
ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Α' ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Τά τείχη τής Ρόδου επαινούν, ώς γνωστόν, ό Στράβων ( XIV, 652), ό Αϊλιος ’Αρι
στείδης (XLIII, 3 ) καί έμμέσως ό Δίων ό Χρυσόστομος ( XXXI, 163 ), όμιλοϋντες μετά 
θαυμασμού καί περί τών λοιπών δημοσίων κατασκευών τής πόλεως. Ό Παυσανίας έπί- 
σης (IV, 31, 5) συγκαταλέγει τήν Ρόδον μεταξύ τών άριστα τετειχισμένων χωρίων τής 
εποχής του: τά μεν οϋν Βαβυλωνίων ή τά Μεμνόνεια τά έν Σούσοις τείχη τοϊς Περσι- 
κοϊς ούτε εΐδον οϋτε άλλων περί αυτών ηκουσα αύτοπτονντων τά δέ έν Άμβρόσσω τη 
Φωκικη έν τε Βυζαντίω καί Ρόδω — ταντα γάρ δη τετείχισται τά χωρία άριστα —· τού
των Μεσσηνίοις έστίν έχυρώτερον.

Ή άρχική οίκοδόμησις τών τειχών τής Ρόδου άπετέλεσεν άσφαλώς τήν πρώτην μέ
ριμναν τών ίδρυτών τής πόλεως. "Ίσως μάλιστα ήρχισεν άμέσως μετά τήν έπίτευξιν τής 
πολιτικής ένότητος τών τριών παλαιών πόλεων (411 π.Χ.)1, κατόπιν τής όποιας συνετε- 
λέσθη ό οικιστικός συνοικισμός τοΰ 408.

Ή Ρόδος, κατά τό τέλος τής 5ης καί έντός μεγάλου μέρους τής έπομένης έκατοντα- 
ετηρίδος, μετέσχε τών περισσοτέρων περιπετειών τής λοιπής Ελλάδος, είχε δέ καί έκεί- 
νη ιδιαιτέρας περιπετείας. Παρά ταϋτα ούδέν γεγονός μαρτυρεΐται, τό όποιον θά ήδύ- 
νατο νά έπηρεάση σοβαρώς τήν κατάστασιν τής όχυρώσεώς της.

Χρήσιμοι διά τήν ιστορίαν τών τειχών τής Ρόδου είναι αί πληροφορίαι τάς όποιας 
περιέχει ή διήγησις του Διοδώρου περί τοΰ κατακλυσμού τοΰ 316 (XIX, 45) καί μάλι
στα περί τής πολιορκίας τοΰ 305/304 (XX, 81 εξ.)· κυρίως διότι έκ τών λεπτομερειών, 
αί όποΐαι άναφέρονται εις αύτήν, είναι φανερόν, ότι ό συγγραφεύς είχεν ύπ’ όψιν του 
προγενέστερα κείμενα, βασισθέντα επί έπισήμων ροδιακών πηγών, συγχρόνων προς τά 
γεγονότα2.

Ό κατακλυσμός συνέβη κατά τήν άνοιξιν τοΰ 316. Ό Διόδωρος λέγει ότι καί παλαιό- 
τερον εΐχον γίνει δύο άλλοι κατακλυσμοί, έκ τών όποιων ό πρώτος ότε ή πόλις ήτο 
νεόκτιστος καί διά τοΰτο είχεν άκόμη πολλήν ευρυχωρίαν. Τό τείχος άναφέρεται κατά 
τήν αίτιολόγησιν τοΰ τρίτου κατακλυσμοΰ (XIX, 45, 3 ): τών μέν οχετών διά τό δοκείν 
παρεληλυθέναι τον χειμώνα κατη μέλη μενών, τών δ’ έν τοϊς τείχεσιν οβελίσκων συμψρα- 
χθέντων...

Οί οβελίσκοι ήσαν άνοίγματα τοΰ τείχους, παρέχοντα διέξοδον είς τά παρ’ αυτό 
συρρέοντα ϋδατα. Είς τήν σελ. 77 είκονίζονται τά σχέδια ενός τοιούτου όβελίσκου τοΰ 
κλασσικού τείχους τής Κώ, ή όποια, ώς πόλις, παρουσιάζει πολλά τά κοινά προς τήν 
Ρόδον3. Τό σχήμα τών όβελίσκων, έκ τοΰ οποίου προέρχεται καί τό όνομά των, όφείλε- 
ται εις λόγους άσφαλείας, οί όποιοι έπέβαλον περιορισμόν τοΰ μεγέθους τοΰ έξωτερι-

1. Πρβλ. AM 73 ( 1958) 156
2. Πρβλ. Hiller ν. Gaertringen, RE Suppl. V, 779.
3. Πρβλ. Kirsten-Kraiker, Griechenlandkunde (19621) 845.
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78 I. Δ. ΚΟΝΤΗ

κοϋ στομίου έναντι τοϋ έσωτερικοΟ, μετ’ άναλόγου συγκλείσεως των τειχωμάτων. ’Επει
δή όμως δέν φαίνεται πιθανόν δτι ή όνομασία αυτή όφείλεται είς την άπ’ εύθείας στε
ρεοσκοπικήν αίσθησιν τοΰ έσωτερικοϋ σχήματος των όχετών, πρέπει νά δεχθώμεν μάλ
λον δτι οβελίσκοι ώνομάζοντο κυρίως οί ξυλότυποι, τούς όποιους μετεχειρίζοντο κατά 
τήν κατασκευήν των καί δτι εξ αυτών μετεβιβάσθη τό δνομα είς τούς οχετούς.

Ό Διόδωρος όμιλεΐ περί ένός κυρίως τόπου είς τόν όποιον συνεκεντρώθησαν τά υδα- 
τα: θεατροειδοϋς4 δ’ οϋσης τής Ρόδον καί τάς εγκλίσεις των υδάτων κατά τό πλείστον 
είς ha τόπον ποιούμενης, ευθύς τά ταπεινά τής πόλεως έπληροντο ...

Σήμερον γνωρίζομεν δτι ή αρχαία Ρόδος κατείχε περίπου τήν έκτασιν τής συγχρόνου 
πόλεως, μετά τινων μικρών μόνον διαφορών είς τάς παρυφάς 5. Τό βορειότερον μέρος, 
εκείνο δηλαδή τό όποιον άντιστοιχεΐ προς τόν μικρόν λιμένα, τό Μανδράκι, είναι μάλ
λον έπίπεδον. Τό θεατροειδές λοιπόν, είς τήν περίπτωσιν ταύτην, άναφέρεται κυρίως 
είς τήν ύπόλοιπον έκτασιν, τήν περιλαμβανομένην μεταξύ τοϋ υψιπέδου τής Άκροπό- 
λεως καί τής άνατολικής παραλίας. Τό κεντρικόν μέρος τής έκτάσεως ταύτης καί είδι- 
κώτερον τό ύπέρ τόν μέγαν λιμένα, είναι τό έμφανίζον τήν περισσοτέραν καί προπαντός 
άδιάσπαστον κλίσιν. "Ενεκα τούτου δέν δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία δτι ό τόπος ό άπο- 
τελέσας τό έπίκεντρον τοΰ κακοϋ ήτο ή περιοχή τής μεσαιωνικής πόλεως, παρά τόν λι
μένα τοΰτον6. ’Εκεί άσφαλώς συνεκεντρώθησαν τά περισσότερα ίίδατα, συρρεύσαντα 
άποτόμως διά τών καθέτων, διηνεκών οδών τοϋ 'Ιπποδαμείου συστήματος καί έκεϊ έρ- 
ράγη τό τείχος καί άπεσοβήθη ή μεγαλυτέρα καταστροφή: τον γάρ τείχους ραγέντος 
επί πολνν τόπον έξέπεσε ταύτη τό συνεστηκός ύδωρ είς τήν θάλατταν (XIX, 45, 6).

Μετά ένδεκα έτη ή πολιορκία τοϋ Δημητρίου άπετέλεσε τήν μεγάλην δοκιμασίαν 
τών τειχών τής Ρόδου. ’Ιδού πώς άναγράφει ό Διόδωρος τήν γενομένην προπαρασκευήν 
τοϋ στόλου καί τής λοιπής δυνάμεως (XX, 82,4): είχε δέ ναϋς μακράς μεν παντοίας 
μεγέθει διακοσίας, υπηρετικά δέ πλείω τών εκατόν έβδομήκοντα' έν δέ τοΰτοις έκομί- 
ζοντο στρατιώται βραχύ λειπόμενοι τών τετρακισμυρίων συν ίππενσι καί τοίς συμμα- 
χονσι πειραταϊς. υπήρχε δέ καί βελών παντοίων πλήθος καί πάντων τών προς πολιορ
κίαν χρησίμων μεγάλη παρασκευή, χωρίς δέ τούτων ιδιωτικά πόρια συνηκολονθει τών 
ταίς άγοραίς χρωμένων βραχύ λειπόμενα τών χιλίων.

Έν συνεχεία ό Διόδωρος (XX, 83,1) άναφέρει τήν έπίδειξιν δυνάμεως είς τήν όποιαν 
προέβη ό Δημήτριος, διατάξας τόν στόλον, μετά τήν έκκίνησιν έκ τής Μικρας ’Ασίας, 
είς τρόπον ώστε πάντα τόν άνά μέσον τόπον τής τε νήσου καί τής άντικειμένης παραλίας 
συμπεπληρωμένον φαίνεσθαι τοίς πλοίοις καί πολύν φόβον καί κατάπληξιν παρέχεσθαι τοίς 
από τής πόλεως θεωροϋσιν.

Ή έναρξις τής πολιορκίας περιγράφεται ώς έξής (XX, 83, 3-4): εΐθ’ 6 μέν Δ η μη
τριός κατέπλευσεν είς τήν νήσον, άποβιβάσας δέ τήν δύναμιν κατεστρατοπεύδευσεν πλησίον 
τής πόλεως, έκτος βέλους ποιησάμενος τήν παρεμβολήν, ευθύς δέ τών πειρατών καί τών 
άλλων τούς ενθέτους έξέπεμψε πορθήσοντας τήν νήσον καί κατά γήν καί κατά θάλατταν.

4. Περί τής σημασίας τοΰ χαρακτηρισμού θεατροειδής βλ. I. Δ. Κοντή, Συμβολή είς τήν μελέτην τής 
ρυμοτομίας τής Ρόδου, 7 έξ.

5. AM 73 ( 1958 ) 148, Πίν. III καί IV. Έκ τοϋ Πίνακος IV έλήφθη καί τό Σχεδ. 4 τοϋ παρόντος.
6. Περί τής όλως Ιδιαιτέρας φροντίδος πρός άποχέτευσιν των ύδάτων τής περιοχής ταύτης, ή όποια 

έλήφθη πρό τοϋ "κατακλυσμού” ή άμέσως μετ’ αύτόν, διά τής κατασκευής πυκνοΰ συστήματος ύπονό- 
μων βλ. Κοντή, Συμβολή είς τήν μελέτην τής ρυμοτομίας τής Ρόδου, 11 έξ.
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έδενδροτόμησε δε καί τήν πλησίον χώραν καί καθεϊλε τάς έπανλεις, εξ ών ώχύρωσε την 
στρατοπεδείαν, περιβαλών τριπλω χάρακι καί σταυρώμασι πνκνοϊς καί μεγάλοις, ώστε την 
των πολεμίων βλάβην γενέσθαι των Ιδίων ασφάλειαν, μετά δε ταντα πάση τη δυνάμει 
καί τοϊς πληρώμασιν εχωσεν εν όλίγαις ήμέραις τό μεταξύ τής πόλεως διαλείπον προς την 
εκβασιν καί κατεσκενασε λιμένα ταϊς νανσίν άρκοϋντα.

