώ νομίζω, συνετέλεσε τα μέγιστα εις την κατασκευήν τού αγάλματος τής «Μητρός 
Πολιούχου» Τύχης τής ’Αντιόχειας.

Έχει δέ ό υπό μελέτην πύργος κατά την θεμελίωσιν πάχος 3.60 μ. καί άπετελεΐτο 
εξ ολοκλήρου έκ κανονικών λιθοπλίνθων, ώς — κατά πάσαν πιθανότητα — καί τά σύγ
χρονα αύτώ ροδιακά τείχη διακρινόμενα ούτω τών δι’ έμπλέκτου συστήματος κατα- 
σκευασθέντων πα?ν,αιοτέρων τειχών τής κλασσικής 3 περιόδου.

Πλήν τούτου όμως άποδεικνύεται, ότι τά τείχη τής Ρόδου ήσαν ακατάβλητα καί 
ίστορικώς, εάν ληφθή ύπ’ όψιν ότι, μέχρι, τής άλώσεως τής Ρόδου υπό τού Κασσίου 
42 π. X., ούτε καν έσκέφθη τις πλήν τού άποκρουσθέντος Μιθριδάτου νά έπιτεθή κατά 
τής Ρόδου.

’Ίσως όμως τεθή τό ερώτημα διά ποιον λόγον δεν παραδίδεται ήμΐν τό «φοβερόν» 
τούτο υπό τού λαβόντος αφορμήν νά όμιλήση περί τής ροδιακής όχυρώσεως Αίλίου 
Άριστείδου. Έπί τού προκειμένου, αφού προηγουμένως σημειώσωμεν ότι δ άσιανίζων 
κλασσικιστής ρήτωρ εϊχεν οπωσδήποτε ύπ’ όψει τήν εικόνα τής «Μητρός Πολιούχου» 
μετά τού έπί τής κεφαλής αυτής στεφάνου τών τειχών, προς τήν οποίαν αμέσως καί 
συνέδεσε τήν όχύρωσιν τής πόλεως 4, πρέπει νά άναγνωρίσωμεν τήν ζώσαν έν αύτώ 
κλασσικιστικήν καί ελληνικήν θεώρησιν, ήτις ούχί τό άγνωστον εις τον κλασσικισμόν 
«φοβερόν», αλλά τό «κάλλος» τού προέβαλεν 5. Άντιθέτως ό Μαλάλας έκφράζων τό 
πνεύμα τής συγχρόνου αύτοΰ έποχής καί άπηχών τάς παραδόσεις τής ιδιαιτέρας αυτού 
πατρίδος έχαρακτήρισε τά τείχη τής ’Αντιόχειας ώς «σπουδαίως φοβερά», καθ’ όσον 
εις τήν λίαν δεισιδαίμονα αυτού εποχήν άλλη αισθητική αξία πλήν τού φοβερού καί 
πολυποίκιλου δεν ήτο δυνατόν νά ίσχύση.

*
* *

Έν τοιαύτης σημασίας όμως μνημεΐον, ώς ό πύργος, είχε, φαίνεται, γενικώς επι
σύρει τήν προσοχήν τών πολιτών καί έκ τού ρόλου, τον όποιον διεδραμάτιζεν έν καιρώ

1 Η. von Gaertringen, Ρόδος RE Suppl. V, 
στ. 764 στ. 51.

2 Κ. Ziebarth, Zur Handelsgeschichte der In- 
sel Rhodos έν Melanges G. Glotz, σ. 909. Περί 
τών σχέσεων ’Αλεξάνδρειάς καί Ρόδου Herman 
Thiersch, Pharos, Antike, Islam und Occident, 
σ. 81.

3 Ίδέ κατωτέρω σ. 127, σημ. 5.
4 Ό X. ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Ρόδος, σ. 65, έπίστευεν, δτι

ή κατά τόν τόπον τής Τύχης τής ’Αντιόχειας παρά-

στασις τής πόλεως εξέφραξε τήν αυθόρμητον α’ίσθη- 
σιν, τήν όποιαν εΐχον οί αρχαίοι "Ελληνες, περί τής 
πόλεως.

