
21. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Κατά τό έτος 1957 ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, άντιμετωπίζουσα οικο
νομικός δυσχερείας, περιώρισεν εις το έλάχιστον τό χρηματικόν ποσόν τό δια- 
τεθέν διά την συνέχισιν τής έξερευνήσεως τής πόλεως τής Ρόδου. ’Ολίγα 
ή σαν ωσαύτως τά χρήματα, τά όποια κατέστη δυνατόν νά διατεθούν έκ 
τού τοπικού προϋπολογισμού τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας Δωδεκάνησου. 
Διά τον λόγον αυτόν αί άνασκαφικαί ερευναι περιωρίσθησαν εις την έξέτα- 
σιν των σπουδαιότερων μόνον έκ τών λειψάνων, τά όποια άνεφάνησαν κατά 
την έκτέλεσιν δημοτικών ή ιδιωτικών έργων, χωρίς νά καταστή δυνατή και 
τούτων ή πλήρης και διεξοδική έξερεύνησις.

Εις τάς άνασκαφάς έλαβον ενεργόν μέρος και οί Επιμεληταί 'Αρχαιο
τήτων κ. Γρηγ. Κωνσταντινόπουλος καί ή δίς Κ. Φατούρου.

Α.

ΒΟΡΕΙΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ
1

Αί όδοϊ Ρ 39 και Ρ Ια.— Τά μέχρι τούδε υπάρχοντα στοιχεία τής 
αρχικής ρυμοτομικής και λοιπής διαμορφώσεως τής πόλεως εις τό μέρος 
τούτο ήσαν ελάχιστα. "Ενεκα τούτου εξαιρετικήν σημασίαν έχει ή άποκάλυψις 
αρχαίας οδού άγούσης από Β. προς Ν. καί κειμένης υπό τήν σημερινήν οδόν 
’Αμερικής, ως καί έτέρας πιθανής, ή οποία διεσταυρούτο προς αυτήν πλησίον 
τών φυλακών τής πόλεως.

Εις τήν έξερεύνησιν τής έν λόγφ θέσεως έδωκεν αφορμήν ή διάνοιξις 
τών θεμελίων τής κλινικής Άθαν. Καραγιάννη επί τής οδού ’Αμερικής 
άριθμ. 53, κατά τήν οποίαν άνεφάνησαν αρχαία λείψανα.

Έκ τών δύο άποκαλυφθεισών αρχαίων οδών ή από Β. προς Ν. κατευ- 
θυνομένη εΐχεν ήδη σημειωθή ως πιθανή εις τό προκαταρκτικόν διάγραμμα 
τών οδών τής αρχαίας πόλεως1, καθορισθεΐσα διά τού σήματος Ρ 39. Ή 
σημείωσις αύτη είχε γίνει επί τή βάσει τής σημερινής όδοΰ ’Αμερικής, ως 
άκολουθούσης τον προσανατολισμόν τού αρχαίου ρυμοτομικού συστήματος, 
ΰπετέθη δέ τότε δτι ό κεντρικός άξων τής αρχαίας όδοΰ έκειτο κατά τι δυτι-

1 I. Δ. ΚΟΝΤΗ, Συμβολή εις τήν μελέτην τής ρυμοτομίας τής Ρόδου, Ρόδος 1954,
σ. 20.
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κώτερον τοϋ άξονος τής συγχρόνου. Ή διαφορά αυτή έπεβεβαιώθη πράγματι 
κατά τήν γενομένην ερευνάν.

Ή οδός Ρ 39, έξερευνηθεΐσα καθ’ δλην τήν έκτασιν τού οικοπέδου 
Καραγιάννη, ήτοι εις μήκος 27.50 περίπου μέτρων, έκαλύπτετο δι’ επαλλήλων 
οδοστρωμάτων, όμοιων προς τα μελετηθέντα εις τήν οδόν Ρ 27 \ Τοιαϋτα 
οδοστρώματα άπεκαλύφθησαν έν δλφ 11, μέσου πάχους 0.20 μ. περίπου 
έκαστον και συνολικού ύψους 1.40 μ. Ή επιφάνεια τοΰ άνωτέρου στρώμα
τος εύρίσκετο 1.60 μ. περίπου υπό τήν ά'νω επιφάνειαν τοΰ δυτικοϋ πεζοδρο
μίου τής όδοϋ ’Αμερικής.