Περί τής θέσεως του στρατοπέδου καί τοϋ λιμένος τοΰ Δημητρίου έξεφράσθησαν 
κατά καιρούς διάφοροι υποθέσεις, έπεκράτησε δε τελικώς ή άποψις δτι ταϋτα είχον 
έγκατασταθή βορείως τής πόλεως, παρά τήν Πανός ακραν, την σημειουμένην εις τούς 
ξενογλώσσους χάρτας ώς punta della sabbia ή cum-burnu7.

Ότε τό πρώτον διετυπώθη ή ύπόθεσις αυτή ολόκληρος ή βόρειος περιοχή τής πό
λεως, μετά τοϋ λιμένος τοϋ Μανδρακίου, έθεωρεΐτο ώς κειμένη εκτός τοΰ άρχαίου περι
βόλου. Τοϋτο έπέτρεπε τήν άνετον θεμελίωσιν τής όποθέσεως, επί τή βάσει τής διηγή- 
σεως τοϋ Διόδωρου. 'Υπήρχε δηλαδή άρκετός χώρος διά τήν τοποθέτησιν τοϋ στρατο
πέδου καί παρ’ αύτόν παραλία κατάλληλος διά τήν κατασκευήν τοϋ προχείρου λιμένος. 
Πρός τούτοις ύπήρχεν άρκετή άπόστασις μεταξύ τοΰ ύποτιθεμένου στρατοπέδου καί 
τής θέσεως τοΰ βορείου τείχους τής πόλεως, τό όποιον έπιστεύετο ότι ήκολούθει τήν 
γραμμήν περίπου τοΰ μεσαιωνικοϋ τείχους ( Σ χ ε δ. 2)8. ’Εντός τοΰ ένδιαμέσου τούτου 
διαστήματος ήδύνατο νά άναπτυχθή ή χερσαία έπίθεσις τοΰ Δημητρίου διά τής έλε- 
πόλεως, τήν όποιαν περιγράφει ό Διόδωρος κατά τήν δευτέραν φάσιν τής πολιορκίας, 
καί ή όποια δέν ήδύνατο πράγματι νά διεξαχθή μακράν τοΰ στρατοπέδου.

Σήμερον όμως έξέλιπον αί προϋποθέσεις αύται. Γνωρίζομεν ήδη ότι τό μεγαλύτερον 
τουλάχιστον μέρος τής βορείου περιοχής κατείχετο υπό τής αρχαίας πόλεως, έκ δέ 
τών γενομένων στρωματογραφικών καί έν γένει άνασκαφικών παρατηρήσεων έπεβεβαιώ- 
θη ότι δέν πρόκειται περί μεταγενεστέρας έπεκτάσεως, άλλά περί μέρους περιληφθέντος 
εις τήν πόλιν άπό τής ίδρύσεώς της.

Ή πορεία τοΰ τείχους βορειοδυτικώς τοΰ τμήματος τό όποιον έχει άποκαλυφθή με
ταξύ τοΰ «Έθνικοΰ Θεάτρου» καί τοΰ μουσουλμανικοΰ τεμένους τοΰ «Μουράτ Ρεΐς»9 
δέν έξηκριβώθη άκόμη. Ένεκα τούτου δέν γνωρίζομεν τήν θέσιν τοΰ βορείου όρίου τής 
πόλεως. Είναι όμως πολύ πιθανόν ότι τό μέγιστον τουλάχιστον μέρος τής μεταξύ τών 
δύο άρχαίων βοηθητικών λιμένων έκτάσεως, ήτοι τοΰ παρά τό «Ξενοδοχεΐον τών Ρό
δων» άπό Α καί τοΰ άποκαλυφθέντος υπό τοΰ Newton άπό Δ10, έκειτο εντός τοΰ περιβό
λου. ’Αλλά καί έάν δεχθώμεν πρός τό παρόν, τήν μάλλον άπίθανον ΰπόθεσιν, ότι τό 
βόρειον τείχος έβαινεν άπό Α πρός Δ, εις τό ύψος περίπου τοΰ βορείου λιμενοβραχίο
νας τοΰ Μανδρακίου, καί πάλιν δέν μεταβάλλονται ουσιωδώς τά πράγματα- διότι ό έν- 
απομένων χώρος μέχρι τής Πανός άκρας, καί ύπό τήν σημερινήν του άκόμη έκτασιν, τήν 
σημαντικώς αύξηθεΐσαν διά προσχώσεων άπό τής άρχαιότητος, δέν θά ήτο άρκετός διά 
νά περιλάβη άπαντα τά συναγόμενα έκ τής διηγήσεως τοΰ Διοδώρου.

’Από τής άπόψεως ταύτης άποκλείεται έπίσης όλόκληρος ή άνατολική παραλία τής

7. Πρβλ. R. Inglieri, Carta archeol. Rodi, 13, άριθμ. 1. L. Laurenzi, Memorie fert, Π ( 1938) 33 έξ. 
Πίν. XXXI.

8. Τό Σχέδιον 2 έχει ληφθή έκ τοϋ βιβλίου τών J. Kromayer - G. Weith, Heerwesen und Krieg- 
fiihrung der Griechen und Romer ( 1928) Πίν. 24, είκ. 78. Πρβλ. αύτ., καί σ. 178, 220.

9. Βλ. Inglieri, 6. ά. 13, άριθμ. 2. Laurenzi, δ.ά, 36, πίν. XXX, είκ. 1.
10. Πρβλ. AM 73 ( 1958) 174.
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πόλεως, ώς καί ή δυτική, ή Αντιστοιχούσα εις τήν κάτω πόλιν, διότι, ώς θά ίδωμεν έξε- 
τάζοντες τά κατά καιρούς άποκαλυφθέντα λείψανα τού τείχους, τούτο εβαινεν έγγύτατα 
τής άκτής. Δέν είναι ωσαύτως πιθανόν ότι τό στρατόπεδον έγκατεστάθη ύπό τήν Άκρό- 
πολιν, μεταξύ αύτής καί τής δυτικής παραλίας, έφ’ όσον, πλήν τής έν γένει άκαταλλη- 
λότητος τού τόπου, τούτο συνεπήγετο συνεχή καί σοβαρόν κίνδυνον. Σχετικώς παρα- 
τηρεϊται ότι ή όνομασία Άκρόπολίς δέν οφείλεται εις αύτοτελή ή ίδιαιτέρως ένισχυ- 
μένην όχύρωσιν τού άπό Δ υψιπέδου τής πόλεως, είς τό όποιον άπεδίδετοu. Τό ύψίπε- 
δον τούτο, προοριζόμενον διά μνημειακήν διαμόρφωσιν, δέν έχωρίζετο άπό τής λοιπής 
πόλεως διά τείχους, άπό Δ δε καθωρίζετο ύπό τού κοινού τείχους, τό όποιον ήκολούθει 
τήν γραμμήν τού φυσικού χείλους τού υψιπέδου. Ή Απότομος έν τούτοις κάθοδος τού 
εδάφους προς τήν παραλίαν προσέδιδεν είς τήν πλευράν ταύτην σημαντικήν όχυρότητα, 
Ακριβώς διότι παρείχε τήν εύχέρειαν Αποτελεσματικής προσβολής τών έπιχειρούντων 
άνοδον ή τών οπωσδήποτε ευρισκομένων έπί τής κλειτύος.

'Υπολείπεται λοιπόν ή νοτία πλευρά τού περιβόλου τής πόλεως, ή προς τό έσωτερικόν 
τής νήσου, ή όποια καί έμφανίζει μοναδικά πράγματι πλεονεκτήματα άπό τής άπόψεως 
τής ένδιαφερούσης ένταΰθα. Έν πρώτοις διά τής παρ’αυτήν έγκαταστάσεως τού στρατο
πέδου τών πολιορκητών έξησφαλίζετο ό Αποκλεισμός τής πόλεως κατά γήν καί μά
λιστα ή Αποκοπή της άπό τής λοιπής νήσου- τοιαύτη δέ Αποκοπή φαίνεται ότι συνέβη 
πράγματι, έάν κρίνωμεν έκ τού γεγονότος, ότι, μετά τήν σημειουμένην ύπό τού Διοδώ- 
ρου Αποστολήν τών πειρατών καί τών άλλων προς έκπόρθησιν τής νήσου, ούδεμία 
πλέον μνεία γίνεται αυτής μέχρι πέρατος τού πολέμου. Παρά τήν πλευράν ταύτην 
ύπήρχεν έπίσης έκτασις πολλή καί κατάλληλος διά τήν έγκατάστασιν στρατοπέδου, ώς 
έπίσης καί διά τήν έν γένει κίνησιν τών πολιορκητών, ή δέ όλη περιοχή ήτο καθαρώς 
Αγροτική. Τούτο έχει ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι, ώς συνάγεται έκ τής διηγήσεως τού 
Διοδώρου, άλλά καί έκ τής γνωστής παραδόσεως περί τής συναντήσεως τού Δημητρίου 
μετά τού ζωγράφου Πρωτογόνους, τήν όποιαν μεταδίδει ό Πλίνιος, ύπό διαφόρους δέ 
παραλλαγάς καί άλλοι11 12, τό στρατόπεδον έκειτο παρά τοιαύτην περιοχήν. Ύπήρχον δη
λαδή είς τήν πλησίον χώραν κήποι, έπαύλεις καί δένδρα, είς πλήθος μάλιστα έπιτρέ- 
πον τήν έκ τής δενδροτομήσεως έξασφάλισιν τής πολλαπλής δχυρώσεως τού στρατο
πέδου. Τοιαύτη δυνατότης παρ' ούδεμίαν άλλην τών πλευρών τής πόλεως ύφίστατο.

’Ακριβέστερος καθορισμός τού τόπου είς τόν όποιον έγκατεστάθη τό στρατόπεδον 
παρά τήν νοτίαν πλευράν τού περιβόλου δέν είναι προς τό παρόν δυνατός. Ώς έκ τούτου 
δέν δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν μετά πλήρους βεβαιότητος έάν εύρίσκοντο είς τήν νο
τιοανατολικούς τής πόλεως κειμένην παραλίαν ή τήν νοτιοδυτικώς, ή εκβασις καί ό 
κατασκευασθείς πρόχειρος λιμήν, ό όποιος έπρεπε νά συνδέεται Αμέσως προς τό στρα
τόπεδον.

'Οπωσδήποτε σημειούνται σχετικώς τά κάτωθι- ή νοτιοανατολικούς τής πόλεως κει- 
μένη παραλία, ήτοι ή έκτεινομένη πέραν τών σημερινών νεκροταφείων, ήτο κατάλλη
λος διά τήν άπόβασιν τών πολιορκητών, τά δέ άπό Δ ύπερκείμενα ύψίπεδα ήσαν έπίσης 
κατάλληλα διά τήν στρατοπέδευσίν των. Έπιπροσθέτως, έάν έγκαθίστατο είς τήν θέ- 
σιν ταύτην τό κέντρον τών ναυτικών έπιχειρήσεων τού Δημητρίου, θά διηυκολύνοντο

11. Έν σχέσει προς τήν Άκρόπολιν βλ. ΠΑΕ 1952, 547 έξ. AM 73 ( 1958 ) 153.
12. Βλ. τά σχετικά χωρία είς A. Reinach, Recueil Milliet, I, 362 έξ. άριθμ. 491 έξ.

11
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σημαντικώς, τουλάχιστον ύπό εύνοϊκάς καιρικάς συνθήκας, αί επιθέσεις εναντίον τοΟ 
μεγάλου λιμένος τής πόλεως, ό όποιος άπετέλεσε κύριον στόχον κατά τήν πρώτην μά
λιστα φάσιν τοΰ πολέμου: πάσα γάρ ήν ή σπουδή περί τό κρατήσαι τούτον καί τής 
σιτοπομπείας άποκλεϊσαι τούς κατά τήν πάλιν ( XX, 88, 1 Πρβλ. καί 85, 4 ).

