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Ύπό τήν έποπτείαν τοϋ ίδιου, δαπάναις τής'Εται- 
ρείας Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών διά τοϋ 
τεχνίτου κ. Ζαχ. Κανάκη έστερεώθη ό είς Σπηλιά 
Κισσάμου ναός τής Θεοτόκου καί έκαθαρίσθη- 
σαν αί βυζαντινοί τοιχογραφίαι του.

Τό 1956 ό Έφορος έπεθεώρησεν έν Δυτική 
Κρήτη μονάς καί ναούς καί ήσχολήθη μέ θέματα 
τών τειχών Χανιών καί Ηρακλείου.

Ό Επιμελητής ήρχισε τήν άνασκαφήν τής έν 
Βυζαρίφ Άμαρίου βασιλικής δαπάναις τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας (Κρητ. Χρονικά, 13 
( 1959) 7-38. Ή βασιλική τής Βυζαντινής Συ- 
βρίτου). Κατά τό Ιδιον έτος συνεχίσθησαν αί 
έργασίαι στερεώσεως τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Ίω- 
άννου είς θέσιν Φώτης παρά τό χωρίον Γερακάρι. 
Τοϋ ναοϋ έστερεώθησαν καί αί τοιχογραφίαι. 
Ωσαύτως ύπό τήν έποπτείαν τοϋ Έπιμελητοϋ κ. 
Καλοκύρη έγένετο στερέωσις καί άνακεράμωσις 
τοϋ είς τό χωρίον Γέννα Άμαρίου ναοϋ τοϋ Αγίου 
Όνουφρίου ( 1329), ού έστερεώθησαν καί αί 
τοιχογραφίαι.

Τέλος, ό ’Επιμελητής άνέσκαψεν είς τό χω
ρίον Βέράν ’Επισκοπή Ρεθύμνης τρίκλιτον βα
σιλικήν (Βλ. ΤόΈργον 1959, 153- 157).

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κατά τό 1960 τάς έργασίας τής Κ' ’Αρχαιολο
γικής Περιφερείας έξετέλεσεν ό ’Επιμελητής 
’Αρχαιοτήτων κ. Γ. Κωνσταντινόπουλος, έπο- 
πτευόμενος ύπό τοϋ ’Εφόρου Β’ ’Αρχαιολογικής 
Περιφερείας καί έν συνεχεία Διευθυντοΰ ’Αρχαιο
τήτων κ. Ί. Δ. Κοντή. Ή κατέχουσα τήν έτέραν 
τών θέσεων Έπιμελητοϋ ’Αρχαιοτήτων τής Περι
φέρειας δ. Κ. Φατούρου διετέλεσε κατά τό έτος 
τοϋτο ύπότροφος τοϋ Κράτους είς τό έξωτερικόν.

Περί τής έν γένει δράσεως τής Εφορείας ’Αρ
χαιοτήτων Δωδεκανήσου, άπό τής έγκαθιδρύσεως 
τών Ελληνικών άρχών κατά τό 1947 καί έξής, 
θά έκδοθή ιδιαίτερον τεϋχος έπί τή συμπληρώσει 
δεκαπενταετίας άπό τής άπελευθερώσεως τών νή
σων. Ένταϋθα σημειοϋνται απλώς τά κυριώτερα 
τών έκτελεσθέντων έργων, ώς είναι ή συντήρησις 
καί άναστήλωσις τών έκ τών βομβαρδισμών τοϋ 
τελευταίου πολέμου καταστραφέντων ή βλαβέν- 
των μνημείων τής μεσαιωνικής πόλεως τής Ρόδου, 
ή συντήρησις τών μνημείων τής ύπαίθρου τής 
Ρόδου, τής Κώ, τής Άστυπαλαίας, ώς έπίσης 
καί ή λίαν έκτεταμένη άναστηλωτική άποκατά- 
στασις τής Μονής τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεο

λόγου είς τήν Πάτμον (Πίν. 236) μετά τόν 
καταστρεπτικόν σεισμόν τοϋ 1956. Κατά τήν έκ- 
τέλεσιν τούτου τοϋ έργου ύπό τής ’Εφορείας ’Αρ
χαιοτήτων έβοήθησεν αύτήν τεχνικώς ή Διεύθυν- 
σις Άναστηλώσεως τοϋ Υπουργείου.