Εις άπόστασιν 3.40 μ. δυτικώς τοΰ πεζοδρομίου τούτου διήρχετο εντός 
τοϋ ανωτέρω οδοστρώματος, κατά μήκος τής όδοϋ, αγωγός ΰδατος έκ πήλι
νων σωλήνιον εσωτερικής διαμέτρου 0.123 μ. Τό πλάτος τής όδοΰ διεπι- 
στώθη μέχρι 8.70 μ. από τοΰ δυτικοϋ χείλους της, συνεχίζετο δέ αυτή από 
ανατολών εντός τής έπιχώσεως υπό τήν οδόν ’Αμερικής.

Ή διασταυρουμένη προς τήν οδόν Β 39 πιθανή οδός Ρ Ια, άγουσα 
από Α. προς Δ., έξηρευνήθη εις μήκος 10 μ. περίπου. ’Οδοστρώματα τής 
συνήθους μορφής άπεκαλύφθησαν μέχρι πλάτους 5.25 μ. από τοΰ δυτικοϋ 
χείλους, συνεχίζετο δέ από Βορρά και περαιτέρω υπό τήν μή άνασκαφεΐσαν 
έπίχωσιν, κάταιθεν τοϋ παρακειμένου μανδροτοίχου τής αυλής τοΰ ξενοδο
χείου «Κάρπαθος» (πίν. 59α).

Κατά τήν διασταύρωσιν των οδών Ρ 39 και Ρ Ια άπεκαλύφθη τμήμα 
υπονόμου συνεχιζόμενον υπό τήν έπίχωσιν (σχεδ. εικ. 1, πίν. 59β), τό όποιον 
δμως μόνον από βορρά καί ανατολών είχε διέξοδον. ’Από νότου και από 
δυσμών, ήτοι από τής όδοΰ Ρ Ια, ό υπόνομος έφράσσετο διά τοίχου.

Αί καλύπτουσαι τον υπόνομον άνω πλάκες ήσαν τοποθετημένοι μέ 
κατεύθυνσιν από Β. πρός Ν. εκτεινόμενοι έπι τής έπιχώσεως καί νοτιώτερον 
αύτοϋ. Έπι τής άνω έπιφανείας τών πλακών διεκρίνοντο ’ίχνη έκ τής διελευ- 
σεως αμαξών.

Διά νά κατασκευασθή ό υπόνομος άπεκόπησαν τά οδοστρώματα τών 
οδών, πλήν τούτου δέ ή δλη κατασκευή διά πωροπλίνθων, ευρισκομένων κατά 
πάσαν πιθανότητα εις δευτέραν χρήσιν, ήτο αμελής κα'ι έντελώς διάφορος 
πρός τήν άρίστην έργασίαν, ή οποία χαρακτηρίζει τά έργα υδρεύσεως και 
άποχετεύσεως τής Ρόδου από τής κλασσικής έποχής μέχρι τών πρώτων 
μ.Χ. αιώνων.

’Εντός τοΰ ειρημένου οικοπέδου τής κλινικής Καραγιάννη εΰρέθησαν 
συσσωρευμένα μετ’ άλλων λίθων κειμένων έπι τής έπιφανείας τοϋ οικοπέδου

ΠΑΕ 1954, σ. 343.
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διάφορα τεμάχια ελληνιστικών επιγραφών, εκ τών όποιων αξιοσημείωτα εν
ταύθα είναι τά εξής:

1) Τμήμα ενεπίγραφου βάθρου άνδριάντος 2) Τμήμα στήλης μετά κα
ταλόγου ονομάτων 3) Τρεις πλίνθοι !κ λαρτίου λίθου, άνήκουσαι εις εξέ
δραν, φέρουσαν τό δνομα τοΰ άφιερωτοΰ 4) Τό υπό τοϋ Hiiaer von Gaer- 
xringen εν Jdl 16, 1901, σ. 162 σημ. 13 άναφερόμενον τμήμα ένεπιγράφου 
θησαυρού.

Τάς ανωτέρω έπιγραφάς, μετ’ άλλων εύρεθεισών εις τάς άνασκαφάς 
τής Ρόδου, επεξεργάζεται προς δημοσίευσιν ό Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων 
κ. Γρηγ. Κωνσταντινόπουλος.