Παρά ταΰτα όμως δεν φαίνεται πιθανή ή ύπόθεσις ότι ό λιμήν τοΰ Δημητρίου είχεν 
έγκατασταθή εις τήν έν λόγφ θέσιν κυρίως διότι ολόκληρος ή παρά τήν πόλιν ανατο
λική παραλία πλήττεται ύπό σφοδροτάτων νοτίων άνεμων κατά τό μέγιστον μέρος τοΰ 
έτους. Οί άνεμοι ούτοι καθιστούν άδύνατον τήν κίνησιν καί συχνότατα επικίνδυνον τήν 
παραμονήν πλοίων, ακόμη καί εντός των κανονικώς κατεσκευασμένων λιμένων τής πό
λεως· έδυσχέρανον δε σημαντικώς καί τάς έναντίον αυτών επιχειρήσεις τοϋ Δημητρίου 
(XX 86, 1. 88,7), ό όποιος ήναγκάσθη τελικώς νά μετατόπιση τό κέντρον τοϋ βάρους 
τοΰ άγώνος από τής θαλάσσης είς τήν ξηράν ( XX, 91, 1). Τό μειονέκτημα τοϋτο τής 
άνατολικής παραλίας, τό όποιον ύπεχρέωσε προφανώς τούς Ροδίους είς τήν κατασκευήν 
τοΰ σημειωθέντος ήδη δυτικοΰ βοηθητικοΰ λιμένος, τοΰ λιμένος τοΰ Newton, δεν 
είναι πιθανόν ότι δεν τό έγνώριζεν ό Δημήτριος ότε έπεχείρησε τήν έκστρατείαν 
του.

Ώς προς τήν νοτιοδυτικώς τής πόλεως κειμένην παραλίαν, αυτή περιλαμβάνεται είς 
τόν κόλπον τής Ίαλυσίας, τον σημερινόν κόλπον τών Τριάντα, ό όποιος εύρίσκεται ά- 
κριβώς έναντι τοΰ μικρασιατικοΰ λιμένος τών Λωρύμων. Ό λιμήν ούτος, κατά τόν Διό
δωρον (XX, 82, 20), άπετέλεσε τό κέντρον τής προπαρασκευής τοΰ Δημητρίου καί τήν 
άφετηρίαν τής έναντίον τής Ρόδου έπιχειρήσεως. Ό κόλπος τών Τριάντα, προς τούτοις, 
ένεκα τής εύρύτητος καί τής όμαλότητος τής παραλίας του (Πίν. 31) προσφέρεται ύπέρ 
πάντα άλλον τόπον τής νήσου διά τήν διενέργειαν άποβάσεως τοΰ είδους καί τής έκ- 
τάσεως τής έπιχειρηθείσης ύπό τοΰ Δημητρίου. Διά τόν λόγον αυτόν εις τήν παρά τήν 
πόλιν δυτικήν παραλίαν άπεβιβάσθη καί κατά τό 1480 ή κυρία δύναμις τοΰ Μωάμεθ τοΰ 
Πορθητοΰ, ότε ούτος, έκκινήσας έκ τοΰ Μικρασιατικοΰ επίσης λιμένος τοΰ Φύσκου, 
κειμένου όχι μακράν τών Λωρύμων, έπεχείρησε τήν πρώτην Τουρκικήν πολιορκίαν τής 
Ρόδου (Πίν. 33 )13. Σημειωτέον ότι ή πολιορκία αΰτη παρουσιάζει πολλάς ομοιότη
τας προς τήν πολιορκίαν τοΰ Δημητρίου, αί δέ διαφοραί της όφείλονται κυρίως είς τήν 
μικροτέραν έκτασιν τής μεσαιωνικής πόλεως καί τήν ήδη άρξαμένην χρήσιν τής πυρί- 
τιδος.

ΔΤ έκεϊνον ό όποιος ήθελε διενεργήσει άπόβασιν είς τόν κόλπον τών Τριάντα κατά 
τήν άρχαιότητα, προσεφέροντο προς στρατοπέδευσης πλησίον τής πόλεως, τά νοτιο- 
δυτικώς τής Άκροπόλεως πεδία (Πίν. 32 α-β), παρά τά όποια διήρχετο καί ή κυριω- 
τέρα εξωτερική οδός, ή συνδέουσα τήν πόλιν πρός τήν λοιπήν νήσον. ’Από τής θέσεως 
ταύτης, κειμένης παρά τό ύψηλότερον σημεΐον τής περιοχής, ήτο δυνατή ή άμεσος έπο- 
πτεία ολοκλήρου τής γραμμής τοΰ νοτίου περιβόλου τής πόλεως. Ή κάθοδος άπό τοΰ 
στρατοπέδου πρός τήν δυτικήν παραλίαν ήτο δυνατόν νά γίνεται ασφαλώς διά τίνος τών 
κοιλάδων ή χαραδρών, τών εύρισκομένων νοτίως τής πόλεως (Πίν. 32 γ). Ή έκβασις 
όμως, παρά τήν άκάλυπτον, άπό τής πλευράς τής άκροπόλεως, παραλίαν καί μάλιστα 
ό πρόχειρος λιμήν, ό κατασκευασθείς ύπό τοΰ Δημητρίου, κατά πάσαν πιθανότητα, είς 
τό μέρος τοΰ κόλπου τό πρός τήν πόλιν, εΐχον πράγματι άνάγκην προχώματος, όμοιου

13. Πρβλ. C. Torr, Rhodes in modern times, 17 έξ.
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πρός εκείνο, τοϋ οποίου τήν χώσιν, πόση τή δυνάμει και τοις πληρώμασιν, άναφέρει 
ό Διόδωρος.

Τά τείχη τής πόλεως άναφέρονται τό πρώτον ύπό τοϋ Διοδώρου κατά τήν περιγραφήν 
τής προπαρασκευής των Ροδίων πρός άμυναν (XX, 84, 5 ) : . . τινές δέ τά πεπονηκότα 
τών τειχών έπεσκεύαζον, πλεϊστοι δέ λίθους πρός τά τείχη φέροντες έσώρενον. Έφ’ 
όσον ούδεμία έπιχείρησις τοϋ Δημητρίου άναφέρεται προηγουμένως, είναι φανερόν ότι 
τήν επισκευήν τών τειχών είχε καταστήσει άναγκαίαν ή παραμέλησις τής όχυρώσεως 
κατά τήν προηγηθεϊσαν ειρηνικήν διά τήν Ρόδον περίοδον (πρβλ. XX, 81). Ώς πρός 
τούς συσσωρευθέντας λίθους, οδτοι προωρίζοντο άναμφιβόλως διά τήν άποκατάστασιν 
τών επικειμένων βλαβών τών τειχών, επίσης δέ καί διά τήν συμπλήρωσίν των, περί τής 
όποιας γίνεται λόγος κατωτέρω14.

Περιγράφων ό Διόδωρος (XX, 85, 1 ) τήν προπαρασκευήν τής έπιθέσεως εναντίον 
τοϋ μεγάλου λιμένος, λέγει ότι ό Δημήτριος, πλήν τών άλλων, κατεσκεύασε δύο πύργους 
τετραστέγονς υπερέχοντας τοις ϋψεσι τών έπ'ι τοϋ λιμένος πύργων. Έκ τών μετέπειτα 
άναφερομένων επιθέσεων καθίσταται προφανές ότι πρόκειται περί πύργων τοϋ παρά 
τον λιμένα διερχομένου τείχους καί όχι περί άλλων άνηκόντων εις σύστημα ειδικής 
όχυρώσεως τοϋ λιμένος15. "Οτι ό μέγας λιμήν άλλωστε δέν περιελαμβάνετο εις τήν όχύ- 
ρωσιν συνάγεται καί έκ τοϋ γεγονότος ότι διά τήν ύπεράσπισίν του οί Ρόδιοι δύο μεν 
οϋν έστησαν μηχανάς επί τοϋ χώματος, τρεις <5’ επί φορτηγών πλοίων πλησίον τών κλεί
θρων τοϋ μικρού λιμένος... έπέστησαν δέ τοις όρμοΰσι τών φορτηγών πλοίων έν τώ 
λιμένι βελοστάσεις οικείας τοις έπιτίθεσθαι μέλλουσι καταπέλταις ( XX, 85, 4). Τά πρό
χειρα ταϋτα μέτρα δέν ϊσχυσαν τελικώς, ο Δημήτριος... νυκτός εύδίας λαβόμένος έλαθε 
παραπλεύσας και καταλαβόμενος ακρον τό χώμα τοϋ μεγάλου λιμένος ευθύς περιεχαρά- 
κωσε τον τόπον καί διέφραξε θνρώμασι και πέτροις, έξεβίβασε δ’ εις αυτόν στρατιώτας 
τετρακοσίους καί βελών πλήθος παντοδαπών, απέχοντας από τών τειχών τοϋ τόπου τού
του πέντε πλέθρα ( XX, 86, 1 )16.

Ούδέν άντιθέτως κατώρθωσεν ό Δημήτριος έναντίον τοϋ δευτέρου τών θαλασσίων 
στόχων του, τοϋ μικρού λιμένος, ό όποιος καί άλλοθεν μαρτυρεϊται ώς κλειστός λιμήν 
(βλ. κατωτέρω). Ή άποκάλυψις τών λειψάνων τών νεωρίων παρά τόν λιμένα τοΰτον, 
ό όποιος φαίνεται ότι ήσφαλίζετο καί δΤ όχυρώσεως, έπηλήθευσε τήν παλαιότερον γε- 
νομένην ύπόθεσιν περί τοϋ πολεμικοϋ του χαρακτήρος. Τό δυσπρόσβλητον τοϋ λιμένος 
τούτου έξησφάλισε, καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής πολιορκίας, τήν άνετον κίνησιν τοϋ 
ροδιακοΰ στόλου, ό όποιος ουσιωδέστατα συνέβαλεν εις τήν άποτελεσματικήν άντι- 
μετώπισιν τοϋ Δημητρίου.

Ευθύς εξ άρχής ό Δημήτριος ήκολούθησε τήν γνωστήν τακτικήν τής προσβολής τών 
τειχών έξ ύψηλοτέρων κατασκευών, συγχρόνως δέ προσεπάθει νά ματαιώση καί τήν ύπό 
τών Ροδίων έπιχειρουμένην ύπερύψωσιν τών τειχών. Ουτω καί πρό τής έγκαταστάσεως 
επί τοϋ χώματος τοϋ λιμένος, τοϋ προγεφυρώματος του, ώς θά έλέγομεν σήμερον, τάς 
ναϋς προσαγαγών εντός βέλους κατετίτρωσκε τους κατά τήν πόλιν υψηλότερα τά παρά

14. Πρβλ. σχετικώς τήν όπόδειξιν τοϋ Φίλωνος (Μ. Diels-E. Schramm, Exzerpte aus Philons Mekanik 
VII, VIII, II, 49, 89) : <5εϊ δέ παρασκευάζεσθαι πρός τάς πολιορκίας όπλα και σίδηρον και χαλκόν και 
πλίνθους καί λίθους χρησίμους πρός τήν οίκοδομίαν. . .

15. Περί τών λιμένων τής Ρόδου βλ. ΠΑΕ 1953, 279. AM 73 ( 1958 ) 154.
16. Πρβλ. ΠΑΕ 1953, 278 έξ. 1954, 354 έξ.
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τόν λιμένα τείχη κατασκευάζοντας (XX, 85, 3). Kai μετά ταϋτα τοΐς μέν έλάττοσιν 
όξυβελέσι μακράν φερομένοις άνείργε τους εργαζομένους το παρά τον λιμένα τείχος, τοΐς 
δέ πετροβόλοις τάς τε μηχανάς των πολεμίων και τό διά τοϋ χώματος τείχος τη μέν δι- 
έσεισε, τή δέ κατέβαλεν, ασθενές νπάρχον και ταπεινόν έκείνοις τοΐς καιροϊς ( XX, 86, 2 ).

