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15. ΑΝΑΣΚΑφΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΓΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Κατά τό 1951 ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία επεξέτεινε το πολύτιμον ενδια
φέρον, διά τοΰ οποίου υπέρ την εκατονταετηρίδα περιβάλλει τά αρχαία τής 
Ελλάδος, κα'ι εις την νεωστί άπελευθερωθεΐσαν Δωδεκάνησον, έκτελέσασα 
άνασκαφήν εντός τής πόλεως τής 'Ρόδου1.

Διαρκοϋντος τοΰ τελευταίου πολέμου ή πόλις τής 'Ρόδου ύπέστη άνηλεή 
βομβαρδισμόν, ό όποιος, συν τοΐς άλλοις, κατέστρεψε σημαντικόν αριθμόν 
μεσαιωνικών μνημείων και επέφερε σοβαράς βλάβας εις άλλα, άποκαταστα- 
θείσας ήδη, κατά μέγα μέρος, δι’ άναστηλωτικής εργασίας, συνεχιζομένης 
από τοΰ 19471 2. Έκ τοϋ βομβαρδισμού τούτου έδημιουργήθησαν κενά! 
εκτάσεις, παρέχουσαι την δυνατότητα εΰρείας εξερευνήσεως εντός πυκνοκατοι- 
κουμένων Ιδίως περιοχών, άλλως δυσερευνήτων. Διά νά μή άπολεσθή ή 
οΰτω παρασχεΟεΐσα ευχέρεια άποκαλΰψεως πολυτίμων λειψάνων τής περίφη
μου κατά την αρχαιότητα πόλεως, ως έκ τής πολεοδομικής και αρχιτεκτονι
κής καθόλου διαμορφώσεώς της, ευθύς μετά την έγκατάστασιν τής Ελληνι
κής Διοικήσεως, άπηγορεύθη διά νομοθετήματος ή οικοδόμησις επί τών οικο
πέδων τών βομβαρδισθέντων κτηρίων, άνευ προηγουμένης αρχαιολογικής 
εξερευνήσεως τοΰ χώρου. Διά τοΰ αύτοΰ νομοθετήματος διετηρήθη έν ίσχύϊ 
ή άπαγόρευσις οικοδομήσεως εντός τής παρά την άκρόπολιν κυρίως έκτεινο- 
μένης «αρχαιολογικής ζώνης», τής όρισθείσης υπό τής προκατόχου διοική- 
σεως επί τή προόψει εξερευνήσεως τής περιοχής.

Εις την πραγματοποίησιν τών ως άνω προβλεφθεισών ερευνών άπο- 
σκοπεϊ ή κατά Νοέμβριον τοΰ 1951 άρξαμένη άνασκαφή, ή οποία έσυνε-

1 Περί τών παλαιότερον άποκαλυφθέντων αρχαίων λειψάνων τής πόλεως βλ. εις 
R. U. Inglieri, Carta Archeologica dell’ Isola di Rodi (Firenze, 1936), Ύπομν. 
σ. 13 έξ. Πρβ. επίσης την δημοσίευσιν περί ερευνών είς τό Παλάτιον τοΰ Μ. Μαγίστρου, 
ένθα σημειοΰνται αρχαία λείψανα: Ρ. Lojacono, Cl. Rhodos, VIII (1936) σ. 291 εξ. 
Περί τών μετέπειτα άποκαλυφθέντων αρχιτεκτονικών λειψάνων, παρά τό νεώριον 
(όπισθεν τοΰ ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου), τον ναόν τοΰ Πυθίου Απόλλωνος καί 
τό στάδιον, ώς καί περί τών έρευνηθέντων τάφων, οΰδεμία πληροφορία έχει δοθή. 
'Απλήν μνείαν τών υπογείων ύστεροελληνιστικών τάφων τοΰ "Αγίου Ίωάννου βλ. εις 
Τ. W. French, JHS, LXV, (1945) σ. 101.

2 Τάς καταστροφάς τών μνημείων τής πόλεως τής 'Ρόδου βλ. είς Works of Art 
in Greece, the Greek Islands and the Dodecanese, Losses and Survivals in the 
War (London 1946) σ. 55 έξ. Πρβ. καί Τ. W. French, BSA, XLIII (1948) σ. 103 εξ. 
Πρόχειρον σημείωσιν τών έκτελεσθεισών άναστηλώσεων βλ. είς J. D. Kondis, La Re- 
stauration des Monuments Historiques de Rhodes (Messager d’Athenes 10 
11/2/1952).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:17:01 EEST - 52.90.75.110



Ίωάννου Δ. Κοντή: ΆνασκαφικαΙ έρευναι εις την πόλιν τής 'Ρόδου 22δ

χίσθη και μετά τό τέλος τού έτους τοΰτου, διά χρηματικής ενισχύσεως τής 
Γενικής Διοικήσεως Δωδεκάνησου. Εις ταΰτην μετέσχεν ένεργώς δ Επιμε
λητής ’Αρχαιοτήτων κ. Παύλος Λαζαρίδης.

Παρατίθενται ενταύθα συντόμως τα αποτελέσματα των εργασιών τού 
διμήνου τού 1951, αί όποΐαι, κατά τό διάστημα τούτο περιωρίσθησαν εντός

Είκ. 1. Γενική άποψις άνασκαφής όδοϋ ΙΙυΟαγόρου.

τής μεσαιωνικής πόλεως και παρά την ΒΑ κλειτύν τής άκροπόλεως. Ούταν 
Α'. Παρά την όδόν Πν&αγόρου 66, εις τον ΝΔ τής κεντρικής πύλης 

τού εμπορικού λιμένος χώρον, ήρευνήθησαν λείψανα μεγάλου οικοδομήμα
τος, τού οποίου ίχνη, έμφανισθέντα μετά την καθαίρεσιν τών ερειπίων τών 
βομβαρδισμών, ειχονέρευνηθή μερικώςύπό τούκ. L. Morricone κατάτό 19461. 
Ή νέα έρευνα, τής οποίας ή έκτασις φαίνεται εις τον πίνακα IV καί την 
εΙκόνα 1, εις βάθος έχώρησε, δπου τούτο ήτο δυνατόν, μέχρι τού φυσικού 
εδάφους, ευρισκομένου περ'ι τά 3,90 μ. υπό τό επίπεδον τού καταστρώματος

1 Σημείωσιν τών λειψάνων τούτων βλ. υπό Τ. W. French, JHS, LXV (1945) 
σ. 101, Τ. Burton-Brown, Antiquity, XXII (1948) σ· 76. R. Ματτον, Rhodes 
(Athenes, 1949) σ. 23.
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τής όδοΰ ΙΙυθαγόρου, από Β δέ έξετάθη καί εντός τοΰ ήρειπωμένου ίπποτι- 
κοΰ οικήματος Πυθαγόρου 66.