Έκ τών έργασιών αί όποϊαι έγιναν είς τά Μου
σεία τής Δωδεκανήσου σημειοϋται ή τακτοποίη- 
σις τοϋ Μουσείου τής Κώ, είς τό όποιον, πλήν 
μικρός συλλογής ύστεροαρχαϊκών καί κλασσι
κών γλυπτών, περιελήφθη μεγάλη συλλογή έλ- 
ληνιστικών γλυπτών, ώς καί συλλογή μυκηναϊ
κών καί γεωμετρικών άγγείων. Έπίσης σημειοϋ- 
ται ή κατάρτισις ιδιαιτέρας, λίαν ένδιαφερούσης 
συλλογής άρχιτεκτονικών μελών (έλληνιστι- 
κών, ρωμαϊκών, παλαιοχριστιανικών), ή όποια 
έξετέθη είς οίκημα εύρισκόμενον έντός τοϋ με- 
σαιωνικοϋ Κάστρου τής Κώ. Είς τήν Μονήν τής 
Πάτμου έξετέθη μουσειακώς, είς ιδιαιτέραν αί
θουσαν, μέρος τοϋ σκευοφυλακείου, τό όποιον 
τελικώς θά στεγασθή έν συνόλφ είς είδικόν οικο
δόμημα, κατασκευασθέν έν συνδυασμώ πρός τά 
συνεχιζόμενα άναστηλωτικά έργα.
Ή έπανέκθεσις τοϋ Μουσείου τής Ρόδου πε- 

ριωρίσθη κυρίως είς τήν τακτοποίησιν τών άρ- 
χαίων καί τών ίπποτικών γλυπτών, έπίσης δέ καί 
είς τήν πρόχειρον δειγματικήν παρουσίασιν συλ
λογής έκ τών λοιπών άντικειμένων. Ή καθυστέ- 
ρησις τής έπανεκθέσεως τοϋ συνόλου τών έκθε- 
μάτων όφείλεται είς τάς συνεχιζομένας είσέτι έρ
γασίας έπισκευής τοϋ κτηρίου. Είς τήν πόλιν 
τής Ρόδου, πλήν τής τακτοποιήσεως τής συλλογής 
τών δυτικοευρωπαϊκών έπίπλων είς τό Παλάτιον 
τοϋ Μ. Μαγίστρου, είς τό όποιον είναι τοποθε
τημένα καί περί τά 30 ψηφιδωτά, προερχόμενα 
κατά τό πλεΐστον έκ Κώ, έπανεξετέθη κατά 
μέγα μέρος, συμπληρωθεΐσα διά νέων άντικει- 
μένων, ή Συλλογή Λαϊκής Κοσμητικής τοϋ Μου
σείου. Αϋτη έξετέθη είς ιδιαίτερον οίκημα τοϋ 
οικοδομικού συγκροτήματος τοϋ ίπποτικοϋ 'Ο
πλοστασίου. 'Ωσαύτως παρεσκευάσθη οίκημα 
έντός τοϋ οικοδομικού συγκροτήματος τοϋ Μου
σείου διά τήν στέγασιν τής Βυζαντινής Συλλογής.

'Ως πρός τό προσηρτημένον είς τήν ’Εφορείαν 
’Αρχαιολογικόν καί 'Ιστορικόν "Ιδρυμα Δωδε
κανήσου, έλήφθη κυρίως μέριμνα ένημερώσεως 
καί συμπληρώσεως τής πλούσιας βιβλιοθήκης 
του.