Τό διά τοϋ χώματος τείχος ήτο άναμφιβόλως τό μέρος τής όχυρώσεως τό διασχίζον 
παρά την έναρξίν της τήν τεχνητήν έπίχωσιν, ή όποία καθώριζε τόν λιμένα. ’Αξία ιδι
αιτέρας σημειώσεως είναι ή ρητή μαρτυρία τοϋ Διοδώρου περί τής άσθενείας καί καθ’ 
ύψος άνεπαρκείας τοϋ τείχους τούτου, ώς επίσης καί τό γεγονός, ότι τά μειονεκτήματα 
ταϋτα, τά όποια, ώς συνάγεται εκ τής όλης διηγήσεως, δέν περιωρίζοντο μόνον είς τό 
έν λόγφ μέρος, άναφέρονται ώς υφιστάμενα κατά τό παρελθόν: έκείνοις τοΐς καιροϊς.

'Η μορφή τής όχυρώσεως κατά τά νοτιοανατολικά τοϋ μεγάλου λιμένας δέν είναι γνω
στή, καίτοι είς τήν περιοχήν ταύτην άπεκαλύφθη, πρό δεκαετίας περίπου, τό μεγαλύτερον 
έκ των άνασκαφέντων μερών τοϋ περιβόλου17. 'Οπωσδήποτε όμως ή άπό Ν άμεσος γει- 
τνίασις τοϋ μεγάλου λιμένος πρός τόν άρχαϊον βοηθητικόν λιμένα τοϋ σημερινού κόλ
που τής Άκαντιας, ό όποιος διεχωρίζετο άπ’ αύτοΰ διά τοϋ χώματος, φαίνεται ότι 
έπέβαλε τήν κατασκευήν συνθέτου μορφής όχυρώσεως. Οδτω, κατωτέρω, ό Διόδωρος 
(XX, 87, 1) όμιλεϊ καί περί διατειχίσματος ευρισκομένου παρά τήν θέσιν ταύτην: τάς 
μέν μηχανάς τάς επί τοϋ χώματος τοΐς ταλαντιαίοις πετροβόλοις συν έτριψε ( ό Δημήτριος ), 
τοϋ δέ διατειχίσματος τό μεσοπύργιον συν αύτοϊς τοΐς πνργοις διέσεισεν. κατελάβοντο 
δέ καί των στρατιωτών τινές μέρος τοϋ παρά τόν λιμένα διατειχίσματος· έφ οϋς 
συστραφέντες οί Ρόδιοι μάχην συνήψαν καί πολλαπλάσιοι γενόμενοι τούς μέν άνεϊλον, τούς 
δ’ έπανελθεϊν εις τονπίσω συνηνάγκασαν σννήργει δέ τοΐς έκ τής πόλεως ή τον παρά 
τό τείχος τόπου τραχντης, πολλών καί μεγάλων πετρών κατά συνεχές κειμένων παρά τήν 
οικοδομήν έξω τοϋ τείχους. Ή τοιαύτη μορφή τοϋ πρό τοϋ άρχαίου τείχους τοϋ λιμένος 
χώρου, ό όποιος μερικώς περιελήφθη έντός τοϋ μεσαιωνικού περιβόλου, διεπιστώθη 
καί κατά τήν άρχαιολογικήν έξερεύνησιν τής περιοχής18.

Έσημειώθη άνωτέρω ότι έκ τών κατά καιρούς άποκαλυφθέντων λειψάνων τοϋ τείχους 
συνάγεται ότι ό περίβολος τής πόλεως ήκολούθει, κατά τό μέγιστον μέρος του, τήν γραμ
μήν τής παραλίας, διερχόμενος είς μικράν άπόστασιν άπ’ αυτής. Τοϋτο είναι φανερόν 
καί έκ τής διηγήσεως τοϋ Διοδώρου: ... οι μέν τοϋ Δη μητριού στρατιώται πανταχοϋ 
περιπλέοντες κλίμακας προσέφερον τοΐς τείχεσι καί βιαιότερον ένέκειντο ... ένθα δή πολ

17. ΠΑΕ 1953, 275 έξ. 1954, 354 έξ. AM 73 ( 1958) παρ. Πίν. 131, 2.
18. ’Από τί)ς παλαιας ήδη έκδόσεως τοϋ Διοδώρου ύπό τοϋ Ρ. Wesseling (Amsterdam 1746 ) τό χωρίον 

τοϋτο συνεσχετίσθη πρός τά λεγάμενα 6πό τοϋ ’Αθηναίου τοϋ Μηχανικού περί τοϋ ’Απολλώνιου: τηλι- 
καντα ήγαγε φορτία λίθων επί τό χώμα τό περί τόν λιμένα τόν εν Ρόδω, ώστε και άπορήσαι πολλάκις 
τούς δρώντας αυτά, πώς ποτέ είς τάς ναϋς άνελάμβανε καί τίνι τρόπο) έξείλετο αυτά (Πρβλ. C. Wescher, 
Poliorcetique des Grecs, 1867). Κύριον μέσον προστασίας τών λιμενικών κατασκευών τής Ρόδου, 
μέχρι σήμερον, άπό τών φοβερών νοτίων άνέμων, οί όποιοι πλήττουν τήν πόλιν (βλ. κατωτέρω), άποτε- 
λεϊ ή τοποθέτησις μεγάλων βράχων, ήδη δέ καί όγκων έκ σκιροκονιάματος. Πολλοί τών βράχων, οί όποιοι 
κεΐνται παρά τούς βραχίονας άμφοτέρων τών έν λειτουργία λιμένων, είναι φανερόν ότι έτέθησαν έκεΐ 
άπό τής πρώτης κατασκευής των κατά τήν άρχαιότητα, έκ δέ τοϋ βραχίονος τοϋ νοτιωτέρου τών βοη
θητικών λιμένων, τής Άκαντιας, διασώζονται κυρίως οί παρά τό άρχαϊον χώμα τεθέντες προστατευτι
κοί βράχοι. Παρά ταϋτα δέν είναι πιθανόν ότι ό Διόδωρος έννοεΐ τοιούτου είδους φορητούς βράχους. 
Μάλλον όμιλεϊ περί τής φυσικής πετρώδους συστάσεως τής πρό τοϋ τείχους παραλίας ( Πρβλ. ΠΑΕ. 
1954, 357).
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λών παραβόλως κινδυνευσάντων και συχνών άναβάντων επί τά τείχη συνίστατο κρατερά 
μάχη ( XX, 87, 2-3 ).

Κατωτέρω (XX, 88, 2) άναφέρεται και πάλιν νέα δοκιμασία των τειχών τοϋ λιμένος 
έξ έπιθέσεως τοϋ Δημητρίου : γενόμενος ό’ εντός βέλους τοις μέν πνρφόροις πολλοις 
ονσιν εις τά διωρμισμένα πλοία των Ροδίων ένέβαλε, τοϊς δέ πετροβόλοις τά τείχη 
διέσεισε.

Ή διήγησις περί των επιχειρήσεων τοϋ πρώτου έτους λήγει διά τής άποτελεσματικής 
εξόδου των Ροδίων, οί όποιοι, πύλην άνοίξαντες έπέθεντο τοϊς τό χώμα κατειληφόσι, 
κατορθώσαντες να αίχμαλωτίσουν τούς τετρακοσίους καί νά έξουδετερώσουν όριστι- 
κώς τον κίνδυνον τοϋ λιμένος (XX, 88, 7).

’Από τής άνοίξεως τοϋ 304 ό Δημήτριος, ως έσημειώθη ήδη, μετέβαλε τακτικήν: έπ'ι 
ταίς κατά θάλατταν προσβολαίς άποτυγχάνων, άπό τής γής διέγνω τάς επιθέσεις ποιεϊ- 
σθαι (XX, 91, 1).

Ένταϋθα ενδιαφέρει έν πρώτοις ή προετοιμασία τοϋ τόπου εις τόν όποιον έμελλε νά 
κινηθή ή περίφημος έλέπολις, νπεραίρουσα πολύ τώ μεγέθει τών προ αυτής γενομένων, ώς 
καί τά έξαρτήματά της (XX, 91, 2). Τοϊς δ’ έκ τών νεών πληρώμασιν άνεκάθαρε τόν 
τόπον επί σταδίους τέτταρας, δι ών έμελλεν προσάξειν τάς κατασκευασθείσας μηχανάς, 
ώστε γίνεσθαι τό έργον έπ'ι μήκος μεσοπυργίων έξ καί πύργων επτά (XX, 91, 8). Ή 
άναφερομένη έκτασις καί τό άντιστοιχοϋν εις αυτήν μήκος τών μεσοπυργίων καί πύρ
γων καθορίζουν μετά βεβαιότητος τήν πλευράν τοϋ περιβόλου ή όποια ύπέστη τήν κυ
ρίαν χερσαίαν έπίθεσιν διότι παρ’ ούδεμίαν τών άλλων πλευρών, πλήν τής νοτίας, ήτο 
δυνατόν νά παρασκευασθή τοσαύτη ισόπεδος έκτασις. Έπιχείρησις άλλωστε τοϋ εί
δους καί τοϋ μεγέθους τής άναληφθείσης υπό τοϋ Δημητρίου διά τής κατασκευής τής 
έλεπόλεως δεν ήτο δυνατόν, ώς εϊπομεν, νά γίνη εις μεγάλην άπόστασιν άπό τοϋ στρα
τοπέδου, τό όποιον εύρίσκετο εις άμεσον έπικοινωνίαν μετά τοϋ λιμένος τοϋ άποτελοϋν- 
τος τήν ναυτικήν βάσιν τής πολιορκίας. 'Ως προς τήν χρήσιν τών πληρωμάτων τών πλοί
ων προς άνακάθαρσιν τοϋ τόπου, αυτή ώφείλετο, κατά πάσαν πιθανότητα, εις τήν άπα- 
σχόλησιν σημαντικοϋ άριθμοϋ στρατιωτών εις έργα σχετιζόμενα πρός τήν κατασκευήν 
τής έλεπόλεως καί τών άλλων μηχανών, διά τάς οποίας, ώς σημειοϋται υπό τοϋ Διοδώ- 
ρου, έχρειάσθησαν σχεδόν τριάκοντα χιλιάδες τεχνιτών καί άλλων τοϊς εργοις προσιόν- 
των (XX, 91, 8).

Έν σχέσει πρός τήν νοτίαν πλευράν τοϋ περιβόλου παρατηρεΐται ότι τμήματα άξιό- 
λογα άπεκαλύφθησαν κυρίως παρ’ άμφότερα τά πέρατά της19, ήτοι άπό Δ παρά τό νότιον 
δριον τής άκροπόλεως, άπό Α δέ παρά τήν όχθην τοϋ χειμάρρου τοϋ Ροδινιοΰ, ό όποιος 
ορίζει κατά τά νοτιοδυτικά τήν πόλιν. Τό τμήμα μάλιστα, τό όποιον σφζεται εις τήν θέ- 
σιν ταότην, πλησίον τής άρχαίας γέφυρας τοϋ χειμάρρου, περιλαμβάνει καί λείψανα 
ένός πύργου. Ή μεταξύ τών τμημάτων τούτων πορεία τοϋ τείχους, άπό τής Άκροπόλεως 
πρός τήν άνατολικήν παραλίαν, δεν είναι άκόμη γνωστή εις τάς λεπτομέρειας της. Συν
άγεται όμως μετά πολλής πιθανότητος έξ άλλων τμημάτων σημειωθέντων είς παλαιο- 
τέρους χάρτας τής περιοχής, έκ τής φυσικής διαμορφώσεως τοϋ εδάφους, ώς έπίσης 
καί έκ τών σημείων μέχρι τών όποιων έχουν άποκαλυφθή λείψανα οικοδομών κειμένων 
εντός τής πόλεως ή ταφικά ευρήματα άνήκοντα είς τήν εκτός τής πόλεως νεκρόπολιν.