Τό δυτικώτερον θεμέλιον τοΰ πίνακος IV σώζεται εις μήκος 21,25 μ. καί 
έχει πλάτος 2,14 μ. διεΰθυνσιν δέ προς Β-ΒΑ30. Διατηρούνται 4 δόμοι του, 
συνολικού ύψους 2,25 μ. Έκ τούτων ό κατώτερος εδράζεται επί τοΰ φυσικού

Εΐκ. 2. Τό δυτικόν θεμέλιον από Δ.

Ιδάφους. Ό τρόπος δομήσεως τού θεμελίου διά μεγάλων πλίνθων 1ξ εγχω
ρίου πώρου, άνευ συνδετικής ύλης, φαίνεται σαφώς εις τάς παρεχόμενος 
απεικονίσεις (εΐκ. 2, 3). Αί πλίνθοι εμφανίζουν ενδείξεις παλαιοτέρας χρή- 
σεως, τινές δ’ εξ αυτών, φέρουσαι ύποτομήν κοσμητικού χαρακτήρος καί 
σώζουσαι ίχνη κονιάματος, προέρχονται ασφαλώς εξ άνωδομίας.

Εις τό θεμέλιον αί πωρόπλινθοι έχρησιμοποιήθησαν ά'νευ νέας επεξερ
γασίας, ή δέ αρμογή των ως έκ τούτου είναι πλημμελής, έπιτυγχανομένη συ
νήθως διά τής παρενθέσεως μικρών λίθων. Εις τάς έξωτερικάς πλευράς μά
λιστα τού θεμελίου τά υπάρχοντα εις τούς αρμούς καί παρά τάς γωνίας κενά 
πληρούνται διά τεμαχίων κεράμων ή λίθων, καλυπτομένων έξωθεν δι’ επι
χρίσματος. Πρέπει νά σημειωύή έν τούτοις δτι ή παρένθεσις ή συμπλήρωσις 
αύτη ούδαμού λαμβάνει έκτασιν άποξενώσεως τών πλίνθων άπ’ άλλήλων,
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ή όλη δέ κατασκευή δεν άφίσταται τών βασικών τουλάχιστον τεχνικών τρό
πων τής υστέρας Ελληνιστικής τοιχοποιίας.

Εις άμφότερα τά τέρματα τό θεμέλιον διακόπτεται άποτόμως. Άπό Β 
όμως ή άνασκαφή τοΰ παρακειμένου χώρου εντός τοϋ ιπποτικοΰ οικήματος 
ΙΊυδαγόρου 66, καθ’ όλον τό πλάτος του, μέχρι τοϋ φυσικού άργιλλώδους

Είκ. 3. Μέρος τοΰ δυτικοΰ θεμελίου άπό Α.

εδάφους, ούδέν ίχνος συνεχίσεως τοΰ θεμελίου άπεκάλυψε πέραν τοϋ παρά 
τό τέρμα τούτο εγκαρσίου θεμελίου, επί τοϋ οποίου έβασίσθη ό ίπποτικός 
τοίχος (είκ. 4). Άπό Ν, έκεΐθεν τοϋ σημερινού τέρματος τοΰ δυτικού 
θεμελίου, διεπιστώθη κατά την άνασκαφήν ή συνέχισις τής κοίτης τής ίσοπε- 
δωθείσης επί τού μαλακού άργιλλώδους εδάφους προς εδρασιν τού κατωτά- 
του δόμου, μέχρι τοϋ νοτίου τουλάχιστον ό'χθου τής άνασκαφής. Έπί πλέον 
εις τον ό'χθον τούτον, υπέρ τήν σημειωθεΐσαν κοίτην, καθ’ ύψος τομή τής 
επιχώσεως, φθάνουσα μέχρι τοΰ διατηρουμένου ύψους περίπου τοΰ θεμελίου, 
μαρτυρεί ότι ΰπήρξέ ποτέ ενταύθα χάσμα, σχηματισθέν κατά πάσαν πιθανό
τητα, μετά τήν άφαίρεσιν τών πλίνθων τής συνεχίσεως τοΰ θεμελίου. Ή έπέ- 
κτασις τής έρευνης περαιτέρω άπό τής πλευράς ταΰτης δεν κατέστη εφέτος δυνατή.
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Τό παρά ιό σημερινόν νότιον τέρμα τοΰ περιγραφέντος θεμελίου εγκάρ
σιον θεμέλιον, τό βαΐνον από Δ προς Α, άπεκαλΰφθη εις μήκος 5,70 μ. συνε- 
χιζόμενον υπό την ανατολικήν έπίχωσιν. Σώζεται εις ύψος 2,12 μ. και έχει 
πλάτος 1,13 μ. Ό τρόπος τής συνδέσεώς του προς τό δυτικόν θεμέλιον δεν φαί
νεται σαφώς, ένεκα τής άφαιρέσεως τών πλίνθων άμφοτέρων τών θεμελίων

Είκ. 4. Θεμέλιον άποκαλυφθέν εντός τοΰ οικήματος Πυθαγόρου 66.

παρά την ΝΔ εξωτερικήν γωνίαν καί τής καλΰψεως τής εσωτερικής γωνίας 
υπό τοΰ βυζαντινού τοίχου (βλ. κατωτέρω). Ό τρόπος δομήσεως τοΰ εγκαρσίου 
θεμελίου διακρίνεται εις τήν εικόνα 5, τήν έμφανίζουσαν τό ορατόν τμήμα 
τής Β πλευράς. Τής αντιθέτου πλευράς ό τρίτος έκ τών άνω δόμος εδράζε
ται επί Ιπιχώσεως, παρεντιθεμένης μεταξύ αυτού και τού φυσικού εδάφους. 
Τό εγκάρσιον θεμέλιον είναι κατεσκευασμένον έν γένει άμελέστερον τού 
δυτικού.