5 Περί Αίλίου Άριστείδου διέλαβεν ό Ε· Rohde 
έν Rhein. Mus. 61, 1886, σ. 170. Τό αυτό δρθρον 
έν Kleine Schriften II, σ. 75 κ. έξ. πρβ. επίσης τό 
άρθρον τοϋ W. Schmid έν RE II, στ. 886 κ. έξ. 
A- Bodeanger, Aelius Aristide et la sophistique 
dans la province d’Asie au II siecle de notre ere, 
Paris 1923.
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πολέμου καί έκ τής μορφής, την οποίαν 6 ρόλος ούτος τοϋ επέβαλλε. Περιεποίει δέ ιδιαι
τέραν τιμήν εις ένα πλούσιον πολίτην να καταβάλη τά χρήματα κατασκευής ένός πύρ
γου τής όχυρώσεως. Ταϋτα μανθάνομεν καί άλλοθεν ή αλλά κυρίως έξ οικοδομικής 
επιγραφής έπιδόσεως, ήτις, προ δεκαετίας περίπου άποκα?ακρθεΐσα 2, δημοσιεύεται τό 
πρώτον σήμερον.

Ότε εν έτει 1958 κατηδαφίζοντο τά παλαιά λουτρά 3 εντός τής μεσαιωνικής πό- 
λεως Ρόδου, εις τό πλακόστρωτον δάπεδον αυτών εύρέθη επιμήκης λίθινη πλάξ έκ 
λαρτίου λίθου ύψους σωζομένου 95 έκ. πλάτους 35 έκ. και βάθους 20 έκ., φέρουσα 
οικοδομικήν επιγραφήν έπιδόσεως. Τό ύψος τών γραμμάτων είναι 2 έκ. τό διάστιχον 
δέ 1,8 έκ. Ή έπιγραφή μεταφερθεισα εις τό Μουσεΐον τής Ρόδου έχει αριθμόν 
Β. Ε. 1973 (πίν. 15β). Έκ τών πατημάτων τών λουομένων καί τών ύδάτων έχουν φθαρή 
τά γράμματα τής μέσης πλακός, ένώ κατά τούς τελευταίους στίχους γράμματά τινα 
έχουν καταστραφή διά κτυπημάτων. Εις καλήν σχετικώς κατάστασιν διεσώθη ή αρχή 
τοϋ κειμένου τής έπιγραφής, όπόθεν διαπιστοΰμεν, ότι ή γραφή ήτο έπιμεμελημένη.

Ώς καταφαίνεται έκ τής συμπληρώσεως τών στίχων, τό δλον κείμενον τής έπιγρα
φής ήτο χαραγμένον έπι δύο συνεχομένων κατά πλάτος πλακών. Τοϋτο καθίσταται έτι 
φανερώτερον καί έκ τής έπεξεργασίας τής άριστεράς έπιφανείας τοϋ λίθου, ένθα ή 
καθ’ δλον τό μήκος καί περί τό μέσον τοϋ βάθους όγκουμένη καί υπό άδράς περιτε- 
νείας περιβαλλομένη (πίν. 15γ) κυρτή λιθίνη μάζα φαίνεται δτι προωρίζετο διά τήν έντός 
αντιστοίχου κοίλης υποδοχής τής παραπλεύρως πλακός αρμογήν, εις τρόπον ώστε άμφό- 
τεραι αί πλάκες νά άποτελοϋν ένιαίον σύνολον. Τέλος πρέπει νά σημειωθή, δτι αί δύο 
πλάκες, ώς δεικνύει τό λεϊον τής οπίσθιας, δεξιάς καί άνω πλευράς, δεν ήσαν έντοιχι- 
σμέναι άλλ’ ειχον στηθή εις τι έμφανές σημείον.

Τό κείμενον τής έπιγραφής έχει οϋτω :

Τοίδε προαιρενμ[ενοι έπαγγείλαντο δω-]

σει,ν τώο δάμωι τά[------------------ εις τάν]

όχνρωσιν τάς ποήλιος].

Άγήσανδρος Τ/ίκ[ίωνος------------- κατα-]
5 σκενάζειν πύργον.