19. Inglieri, 6. ά. άριθμ. 22.
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’Ακριβέστερος καθορισμός τοϋ μέρους τοΰ νοτίου περιβόλου, τό όποιον προσεβλήθη 
διά τής έλεπόλεως, θά καταστή δυνατός μόνον όταν άποκαλυφθοϋν λείψανα τοϋ θεάτρου 
τής πόλεως20, διότι ώς προκύπτει μετά βεβαιότητος έκ τής διηγήσεως τοϋ Διοδώρου, 
τό θέατρον εύρίσκέτο πλησίον εις τό μέρος τοϋτο. Ουτω πρό τής ένάρξεως τής προσβο
λής, ότε παρεσκευάζετο ό τόπος διά τήν έλέπολιν, οί Ρόδιοι, λέγει ό Διόδωρος (XX, 93, 
1 ), θεωροϋντες τήν προκοπήν των παρά τοϊς πολέμιο ις έργων κατεσκεύασαν εντός έτε
ρον τείχος παράλληλον τω μέλλοντι πονεϊν κατά τάς προσβολάς. έχρώντο δέ λίθοις κα- 
Οαιρονντες τοϋ θεάτρου τον περίβολον καί τάς πλησίον οικίας, έτι δέ των ιερών ένια, τοϊς 
θεοϊς ενξάμενοι καλλίονα κατασκευάσειν σωθείσης τής πόλεως. Κατωτέρω θά ’ίδωμεν ότι 
στρατιώται τοϋ Δημητρίου, είσδύσαντες όλίγον εις τήν πόλιν διά ρήγματος έπενεχθέντος 
εις τό τείχος υπό των μηχανών, κατώρθωσαν νά καταλάβουν μέρος τοϋ περί τό θέατρον 
τόπου ( XX, 98, 6 ).

Τό θέατρον άναφέρεται ύπό τοϋ Διοδώρου καί κατά τήν μνημονευθεΐσαν ήδη περι
γραφήν τοϋ κατακλυσμοϋ τοΰ 316. Οδτος όμιλεΐ περί τής έπικινδύνου άνυψώσεως τοϋ 
συγκεντρωθέντος υδατος, καθορίζων αύτήν έν σχέσει πρός τά δημόσια κτίσματα τής 
περιοχής, ή οποία άπετέλεσε τό έπίκεντρον τοΰ κακοΰ, ήτοι έν σχέσει πρός τό Δείγμα, 
τό Διονύσιον καί τό Άσκληπιεΐον, κείμενον, κατά πάσαν πιθανότητα, εις τό ύψος περί
που τής δυτικής πλευράς τής μεσαιωνικής όχυρώσεως20 21. Έν συνεχεία, λέγει, οί κάτοι
κοι διά νά σωθοΰν, οί μεν εις τ άπλοια συν έφυγ ον, οί δ’ επί τό θέατρον άνέδραμον (XIX, 
45, 5). Οόδεμία, ώς έκ τούτου, δύναται νά ύπάρξη άμφιβολία ότι τό θέατρον εύρίσκετο 
ύψηλότερον, ήτοι δυτικώτερον τής περιοχής τής μετέπειτα μεσαιωνικής πόλεως, ή όποια, 
ώς εϊδομεν, κατεκλύσθη κυρίως καί συγκεκριμένως, έφ’ όσον έγειτνίαζε πρός τόν νό
τιον περίβολον τής πόλεως, ότι έκειτο νοτιοδυτικώς τής περιοχής ταύτης22.

Ό Δημήτριος, άφοΰ προηγουμένως προσεπάθησεν άνεπιτυχώς νά είσδύση εις τήν πό
λιν δΤ υπονόμου όρυχθείσης ύπό τό τείχος (XX, 94, 1-2), συνεδύασε τήν διά τής έλε
πόλεως γενομένην πρώτην προσβολήν πρός γενικωτέραν έπίθεσιν (XX, 95, 3): επί δέ 
τούς λιμένας καί τούς πλησίον τόπους άπέστειλε τήν ναυτικήν δνναμιν, πρός δέ τό λοιπόν 
τείχος τό δυνάμενον προσβολάς δέξασθαι τό πεζόν στρατόπεδον έπιδιεϊλεν. έπειτα δέ πρός 
έν παρακέλευσμα καί σημεϊον πάντων συναλαλαξάντων πανταχόθεν τη πόλει προσβολάς 
έποιεϊτο' διασείοντος δ’ αυτού τοϊς κριοϊς καί τοϊς πετροβόλοις τά τείχη... Έκτος 
τοϋ νοτίου τείχους, τοΰ οποίου, κατά τά άνωτέρω, μέρος προσεβλήθη ύπό τής 
έλεπόλεως καί των άλλων μηχανών, μόνον ή δυτική πλευρά τής Άκροπόλεως ήτο δυ
νατόν νά προσβληθή άνευ τής άμέσου συνέργειας τοϋ στόλου. 'Ως πρός τούς λιμένας, 
ίσως διά τοΰ όνόματος ό Διόδωρος έννοεϊ ένταϋθα, πλήν τών δύο κυρίων, τοΰ μικρού καί 
τοϋ μεγάλου, καί τούς τρεις βοηθητικούς, περί τών όποιων έγινεν ήδη λόγος· διότι οϋτω 
μόνον ή φράσις: τούς λιμένας καί τούς πλησίον τόπους θά καθώριζεν έν συνόλω τήν εκ- 
τασιν τήν δυναμένην νά προσβληθή διά τοΰ στόλου καί ούτω θά ήτο νοητόν τό λεγόμε

20. Τό θέατρον τοΰτο είναι άσχετον πρός τό μικρόν, ειδικής λατρευτικής χρήσεως, Ελληνιστικόν θέα
τρον, τό όποιον άπεκαλύφθη καί άνεστηλώθη είς τήν Ανατολικήν ύπώρειαν τοΰ λόφου τής Άκροπόλεως, 
μεταξύ τοΰ σταδίου καί τοΰ ίεροΰ τοΰ Πυθίου Απόλλωνος, είς τό όποιον καί φαίνεται ότι ήτο προσηρ- 
τημένον (πρβλ. Inglieri, έ. ά. 17, άριθμ. 20. Laurenzi, Memorie fert, II (1938 ) 26 έξ. ).

21. Πρβλ. AM 73 ( 1958) 154.
22. Πρβλ. αΰτόθι.
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νον, δτι έν συνδυασμό πρός τήν χερσαίαν έπίθεσιν, ό Δημήτριος, πανταχόθεν τή πόλει 
τάς προσβολάζ έποίει.

Έκ των πύργων, οί όποιοι έπλήγησαν άποτελεσματικώς διά τής έλεπόλεως καί των άλ
λων μηχανών, ό Διόδωρος διακρίνει ένα, τον στερεώτατον, ώς λέγει, ένεκα τοϋ τρόπου 
τής κατασκευής του (XX, 95, 5 ): και Δημήτριος μεν κατέβαλε τον στερεώτατον των 
πύργων, ώκοδομημένον έκ λίθων τετραπέδων, καί μεσοπύργιον δλον διέσεισεν, ώστε μή 
δύνασθαι τους έν τή πόλει πάροδον έχειν έπί τάς έπάλξεις κατά τούτον τον τόπον. Τό 
ένδιαφέρον ενταύθα είναι ότι ή ώς έξαίρεσις έμφανιζομένη τειχοποιία τοϋ πύργου έκ 
τετραπέδων Ραθων είναι ή κανονική τειχοποιία τών μέχρι σήμερον άποκαλυφθέντων με
ρών τής όχυρώσεως. Μόνον τό σημειωθέν ήδη τμήμα κατά τό νότιον δριον τής Άκροπό- 
λεως είναι κατεσκευασμένον δι5 έμπλέκτον συστήματος23. Άντιθέτως, τό έπί τής αύτής 
νοτίας πλευράς τοϋ περιβόλου άποκαλυφθέν άνατολικώτερον τμήμα μετά τών λειψάνων 
πύργου είναι επίσης συμπαγές. Έπί τοϋ τιθεμένου δμως έκ τοϋ χωρίου τούτου έρωτήμα- 
τος, περί τοϋ είδους τής τειχοποιίας, τό όποιον έδέσποζεν εις τήν όχύρωσιν τής εποχής 
τής πολιορκίας, δέν είναι δυνατόν νά δοθή πρός τό παρόν άπάντησις κατηγορηματική- 
κυρίως διότι δ,τι έχει λεχθή μέχρι τοΰδε έν σχέσει πρός τήν χρονολόγησιν τών παλαιό- 
τερον άποκαλυφθέντων μερών τοϋ τείχους έβασίσθη έπί άπλών έντυπώσεων ή υποθέ
σεων. Θά χρειασθή, ώς έκ τούτου, νά έπανεξετασθή τό δλον θέμα καί μάλιστα μετά 
συστηματικωτέραν έξερεύνησιν τών τμημάτων, τά όποια άσφαλώς θά άποκαλυφθοΰν 
εις τό μέλλον.

Έκ τής έν συνεχεία διηγήσεως τοϋ Διοδώρου ένδιαφέρει ένταΰθα, πλήν τής άναφερο- 
μένης άποτελεσματικής νυκτερινής έπιθέσεως τών Ροδίων άπό τοϋ τείχους έναντίον τών 
μηχανών (XX, 96, 4), καί ή σημειουμένη λήψις προχείρων μέτρων πρός έξασφάλισιν 
τοϋ μέρους τής όχυρώσεως, τοϋ ύποστάντος σοβαράν βλάβην (XX, 97, 4): καθ’ δν δή 
χρόνον οί κατά τήν πόλιν άνεσιν λαβόντες τής άπό τών μηχανών βίας φκοδόμησαν τρί
τον τείχος μηνοειδές, περιλαμβάνοντες τή μέν περιφερεία πάντα τον κινδννεύοντα τόπον 
τον τείχους· ονδέν ό’ ήττον καί τάφρο) βαθεία περιέλαβον τό πεπτωκός τοϋ τείχους, όπως μή 
δύνηται ραδίως ό βασιλεύς έξ εφόδου μετά βάθους είσπεσείν εις τήν πόλιν. Έν σχέσει 
πρός τό μηνοειδές τείχος, τό σημειούμενον ώς τρίτον, θά έπρεπε νά ύπομνησθή ή 
προηγουμένη κατασκευή καί ετέρου τείχους, παραλλήλου τω μέλλοντι πονείν, παρά 
τήν θέσιν τήν οποίαν ό Δημήτριος παρεσκεύαζε διά τήν έλέπολιν (XX, 93, 1 ).

Ένδιαφέρουσαι επίσης είναι αί υπό τοϋ Διοδώρου άναφερόμεναι τελευταίοι δραμα
τικοί έπιθέσεις τοϋ Δημητρίου (XX, 93, Ί )\ ό δε Δημήτριος έπισκευάσας τά πεπονη- 
κότα τών έργων προσέβαλλε τω τείχει τάς μηχανάς καί πασι τοϊς βέλεσιν αφειδώς χρώ- 
μενος τούς μέν έπί ταίς έπάλξεσιν έφεστώτας άνεϊρξε, τοϊς δέ κριοϊς τύπτων τό 
συνεχές τοϋ τόπου δύο μέν μεσοπύργια κατέβαλε, περί δέ τον πύργον τον άνά μέσον 
τούτων φιλότιμουμένοις τοϊς έκ τοϊς πόλεως...