Ώς εσημειώθη ήδη, παρά τό βόρειον σημερινόν τέρμα τού δυτικού θε
μελίου υπάρχει έ'τερον εγκάρσιον θεμέλιον, βαΐνον από Α προς Δ, υπό τον 
τοίχον τής ιπποτικής οικοδομής. Τούτο εδράζεται επί τοΰ φυσικού εδάφους, 
έχει πλάτος 2,30 μ., ύψος σωζ. 1,50 μ. καί άπεκαλΰφθη εις μήκος 3,40 μ. Προς 
τό δυτικόν θεμέλιον εφάπτεται απλώς τό εγκάρσιον άνευ συνδέσεώς. Ή δλη 
προχείρου σχεδόν χαρακτήρος κατασκευή του φαίνεται σαφώς εις τήν εικόνα 4,
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την έμφανίζουσαν την κυρίως ορατήν από Β πλευράν εντός τής οικοδομής 
Πυθαγόρου 66. Ό υπέρ τό θεμέλιον διακρινόμενος σπόνδυλος κίονος ανήκει 
είς την μεταγενεστέραν κατασκευήν, περί τής οποίας κατωτέρω.

Σημειοΰμεν ενταύθα τάς μόνας δυνατάς παρατηρήσεις, μέχρις δτου κα- 
ταστή εφικτή ή συμπλήρωσις τής έρεΰνης δΤ έπεκτάσεως τής άνασκαφής

Εΐκ. 5. Μέρος τοΰ νοτίου θεμελίου άπό Β.

πέριξ- περί τοΰ κυρίου, τοΰ δυτικοϋ θεμελίου, έν πρώτοις, παρατηρεΐται δτι ή 
παρ5 αυτό άδιατάρακτος έπίχωσις, από Δ ιδίως, περιείχε μέγα πλήθος τεμα
χίων Ελληνιστικών αγγείων, συνήθους χρήσεως, μελετωμένων ήδη, μεταξύ 
των οποίων τα νεώτερα δεν φαίνεται ότι κατέρχονται πέραν τοΰ 1ου αι. π.Χ. 
Τό θεμέλιον τοΰτο, άρχικώς έκτεινόμενον ασφαλώς από Β καί Ν έκείθεν 
τών σημερινών τερμάτων, περιεκόπη, κατά πάσαν πιθανότητα, προς πορι- 
σμόν ύλικοΰ διά τάς ΰπερκειμένας οικοδομήσεις, διά τάς οποίας έχρησιμο- 
ποιήθη αύτοΰσιον τό σφζόμενον τμήμα. Ώς προς τά εγκάρσια θεμέλια θά 
έπρεπε νά παρατηρηθή δτι τό νότιον δεν αποκλείεται νά είναι σύγχρονον τοΰ 
κυρίου, τοΰ δυτικού, άνήκον είς εσωτερικόν τοίχον τοΰ κτίσματος, ενώ τό 
ευτελές βόρειον θεμέλιον αποτελεί ασφαλώς νεωτέραν προσθήκην.

Διά τήν κατασκευήν, εις τήν οποίαν έχρησιμοποιήθησαν οί φαινόμενοι 
είς τήν εικόνα 1 σπόνδυλοι δωρικών κιόνων, οΐ κείμενοι έπιτοΰ δυτικού θεμε-
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λίου καί αί παρ’ αυτό άρχαΐαι πλίνθοι, βέβαιον χρονολογικόν δριον παρέχει 
χαλκοΰν νόμισμα τοΰ ’Ιουστινιανού, κοπής 541/2, εύρεθέν μεταξύ τών προ- 
χείρως έκτισμένων λίθων

Οι κατεδαφίσαντες την ύπερκειμένην ίπποτικήν οικίαν, την καταστρα- 
φεΐσαν κατά τον τελευταΐον πόλεμον, φαίνεται, δτι, άνασκάψαντες εν συνε-

Είκ. 6. Βυζαντινά λείψανα παρά την οδόν Πυθαγόρου.

χεία προς πορισμόν υλικών, άφήρεσαν σημαντικήν .ποσότητα λίθων εκ τών 
χρησιμοποιηθέντων εις την κατασκευήν ταότην, ή οποία σήμερον εμφανίζει 
την έξης εικόνα' κατά τό νότιον μέρος τοΰ αρχαίου θεμελίου οί σπόνδυλοι, τε- 
θέντες εις δυο σειράς επ’ αυτού καί μερικώς συνδεθέντες δι’ ασβέστου, άπε- 
τέλεσαν τό δυτικόν μέρος είδους τείχους (πλ. 4,12 μ., ύψ. σωζ. 3,30 μ.), τού 
οποίου την ανατολικήν πλευράν αποτελούν προχείρως εκτισμένοι δόμοι έξ 
αρχαίων πλίνθων καί τεμαχίων αρχιτεκτονικών μελών (βλ. είκ. 1, 6, 7). 
Μεταξύ τών δυο πλευρών έστοιβάσθησαν άτάκτως αρχαίοι λίθοι επίσης. Τοΰ * I

1 Πρβ. Warwich Wroth, Imperial Byzantine Coins in the Brit. Museum,
I (London 1908) a. 32.
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ανατολικού μέρους τού «τείχους» σπόνδυλοι διατηρούνται εις την θέσιν των 
και παρά τό βόρειον τέρμα τού αρχαίου θεμελίου, ένφ ή γόμωσις και ή ανα
τολική πλευρά διατηρούνται παρά τό θεμέλιον καθ’ δλον τό μήκος του. Ή

Είκ. 7. Τό ανατολικόν μέρος τής άνασκαφής τής όδοϋ Πνθαγόρου.

δλη δψις τής περιγραφείσης κατασκευής ενθυμίζει προχείρως δι’ αρχαίου 
υλικού κτισθέντα αλλαχού βυζαντινά τείχη. Ή θέσις δμως τού «τείχους» 
τούτου, βαίνοντος προς τό κέντρον περίπου τού λιμένος, και ιδίως τό περιω- 
ρισμένον τού μήκους του, πέραν τού οποίου δεν υπάρχουν τουλάχιστον εν
δείξεις δτι εσυνεχίζετο, καθιστούν άπίθανον την ΰπόθεσιν δτι πρόκειται περί
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τμήματος τοϋ βυζαντινού περιβόλου τής πόλεως, τού οποίου είναι άγνω
στος ή πορεία1. “Οθεν ή εν λόγω κατασκευή ή αποτελεί υπόλειμμα προσωρι
νού οχυρώματος, άνεγερθέντος εσπευσμένος κατά την διάρκειαν ίσως τίνος 
των βαρβαρικών επιδρομών, ή είναι απλούς τοίχος τού προς Α αναπτυσσόμενου 
βυζαντινού κτίσματος (βλ. κατωτέρω). Εις τήν περίπτωσιν ταυτην τό εξαιρε
τικόν πάχος τού τοίχου τούτου θά ήδύνατο νά δικαιολογηθή εκ τής άνεγέρ- 
σεως πρώτον τού επί τού αρχαίου θεμελίου μέρους, τό όποιον παρέχει τήν εντύ- 
πωσιν αυτοτελούς κατασκευής καί μεταγενεστέρως τού ανατολικού μέρους, 
προς τό όποιον συνδέονται αμέσως τα λείψανα τα άποκαλυφθέντα εις τό 
ανατολικόν τμήμα τής άνασκαφής. Αί ύποτιθέμεναι αΰται μεταβολαί ανάγον
ται πιθανώς εις περιόδους άνοικοδομήσεως τής πόλεως κατόπιν τών γνω
στών καταστρεπτικών σεισμών τών παλαιοχριστιανικών αιώνων 2.