Άνασκαφικαί έρευναι έξετελέσθησαν, άπό τοϋ 
1951 καί έξής, διά δαπάνης τής Εφορείας ’Αρ
χαιοτήτων καί άρωγής, τής ’Αρχαιολογικής Ε
ταιρείας, είς τήν πόλιν τής Ρόδου κυρίως. Μικραί 
έρευναι έγιναν έπίσης είς τήν πόλιν τής Κώ καί 
τήν άκρόπολιν τής Πάτμου.
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Είς τήν έκτέλεσιν δλων τών άνωτέρω έργασιών 
έβοήθησαν τόν Έφορον ’Αρχαιοτήτων οί παλαιοί 
Έπιμεληταΐ τής Περιφερείας κκ. Σ. Χαριτωνίδης, 
Γ. Δοντας Π. Λαζαρίδης ώς καί οί ήδη ύπηρετοΰν- 
τες είς τήν Περιφέρειαν Δις Κ. Φατούρου καί κ. Γ. 
Κωνσταντινόπουλος.

Έκ τών έργασιών συντηρήσεως καί άναστηλώ- 
σεως τών μνημείων, αί όποΐαι έγιναν κατά τό 1960, 
άναφέρεται ή συνέχισις τής έπισκευής τών στε
γών τοϋ Νοσοκομείου τών 'Ιπποτών ( Μουσείου ) 
καί τοΰ Παλατιού τοϋ Μ. Μαγίστρου, ώς καί ή 
έκτέλεσις έργασιών συνήθους συντηρήσεως τών 
λοιπών μνημείων τής Ρόδου. Είς τήν Μονήν τής 
Πάτμου κατά τό έτος τοϋτο αί έργασίαι περιωρί- 
σθησαν είς τήν συμπλήρωσιν του οικοδομήματος, 
τοϋ μέλλοντος νά στεγάση τό σκευοφυλακεΐον.

Έν σχέσει πρός τάς άνασκαφάς τής πόλεως 
τής Ρόδου, αί όποΐαι συνεχίσθησαν καί κατά τό 
έτος τοϋτο, χρήσιμον είναι νά σημειωθούν τά 
έξής. Τήν διενέργειάν των έπέβαλεν ή έπείγουσα 
άνάγκη έξερευνήσεως τών χώρων, οί όποιοι εί- 
χον ΰπολειφθή άκάλυπτοι έντός τής πόλεως 
καί έκινδύνευον νά οίκοδομηθοΰν άνεξερεύνη- 
τοι, καί ή άνάγκη τοΰ καθορισμού τής τύχης 
άφθονων έκτάσεων, άνηκουσών είς τό δημό
σιον, αί όποΐαι, συμφώνως πρός νομοθετικήν 
διάταξιν, θεσπισθεΐσαν τή μερίμνη τής 'Εφο
ρείας ’Αρχαιοτήτων, θά έχαρακτηρίζοντο ώς άρ- 
χαιολογικά κτήματα καί θά έξηροϋντο τής έκ- 
ποιήσεως, έφ’ όσον θά άπεδεικνύετο ότι παρου
σιάζουν άρχαιολογικόν ένδιαφέρον. Τοϋτο είχεν 
όλως Ιδιαιτέραν σημασίαν προκειμένου περί μιας 
τών σπουδαιοτέρων καί μεγαλυτέρων πόλεων τής 
κλασσικής καί έλληνιστικής άρχαιότητος, τής 
όποιας έπιπροσθέτως ή θέσις είς τήν ιστορίαν 
τής 'Ελληνικής πολεοδομίας ήτο γνωστή, όπως 
έπίσης γνωστή ήτο ή άρίστη ποιότης τών έντός 
αυτής άποκαλυπτομένων άρχιτεκτονικών λειψά
νων. Δυστυχώς όμως ή σημασία τών άνασκαφών 
τής Ρόδου άπό τής άπόψεως ταότης δέν κατέστη 
δυνατόν νά κατανοηθή έπαρκώς ΰπό τών άρμοδίων 
καί τοϋτο παρά τάς έπανειλημμένας σχετικάς 
ύπομνήσεις καί τάς φορτικάς όχλήσεις τής ’Εφο
ρείας ’Αρχαιοτήτων. Οδτω, καθ’ δλον τό διαρρεΰ- 
σαν διάστημα άπό τής ένάρξεώς των, αί έρευναι 
έπρεπε νά έκτελεσθοΰν κυρίως διά τών λίαν πε
ριορισμένων χρηματικών μέσων τής ’Εφορείας 
’Αρχαιοτήτων, διά τών όποιων, πρός τούτοις, 
άντιμετωπίζεται καί ή συντήρησις καί άποκατά- 
στασις τών άφθονων μνημείων τής Δωδεκανήσου. 
Ή έκ μέρους τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 
παρασχεθεϊσα άρωγή ήτο έλαχίστη, λαμβανομέ- 
νης ίδίςι ύπ’ δψιν τής έκτάσεως τών έργασιών,