Καί κατωτέρω (XX, 98, 4-9) : Δημήτριος δέ διανοηθείς νυκτός έπιθέσθαι τή
πόλει κατά τό πεπτωκός τοϋ τείχους έπέλεξε τών μαχίμων τούς κρατίστους καί 
τών άλλων τούς ευθέτους εις χιλίους καί πεντακοσίους. τούτους μέν οϋν προσέταξεν 
ήσυχη προσελθεϊν τω τείχει περί δευτέραν φυλακήν, αυτός δέ διασκευάσας παρήγγειλε

23. Περί τοϋ χρονολογικού προβλήματος τοϋ τμήματος τούτου τής όχυρώσεως θά γίντ) λόγος κατά τήν 
έξέτασιν τών άποκαλυφθέντων λειψάνων τών τειχών εις τό δεύτερον μέρος τοϋ παρόντος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:22:23 EEST - 3.236.241.27



88 I. Δ. ΚΟΝΤΗ

τοϊς νφ έκάστω μέρει τεταγμένοις, δταν σημήνη, σνναλαλάξαι και προσβολάς ποιεΐσθαι 
και κατά γην και κατά θάλατταν. πάντων δε τό παραγγελθέν ποιοΰντων οι μεν επί τά 
πεπτωκότα των τειχών όρμήσαντες τους προφνλάττοντας επί τής τάφρου κατασφάξαντες 
παρεισέπεσον εις την πάλιν και τους περί τό θέατρον τόπους κατελαμβάνοντο · οι δέ των 
Ροδίων πρυτάνεις πειθόμενοι τό συμβεβηκός... τοϊς μεν επί τον λ.ιμένος καί των τειχών 
παρήγγειλαν μένειν επί τής ιδίας τάξεως καί τούς εξωβεν, αν προσβάλωσιν άμννασθαι, 
αυτοί δέ.... ώρμησαν επί τούς εντός τοΰ τείχους παρεισπεπτωκότας. περικαταλαβούσης 
δ” ημέρας καί τοΰ Δημητρίου τό σνσσημον άραντος οί μέν τώ λιμένι προσβαλόντες καί τό 
τείχος πάντοθεν περιεστρατοπεδευκότες συνηλάλαξαν, ευθαρσείς ποιονντες τούς κατει- 
ληφότας μέρος τοΰ περί τό θέατρον τόπου... ον μην αλλά τοϊς παρεισπεσοϋσιν εντός τοΰ 
τείχους γενομένης μάχης προς τούς Ροδίους καί πολλών παρ'’ άμφοτέροις πεσόντων τό 
μέν πρώτον ουδέτεροι τής ιδίας τάξεως έξεχώρουν, μετά δέ ταϋτα τών Ροδίων αεί πλειό- 
νων γινομένων καί τον κίνδυνον έτοίμως νπομενόντων...

Έκ του λαϊκοί) θρύλου, ό όποιος έδημιουργήθη περί τήν περίφημον ταύτην πολιορ
κίαν, θά ’έπρεπε νά άναφερθή, πλήν τής μνημονευθείσης ήδη συναντήσεως τοΰ Δημη
τρίου μετά τοΰ ζωγράφου Πρωτογόνους, καί ή διήγησις περί τοΰ τρόπου διά τοΰ όποιου 
ό Ρόδιος άρχιτέκτων Διόγνητος εξουδετέρωσε τήν έλέπολιν.

Ό λαϊκός πράγματι χαρακτήρ τής παραδόσεως, τήν όποιαν μεταδίδει ό Βιτρούβιος 
(X, 16,7 ), προδίδεται έκ τοϋ ύφους τής όλης διηγήσεως, ώς έπίσης καί έκ τών περιλαμ- 
βανομένων εις αυτήν λεπτομερειών, ώς είναι ό προηγηθείς άνταγωνισμός τοΰ έξ Άρά- 
δου άρχιτέκτονος Καλλίου προς τον Διόγνητον, ό παραγκωνισμός τοΰ Διογνήτου υπό 
τών Ροδίων, ή προς αυτόν άποστολή τών παρθένων, τών έφήβων καί τών ιερέων διά νά 
τον ικετεύσουν όπως άναλάβη τήν έξουδετέρωσιν τοΰ κινδύνου τής έλεπόλεως καί τέ
λος αύτός οδτος ό άπλοϊκός τρόπος τής έξουδετερώσεως, περί τοΰ όποιου άλλωστε ού- 
δέν άναφέρει ό Διόδωρος. ’Ιδού τί λέγει σχετικώς ό Βιτρούβιος: Is ita constitutis, qua 
machina accessura erat, ea regione murum pertudit et iussit omnis publice et privatim 
quod quisque habuisset aquae, stercoris, luti per earn fenestram per canales progrediens 
effundere ante murum. Cum ibi magna vis aquae, luti, stercoris nocte profusa fuisset, 
postero die helepolis accentes, antequam adpropinquaret ad murum, in umido voragine 
facta consedit nee progredi nec egredi postea potuit. Itaque Demetrius, cum vidisset 
sapientia Diogneti se deceptum esse, cum classe sua discessit.

Έκ τής διηγήσεως τοΰ Διοδώρου, τής όποιας τά μέρη τά άμέσως σχετιζόμενα προς τά 
τείχη τής πόλεως παρεθέσαμεν άνωτέρω, ή πολιορκία τοΰ Δημητρίου παρουσιάζεται 
ώς εν τών τυπικωτέρων δειγμάτων εφαρμογής τών νεωτεριστικών διά τήν έποχήν μεθό
δων τής πολιορκητικής τέχνης24. Ουτω, συμφώνως προς τήν τακτικήν τήν άκολουθου- 
μένην Ιδία άπό τών μέσων τής έκατονταετηρίδος, ό Δημήτριος δέν άρκεΐται εις τόν άπο- 
κλεισμόν τής πόλεως καί τάς άπλας άψιμαχίας ή έπιθέσεις διά συνήθων μέσων. Ευθύς 
έξ άρχής έφαρμόζει τακτικήν συνεχών έπιθέσεων καί έπιδιώκει βιαίαν έπίτευξιν τών 
άντικειμενικών του σκοπών. Είδικώς ώς πρός τά τείχη ήκολούθει, ώς εϊδομεν, τήν μέθο
δον τής έξ ύψηλοτέρων κατασκευών έπιθέσεως καί τής προσβολής των δι’ ισχυρών 
πετροβόλων καί κριών, χρησιμοποιούν συγχρόνως υπερμεγέθεις μηχανάς, τάς όποιας 
συνεχώς έτελειοποίει διά τής χαρακτηριζούσης αυτόν έφευρετικότητος.

24. Βλ. σχετικώς Ε. Schramm παρά Kromayer-Weith, ε.ά. 209 έξ.
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Παραλλήλως ή όχύρωσις τής Ρόδου παρουσιάζεται ώς τυπικόν έπίσης δείγμα άμυν- 
ακής κατασκευής τοϋ είδους, ή όποια προωρίζετο νά ύποστή πολιορκίας διεξαγομένας 
κατά τήν παλαιάν τακτικήν, ώς έκ τούτου δέ φυσικόν ήτο νά έμφανίζη βασικάς άδυνα- 
μίας. Ή ύπερύψωσις των τειχών, αί συνεχείς ενισχύσεις καί συμπληρώσεις των, αί έπι- 
σκευαί καί ή έπηυξημένη φύλαξις των βλαπτομένων μερών, άπετέλεσαν κύριον καί άγω- 
νιώδες μέλημα τών Ροδίων καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών έπιχειρήσεων. Είναι δέ φανε
ρόν έκ τής όλης διηγήσεως τοϋ Διοδώρου ότι ή αισία έκβασις τής άντιστάσεως τών Ρο
δίων έλάχιστα ώφείλετο εις τήν άντοχήν τής όχυρώσεώς των. Πολύ περισσότερον συνέ- 
βαλον εις αυτήν τό σθένος διά τοϋ όποιου έπολέμησαν ούτοι, ή θαυμασία προπαρασκευή 
των, ακόμη δέ καί ή ένεργητική δρασις τοϋ στόλου, ό όποιος, πλήν τών άλλων, κατώρ- 
θωσε νά διατηρήση τήν έπικοινωνίαν τής πόλεως μετά τών μακράν εύρισκομένων συμ
μάχων της.

Δέν φαίνεται, ώς έκ τούτου, πιθανόν ότι ή όχύρωσις τής έποχής ταύτης, χωρίς νά έχη 
άνακατασκευασθή έντώ μεταξύ ή τουλάχιστον χωρίς νά έχη υποστή βασικήν μετασκευήν, 
είναι έκείνη διά τήν όποιαν όμιλοϋν μετά θαυμασμοΰ οί μεταγενέστεροι συγγραφείς. 
Σχετικώς θά έπρεπε νά παρατηρηθή ότι τά μέχρι τοϋδε άποκαλυφθέντα μέρη τοϋ τεί
χους, τά όποια, ώς εΐπομεν, είναι κατεσκευασμένα διά στερεωτάτης συμπαγοϋς τοιχο
ποιίας έκ τετραπόδων λίθων, δικαιολογοΰν πράγματι τον θαυμασμόν τοϋτον.

Ό Διόδωρος λέγει περί τών Ροδίων ( XX, 100, 4), ότι μετά τήν πολιορκίαν άνωκοδό- 
μησαν δέ καί τό θέατρον καί τά πεπτωκότα τών τειχών καί τών άλλων τόπων τούς καθη- 
ρημένους, πολλώ κάλλιον ή προνπήρχον. 'Οπωσδήποτε όμως εύρυτέρα μεταβολή τής 
όχυρώσεώς φαίνεται ότι συνετελέσθη μετά τον καταστρεπτικόν σεισμόν τοϋ 227 /226, 
ό όποιος έδωκεν αφορμήν εις γενικήν άνανέωσιν τής πόλεως, διαπιστουμένην καί έκ 
τών άνασκαφικών δεδομένων.

Ή μεγάλη έκτασις τής καταστροφής τήν όποιαν ύπέστησαν τότε τά τείχη, ώς έπίσης 
καί ή έπακολουθήσασα βελτίωσίς των, μαρτυροΰνται ρητώς ύπό τοϋ Πολυβίου (V, 88, 
1 ): 'Ρόδιοι δέ κατά τούς προειρημένους καιρούς έπειλημμένοι τής αφορμής τής κατά τον 
σεισμόν τον γενόμενον παρ’ αύτοϊς βραχεί χρόνο) πρότερον, εν φ συνέβη τόν τε κολοσσόν 
τον μέγαν πεσεϊν καί τά πλειστα τών τειχών καί τών νεωρίων, όντως έχείριζον νουνεχώς 
καί πραγματικώς τό γεγονός ώς μή βλάβης, διορθώσεως δέ μάλλον, αύτοις αίτιον γενέ- 
σθαι τό σύμπτωμα. Κατωτέρω ό Πολύβιος έπεξηγεΐ τό λεγόμενον, ότι ή έκ τοϋ σει- 
σμοΰ καταστροφή έδωκεν άφορμήν εις τήν βελτίωσιν τής πόλεως, περιγράφων τάς 
ένεργείας τών Ροδίων, κατόπιν τών όποιων διάφοροι ήγεμόνες τής έποχής ένίσχυσαν 
πλουσιοπαρόχως τήν προσπάθειαν άποκαταστάσεως καί άνανεώσεως τών δημοσίων 
κατασκευών τής πόλεως.

Ούδεμία άλλη μαρτυρεϊται έκτεταμένη έπισκευή τών τειχών τής Ρόδου μέχρι τής τε
λικής καταστροφής των. Ένεκα τούτου πρέπει νά δεχθώμεν ότι ή μορφή τήν όποιαν 
έλαβεν ή όχύρωσις κατά τήν άνανέωσίν της ταύτην, μετά τινων έπί μέρους μεταβολών, 
είναι έκείνη τήν όποιαν έπήνεσαν οί μεταγενέστεροι συγγραφείς.

Εις τήν νέαν ταύτην περίοδον τών ροδιακών τειχών άναφέρονται καί αί λεπτομέρειαι 
περί τών μεταπυργίων των, τάς όποιας άναγράφει ό Φίλων ό Μηχανικός, ζήσας περί τήν 
καμπήν τοϋ 3ου προς τόν 2ον αιώνα καί μάλιστα έντός τοϋ 2ου : τινά δέ καθ’ απερ 
έν Ρόδω εις ψαλίδας σνγκλειομένας (...) πλάτη δέ έχονσι αί πάροδοι έπταπήχη καί 
κάτωθεν φυλακτήρια έπτάκλινα, ών οί τοίχοι οί μέν ορθοί έσονται δεκαπήχεις τώ τε μή-

12
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κει καί τφ πάχεί' οί δέ πλάγιοι μήκος έχονσιν ίσον τοϊς όρθοϊς, πλάτος δέ τρίπηχυ. Οντω 
δε και οίκοδομηθέντων τό τε άνάλωμα έλαττον έσται, και οί μέν δέκαπήχεις υπό των λι- 
θοβόλων ονδέν πείθονται, οί δέ τριπήχεις τό πάγιος δντες, εάν τι πάσχωσιν υπό των πλη
γών ταχύ άποστερεώσομεν τό φνλακτήριον τούτο 25.