'Ως προς τά λείψανα τοίχων βαινόντο>ν από Α προς Δ, τά άποκαλυ- 
φθέντα εις τό ανατολικόν μέρος τής άνασκαφής, εκτός τών δύο εγκαρσίων 
τών περιγραφέντων ανωτέρω ώς σχετιζομένων προς τό άρχαΐον θεμέλιον, 
σημειούται απλώς ενταύθα δτι ταύτα ανάγονται εις δύο περιόδους· υπό τά 
λείψανα τού κτίσματος, εις τό όποιον άνήκουν τά χαλικόστρωτα δάπεδα (ηίν. 
IV, εΐχ.6, 8), ενεφανίσθησαν, κατά τήν μερικήν έξερεύνησιν τής ύποκειμένης 
επιχώσεως, τμήματα παλαιοτέρων τοίχων, συνδεομένων επίσης προς τό δυτι
κόν μέρος τού παρά τό άρχαΐον θεμέλιον νεωτέρου τοίχου (είκ. 7). Περί τού 
είδους καί τής μορφής τού κτίσματος κατ’ άμφοτέρας τάς περιόδους ούδέν 
βέβαιον δύναται νά λεχθή προ τής έπεκτάσεως τής άνασκαφής άπό Α καί Ν. 
'Ως προς τήν χρονολόγησιν παρατηρεΐται on καί τά λείψανα τής νεωτέρας 
περιόδου κεΐνται υπό τάς ιπποτικάς οικοδομάς. ’Επί πλέον παρά τήν εύρυτά- 
την διαταραχήν τής επιχώσεως, τήν δφειλομένην εις προσφάτους σκαφάς προς 
πορισμόν λίθων προφανώς, κατέστη δυνατόν νά διαπιστωθή δτι εις τά άδιατά- 
ρακτα τουλάχιστον στρώματα, τά παρά τά παλαιότερα λείψανα, δεν ύπήρχον

1 Πρβ. A. Gabriel, La Cite de Rhodes, I (Paris 1921) σ. 106 έξ.
* Βλ. C. Torr, Rhodes in Modern Times (Cambridge 1887) a. 35 έξ. Πρβ. 

καί Α. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Άρχ. Βυζ. Μνημ. Ελλάδος, Τ' (1948) σ. 5. Πιθανός χρόνος πρα- 
γματοποιήσεως τών υποτιθεμένων μεταβολών: ή περίοδος άνοικοδομήσεως μετά τόν 
σεισμόν τοϋ 345 διά τήν άνέγερσιν τοϋ επί τοϋ αρχαίου θεμελίου τοίχου μέ τούς σπον
δύλους καί ή μετά τόν σεισμόν τοϋ 515 διά τήν δυτικήν προσθήκην, εντός τής όποιας 
είιρέθη τό νόμισμα τοϋ ’Ιουστινιανού. Έκ τής διαπιστουμένης εις τάς τελευταίας έρευ
νας πλήρους έλλείψεως άνασκαφικών στρωμάτων νεωτέρων τοϋ 4ου μ.Χ. αί. εις τήν έξω 
τών μεσαιωνικών τειχών πόλιν συμπεραίνεται δτι ή σπουδαιότερα μεταβολή άπό τής 
ίδρύσεως τής 'Ρόδου,δηλ. ό περιορισμός τής πόλεως είς τόνπαράτόν μύγαν λιμένα 
χώρον, έπραγματοποιήθη μετά τόν σεισμόν τοϋ 345 (βλ. διάφορον όπόθεσιν περί πρα- 
γματοποιήσεως τής μεταβολής μετά τό 515, τελευτ. είς X. ΚΑΡΟΥΖΟΝ, 'Ρόδος (Άθήναι 
1949) σ. 7.
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τεμάχια βυζαντινών αγγείων των τελευταίων προϊπποτικών αιώνων, τα όποια 
είναι συχνά υψηλότερον 1.

Διά τά χαλικόστρωτα δάπεδα τής νεωτέρας περιόδου τέλος θά επρεπε νά

Είκ. 8. Δάπεδον βυζαντινού χτίσματος.

σημειωθή δτι ταΰτα δεν έχουν διακοσμητικά σχέδια καί δτι είναι κατεσκευα-

1 Τά λίαν ενδιαφέροντα τεμάχια βυζαντινών αγγείων, ώς καί τά λοιπά βυζαντινά 
καί νεώτερα ευρήματα τής άνασκαφής θέλει δημοσιεύσει προσεχώς ό ’Επιμελητής 
’Αρχαιοτήτων κ. Π. Λαζαρίδης.
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σμένα δι’ άποκεκομμένων εις τό μέσον βαθέως κυανών καί λευκών θαλασ
σίων χαλίκων. Έκ τής αρχαίας τεχνικής, τής παρατηρούμενης εις τμήματά 
τινα δαπέδων τής Καμίρου, διατηρείται, πλήν τής αποκοπής ταΰτης τών χα
λίκων, καί ή κατασκευή τοΰ υποστρώματος δι’ δστρακοκονιάματος, αντί τής 
απλής ασβέστου τών νεωτέρων περίφημων 'Ροδιακών «χοχλακιών», ενφ τό 
μικρόν μέγεθος τών χαλίκων, ως καί ή έλευθέρα μαζική τοποθέτησίς των εις

Εΐκ. 9. ’Αρχαίος τοίχος έρευνηθείς παρά τάς όδούς^Σοφοκλέους-Εύριπίδου.

τό βυζαντινόν δάπεδον είναι χαρακτηριστικά στοιχεία τής τεχνοτροπίας τών 
χρόνων τής Τουρκοκρατίας, τής συνεχιζόμενης μέχρι σήμερον.