αί όποΐαι, κατ’ άνάγκην έτίρεπε νά συνεχίζονται 
άδιαλείπτως καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοϋ έτους 
καί διά πλειόνων συνεργείων.

Ύπό τούς δρους τούτους είναι αύτονόητον δτι, 
παρά τάς προσπάθειας τής ’Εφορείας ’Αρχαιοτή
των καί άνεξαρτήτως τών έν γένει έπιτυχών 
άποτελεσμάτων τών άνασκαφών, δέν κατέστη 
δυνατή ή έξερεύνησις τοϋ μεγαλυτέρου μέρους 
τών έντός τής πόλεως δημοσίων κτημάτων πρό 
τής έκποιήσεώς των καί δτι πρός τούτοις είς πλεί- 
στας περιπτώσεις άνασκαφέντων δημοσίων ή 
ιδιωτικών χώρων δέν κατέστη δυνατή ή πλήρης 
ή καί άπλώς ή έπαρκής έξερεύνησις των.

Διά τόν λόγον αυτόν δλως Ιδιαιτέραν σπουδαιό- 
τητα έχει τό γεγονός δτι κατά τό 1960 έπετεύχθη 
ή άποκάλυψις ένός ένιαίου, λίαν έκτεταμένου 
τμήματος τής άρχαίας πόλεως, παρά τάς όδούς 
Βασιλίσσης Φρειδερίκης καί Έλ. Βενιζέλου, 
περιλαμβάνον μίαν όλόκληρον περίπου πολεο- 
δομικήν ύποδιαίρεσιν, ίσην πρός τό έν τέταρτον 
τετραγωνικού σταδίου, τμήματα παρακειμένων 
όμοιων ύποδιαιρέσεων καί τμήματα δύο παρακει
μένων άρχαίων όδών. Έντός τοϋ αύτοϋ χώρου 
άπεκαλύφθη καί λίαν ένδιαφέρον υπόγειον σύ
στημα ύδρομαστεύσεως καί ύδρεύσεως μετά σπη- 
λαιοειδών κατασκευών, κρήνης κ.λ.π. (Πίν. 
237 καί 238).

’Αφορμήν είς τήν έν λόγφ έρευναν παρέσχεν 
ή σκαφή θεμελίων ύπό τής Τεχνικής 'Υπηρεσίας 
τοΰ EOT, προτιθεμένης νά έπεκτείνη τάς έγκατα- 
στάσεις τοϋ παρακειμένου ξενοδοχείου « Ήλιος » 
καί τής προσηρτημένης είς τοϋτο Σχολής Του
ριστικών ’Επαγγελμάτων. Μετά τήν άποκάλυψιν 
τών άρχαίων λειψάνων, έπειδή ή ’Εφορεία ’Αρ
χαιοτήτων δτά τούς σημειωθέντας λόγους εύρί- 
σκετο έν άδυναμία νά έκτελέση μόνη τάς έπιβαλ- 
λομένας έρεύνας, προσεφέρθη νά βοηθήση αυτήν 
ό EOT, καταβαλών πρός τοϋτο ύπέρ τάς 400 χιλ. 
δραχμών. Έν συνεχεία, άφοϋ διεπιστώθη ή σπου- 
δαιότης τών άποκαλυφθέντων λειψάνων, έξ ίσου 
προθύμως ό EOT έδέχθη νά ματαιώση κατά τό 
μέγιστον μέρος τό σχέδιον τής έπεκτάσεως τών 
ξενοδοχειακών του έγκαταστάσεων, διά νά παρα- 
μείνη έλεύθερος ό άποκαλυφθείς άρχαΐος χώρος.