Β.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Ή όδός Ρ 10 είχε σημειωθή εις τό προκαταρκτικόν διάγραμμα τώ>ν 
οδικών αξόνων τής Ρόδου ώς βεβαία επί τή βάσει τής εκβολής υπονόμου 
της εις τον μέγαν υπό τήν οδόν Ρ 31 υπόνομον, ως επίσης καί επί τή βάσει 
μεσαιωνικής οδού άκολουθοΰσης τον άρχαΐον από Α. προς Β. ρυμοτομικόν 
προσανατολισμόν καί κείμενης κατά τό δυτικόν μέρος τής πόλεως1. ’Ήδη 
άπεκαλύφθη τμήμα τής αρχαίας ταΰτης όδοΰ εις ερευνάν έκτελεσθεΐσαν έν 
συνδυασμφ προς τήν εκσκαφήν τών θεμελίων τής οικίας τοΰ Ίορδάνου Μη- 
τσοΰλη καί τής Ευτυχίας Κουμπαρά, ή οποία κεΐται 35 μέτρα άνατολικώς 
τής όδοΰ Θ. Σοφούλη (Ρ 27) καί συγκεκριμένως παρά τήν βορείαν πλευράν 
τού συνοικισμού εργατοϋπαλλήλων. Εντός τοΰ συνοικισμού τούτου έγιναν 
άνασκαφικαί έρευναι κατά τό 19521 2 *, επίσης δέ καί κατά τό 1956, ότε άπεκα
λύφθη καί ή από Β. προς Ν. άγουσα όδός Ρ 27α (βλ. σχέδιον είκ. 2)5.

Τό πλάτος τής όδοΰ Ρ 10, καθορισθέν μεταξύ τών λειψάνων τών προσ- 
όι[»εων εκατέρωθεν αυτής οικημάτων, ήτο 11.40 μ.

’Εντός τού σκάμματος τής οικίας Μητσούλη - Κουμπαρά διεπιστώθη 
διασταύρωσις τής όδοΰ Ρ 10 προς τήν οδόν Ρ 27α, λείψανα δέ τών οδο
στρωμάτων τής οδού Ρ 10 άπεκαλύφθησαν καί δυτικώτερον, έκεΐθεν τής 
όδοΰ Θ. Σοφούλη, κατά τήν διάνοιξιν τών θεμελίων τής οικίας Μαριέττας 
Ίωαννίδη, ή οποία σημειοΰται επίσης εις τό σχέδιον είκ. 2.

Εις τό άνασκαφέν παρά τήν οικίαν Μητσούλη - Κουμπαρά τμήμα τής 
οδού Ρ 10, αύτη έκαλύπτετο υπό πέντε οδοστρωμάτων, τής συνήθους έν

1 I. Δ. ΚΟΝΤΗ, Ρυμοτομία, σ. 12 καί 19 καί σημ. 2.
2 ΠΑΕ 1952, σ. 572 κ.έξ.
8 ΠΑΕ 1956, σ. 214 έξ.
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Είκ. 2. Σχεδιογράφημα τής άνασκαφής παρά τήν διασταΰρωσιν των αρχαίων οδών Ρ 10 και Ρ 27α.
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Ρόδφ συστάσεως, μέσου πάχους 0.20 μ. έκαστου, έκ των οποίων τό άνώτερον 
έκειτο 0.80 μ. υπό τήν σημερινήν επιφάνειαν τοϋ οικοπέδου.

Εντός τοΰ σκάμματος των θεμελίων τής οικίας Μητσοΰλη - Κουμπαρά 
και εις βάθος 0.60 μ. από τής επιφάνειας άπεκαλΰφθησαν λείψανα δαπέ
δου έκ μαρμαροθετημάτων, άνήκοντος εις οικοδομήν, ή οποία, κατά τήν 
πρώιμον παλαιοχριστιανικήν εποχήν πιθανώς, είχε καταπατήσει μέρος τοΰ 
πλάτους τής όδοΰ.

Γ.

ΝΟΤΙΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Έν συνδυασμφ προς τήν εκσκαφήν των θεμελίων τής οικίας Δημ. Παπα- 
δημητρίου, έναντι τοϋ Β' ’Αστυνομικού Τμήματος, έξετελέσθη, παρά τήν 
διασταΰρωσιν των οδών Ηρακλείου καί Κομνηνών, άνασκαφική έρευνα μι- 
κρας έκτάσεως και ατελής λόγφ τής σημειωθείσης άνεπαρκείας οικονομικών 
μέσων κατά τό παρόν έτος.

Τά άποκαλυφθέντα αρχαία λείψανα σημειοϋνται εις τό σχέδιον ε’ικ. 3, 
συμπληρωματικώς δέ άναφέρονται τά εξής:

Παρά τήν νοτίαν πλευράν τοϋ οικοπέδου άπεκαλΰφθησαν τά θεμέλια 
οικοδομής (ΓΗΘΙΚΛ), ή οποία συνεχίζετο από ανατολών καί νότου υπό 
τήν μή άνασκαφεΐσαν έπίχωσιν.

Ή άποκάλυψις τών θεμελίων έγινε μέχρι μεγίστου ΰψους 1.20 μ. περί
που, χωρίς νά καταστή δυνατή βαθυτέρα έξερεΰνησις τής έπιχώσεως, ήσαν 
δέ ταϋτα κατεσκευασμένα έκ μέτριου μεγέθους πωροπλίνθων ή διά τμήσεως 
τοϋ βραχώδους εδάφους. Έκ τών δυο σχη ματ ιζο μένω ν υπογείων χώρων 
(Μ,Ν), οί όποιοι άνεσκάφησαν μερικώς, ό ανατολικός (Ν) περιεΐχεν άποθη- 
κευμένους όξυπυθμένους πρωτοροδίους αμφορείς τριών τόπων, χρονολογου- 
μένους περί τό 300 π.ΧΛ

Ενδιαφέρουσα είναι ωσαύτως ή κατά τό ανατολικόν μέρος τοϋ οικο
πέδου άποκάλυψις, εις μήκος 14 περίπου μέτρων, τμήματος τής όδοΰ Ρ 38, 
ή όποια εις τό προκαταρκτικόν διάγραμμα τών οδικών άξόνων τής Ρόδου είχε 
σημειωθή ως πιθανή, έπί τή βάσει νεωτέρας όδοΰ, ευρισκομένης εις τό βό
ρειον μέρος τής πόλεως καί άκολουθοΰσης τον άπό Β. προς Ν. προσανατο
λισμόν τοϋ άρχαίου όδικοΰ συστήματος. Ή οδός Ρ 38 έκαλΰπτετο υπό πέντε 
ή έξ επαλλήλων οδοστρωμάτων (πίν. 60α), τής συνήθως άπαντώσης έν Ρόδφ 
συστάσεως, συνολικού ΰψους 1.20 μ. 1

1 Τούς έν λόγφ αμφορείς, μετά τών λοιπών άνευρεθέντων εις τάς άνασκαφάς, 
μελετφ ή Δΐς V. Grace.

9
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Ύπ” αυτήν και εις βάθος 1.80 μ. από τής σημερινής επιφάνειας τοϋ 
οικοπέδου άπεκαλΰφθη οχετός (ΠΡΣΤ), πλάτους 0.60 μ., κεκαλυμμένος άκα- 
νονίστως διά πλακών (πίν. 60β), τοΰ οποίου δεν κατέστη δυνατή ή περαιτέρω 
έξερεύνησις. Παρά τήν δυτικήν πλευράν τής όδοΰ ΰπήρχεν αγωγός έσκαμμέ- 
νος εις τον βράχον (ΞΟ) (πίν. 61α), βάθους 0.89 μ. και πλάτους 0.77 μ.( 
σχηματίζων κατά τό βόρειον μέρος του τό φρεάτιον Φ1 (πίν. 61 β) (διαστάσεων 
0.93X1.40 μ.) βάθους 1.20 μ. Εντός τοΰ άγωγοϋ, τοΰ έσκαμμένου εις τον 
βράχον, ως επίσης και εντός των οδοστρωμάτων τής όδοΰ, διήρχοντο οί εις 
τό σχέδιον εικ. 3 δηλουμενοι αγωγοί υδρευσεως έκ πήλινων σωλήνων διαμέ
τρου 0.12 μ. (πίν. 62α).