Τοίδ[ΐ, δώ]σείΡ χρήμ[ατα εις κατασκευάν] 

πνρ[γ . . ]

1 Franz G. Maier, Griechische Mauerbau- 
inschriften I, Heidelberg 1959, σ. 83 καί 84 έξ 
αφορμής σχετικών επιγραφών αναφέρει : «... Drei
der mindestens elf Personen, die den Bau des
Turmes bezahlten, gehoren................ zu den
leitenden Politikern Athens» καί έν σ. 84 :
«............Tiirme wurden als representative Objekte
in beiden Fallen gern gewahlt . . . Die Inschrift 
zeigt, wie man daran offentlich seine patrio-

tische Gesinnung demonstrieren konnte».
2 Τής έπιγραφής ταύτης έγένετο μνεία έν τφ 

”Εργφ τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1958, σ. 175, 
έν BCH 83, 1959, σ. 731 καί F. G. Maier, Grie
chische Mauerbauinschriften II, Heidelberg 1961 
σ. 125.

3 Περί τοϋ μνημείου τούτου διαλαμβάνει δ Her

mes Balducci, Architettura Turka in Rodi, Mi
lano 1932, σ. 42 κ.έξ.
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[Ά]ρί[στοτζ\λης Άγ[----------------------- ]

είς \γ.αταΰ\κενάν π[ύργ . . ]

10 Εύ[ . . ,8;9 . . . ]ς Άγη[— -------------------]

«ί[ς κατασκ]ευά£ [πΰργ . . ]

Άρχ [ . . 6 '.7. . . ] ηςιτ......................

ε[ίς κατασ]κευα[ν πΰργ . . ]

£υ[κρ]ατ[ίδ]ας Ζ7εί[σιστράτου]

15 ει[ς] κ[ατ]ασκευά[ν πΰργ . .] 

μνριάδα[ς]

Ά γησίστ[ρ]ατος....................

• θ[------------------------]ΩΙ.................................

ει[ς κατα]σκευά[ν πΰργ . . ]

20 [μυριά](5ας

\Αθανο[ . 4 ' 5 ·]ς Λάκ«[γόρα]..............

είς κ[ατασκε]υάν π[ύργ . . ] . .

[ . 3 ",5 . είς ] κατα[σκευάν πΰργ . . ]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στίχ. 1 [Έπαγγείλαντο]. Ή συμπλήρωσις έγένετο συμφώνως προς ?πηπάς σχε- 
τικάς ροδιακάς έπιγραφάς.

Στίχ. 3. Άγήσανδρος Μικ[ίωνος]. Έκ τής μέχρι σήμερον γνωστής ροδιακής προ
σωπογραφίας δύο Ρόδιοι είναι είς ημάς γνωστοί ύπδ την επωνυμίαν ταύτην. Ό παλαιό- 
τερος, γενόμενος περί το 239 π. X., κατά τον Blinkenberg ή ίερεύς τοΰ Ποσειδώνος 
τοϋ Ίππείου καί ό κατά τον Blinkenberg επίσης έγγονδς τούτου, ναύαρχος, τοΰ 
οποίου τό όνομα είναι άναγεγραμμένον επί τής περί τόΙΒΟπ.Χ. χρονολογούμενης 
επιγραφής τής τριημιολίας τής Λίνδου 2. Έκ τής ήμετέρας επιγραφής πληροφορού
μενα, ότι ή επιφανής αυτή οικογένεια, ή άναδείξασα ιερέα τοϋ Ποσειδώνος καί ναύαρ
χον, ύπήρξεν έκ των πλουσιωτέρων τής Ρόδου. Διά τής κατωτέρω παρεχομένης χρονο- 
λογήσεως καθίσταται φανερόν, ότι ό Μικίων τής ήμετέρας επιγραφής είναι ό αρχαίο

ι Τήν αντιγραφήν των ονομάτων των Ιερέων τοΰ 
Ποσειδώνος Ίππείου έκαμε πρώτος ό J. HedEnborg 
(βλ. τάς σημειώσεις 27, 29, 30 έν τφ αρΟρίι) μου, 
Έπιγραφαί έκ Ρόδου, ΑΔ 18, 1963, Μελέται). Έκ τοΰ 
χειρογράφου τοΰ HedEnborg ό A. Scrinzi έν Iscri- 
zioni greche inedite di Rodi, Venezia 1899, έδωκεν 
ατελή τον πρώτον κατάλογον. 'Γοϋτον συνεπλήρωσε 
καί έξέδωκεν ό Beinkenberg έν Lindiaka VI, 1937, 
σ. 28. Τό περί τοΰ Μικίωνος λήμμα συμπεριέλαβεν