Είς βάθος έχώρησεν ή σκαφή μόνον είς τό άνα- 
τολικόν μέρος τοϋ οίκοπέδου παρά τήν λεωφόρον 
Βασιλίσσης Φρειδερίκης, τό περιλαμβάνον τάς 
έγκαταστάσεις τής ύδρεύσεως. Δυτικώτερον, ένθα 
άπεκαλύφθησαν οίκίαι, έξηρευνήθη μόνον τό 
άνώτερον στρώμα, άνεβλήθη δέ ή είς βάθος έξερεύ- 
νησις, διά νά γίνη βραδύτερον συστηματικώς ένεκα 
τών σοβαρών προβλημάτων, τά όποια έλπίζεται 
δτι θά έπιλυθοΰν δι’ αύτής. Συγκεκριμένως, θά
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άντιμετωπισθοΟν στρωματογραφικά προβλήματα 
έπίσης δέ θέματα συνδεόμενα πρός τήν άκριβή 
διάρθρωσιν τών οικοδομικών τετραγώνων κατά 
έποχάς, πρός τό σχήμα καί τήν έν γένει μορφήν 
τών οικιών κ.τ.τ., τά όποια δέν κατέστη δυνατόν 
νά άντιμετωπισθοΟν ίκανοποιητικώς είς τάς προη
γουμένως γενομένας, περιωρισμένης κατ’ άνάγκην 
έκτάσεως, άνασκαφάς.

Δι“ άλλων μικροτέρων έρευνών, αί όποϊαι έγι
ναν νοτιώτερον παρά τήν Ιδίαν λεωφόρον Βα- 
σιλίσσης Φρειδερίκης καί βορειότερον είς τήν 
περιοχήν τής νέας άγοράς, έν συνδυασμφ πρός τά 
άποτελέσματα τών προηγουμένων έτών, συνεπλη- 
ρώθη ή γνώσις τής πολεοδομικής διαρθρώσεως 
καί ίδίςι τοΟ ρυμοτομικοΟ σχεδίου τής άρχαίας 
πόλεως πέραν τής δευτέρας έπΐ τοΟ προκειμένου

έπισκοπήσεως, ή όποία μετά νέου ρυμοτομικού 
διαγράμματος, βασισθέντος είς τά μέχρι τοΟ 1958 
δεδομένα τών έρευνών, έδημοσιεύθη είς AM 
( 1958) σ. 146 κ.έ., πίν. Ill-IV, είκ. 119-132.

Σημαντική ώσαύτως διά τήν Ιστορίαν τής πό
λεως τής Ρόδου μετά τήν άρχαιότητα είναι ή κατά 
τό έτος τοϋτο άνεύρεσις είς τήν παρά τήν άκρό- 
πολιν περιοχήν, πλησίον τοΟ τέρματος τής όδοϋ 
Χειμάρας, άψιδωτοΟ κτίσματος μετά ψηφιδωτού 
δαπέδου, άνήκοντος είς οικοδομικόν συγκρότημα 
παλαιοχριστιανικής έποχής. Σημειωτέον ότι πρό
κειται περί τού πρώτου άνευρισκομένου έντός τής 
περιοχής τής πόλεως κτίσματος τής έποχής ταύ- 
της, έκ τής όποιας μέχρι τούδε μόνον μεμονωμένα 
άρχιτεκτονικά μέλη ή σαν γνωστά.

/. ΚΟΝΤΗΣ
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