“Ετερον φρεάτιον, σημειοΰμενον ως Φ2, εκειτο κατά τήν ανατολικήν 
πλευράν τής όδοΰ, φαίνεται δέ δτι περιελαμβάνετο εντός τοΰ πλάτους τηςι 
εάν κρίνωμεν έκ λειψάνων των οδοστρωμάτων, τά όποια παρετηρήθησαν 
παρά τήν ανατολικήν πλευράν τοϋ φρεατίου. Ούτως ή οδός, προστιθεμένου 
καί τοΰ προς δυσμάς αυτής άγωγοΰ, ένεφάνισε πλάτος οπωσδήποτε ύπερ- 
βαΐνον τά 9 μέτρα.

Τό φρεάτιον Φ2 (πίν. 62β) άπετέλει ορθογώνιον περίπου κατασκευήν, τε- 
τμημένην έπιμελώς εις τον ψαμμώδους συστάσεως βράχον καί συμπληρουμέ- 
νην άνω διά τοιχοδομίας. Αί διαστάσεις του έσωτερικώς ήσαν: βορεία πλευρά 
άνω 1.56 μ., κάτω 1.80 μ., νοτία πλευρά 1.61 μ. άνω, 1.85 μ. κάτω, ανατο
λική πλευρά 1.73 άνω, 1.98 μ. κάτω, δυτική πλευρά 1.67 μ. άνω, 1.90 μ. 
κάτω. Συνολικόν βάθος 2.65 έως 2.76 μ. Εις άπόστασιν 0.63 μ. από τοΰ βο
ρείου τοιχώματος καί 0.90 μ. από τοϋ πυθμένος τοϋ φρεατίου διηνοίγετο επί 
τής δυτικής πλευράς τοϋ φρεατίου τοξωτός άνω οχετός (πίν. 63α καί 63β), 
ΰψους 0.60 μ., πλάτους 0.56 μ., άπολήγων από δυσμών εις μικράν άπόστασιν 
από τοϋ υπονόμου καί εις τό ϋψος περίπου τής εσωτερικής άνω πλευράς τοϋ 
υπονόμου (βλ. τομήν A Β). Περιέργως ή κλίσις τοΰ πυθμένος τοΰ δχετοϋ 
ήτο προς άνατολάς, ήτοι προς τό φρεάτιον. Σχετικώς σημειοϋται δτι ανά
λογα μικρότερα φρεάτια εύρέθησαν καί κατά τήν άνασκαφήν τής όδοΰ Ρ 27 
καί Ρ 32α1 κείμενα υπό τάς οδούς καί προ τών παρακειμένων οικοδομών.

Ό οχετός τοϋ φρεατίου Φΐ άπέληγεν εντός τών οδοστρωμάτων τής 
όδοΰ, άνευ τινός συνεχίσεως ή συσχετίσεώς του προς άλλας κατασκευάς. 
"Ενεκα τούτου είναι πιθανόν δτι τό φρεάτιον έσχετίζετο πρός τήν κατάστα- 
σιν τής όδοΰ τήν άναγομένην παλαιότερον τής υστέρας ελληνιστικής εποχής, 
δτε έστρώθη ή οδός διά τών οδοστρωμάτων. Τότε κατά πάσαν πιθανότητα 
κατεσκευάσθη καί ό υπόνομος καί έπληρώθη διά χωμάτων τό φρεάτιον καί 
ό οχετός. 1

1 ΠΑΕ 1952, σ. 578 καί 1955, σ. 270 καί πίν. 103α.
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Ίωάννου Δ. Κοντή: Άνασκαφικαί έρευναι εις την πόλιν τής Ρόδου 131

Δ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Μεταξύ των νομοθετικών μέτρων, τά όποια έλήφθησαν ττ) φροντίδι τής 
Εφορείας ’Αρχαιοτήτων Δωδεκάνησου, μετά την απελεύθεροισιν των νήσων, 
ήτο καί ή αυτόματος άπαγόρευσις τής έκποιήσεως παντός χώρου δημοσίας 
ιδιοκτησίας, είς τον όποιον ήθελον άποκαλυφθή οίασδήποτε μορφής αρχαία 
λείψανα.