ό Beinkenberg καί έν Lindos II, 1, σ. 436. Τό αυτό 
καί έν C. Blinkenberg καί Κ. Kinch, Oversigt, 
over Kgl. Danske videnskabernes selkabs For- 
handlinger, 1907 N° 1, σ. 34. Γενικώς περί καταλό
γων ιερέων τής Ρόδου L· Morricone, I sacerdoti di 
Halios, Annuario 27 -29, 1949-51, σ. 360-362, 
περί δέ τών Ιερέων τοΰ Ποσειδώνος τοΰ Ίππείου, 
σ. 361, 2 σημ. 1.

2 Lindos II, 1, σ. 435.
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τερος, τούτέστιν δ χρηματίσας ίερεύς τοΰ ΙΤοσειδώνος, καθ’ δσον ό νεώτερος, ευρισκό
μενος κατά τδ 180, ήτοι κατά τδ έτος τής ναυαρχίας αύτοΰ, εις ήλικίαν 45 - 55 ετών 
κατά την εποχήν τής ήμετέρας επιγραφής ήτοι περί τδ 220, πρέπει νά ήτο μόλις έφη 
βος, ενώ ό ίερεύς τοΰ Ποσειδώνος, άγων τδ 60°ν ή 650ν έτος τής ηλικίας αύτοΰ περί 
τδ 220 π.Χ., θά ήτο δυνατδν νά διάθεση μυριάδας δραχμών, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, 
διά την οίκοδόμησιν πύργου.

Στίχ. 7. Καί εις τδν στίχον τούτον ώς καί εις τούς 9, 11, 13, 15, 19, 22 καί 23 
δεν είναι δυνατδν νά καθορισθή, εάν πρόκειται περί πληθυντικού αριθμού, ήτοι πύρ
γων, ή περί ενικού, πύργου.

Στίχ. 8. Κατά πάσαν πιθανότητα έχομεν ενταύθα τδν έξ έπιγραφής τής Δήλου ή 
περί τδ 250 π.Χ. χρονολογουμένης, γνωστδν ρόδιον ναύαρχον Άριστοτέλην, εν στίχφ 
δέ 10 τδν άδελφδν ίσως αύτοΰ, εάν τά αρχικά Άγ . . . καί Άγη . . . ανήκουν είς τδ 
αύτδ δνομα.

Στίχ. 14. Ό Εύκρατίδας Πεισιστράτου πρέπει νά ήτο υιός τού έκ δύο δηλιακών 
επίσης επιγραφών περί τδ 250 π. X. γνωστού ναυάρχου Πεισιστράτου 1 2 Άριστολόχου 
καί ίσως άδελφδς τού έξ άλλης περί τδ 200 π. X. χρονολογουμένης έπιγραφής γνωστού 
Άριστολόχου Πεισιστράτου 3.

Στίχ. 21. Πρόκειται ή περί Άθανοδότου ή περί Άιθανοδώρου.

Πρδς χρονολόγησιν τής ήμετέρας έπιγραφής πρέπει νά σημειωθή, δτι ό τύπος τών 
γραμμάτων αύτής ομοιάζει πρδς ακριβώς χρονολογημένας έκ Λίνδου έπιγραφάς τής 
τελευταίας τριακονταετίας τοΰ 3ου π. X. αίώνος 4. Καί έκ τής προσωπογραφίας πρδς 
την αύτήν χρονολόγησιν οδηγούμενοι δυνάμεθα νά καθορίσωμεν άκριβέστερον τδν 
χρόνον τών γεγονότων.

Ούτω ό έν στίχ. 14 άναφερόμενος Εύκρατίδας, υίδς τοΰ κατά τδ 250 π. X. ναυάρ
χου Πεισιστράτου, πρέπει νά ήτο είς την ακμήν τής ηλικίας αύτοΰ ήτοι άνω τών 45 
έτών διά νά καταστή χορηγδς ένδς τόσον σεβαστού ποσού. Όθεν, έφ’ δσον ό πατήρ 
αύτοΰ έχρημάτισε ναύαρχος περί τδ 250 π. X., βεβαίως είς την ώριμωτάτην ήλικίαν 
45 - 50 έτών, ό υίδς Εύκρατίδας πρέπει νά εύρίσκετο είς την ήλικίαν ταύτην μετά μίαν 
τριακονταετίαν, ήτοι περί τδ 220 π.Χ. τούλάχιστον. Πλήν τούτου δμως, λαμβανομένου 
ύπ’ δψιν δτι ό έν στ. 8 χρηματίσας έπίσης περί τδ 250 είς ήλικίαν τούλάχιστον 40 - 45 
έτών ναύαρχος ’Αριστοτέλης παρουσιάζεται έπίσης ένταΰθα ώς χορηγός, έπ’ ούδενί 
πρέπει νά άπέχη ή χρονολογία τής έπιγραφής πλέον τής τριακονταετίας άπδ τής έπο-