Των ροδιακών τούτων μεταπυργίων, τά όποια περιελάμβανον, ύπό τάς επάλξεις καί 
τάς παρόδους, καμαροσκεπεΐς χώρους με θυρίδας πρός τά έξω διά βλητικάς μηχανάς, κά
τωθεν δέ αυτών φυλακτήρια, έπεχειρήθη ύπό του Schramm σχεδιαστική άναπαρά- 
στασις εις τήν σημειωθεΐσαν έκδοσιν του Φίλωνος ( αύτ. Σχεδ. 6 ). Έπί τη βάσει ταύτης 
παρεσχέθη ύπό τοϋ ίδιου λεπτομερεστέρα άναπαράστασις εις τό βιβλίον των Kromayer- 
Weith, ή όποια παρατίθεται εις τό Σ χ έ δ ι ο ν 3 τοϋ παρόντος. Έπί τοϋ προκειμένου ση- 
μειοϋται ότι ή έξερεύνησις των μέχρι τοϋδε άποκαλυφθέντων μερών τής όχυρώσεως τής 
Ρόδου δέν άπέδωκε, βέβαια τουλάχιστον, στοιχεία σχετιζόμενα πρός τήν είρημένην 
διαμόρφωσιν τών μεταπυργίων. Ώς πρός τον τρόπον στεγάσεως τών έν λόγω χώρων 
διά ψαλίδων, οδτος άπαντα συχνότατα έπί τής νήσου είς κατασκευάς τής Ελληνιστικής 
εποχής καί μάλιστα τοϋ 2ου π. X. αίώνος, ταφικάς καί άλλας, υπογείους ή περιλαμβα- 
νομένας εντός τής μάζης, τείχους, βράχου κ.λ.π.26.

Χρήσιμος διά τήν ιστορίαν τών τειχών τής Ρόδου είναι ώσαύτως ή διήγησις τοϋ Άπ- 
πιανοΰ περί τής πολιορκίας τοϋ Μιθριδάτου κατά τό 88 π.Χ. Οί Ρόδιοι, λέγει ό Άππια- 
νός ( Μιθρ. 24 ), άναμένοντες τον Μιθριδάτην, τά τε τείχη αψών και τούς λιμένας έκρα- 
τνναντο και μηχανάς άπασιν έφίστανον... επιπλέοντος δέ τον Μιθριδάτου τά προάστεια 
καθήρουν, ϊνα μηδέν ειη\χρήσιμα τοϊς πολεμίοις καί έπί ναυμαχίαν άνήγοντο... Εν
διαφέρει ιδιαιτέρως ώς πρός τό χωρίον τοϋτο ότι, ώς διεπιστώθη στρωματογραφικώς, 
μέρος τοϋ παρά τον μέγαν λιμένα άποκαλυφθέντος τείχους, περί τοϋ όποιου έγινε λόγος 
άνωτέρω, έχει άνακατασκευασθή κατά τήν εποχήν περίπου τής πολιορκίας ταύτης27.

Έκ τής περαιτέρω διηγήσεως ενδιαφέρει ή μνεία τοϋ κλεισμένου λιμένος, ό όποιος, 
ώς εΐδομεν είς τον Διόδωρον, ήτο ό μικρός λιμήν, τοϋ Μανδρακίου. Είς τοΰτον κατέφυ- 
γον τά πλοία τών Ροδίων μετά τήν ναυμαχίαν, ώς ήτο άλλωστε φυσικόν, έφ= όσον έπρό- 
κειτο περί τοϋ πολεμικού λιμένος: είτ" έπιστρέψαντες είς τον λιμένα κατέφυγον καί κλεί- 
θροις αυτόν διαλαβόντες από τών τειχών τον Μιθριδάτην άπεμάχοντο. ό δέ τη πόλει πα- 
ραστρατοπεδεύων καί συνεχώς τών λιμένων πειρώμενος καί άποτυγχάνων, άνέμενε τό πεζόν 
έκ τής "Ασίας οί παραγενέσθαι (Μιθρ. 24). Ή ευθύς μετά τό κλείσιμον τοϋ λιμένος 
άναγραφή τής άπδ τών τειχών άποκρούσεως τοϋ Μιθριδάτου, καθ’ όν χρόνον οδτος άνέ- 
μενεν άκόμη τήν άφιξιν τοϋ πεζοϋ του, δέν είναι άπίθανον ότι σημαίνει άντίστασιν 
τών Ροδίων κυρίως από τής όχυρώσεως τοϋ μικρού λιμένος· διότι ό λιμήν οδτος, έν άν- 
τιθέσει πρός τόν μέγαν λιμένα, ό όποιος, ώς εΐδομεν, ευρίσκετο έκτος τοϋ τείχους, 
πρέπει νά περιελαμβάνετο είς τήν όχύρωσιν. Τοϋτο συμπεραίνεται όχι μόνον έκ τοϋ 
πολεμικοΰ χαρακτήρος του καί μάλιστα καί έκ τής παρ’ αυτόν έγκαταστάσεως τών

25. Βλ. Diels-Schramm, ε. ά. I, 17-19. Μνεία τών ροδιακών μεσοπυργίων ύπό τοϋ Φίλωνος γίνεται καί 
κατωτέρω (1, 59, 84): τά δέ μεσοπνργια οίκοδομεϊν καΟάπερ εν Ρόδφ.

26. Σημείωσιν χαρακτηριστικών διά τήν Ελληνιστικήν οίκοδομίαν τής Ρόδου δειγμάτων καμαρο
ειδών κατασκευών (τάφων, υπονόμων, γεφύρας, άνδήρων κ.λ.π.) βλ. εις Inglieri, έ. ά. 18 άριθ. 23, 19 
άριθμ. 27, 20 άριθμ. 33, 21 άριθμ. 34. AM 73 ( 1958 ) 153, είκ. 1, πίν. 132. Ε. Dyggve, Lindos, III ( 1960) 
241 έξ., 254 έξ.

27. Πρβλ. ΠΑΕ 1953, 278.
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νεωρίων, άλλά καί έκ τμήματος άρχαίας ίδιομόρφου κατασκευής, σωζομένου έπΐ τοϋ 
αρχαίου έπίσης λιμενοβραχίονος, τό όποιον έρμηνεύεται ώς άνήκον εις συνδυασμόν 
άποβάθρας καί όχυρώσεως28.

Ό Μιθριδάτης, τή πόλει παραστρατοπεδεύων, εΐχεν άσφαλώς έγκαταστήσει, εύθύς 
έξ αρχής, τήν βάσιν των άπό ξηράς έπιχειρήσεών του, ώς καί ό Δημήτριος, παρά τήν 
νοτίαν πλευράν τής όχυρώσεως. Προς τόν πλήρη άποκλεισμόν τής εσωτερικής ταύτης 
πλευράς, ό όποιος ένετάθη άναμφιβόλως μετά τήν άφιξιν τοϋ άναμενομένου πεζοϋ, συν- 
εσχετίσθη εν άσύνηθες τελευταϊον εύρημα τών άνασκαφών τής Ρόδου. Πρόκειται περί 
τής άποκαλύψεως μεγάλου άριθμοϋ προχείρων τάφων ή καλύτερον βία προφανώς 
καταχωσθέντων έντός τής άμμου νεκρών, προ τής γραμμής τής θαλασσίας όχυρώσεως, 
παρά τήν άνατολικήν παραλίαν τής πόλεως29. Έκ ροδιακοϋ νομίσματος τοϋ β' ήμίσεος 
τής 2ας έκατονταετηρίδος, άνευρεθέντος μεταξύ τών όδόντων ένός σκελετοϋ, συνήχθη 
τό συμπέρασμα ότι αί ταφαί εις τήν θέσιν ταύτην έγιναν κατά τήν διάρκειαν τής πολιορ
κίας τοϋ Μιθριδάτου, έπειδή άκριβώς, ένεκα τοϋ άποκλεισμοϋ, αί παρά τήν νοτίαν πλευ
ράν τής πόλεως κείμεναι κανονικαί νεκροπόλεις ήσαν άπρόσιτοι εις τούς Ροδίους.

Καίτοι ό Μιθριδάτης ύπελείπετο προφανώς τοϋ Δημητρίου κατά τήν έν γένει προ- 
παρασκευήν, ό έξ αύτοΰ κίνδυνος ήτο έπίσης σοβαρός. Οί Ρόδιοι έν τούτοις άντεμετώπι- 
σαν άκλόνητοι τήν δευτέραν ταύτην πολιορκίαν, Ιδιαιτέρως δέ άξιοπρόσεκτον είναι ότι, 
έκ τής συντόμου έστω περιγραφής τοϋ Άππιανοϋ, ούδεμία άπολύτως άνησυχία τών πο- 
λιορκουμένων διαφαίνεται ώς πρός τήν άντοχήν τής άνανεωθείσης ήδη όχυρώσεώς των.

Μετά τήν κατασκευήν τής σαμβύκης, ή όποια, κατά τόν συγγραφέα (Μιθρ. 26 ), 
ήτο μηχάνημα μέγιστόν επί δύο νεών φερόμενον, ό Μιθριδάτης έπεχείρησε γενι
κήν αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν, βασίσας τάς έλπίδας του κυρίως έπί τής ύποδείξεως ένός 
μικροΰ μέρους τής όχυρώσεως, τό όποιον, κατά τύχην προφανώς, είχε παραμείνει άσθε- 
νές: αύτο μόλων ό’ αύτώ λόφον νποδειξάντων έπιβατόν, f Άταβυρίου Δ ιός ιερόν ήν και 
κολοβόν τειχίον έπ αυτόν, τήν στρατιάν ές τάς νανς νυκτός έπέβησε και έτέροις άναδούς 
κλίμακας έκέλευσε χωρεϊν έκατέρους μετά σιωπής, μέχρι τινές αύτοίς πυρσεύσειαν έκ 
τοϋ Άταβυρίου, και τότε άθρόως, μετά βοής... τούς μέν τοις λιμέσιν έπιπίπτειν, τούς δέ 
τα τείχη βιάζεσθαι ( Μιθρ. 26). Μετά τήν άποτυχίαν τοϋ αιφνιδιασμού, 'Ρόδιοι ό’ αν- 
τοίς άκαταπλήκτως άντ αν ακραγόντων και άθρόως άναδραμόντων ές τά τείχη, οί βασιλικοί 
νυκτός ούδέν έπεχείρουν, ημέρας δ’ άπεκρούσΟησαν. ή σαμβύκη δ’ έπαχθεϊσα τοϋ τείχους 
ή τό τής ’Ίσιδος ιερόν έστιν, έφόβει μάλιστα βέλη τε πολλά όμον και κριούς καί ακόντια 
άφιεϊσα. στρατιώται τε σκάφεσι πολλοις αυτή μετά κλιμάκων παρέθεον ώς άναβηαόμενοι 
δι αυτής έπί τά τείχη, οί δέ Ρόδιοι καί τάδε εύσταθώς ύπέμενον... ( Μιθρ. 26 /27).

Ώς συνάγεται έκ τής διηγήσεως ταύτης τοϋ Άππιανοϋ τό Άταβύριον τής πόλεως έκει- 
το έπί έμφανοΰς λόφου πλησίον τοϋ τείχους καί κατά πάσαν πιθανότητα παρά τήν νο
τίαν πλευράν τής όχυρώσεως, παρά τήν όποιαν ύπήρχον διακυμάνσεις τοϋ έδάφους30. 
Περισσότερον άόριστος είναι ή ένδειξις περί τοϋ ίεροϋ τής ’Ίσιδος, περί τοϋ όποιου 
συνάγεται άπλώς ότι έκειτο είς θέσιν κειμένην πλησίον τοϋ παραλιακού τείχους, τοϋ 
άποτελοΰντος τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ περιβόλου τής πόλεως31.