Β'. Παρά τάς οδούς Σοψοκλέονς καί Εύριπίδου, εις άπόστασιν 
42 μ. περίπου προς Β τών άνασκαφέντων λειψάνων τής όδοϋ Πυθαγόρου 
ήρευνήθη τοίχος κατεσκευασμένος διά μεγάλων πωροπλίνθων (μεσ. διαστ. 
1,35:0.48 :0.70 μ.) σφζόμενος μέχρι 13 δόμων εις ύψος 6.12 μ. υπέρ τό φυ
σικόν έδαφος, επί τοΰ οποίου εδράζεται (εΐκ. 9, 10). Ή εις τό ύψος τοϋτο 
διατήρησίς του οφείλεται εις τήν χρήσίν του ως τοίχου τών παρακειμένων ίπ- 
ποτικών κτισμάτων καί ως αναλήμματος τών προς Α ύψηλότερον ευρισκομέ
νων κήπων. Ώς εκ τής χρήσεως ταύτης ή ορατή από Δ πλευρά τοΰ τοίχου 
ΰπέστη αλλοιώσεις (αφαιρέσεις, προσθήκας λίθων, άποκοπάς, επιχρίσεις κλπ.),
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αί όποΐαι κατέστησαν αδύνατον την μετά βεβαιότητος διαπίστωσιν τής συνεχί- 
σεώςτου εκ τής παρατηρήσεως μόνον τοΰ υπέρ τήν σημερινήν επιφάνειαν τοΰ 
εδάφους μέρους. "Ενεκα τοΰτου άνεσκάφη παρά τήν δυτικήν πλευράν εΰρεϊα 
τάφρος, μέχρι τοΰ φυσικού εδάφους, βάθους μέσου 3 μ. από τής επιφάνειας, 
διά τής οποίας άπεκαλΰφθη ή ύποθεμελίωσις εις μήκος 30 μ. Άμφότερα τά

Είκ. 10. Μέρος τοΰ τοίχου τής είκ. 9 προ τής άνασκαφής.

άκρα συνεχίζονται υπό τήν επίχωσιν τό μέν βόρειον υπό τάς παρακειμένας 
οικοδομάς, τό δε νότιον υπό τον κήπον τής οικίας Πυθαγόρου 64.

’Από Α κατέστη δυνατή μικρά μόνον έρευνα εντός τοΰ κήπου τής οικίας 
Πυθαγόρου 56 παρά τό βόρειον τέρμα τής δυτικής σκαφής, ένθα διεπι- 
στώθη τό πλάτος τοΰ τοίχου (2,14μ.), έφάνη δέ τμήμα εγκαρσίου θεμελίου 
(πλάτ. 0,82 μ. κάτω), βαίνοντος από Δ προς Α εντός τής έπιχώσεως και 
άρχομένου 1,72 μ. από τής άνατολικής πλευράς τοΰ μεγάλου τοίχου.

Ή επιμελής κατασκευή τοΰ τοίχου τοΰτου ανάγεται ασφαλώς εις καλήν 
εποχήν τής 'Ροδιακής τοιχοποιίας, έκ δέ τής συνεχιζομένης μελέτης των άφθο
νων κεραμικών ευρημάτων τής έπιχώσεως φαίνεται, προς τό παρόν, λίαν 
πιθανή ή χρονολόγησίς του εντός τοΰ 3ου π.Χ. αί. "Ενεκα τής θέσεως άφ’ 
ετέρου τοΰ εν λόγφ τοίχου, τοΰ βαίνοντος έγκαρσίως προς τό κέντρον περί
που τοΰ μεγάλου λιμένος, αποκλείεται οίαδήποτε σχέσις του'προς τήν
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ό/ύρωσιν τής πόλεως, ενώ άντιθέτως ή προς Β-ΒΑ30 διεΰθυνσίς του μαρ
τυρεί δτι οΰτος εύρίσκεται εις σχέσιν προς τό οδικόν δίκτυον τής πόλεως 
πρός τό όποιον, ως συνέβαινε κατά κανόνα εις την Ελληνικήν πολεοδομίαν, 
δεν έσχειίζετο, αμέσως ή όχύρωσις1 2. "Οθεν πρόκειται προφανώς περί μέρους 
μεγάλου οικοδομήματος τής πόλεως, τό όποιον, εάν κρίνοηιεν εκ τής μικράς

Είκ. 11. Τάφρος σκαφεΐσα παρά τόν άρχαϊον τοίχον τής δδοϋ Σοφοκλέους.

άποστάσεώς του από τοΰ λιμένος — τό ήδη άποκαλυφθέν τμήμα κεΐται περί 
τά 100 μ. από τής παραλίας — ως επίσης καί εκ τής ποιόιητος τής κατα
σκευής, ήτο ασφαλώς εκ τών σπουδαιοτέρων.

Ή συμπλήρωσις τής άποκαλύψεως τών λειψάνων τοΰ οικοδομήματος 
τούτου, τό όποιον άνεπτΰσσετο κυρίως από Α, μέλλει να διαφώτιση ήμα:, 
πλήν τών άλλων καί περί τής σχέσεώς του πρός τά νεώτερα λείψανα τά άνα- 
σκαφέντα παρά τήν οδόν Πυθαγόρου, τών οποίων τό περιγραφέν κύριον 
θεμέλιον, ευρισκόμενον εις μικράν σχετικώς άπόστασιν από τοΰ ερευνηθέντος 
τοίχου, κεΐται ακριβώς επί τής προεκτάσεώς του καί τό σπουδαιότερον έχει 
ακριβώς επίσης πλάτος 2,14μ.

1 Περί τοΰ προσανατολισμού τοΰ όδικοϋ δικτύου τής πόλεως πραγματευόμεθα 
είς ύπό δημοσίευσιν μελέτην περί τής ρυμοτομίας τής 'Ρόδου.

2 Πρβ. R. Ε. Wycherley, How the Greeks built Cities (London 1949) a. 32.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:17:01 EEST - 52.90.75.110



Ίωάννου Δ. Κοντή: Άνασκαφικαί έρευναι εις την πόλιν τής 'Ρόδου 23?

Έγκαρσίως προς την δυτικήν πλευράν τοϋ έρευνηθέντος τοίχου βαίνουν 
τινές προχείρως κατεσκευασμένοι δι’ αρχαίου υλικού τοίχοι, μερικώς άποκα- 
λυφθέντες εντός τής παρά τον άρχαΐον τοίχον σκαφείσης τάφρου (είκ, 11). 
Οί τοίχοι οΰτοι, ώς καί τά λείψανα μεταγενεστέρας επίσης οικοδομής (είκ. 
12), μερικώς άποκαλυφθείσης κατά την ανωτέρω μνημονευθεΐσαν πρόχειρον

Είκ. 12. Λείψανα οίκοδομής παρά τήν οδόν Σοφοκλέους.