Κατόπιν τούτου, εις των κυριωτέρων σκοπών τής από τοΰ 1951 άρξα- 
μένης άνασκαφικής έρεύνης ήτο καί ή άνίχνευσις τών δημοσίων εκτάσεων, 
αί όποΐσι κατελάμβανον μέγα μέρος τής πόλεως τής Ρόδου. 'Η ανάγκη τής 
προς τούτο διαθέσεως επαρκών χρηματικών μέσων, ιδίμ κατά τά πρώτα έτη 
τών άνασκαφών, έτέθη τότε επανειλημμένους καί φορτικώτατα ύπ’ ό'ψιν τών 
αρμοδίων, οί όποιοι δυστυχώς δεν φαίνεται δτι κατενόησαν την σημασίαν 
τών άνασκαφών τής Ρόδου καί προ παντός την παρεχομένην εξαιρετικήν ευ
καιρίαν προς άνετον καί ά'νευ προβλημάτων απαλλοτριώσεων έξερεύνησιν 
μιας τών μεγαλυτέρων καί σπουδαιοτέρων πόλεων τής άρχαιότητος. Τά δια- 
τεθέντα ελάχιστα μέσα διά την άνασκαφήν τής Ρόδου έπέτρεψαν κυρίως την 
έξερεύνησιν τών ιδιωτικών οικοπέδων μόνον, είς τά όποια ένεφανίζοντο έκά- 
στοτε αρχαία λείψανα, καί τούτο ό'χι πάντοτε έπαρκώς. Έν τφ μεταξύ έξε- 
ποιοΰντο ή διετίθεντο ά'λλως δημόσιοι χώροι ευρισκόμενοι είς καίρια σημεία 
τής πόλεως, χωρίς νά καθίσταται δυνατή ή προηγουμένη έξερεύνησίς των 
προς εφαρμογήν τής ευεργετικής διά τά μνημεία διατάξεως.

Τοιουτοτρόπως εις τών τοιούτων χώρων, τέως δημοσίας ιδιοκτησίας, 
κείμενης είς τό ανατολικόν μέρος τής πόλεως, παρεχωρήθη είς τον ’Οργα
νισμόν ’Εργατικής Κατοικίας χωρίς νά έξερευνηθή προηγουμένως δι’ έ'λλει- 
ψιν χρημάτων.

Ή ’Εφορεία ’Αρχαιοτήτων παρηκολούθησεν έπιμελώς τήν διάνοιξιν θε
μελίων τών οικιών, αί όποΐαι έκτίσθησαν είς τήν θέσιν ταύτην, άλλα ταΰτα, 
ως συνήθως, δεν κατήλθον μέχρι τών βαθύτερων έπιχώσεων καί ως εκ τούτου 
ούδέν ένεφάνισαν.

Κατά τό παρόν έτος δμως, δτε έπεχειρήθη βαθυτέρα εκσκαφή προς έγ- 
κατάστασιν αγωγών άποχετεύσεως, λείψανα άποκαλυφθέντα παρέσχον αφορ
μήν είς τήν έκτέλεσιν μικρδς έρεύνης, διά τής οποίας διεπιστώθη ή ύπαρξις 
ενός λίαν έκτεταμένου δημοσίου αρχαίου κτίσματος. Ταύτα δμως, έφ* δσον 
ύπεράνω είχεν έγκατασταθή ολόκληρος ό έργατικός συνοικισμός, είς ούδέν 
άλλο ήδύναντο νά συμβάλουν προς τό παρόν εΐμή είς τήν έπιβεβαίωσιν τοΰ 
γεγονότος δτι τό θέμσ τών άνασκαφών τής Ρόδου, τουλάχιστον άπό τής άπό- 
ψεως ταύτης, άντιμετωπίσθη έσφαλμένως.
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Συγκεκριμένως, εις άπόστασιν 0.25 μ· από τοΰ ανατολικού τοίχου τής 
οικίας Γεωργίου Φάκα και επί τής ανατολικής εσωτερικής όδοΰ τοΰ εργατι
κού συνοικισμού, άπεκαλύφθησαν εις βάθος 0.90 μ. υπό την επιφάνειαν τοΰ 
εδάφους τετραγωνικά περίπου θεμέλια δυο εσωτερικών προφανώς ύποστη- 
λωμάτων τής στέγης μεγάλου οικοδομήματος ύψους 1.55 μ. (βλ. οχέδιον εϊκ. 4) 
(A, Β) κα'ι πίνακας 64α καί β, τα όποια εκειντο διαγωνίως ακριβώς προς τούς 
κυρίους άξονας τοΰ ρυμοτομικού προσανατολισμού τής πόλεως καί εις άπό- 
στασιν 9.70 μ. άπ’ άλλήλων. Μεταξύ τών θεμελίων τούτων ολίγον δυτικώτε- 
ρον άπεκαλΰφθη μερικώς ετερον ό'μοιον θεμέλιον, ύψους σωζομένου 0.25 μ., 
τό όποιον συνεχίζετο υπό τό θεμέλιον τής οικίας (βλ. οχέδιον είκ. 4). Όμοιον 
θεμέλιον ύψους ωσαύτως 0.25 μ. άπεκαλΰφθη καί επί τής καθέτου από νό
του όδοΰ τοΰ συνοικισμού παρά την οικίαν Ί. Τσιμπιδάκη.