1 IG XI 1133 καί Hiller έν RE Suppl. V, 
στ. 784, 11.

2 RE Suppl. V, στ. 784, 13.
3 Συνθήκη Ροδίων καί Ίεραπυτνίων G. DittEn-

BERGER, Sylloge II, 581 στ. 100 χρονολογούμενη 
υπό τοΰ HittenbergER περί τό 200- 197 π.Χ. καί 
I. Cr., 3, Hierapytna 3Α, 102. Ό Άριστόλοχος 
Πεισιστράτου καθ’ υιοθεσίαν δέ Άρχύλλου νομίζω, δτι 
δέν είναι αδελφός τοΰ ήμετέρου Εύκρατίδα, ώς άνα

φερόμενος καθ’ υιοθεσίαν Ρόδιος. Περί τής έπιγρα
φής τής Ίεραπΰτνης ίδέ Μ. HollEaux έν REG 33, 
1920, 235 σημ. 1 πρβ. καί REG 1917, 101, Klio 13, 
1913, 151/2 καί δ G. Cardinali έν Riv. Fil. 35, 
1907, 9/4 καί ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Νέον τεμάχιον τής 
συνθήκης Όλουντίων καί Ροδίων, Κρητ. Χρον. 15 - 16 
τεΰχος Α', σ. 239.

4 Lindos II, 1 έπιγρ. 117 μέχρι 150.
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χής τής ναυαρχίας αύτοΰ, ήτοι δεν πρέπει κατά τούς χρόνους τής χορηγίας να ήτο 
μεγαλύτερος των 70 ετών.

Έκ τών ανωτέρω καθίσταται πρόδηλον, ότι ή επιγραφή ημών έγένετο κατά την 
τελευταίαν τριακονταετίαν τοΰ 3ου π. X. αίώνος, οπότε ό μόνος λόγος, όστις θά έπέ- 
βαλλεν εις τούς Ροδίους νά καταβάλουν χρήματα εις τάν όχύρωσιν τάς πόλιος, ήτο 
οπωσδήποτε ό περί το έτος 227/6 έπισυμβάς καταστρεπτικός σεισμός.

Έκ τών χρονολογήσεων τών υπό τοΰ Πολυβίου (V 88.5) άναφερομένων ώς συμ- 
μετασχόντων εις τον πανελλήνιον έρανον διά την άποκατάστασιν τής Ρόδου 1 καταφαί
νεται ότι ή άποκατάστασις αυτή πρέπει νά έπερατώθη τάχιστα, γνωστού όντος έξ 
άλλου, ότι περί τό 220 π. X. οί Ρόδιοι άνέλαβον καί πάλιν την ηγεσίαν τής θαλάσ
σης 1 2. Όθεν ή ήμετέρα τιμητική επιγραφή πρέπει νά χρονολογηθή εις την μεταξύ 225 
καί 215 π. X. χρονικήν περίοδον.

’Ανωτέρω στ. 3 δεν έγένετο λόγος περί τής φράσεως εις τάν όχύρωσιν τάς πόλιος, 
καθ’όσον τό ζήτημα τοΰτο είναι στενώς συνδεδεμένον προς τήνχρονολόγησιν τής επιγρα
φής. Ό F. G. Maier3 ερμηνεύει τήν λέξιν όχύρωσις ως νέαν κατασκευήν ή επισκευήν. 
Εις τήν επιγραφήν ημών είναι βέβαιον, ότι γίνεται λόγος περί νέας κατασκευής πύργων 
διά δε τοΰ «εις τάν όχύρωσιν τάς πόλιος» εκφράζεται λίαν παραστατικώς, ότι κατά 
τινα εποχήν ή πόλις εύρέθη οίονεί ανοχύρωτος, πράγμα τό όποιον βεβαίως, ώς έδείχθη 
καί έκ τής χρονολογήσεως, μόνον μετά τον σεισμόν ήτο δυνατόν νά είχε συμβή.