έρευναν τοϋ 1946, μέλλουν νά άποτελέσουν άντικείμενον συστηματικής 
ερεΰνης.

Γλ ’Επί παρόδου της όδοϋ Πν&αγόρου, διαρκοϋντος τοϋ πολέμου, 
έξήχθησαν μεγάλαι πωρόπλινθοι καί άλλα όμοιου ΰλικοϋ μέλη Έλληνιστικοϋ 
δωρικοΰ χτίσματος, κατά τήν διάνοιξιν καταφυγίου εντός τοϋ κήπου Ιρειπω- 
θείσης ιπποτικής οικίας άριθμουμένης ως ΙΙυθαγόρου 66 ζ. Εις τήν θέσιν 
ταΰτην, κειμένην 100 μ. περίπου προς άνατολάς τής άνασκαφής Πυθαγόρου 66, 
περί τής οποίας ανωτέρω, ήρευνήθη ό χώρος τοϋ καταφυγίου καί ό αμέσως 
προς Β άνευ σημαντικών αποτελεσμάτων. Διεπιστώθη μόνον ή ϋπαρξις εντο
μών τινων τοϋ φυσικοΰ άργιλλώδους εδάφους, ευρισκομένου είς βάθος 3,70μ. 
από τής επιφάνειας τοϋ κήπου, αί όποΐαι έσχημάτιζον πιθανώς τήν κοίιην 
κτταστραφέντος θεμελίου, μέλλοντος νά άναζητηθή προσεχώς περαιτέρω. Υ
ψηλότερου, είς βάθος 1,70 μ. από τής επιφάνειας, άπεκαλΰφθη λείψανον με-
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σαιωνικοϋ προφανώς τοίχου (είκ. 13), βαίνοντος από Β προς Ν, ανατολι
κούς τοϋ οποίου άνεσκάφησαν δυο τάφοι κτιστοί, έ'χοντες διευθυνσιν από A 
προς Δ και περιέχοντες μόνον διατεταραγμένα οστά. Μή δικαιολογούμενης 
άλλως τής ΰπάρξεως τάφων εντός τής οικουμένης περιοχής υποτίθεται δτι 
οΰτοι περιελαμβάνοντο εντός περιβόλου εκκλησίας ή μονής, ενδιαφέρον δέ

Είκ. 13, Μεσαιωνικοί τάφοι εις πάροδον ΓΙυθαγόρου 66γ.

είναι επί τοϋ προκειμένου δτι ή θέσις ευρίσκεται εις μικράν άπόστασιν από 
τής εκκλησίας τής γνωστής υπό τό όνομα «ΝτολαπλΙ-Τζαμί» ι.

Δ'. Παρά τήν όδόν Πίνδου, εις την εξω των μεσαιωνικών τειχών πό- 
λιν, ήρχισε συστηματική έξερεΰνησις υφισταμένων ιχνών αρχαίας όδοΰ, άπο- 
σκοποϋσα εις γενικωτέραν έξιχνίασιν τοϋ αρχαίου οδικού δικτΰου, τή βοηθεία 
συγχρόνων οδών, αί όποΐαι ακολουθούν περίπου την άρχαίαν χάραξιν1 2. 
ΓΙερί τής όδοΰ ταύτης προ εκατονταετίας περίπου παρετήρησεν ό Newton

1 Βλ. Gabriel ε.ά. II (1923) σ. 194 εξ. Ορλανδον, ε.ά. σ. 88, 95 είκ. 80.
2 Βλ. ύποσ. 8. Πρβ. Inglieri ε.ά. σ. 18, άριθμ. 24 καί τελευτ. Καρουζον, ε.ά. 

σ 64. Πρβ. καί παλαιοτ. Μ. Erdmann, Philologus, XLII (1884) σ. 223.
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τά εξής1. On crossing the Turkish cemetery about half-way between 
the Amboise gate and the bastion of St. George, we come to the 
commencement of a road which points to the N. W., leading to 
the summit of St. Stephen’s hill. For some yards from its commen
cement the rock is hewn on each side, showing the line of an 
ancient way.

Following this line to a place where a piece of Hellenic wall

ΕΙκ. 14. To έρευνηδέν τμήμα τής όδοΰ Πίνδου.

occurs on the left sideol the road, we turned off on a cross-road run
ning in a S.S.E. direction and having on the right a vertical cutting.

Ό σημειοΰμενος ως «εγκάρσιος δρόμος» πρέπει νά είναι τό μέρος τής 
σημερινής όδοΰ Β. Ηπείρου, χό διερχόμενον υπεράνω τοΰ ανατολικού «νυμ
φαίου» 1 2, παρά τό όποιον ήτο, φαίνεται, ορατή μία τών επι τής επιφάνειας 
υφισταμένων εγκοπών τοΰ βράχου.

Ώς προς τάς έγκοπάς, τάς παρατηρηθείσας παρά την εξ Α αρχήν τής 
όδοΰ Πίνδου, αυται, καλυφθεΐσαι πιθανώς υπό τοΰ συγχρόνου καταστρώμα

1 C. Τ. Newton, Travels and Discoveries in the Levant (London 1865), 
σ. 166 εξ. ΕΙδικώς περί τής όδοΰ βλ. A. Majuri, Rodi (Roma 1921) σ. 33, 36.

2 Βλ. Inglieri έ.ά. σ. 16, άριδμ. 17.
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τος τής όδοϋ, δεν είναι πλέον όραταί, ώστε νά κριθή εάν πράγματι άνήκον 
εις την άρχαίαν οδόν ή ήσαν νεώτεραι, ήρμοσμέναι προς την γραμμήν την 
μεσαιωνικήν τής υφιστάμενης όδοϋ, ή οποία άπέκλινε τής ευθείας παρά τό 
σημερινόν ανατολικόν τέρμα της, κατευθυνθεΐσα προς την πύλην D’Amboise, 
μετά την κατάργησιν ασφαλώς τής επί τής αρχικής πορείας της εΰρισκομένης 
πύλης τοϋ 'Αγίου Γεωργίου 1.