Τά θεμέλια Α καί Β άπετελοΰντο εκ τριών ισοϋψών περίπου δόμων 
ύψους 0.51 μ. εως 0.53 μ., έκαστος τών οποίων συνέκειτο εκ δύο πωροπλίν
θων πλάτους 0.60 μ. εως 0.88 μ. μετά διασταυρώσεως τών αρμών τών έφα- 
πτομένων δόμων.

Τοΰ μερικώς άποκαλυφθέντος θεμελίου Γ ως καί τοΰ θεμελίου Δ έσώ- 
ζοντο μόνον οί δύο κατώτεροι δμοιοι δόμοι. Ή όλη εργασία τών εν λόγφ 
θεμελίων ήτο εξαιρετικώς επιμελής, χρονολογουμένη ασφαλώς ως έκ τούτου 
εις τήν πρώτην, την κλασσικήν περίοδον τής Ιστορίας τής Ρόδου.

Τά άποκαλυφθέντα θεμέλια εκειντο εις άπόστασιν 150 μέτρων άπό τής 
άνατολικής παραλίας καί πλησίον τής γραμμής διελεύσεως τοΰ τείχους τής 
όχυρώσεως, προς τήν όποιαν δεν είναι άπίθανον οτι έσχετίζετο ή είρημένη 
μεγάλη δημοσία οικοδομή.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΝΤΗΣ
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Είκ. 4. Ή θέσις των ευρεάέντων αρχαίων θεμελίων παρά τάς Λα'ίκάς Κατοικίας.
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β. Πλάκες έπικαλόψεως υπονόμου τής όδοΰ Ρ 39.
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ΙΙΐΝΑΞ 60 ΠΑΕ 1957.—21. αναςκαφικαι ερευναι εις την ιιολιν της ροδου

α. Επάλληλα οδοστρώματα τής όδου Ρ 38.

β. ’Οχετός υπέρ τήν οδόν Ρ 38.
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ΠΑΕ 1957.—21. αναςκαφικαι ερευναι εις την πολιν της ρολού ΠίΝΑΞ 61

α. Εις τον βράχον έσκαμμένος αγωγός παρά τό δυτικόν χείλος 
της αρχαίας όδοΰ Ρ 38.

β. Φρεάτιον Φ 1.
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ΠίΝΑΞ 62 ΠΑΕ 1957. —21. αναςκαφικαι ερευναι εις ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

α. Πήλινοι αγωγοί άποκαλυφδ-έντες εντός τής όδοΰ Ρ 38.

β. Τό φρεάτιον Φ 2 παρά την οδόν Ρ 38.
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ΠΑΕ 1957.—21. αναςκαφικαι ερευναι εις ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠίΝΑΞ 63

α. Τό άπό ανατολών άνοιγμά τοϋ όχετοΰ τοϋ φρεατίου Φ 2.

β. Τό εσωτερικόν τοϋ όχετοΰ τοϋ φρεατίου Φ 2, 
μετά τοΰ άπό Δ. ανοίγματος.
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ΙΙΐΝΑΞ 64 ΠΛΕ 1957. —21. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

α. Τό δεύτερον θ-εμέλιον^αρά^τάς λαϊκός κατοικίας.

β. Τό τέταρτον θεμέλιον παρά τάς λαϊκός κατοικίας.
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