Ό Πολύβιος (V 88.1) εις τά περί συνεπειών τοΰ σεισμού αναφέρει: Ρόδιοι δέ ... 
άπειλημμένοι τής αφορμής τής κατά τον σεισμόν..., έν ω συνέβη τόν τε κολοσσόν 
τον μέγαν π ε σ ε ιν και τ ά π λ ε ϊ σ τ α τών τειχών και τών νεωρίων, 
όντως έχείριζον νουνεχώς και πραγματικώς τό γεγονός ώς μή βλάβης, δ ι ο ρ θ ώ- 
σ ε ω ς δ έ μάλλον, αύτοις αίτιον γενέσθαι τό σύμπτωμα. Εκ τούτων καταφαί
νεται, ότι πράγματι ό σεισμός κατέστρεψε τά π λ ε ί σ τ α τών τειχών, τά 
όποια καί άνηγέρθησαν, καθ’ όν τρόπον άναφέρομεν ανωτέρω. Προσθέτει όμως, ότι 
έπήλθε καί δ ι ό ρ θ ω σ ι ς ήτοι γενικωτέρα βελτίωσις, συγχρονισμός θά έλέγομεν 
σήμερον, κατά τήν άνοικοδόμησιν τών καταστραφέντων. Πράγματι δέ διά τής άποκα- 
λύψεως τοΰ ελληνιστικού πύργου τής νοτίας όχυρώσεως τής Ρόδου 4 καί τής συγχρόνου 
αύτώ επιγραφής ήμών τεκμηριοϋται απολύτως καί ή εΐδησις αΰτη τοΰ Διόδωρου, 
καθ’ όσον ό άποκαλυφθείς πύργος αποτελεί χαρακτηριστικόν παράδειγμα πολεμικού 
έργου όχυρωτάτου, λόγω τής λιθόκτιστου συμπαγοΰς κατασκευής, καί κατά τοΰτο ίσχυ- 
ροτέρου καί τελειοτέρου τών παλαιοτέρων 5, καλλίστου δέ καί από αισθητικής άπό- 
ψεως, ώς ήδη κατά τήν περιγραφήν έδείχθη G.

1 Hiller, έ. ά. στ. 785, 25 καί έξ.
2 Αυτόθι στ. 785, 51.
3 F- G. Maier, ε. ά. σ. 191, όχύρωσις «stelit fur 

Neubau wie fiir Reparatur».
4 Κατά τάς άνασκαφάς τών τελευταίων ετών ήλθον 

είς φως πολλά μέρη τών τειχών τής ελληνιστικής 
εποχής, πλήρης περιγραφή τών όποιων θά δοθή είς 
τά Χρονικά τοΰ ΑΔ.

5 Ή κλ ασσική όχύρωσις, περί ής διέλαβεν ήδη έν

τφ Α' μέρει τής πραγματείας αύτοΰ ό I. ΚΟΝΤΗΣ 

έν ΑΔ 18, 1963, Μελέται σ. 67 κ. εξ., δέν άπετε- 
λεΐτο έκ συμπαγοΰς τείχους, άλλ’ έκ διπλής σειράς 
τοίχων μετά έμπλέκτου, ίδέ καί Κ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ έν 
ΑΔ 18, 1963 Β' 2, σ. 324, 325 καί ΑΔ 19, 1964, 
σ. 471 ως καί I. Κοντήν έν Gnomon 35, 1963, σ. 400.