Σημαντικά λείψανα άντιθέτως υπάρχουν εις τό σημερινόν δυτικόν τέρμα 
τής όδοϋ, μεταξύ των δυο στροφών τής ελισσομένης κατά την άνοδόν της 
προς την άκρόπολιν όδοϋ Β. Ηπείρου, ένθα καί τό υπό τοϋ Newton ανα- 
φερόμενον άρχαΐον τείχος.

Παρά την θέσιν ταΰτην, γνωστήν συνήθως υπό τό παλαιότερον όνομά 
της «Μερτζάν-τεπέ» ενετοπίσθη ή ερευνά, άποσκοποϋσα κυρίως εις τήν εξα- 
κρίβωσιν τοϋ χαρακτήρος τών σφζομένων λειψάνων καί τήν εξαγωγήν συμ
περασμάτων περί τής μορφής τής αρχαίας όδοϋ.

Κατά τό δίμηνον τοϋ 1951 διεπιστώθη εν πρώτοις δτι ή από Ν οικο
δομική γραμμή τής αρχαίας όδοϋ εις τό σημειωθέν τμήμα μεταξύ τών στρο
φών τής όδοϋ Β. Ηπείρου, μήκους 80 μ , συμπίπτει περίπου προς τήν γραμ
μήν τής συγχρόνου όδοϋ Πίνδου. Ενδιαφέρον είναι σχετικώς δτι παρά τό ανα
τολικόν τέρμα τοϋ έρευνηθέντος τμήματος, εις τήν διασταύρωσιν τής όδοϋ 
Πίνδου προς τήν κατωτέραν στροφήν τής όδοϋ Β. Ηπείρου (παρά τον άριθμ. 
28) ή οδός Πίνδου πλαισιοϋται εκατέρωθεν υπό βράχων κατακορΰφως 
άποκεκομμένων1 2. Τό μεταξύ τών βράχων μέρος τής όδοϋ εμφανίζει τό 
ελάχιστον σημερινόν πλάτος της, 4,20 μ., τό όποιον ήτο ασφαλώς τό πλάτος 
τής αρχαίας όδοϋ. Είχε δηλαδή ή αρχαία οδός τό κανονικόν πλάτος τών 
κλασσικών καί 'Ελληνιστικών οδών3. Εις τήν θέσιν ταυτην, μεταξύ τών 
βράχων ό κεντρικός άξων τής όδοϋ έχει τήν κανονικήν από Α προς Δ 
διευθυνσιν τών κατά τό πλάτος τής αρχαίας πόλεως τής 'Ρόδου οδών 4.

Τό παρά τό έρευνηθέν τμήμα τής όδοϋ τείχος, χρησιμεϋον σήμερον ως 
ανάλημμα τοϋ παρακειμένου άγροϋ (είκ. 15,16) άποκατεστάθη, κατά τό 
δυνατόν, δι’ άφαιρέσεως τών προσθηκών εκείνων, αί όποΐαι συνέχεον τήν ει
κόνα τής φαινομένης από Β πλευράς του, παρά τήν οποίαν ήρευνήθη ή

1 Βλ. Gabriel έ.ά.. I, σ. 34 έξ.
* Βλ. εΐκ. 14. Ή είς τήν συμβολήν τών οδών φαινομένη βαθμίς είναι νεωτέρα; 

σχηματισθεΐσα κατά τήν διαμόρφωσιν τής όδοΰ Β. ’Ηπείρου.
8 Πρβ. A. von Gerkan, Griech. Stadteanlangen (Berlin 1924) σ. 82. Wycher

ley ε.ά· σ· 33. Περί τών υφισταμένων ενδείξεων τής περαιτέρω πρός Α αρχικής πο
ρείας τής διηνεκούς άγυιάς ταύτης, κατά τήν εκφρασιν τοΰ ΑίΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 
('Ροδιακός, XLIII, 3), μέχρι τοΰ κέντρου περίπου τοϋ παρά τόν μέγαν λιμένα χώρου·

4 Βλ. τήν άναφερομένην είς τήν σ. 236, ύποσ. 1 μελέτην.
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Ξίκ. 16. Τμήμα τείχου; παρά τήν οδόν Πίνδου.
16
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υπό τό σημερινόν εκ χαλίκων κατάστρωμα τής δδοΰ Ιπίχωσις. Πλησίον τής 
διασταυρώσεως τής δδοΰ Πίνδου προς την άνωτέραν στροφήν τής δδοΰ 
Β. Ηπείρου, κατερρίφθη τό πλεϊστον νεωτέρου αναλήμματος ΰπερκειμένης γη- 
ραιάς ελαίας, τό δποϊον εις σημαντικόν μήκος εκάλυπτε τό τείχος (εΙη.17). 
Πέραν τής διασταυρώσεως τής δδοΰ Πίνδου προς την δδόν Β. Ηπείρου άνε- 
ζητήθη ή συνέχισις προς Δ τής δδοΰ Πίνδου, ή δποία σημειοΰται είς τον

Είκ. 17. Ίο δυιικώτερον μέρος τού τείχους τής όόού Πίνδου.

Χάρτην τοΰ Άγγλικοΰ Ναυαρχείου τον παρατιθέμενον υπό τοΰ Newton 

(έ.ά. πίν. 4) ως ψέρουσα παρά την οικίαν τοΰ Sir Smith, εκ τοΰ δποίου 
έ'λαβε τό ό'νομα δ λόφος τής άκροπόλεως. Ή συνέχισις αυτή τής παλαιας 
δδοΰ, καταργηθέισα μετά την κατασκευήν τής δδοΰ Β. Ηπείρου, δεν διεκρί- 
νετο πλέον. Ένταΰθα άνεσκάφη δ χώρος κατά τήν προέκτασιν τής δδοΰ 
Πίνδου είς μήκος 22 μ. καί πλάτος 11,50 μ. μέχρι τοΰ φυσικοΰ βραχώδους 
εδάφους, διεπιστώθη δε κυρίως και είς τό τμήμα τοΰτο ή πορεία τής από Ν οι
κοδομικής γραμμής τής αρχαίας δδοΰ καθ’ δλον τό μήκος τής άνασκαφής (είκ. 
18), ένφάπό Β ή άποκαλυφθεΐσα εϊκών είναι συγκεχυμένη εκ μεταγενεστέρων 
αλλοιώσεων, υπάρχει δ5 ως εκ τοΰτου ανάγκη συμπληρώσεως τής ερεΰνης 
προς εξαγωγήν συμπερασμάτων.
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Έκ τών παρατηρήσεων των γενομένων κατά την διάρκειαν τής πρώτης 
ερεύνης, αί δποϊαι συμπληροΰνται ήδη κατά την συνέχισίν της, χρήσιμον 
είναι νά σημειωθούν εις την εκθεσιν ταΰτην τά εξής: ή επίχωσις τοΰ άνα- 
σκαφέντος χώρου, σχηματισθεΐσα προφανώς εκ κατολισθήσεως των χωμάτων 
τής κορυφής τοΰ λόφου κυρίως, περιεΐχεν ά'φθονα Ελληνιστικά καί ιδίως 
ΰστεροελληνιστικά όστρακα καί άλλα κεραμικά ευρήματα ανάμικτα. Μεταξύ

Εικ. 18. Ή άνασκαφή κατά τήν δυτικήν προέκτασιν τής όδοΰ Πίνδου.