28. Πρβλ. AM 73 ( 1958) 154, παρ. πίν. 131,1.
29. Πρβλ. Ήργον Άρχ. Έτ. 1961, 220, είκ. 232.
20. Πρβλ. A. Maiuri, Rodi ( 1921 ), 23. Hiller, ε.ά. 765.
31. C. Torr, Rhodes in ancient times, 2. H. Van Gelder, Gesch. alt. Rhodier, 8.
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Έκ τής συντόμου έπίσης περιγραφής ύπό τοϋ Άππιανοϋ (Έμφ. IV, 305 έξ. ) τής πο
λιορκίας τοϋ Κασσίου (42 π.Χ.) ούδέν ουσιώδες προστίθεται είς τήν γνώσιν τής Ρο- 
διακής όχυρώσεως. Κατά τήν πολιορκίαν ταύτην οί Ρόδιοι έμφανίζονται μειονεκτοΰν- 
τες έξ άρχής ώς πρός τον έκφυλισθέντα ήδη στόλον των έναντι τοϋ Κασσίου, ό όποιος 
ήτο έφωδιασμένος διά πολλών καί βαρέων πλοίων. Έτι σοβαρώτερον μειονέκτημα άπε- 
τέλεσε διά τούς πολιορκουμένους ή ϋπαρξις ίσχυρας προφανώς μερίδος πολιτών προσκει
μένων πρός τον Κάσσιον, οί όποιοι καί είσήγαγον αυτόν τελικώς είς τήν πόλιν (αύτ. 
73): εϊκαζον δέ οί πολλοί, καί έδόκει γενέσθαι, τους χαρίεντας αντώ τών πολιτών 
νπανοίξαι πνλίδας έλέω της πόλεως καί προμήθεια τροφών.

Ή πόλις είχε καί πάλιν άποκλεισθή καί άπό γής καί άπό θαλάσσης. Οί Ρόδιοι, άνα- 
δραμόντες επί τά τείχη πάντα τε οπλών έπλήρουν, καί άπεμάχοντο όμον τούς περί τον 
Φάννιον από τής γής ένοχλούντας καί τον Κάσσιον τοίς πρός θαλάσση τείχεσι τό ναυ
τικόν ούκ άνέτοιμον ές τειχομαχίαν έπαγαγόντα (αύτ. 72).

Ή πηγή άπό τής όποιας άρύεται ό Άππιανός ήτο ευμενής πρός έκείνους οί όποιοι 
είσήγαγον είς τήν πόλιν τον Κάσσιον32: οί συνετότεροι, λέγει ό συγγραφεύς. "Ενεκα 
τούτου δέν θά έπρεπε νά δοθή άπόλυτος πίστις είς τήν έμφάνισιν τής άμυντικής προσπά
θειας τών Ροδίων ώς καταδεδικασμένης: Ρόδος μεν δή δύο πείραις καμοϋσα έκ τε γής 
καί θαλάσσης έπολιορκεϊτο' καί ούδέν, ώς εν έ'ργω ταχεϊ καί άδοκήτφ, παρεσκεύαστο αυ
τό ϊς ές πολιορκίαν, δθεν ήν εϋδηλον άλώσεσθαι τάχιστα τήν πόλιν ή χερσίν ή λιμό- καί τάδε 
Ροδίων οί συνετότεροι καθεόρων.. .Εγγύτερος πρός τό πράγματι γενόμενον ό Δίων ό 
Κάσσιος (XLVII, 33 4 ), οϋτε γάρ άντέστησαν, λέγει.

'Οπωσδήποτε, άπό τής άπόψεως τής ένδιαφερούσης κυρίως ένταΰθα, αξιον προσοχής 
είναι, ότι, καίτοι ύπό τοϋ Άππιανοϋ άναγράφονται λεπτομερώς αί κατά θάλασσαν έπι- 
τυχίαι τοϋ Κασσίου, ούδεμία άπολύτως έπιτυχία άναφέρεται, όπως άλλωστε καί κατά 
τήν έξιστόρησιν τής πολιορκίας τοϋ Μιθριδάτου, έναντίον τής όχυρώσεως ή τών έπ’ 
αυτής άμυνομένων. Ή διάθεσις όμως τοϋ συγγραφέως νά δικαιολογήση τούς παραδοΰν- 
τας τήν πόλιν εις τόν Κάσσιον είναι τοσαύτη, ώστε δέν φαίνεται πιθανόν ότι οδτος θά 
παρέλειπε νά υπογράμμιση οίανδήποτε διαπιστωθεΐσαν άδυναμίαν τής όχυρώσεως, διά 
νά δικαιολογήση τήν άποψιν περί τοϋ ματαίου τής περαιτέρω άντιστάσεως τών Ροδίων.

Οί σημειωθέντες έπαινοι τών τειχών τής Ρόδου ύπό τών συγγραφέων τής έποχής τής 
Ρωμαιοκρατίας μαρτυρούν περί τής είς καλήν κατάστασιν διατηρήσεώς των μέχρι του
λάχιστον τών μέσων περίπου τής 2ας μ.Χ. έκατονταετηρίδος.

Έκ τών συγγραφέων τούτων ό Αϊλιος Αριστείδης (XL III, 3), ό όποιος έγνώριζε 
καλώς τήν Ρόδον, παρά τό άκρως ρητορικόν ύφος τοϋ λόγου του, καθορίζει σαφώς τόν 
χαρακτήρα καί τάς γενικάς γραμμάς τής συνθέσεώς της, έπιβεβαιουμένας ήδη κατά τήν 
βαθμηδόν προϊοΰσαν έπαύξησιν τής γνώσεως τής πόλεως.

Είς τά τείχη άποδίδεται ύπό τοϋ Άριστείδου ό μεγαλύτερος έπαινος: τδ δέ πασι 
καί προ πάντων θαύμα καί όφθαλμοίς κόρον ονκ εχον, τόν τών τειχών κύκλον καί τών 
έγκαταμεμειγμενών πύργων τό ύψος καί τό κάλλος αντί λαμπτήρων τοΐς προσπλέονσιν 
δν, ώστ είναι μόνον τοΐς εις Ρόδον καταίρουσι καί προσορώσι μείζοσιν ευθύς τήν γνώ
μην γίγνεσθαι, τό δέ πάντων κάλλιστον ούκ άπηρτημένον τόν κύκλον τούτον τής άλλης 
πόλεως ουδέ κενόν ούδέν έν μέσω ποιοϋντα, άλλα προσεχή τή πόλει, ώσπερ στέφανον κε

32. Πρβλ. αύτ. 170.
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φαλή περιΟέοντα. μόνην δε ήν είπείν την Ρόδον καί κατ’ οικίαν καί κοινή τετειχίσθαι 
έώκει γάρ αυλής ερκει τα τείχη καί τοσοΰτον ήδύνατο παρά την εϊσω πάλαν, δσον δρίζειν 
αυτήν, επί τήγε άξια πάντα ήν Ισα.

Τό λεγόμενον ύπό τοϋ Άριστείδου, δτι μεταξύ τοϋ τείχους καί της άλλης, τής φ- 
κοδομημένης πόλεως, δέν ύπήρχον κενά, έπιβεβαιοΰται καί κατά τήν συνεχιζομένην 
έξερεύνησιν τής Ρόδου, ισχύει δέ κυρίως διά τήν κάτω πόλιν διότι ή Άκρόπολις, ως 
λέγει προηγουμένως ό ρήτωρ, ήτο πεδίων καί άλσών μεστή33.

’Ενδιαφέρει πρός τούτοις ότι ό ’Αριστείδης, όμιλών περί των τειχών, μεταχειρίζεται 
παρφχημένον χρόνον: μόνην δέ ήν είπείν τήν ’Ρόδον. . . έώκει γάρ αυλής ερκει τά τείχη ... 
Τούτο θά έδικαιολόγει τήν ύπόθεσιν ότι ό σεισμός τού 142 μ.Χ.34, ό καταστρέψας τήν Ρό
δον, είχε φέρει καί τήν όχύρωσίν της έπίσης είς τοιαύτην κατάστασιν, ώστε άπασαι αί 
άναφερόμεναι άρεταί της νά άνάγωνται εις τό παρελθόν. 'Ως γνωστόν υπέρ τής άποκατα- 
στάσεως τών ζημιών τοϋ σεισμού τούτου συνηγορεί διά τού λόγου του ό ’Αριστείδης. 
Υπάρχει έν τούτοις τό χωρίον τών Μεσσηνιακών τού Παυσανίου, τό μνημονευθέν εις 
τήν άρχήν τού παρόντος, είς τό όποιον, ως εΐδομεν, τά τείχη τής Ρόδου συγκαταλέγονται 
μεταξύ τών άριστων, τά δέ Μεσσηνιακά έγράφησαν μετά τόν έν λόγω σεισμόν, ό όποιος 
άναφέρεται ύπό τού Παυσανίου είς τά ’Αρκαδικά (VIII, 43,4)35. Πρέπει λοιπόν νά δε- 
χθώμεν ότι έν τώ μεταξύ ή ροδιακή όχύρωσις είχεν άποκατασταθή, ίσως διά τής βοή
θειας τού Άντωνίνου, τήν όποιαν άναφέρει ό περιηγητής36, ή ότι οδτος έγνώριζε, άμέ- 
σως ή έμμέσως, τήν πρό τού σεισμού κατάστασιν τής Ρόδου. Πιθανώτερον είναι όμως 
ότι ή σημειωθεΐσα χρήσις παριρχημένου χρόνου ύπό τού Άριστείδου ώφείλετο είς ρη
τορικήν υπερβολήν, άποσκοποΰσαν είς τήν έμφάνισιν τής έν γένει καταστάσεως τής 
πόλεως ύπό μελαινοτέραν χροιάν χωρίς νά άποκλείεται βεβαίως ότι αύτη άναφέρεται 
έπίσης είς τήν έκτασιν τής καταστροφής τών λοιπών οικοδομών τής πόλεως, αί όποΐαι, 
κατά τόν ρήτορα, συνεσχετίζοντο στενώς πρός τό τείχος. Ώς διαπιστοΰται έκ τών άνα- 
σκαφών ή έκ τού σεισμού καταστροφή τών οικοδομών τούτων ήτο πράγματι μεγάλη37.

I. Δ. ΚΟΝΤΗΣ

33. Πρβλ. Κοντήν, Συμβολή, 4 έξ. ΠΑΕ 1952, 547 έξ. 1954, 351 έξ.
34. Περί τής χρονολογήσεως τοϋ σεισμού κατά τό 142 μ.Χ. αντί τοϋ 155, ώς έπιστεύετο μέχρι πρό τί

νος βλ. L. Morricone, Boll. d’Arte 1950, 74, 17.
35. Πρβλ. W. von Christ-W. Schmid-O. Stahlin, Gesch. Griech. Litteratur, 756. Περί τής συγγραφής 

τοϋ λόγου τοϋ Άριστείδου κατά τούς χρόνους τοϋ Άντωνίνου τοϋ Εύσεβοϋς βλ. αύτ. 701.
36. Πρβλ. Torr, Rhodes in ancient times, 55.
37. Βλ. AM 73 ( 1958) 157.
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ΠΙΝΑΞ 32 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΑΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

Ρόδος: α - β. Πεδιάς ΝΑ τής άκροπόλεως τής Ρόδου, γ. Κάθοδος πρός τόν κόλπον τής Ίαλυσσοϋ έκ
των ΝΑ τής Ρόδου ύψιιτέδων

1. Δ. ΚΟΝΤΗΣ
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Παλαιόν σχεδιογράφημα τής άποβάσεως τών Τούρκων εις Ρόδον κατά τό 1480 (Caoursin)

I. Δ. ΚΟΝΤΗΣ
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