6 Καί ή περικοπή τοΰ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ (IV 31. 5) 
άναφέρεται οπωσδήποτε είς τά ελληνιστικά τείχη 
τής Ρόδου. Ίδέ άνωτ. σ. 115 σημ. 2.
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Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν νά γίνη λόγος περί τοΰ κόστους των πύργων κατά 
την εποχήν εκείνην, καθ’ όσον αί εν στίχ. 16 καί 20 άναγραφόμεναι μυριάδες — δρα
χμών βεβαίως — δεν γνωρίζομεν πόσαι ήσαν. 'Οπωσδήποτε όμως ή χρηματοδότη
σές των πρέπει νά άπετέλει έν σπουδαΐον γεγονός ή έφ’ φ καί αί έκλέξασαι νά ανε
γείρουν ούχί έν άπρόσωπον, τρόπον τινά, τμήμα τοΰ τείχους, αλλά τινας τών πλήρους 
χαρακτήρος καί προσωπικότητος πύργων τής όχυρώσεως ροδιακαί οίκογένειαι καί εις 
τάς πλουσιωτάτας καί τάς πλέον επιφανείς άνήκον καί διά τήν μακράν αύτών ναυτικήν 
παράδοσιν θά έσεμνύνοντο.

Έξ άλλων σχετικών περιπτώσεων 2 είναι γνωστόν, ότι παρόμοιαι έπιγραφαί έπι- 
δόσεως έστήνοντο εις επιφανή σημεία τής πόλεως ή καί προ τών τειχών. Περί τής 
ήμετέρας δεν είναι δυνατόν νά λεχθή τι πλήν τοΰ ότι τό νεώτερον κτήριον, όπου αΰτη 
εύρέθη, κεΐται παρά τον μέγαν εμπορικόν λιμένα, ή δόξα τών τειχών τοΰ οποίου τυγ
χάνει γνωστή εκ τών σπουδαίων τοΰ Διοδώρου περί τήν πολιορκίαν τοΰ Δημητρίου 
περιγραφών. 'Οπωσδήποτε όμως θά είχε στηθή εις διακριτικήν θέσιν, ϊνα τονίζη καί 
αΰτη τήν ιδιαιτέραν επιδίωξιν τών επιφανών χορηγών, όπως οικοδομήσουν πύργους, 
προς τούς οποίους οΰτοι ήρέσκοντο νά παραβάλλουν εαυτούς, ως φαίνεται εκ τοΰ κα
τωτέρω παρατιθεμένου άδημοσιεύτου είσέτι επιτύμβιου ροδιακοΰ επιγράμματος, έν ω 
ό τιμώμενος Άρχίπολις, ένσαρκώνων τήν «αρετήν» τοΰ άστοΰ τής νέας ροδιακής δημο
κρατίας τοΰ 401’ π.Χ. αίώνος, παραλληλίζεται προς «πύργον άμεμπτότατον» :

Τόνδε ποτ’ Άρχίπολιν δαίμων επί τέρματα πάσης 
προσβαίνοντ5 αρετής σωφροσύνης συν δπλοις 
έσφηλε, είλε δ’ δμως κατ ακραν εύκλειαν άνελθών 
ευλογίαν άστών, πύργον άμεμπτότατον.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

1 Περί τής αξίας τής ροδιακής δραχμής κατά τό 
τελευταϊον τέταρτον τοΰ 3ου π. X. αίώνος ούδέν γνω
ρίζω. Έκ τών ανωτέρω άναφερθεισών επιγραφών 
τοΰ Όλοΰντος καί τής Ίεραπΰτνης μανθάνομεν, οτι 
ό έν Ρόδφ μισθός ενός άγεμόνος τών Όλονντίων ήτο 
δυο δραχμαί καθ’ήμέραν κατά τά τέλη τοΰ 2ου π.Χ. 
αίώνος. Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Κρητ. Χρονικά 15-16, 
1961 - ’62, Α, ο. 234 στίχ. 40. Τό αυτό καί διά τούς

Ίεραπυτνίους έ'. ά. Inscr. Cret., 3. Hierapytna 3 
A. 29.

2 Εις παρόμοιος κατάλογος εύρέθη «unter der 
Phalerischen Strasse, neben Resten der Stadt- 
maiier», Maier, ε. ά. I, άρ. 17 ο. 83. Έτέρα επι
γραφή γενικών επισκευών δημοσίων κτηρίων είχε 
στηθή εις τό έν τή άγορμ ιερόν τοΰ Άμφιαράου 
έν Ώρωπφ, αυτόθι II, σ. 118.
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u. Πύργος τι'ις νοτιάς όχυρώσεως της Ρόδου.

β. Οικοδομική επι
γραφή έκ Ρόδου.

γ. Πλάγιά πλευρά τής 
οικοδομικής επιγραφής.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:46:18 EEST - 54.161.213.156