αυτών υπάρχουν ολίγα όστρακα δυνάμενα νά χρονολογηθούν εις τούς πρώ
τους Χριστιανικούς αιώνας, ελλείπουν δέ πλήρως τά νεώτερα. Πλησίον τής 
επιφάνειας ανευρίσκονται αντικείμενα τής Τουρκοκρατίας.

Εις τό κατώτερον ερευνηθέν τμήμα, παρά τήν βάσιν τοΰ τείχους υπό 
τό κατάστρωμα τής όδοΰ άνευρέθησαν κυρίως όστρακα αγγείων τοΰ 3ου 
π X. αί.

Μετά τήν καθαίρεσιν τοΰ αναλήμματος τής ελαίας, τό όποιον έκάλυπτε 
τό τείχος πλησίον τοΰ δυτικού τέρματός του, άπεκαλυφθη ή εις τήν εΙκόνα 19 
φαινομένη είσοδος, ή οποία ε'χει κλεισθή διά προχείρου τοίχου. Τό ανατολι
κόν σταθμόν τής εισόδου σχηματίζεται διά μεγάλων λίθων, όμοιων προς 
τούς λοιπούς λίθους τοΰ από τής πλευράς ταΰτης σφζομένου μέρους τοΰ τεί
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χους. Άντιθέτως to δοτικόν σταθμόν σχηματίζεται διά περισσοτέρου»', διαφό
ρων διαστάσεων λίθων, ή έν γένει δέ κατασκευή του είναι όμοια προς την 
κατασκευήν τοΰ προς Δ τής εισόδου μέρους τοΰ τείχους, τό όποιον προφανώς 
έχει άνοικοδομηθή είς μεταγενεστέραν εποχήν. Σύγχρονος προς την άνοικο- 
δόμησιν ταυτην είναι ασφαλώς ή αργότερου κλεισθεΐσα είσοδος (πλατ. 1,30 μ.), 
ή οποία είχε καί κατωφλιού επί τής όδοϋ, ένφ παλαιότερον ή είσοδος φαί-

Είκ. 19. Κτισθεΐσα είσοδος είς τό τείχος τής όδοϋ Πίνδου.

νεται δτι ήτο εΰρυτέρα, φθάνουσα μέχρις ενός, εις άπόστασιν 2 μ. δυτικώς 
τοΰ ανατολικού στάθμου ίσταμένου επί τοΰ φυσικού εδάφους λίθου, ό όποιος 
φαίνεται δτι ήτο ή βάσις τού αρχικού δυτικού σταθμού. Δια τής συμπληρώ- 
σεως τής ερεΰνης από Ν τοΰ τείχους θέλει έξακριβωθή ασφαλώς ό σκοπός 
τον όποιον έξυπηρέτει ή παράδοξος αυτή είσοδος, ή διανοιγομένη επί άνα- 
λημματικοΰ τείχους, δεν είναι δέ άπίθανον να άποδειχθή δτι σχετίζεται προς 
υπόγειόν τινα σπηλαιώδη διαμόρφωσιν, όμοίαν προς λοιπάς εΰρεθείσας είς 
την περιοχήν, έκ των οποίων ή χαρακτηριζομένη ώς ανατολικόν «νυμφαίου» 
απέχει μόλις 55 μ. από τής άποκαλυφθείσης εισόδου.
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Εϊς to δυπκόν τμήμα τής ανασκαφής, κατά την προέκτασιν τής δδοϋ 
Πίνδου, ενδιαφέρουσα είναι ή διαπιστωθεΐσα μεταβολή τής μορφής τής 
δδοΰ, παρά την από Ν οικοδομικήν γραμμήν, κατά τήν οποίαν, εις ώρισμένην 
εποχήν κατεβιβάσθη τό επίπεδον τής δδοϋ περί τά 0,80 μ. από τής αρχικής 
επιφάνειας, δι5 αποκοπής τοϋ βράχου, άφεθέντος εις τό αρχικόν επίπεδον ανέπα
φου μόνον παρά τά θεμέλια των υφισταμένων κτισμάτων, προς συγκράτησιν 
αυτών. Ή μεταβολή αυτή, ή δποία παρατηρεϊται καί εις τό ανατολικόν 
τμήμα τής ανασκαφής, παρά τό από Δ τέρμα τοϋ σημειωθέντος τείχους, συνε- 
τελέσθη ασφαλώς κατά τήν αρχαιότητα, μετά τήν δποίαν δεν ένδιέφερε βε
βαίως ή στατική ασφάλεια τών κτισμάτων, άπεσκόπει δε ίσως εις τήν μετα
τροπήν τής δδοΰ εις αμαξιτήν καί κατά τό άνώτερον μέρος της, επί 
τής άκροπόλεως, εις τό δποΐον πιθανώς διεμορφοϋτο παλαιότερον κλιμα
κοειδούς.

Όλως ιδιαιτέραν σπουδαιότητα διά τήν γνώσιν τής χωρορρυθμικής 
διαμορφώσεως τής άκροπόλεως ενέχει τέλος ή άποκάλυψις τών θεμελίων 
μεγάλου στωϊκοΰ οικοδομήματος, άγοντος από Β προς Ν υπέρ τό ανατολικόν 
«νυμφαΐον» καί έχοντος πρόσωπον προς τήν πόλιν. Έπί τής οικοδομικής 
γραμμής τής έρευνωμένης δδοϋ κεϊται τό βόρειον στενόν πλευρόν τής στοάς, 
τής δποίας συνεχίζεται ή άποκάλυψις από τοϋ Ίανουαρίου κυρίως τοϋ 1952 
καί ως εκ τουτου τά σχετικά αποτελέσματα μέλλουν νά περιληφθοϋν εις τήν 
έπομένην έκθεσιν.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΝΤΗΣ
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