
31. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Κατά το έτος 1960 τάς άνασκαφικάς έρεύνας εις την πόλιν τής Ρόδου 
έξετέλεσεν ό Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων κ. Γρηγόριος Κωνσταντινόπουλος 
εποπτευόμενος ύπό του ’Εφόρου τής Β' ’Αρχαιολογικής Περιφέρειας καί εν 
συνεχεία Διευθυντοϋ ’Αρχαιοτήτων κ. Ί. Δ. Κοντή.

Τά διατεθέντα ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας χρηματικά ποσά ήσαν 
καί κατά τό έτος τούτο άνεπαρκή, έχρειάσθη δέ πλήν τής συμβολής του τοπι
κού προϋπολογισμού τής Νομαρχίας Δωδεκανήσου νά καταβληθή τό ποσόν 
των 400.000 δραχμών έκ μέρους τού Ε.Ο.Τ., διά τήν έρευναν τού χώρου, 
οπού άνηγέρθη ή προέκτασις τού ξενοδοχείου «"Ηλιος». Τό άνωτέρω ποσόν 
μαρτυρεί ποίας έκτάσεως άνασκαφική έρευνα ήτο δυνατόν νά έκτελεσθή διά 
τού ποσού των 58.000 δραχμών, τά όποια συνολικώς διέθεσεν ή ’Αρχαιολο
γική Εταιρεία κατά τό έτος τούτο. Πρέπει νά σημειωθή ένταΰθα, δτι σεβα
στόν ποσόν διά τήν περάτωσιν τής έν τώ οίκοπέδφ του άνασκαφής διέθεσε 
καί ό κ. Έπαμ. Σολούνιας.

Λ'. ΝΟΤΙΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

Αί άρχαϊαι οδοί Ρ31 καί Ρ17

’Εντός τού οικοπέδου, ιδιοκτησίας Γ. Πλάτη, δπου άνηγέρθη ό κινηματο
γράφος «Παλλάς», παρά τήν λεωφόρον Βασιλίσσης Φρειδερίκης άνεσκάφη έκ- 
τασις 45.00 X 18.00 μ. περίπου.

Κατά τήν άνασκαφήν ταύτην άνεφάνησαν λείψανα τών οδών Ρ31 καί Ρ17, 
παρά τήν διασταύρωσιν αυτών καί τοίχος άνήκων εις πρόσοψιν άρχαίου κτηρίου.

'Η οδός P31‘,t0 βόρειον άκρον τής όποιας ειχεν άνασκαφή έπί ίταλοκρα- 
τίας εις τον εντός τού κήπου τού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Δωδεκανήσου 
χώρον, νοτίως τού λιμένος τού . Μανδρακίου 1 2, έχει κατεύθυνσιν άπό Β. 
προς Ν. Κατά τον Μεσαίωνα τήν διεδέχθησαν έντός τής Μεσαιωνικής πόλεως

1 I. Δ. ΚΟΝΤΗΣ, Συμβολή εις τήν μελέτην τής Ρυμοτομίας τής Ρόδου, σ. 24.
2 Περί τών άνασκαφών τούτων ίδέ I. ΚΟΝΤΗΝ, ε.ά. σ. 10, 2, Ιγ καί σ. 24 ώς καί έν 

AM 73, 1938, σ. 146, 152. L. Morricone έν As Athene 27-29, 1949-51, 359, 2. 
Ρ. Carratelli έν Studi Ciaceri 1940, σ. 256 σημ. 13. Εικόνα ίδέ έν AM έ.ά. 
παρένθ. πίν. 119.
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μικρά άνώνυμος οδός νοτιώτερον ταύτης ή οδός Λάχητος καί έν μέρει ή οδός 
'Αγίου Φανουρίου, ώς άπεδείχθη εις τήν άνωτέρω μνημονευθεΐσαν έργασίαν1.

Κατά τάς άνασκαφάς εντός του οικοπέδου Πλάτη ύπό τό έκ τοίχου κατευ- 
θύνσεως έπίσης άπό Β. προς Ν. δριον τής έποχής τής Τουρκοκρατίας”, άπε- 
καλύφθησαν ίχνη των συνήθων εις Ρόδον οδοστρωμάτων βαίνοντα παραλλή- 
λως προς τον τοίχον τής Τουρκοκρατίας καί εις πήλινος άγωγός κατευθυνό- 
μενος όφιοειδώς άπό Ν. προς Β. καί καμπτόμενος προς Α. (πίν. 215α).

'Ο άγωγός ούτος καί τά ελάχιστα ’ίχνη οδοστρωμάτων ήσαν τά τε
λευταία εις τήν θέσιν ταύτην έναπομείναντα λείψανα τής άρχαίας όδοϋ Ρ31. 
Περαιτέρω έ'ρευνα, καθ’ άπαν τό βάθος τοΰ οικοπέδου ΓΙλατή, δέν άπεκάλυ- 
ψεν ίχνη οδοστρωμάτων. Ταΰτα προφανώς εΐχον καταστραφή έκ τής άρό- 
σεως του άγροΰ κατά τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας, δτε ύπήρχεν εις τήν πε
ριοχήν ταύτην μεγάλος κήπος έκ πορτοκαλλεών καί λοιπών εσπεριδοειδών. Λό
γο) τών ύπερκειμένων τοίχων καί λοιπών κατασκευών δέν κατέστη δυνατόν 
νά εύρεθή καί καταμετρηθή εις τήν θέσιν ταύτην τό πλάτος τής όδοΰ Ρ31, ή ο
ποία έκ τοΰ παρά τον λιμένα τοΰ Μανδρακίου τμήματός της κατατάσσεται 
μεταξύ τών πλατειών οδών τής άρχαίας Ρόδου.

Ή άρχαία οδός Ρ178, ή οποία έσημειώθη έπί τοΰ προκαταρκτι
κού σχεδίου έπί τή βάσει άγροτικής όδοΰ ύπαρχούσης παρά τό άρχαΐον στάδιον 
τής έποχής τής Τουρκοκρατίας, εχει κατεύθυνσιν άπό Α. πρός Δ. Τής όδοΰ 
ταύτης άπεκαλύφθησαν διάσπαρτα ίχνη οδοστρωμάτων, κατά μήκος τοΰ οι
κοπέδου Πλατή.Εντός τών οδοστρωμάτων τούτων ύπήρχον τεμάχια πήλινων 
άγωγών, τό μεγαλύτερον τμήμα τών όποιων διεσώζετο καλύτερον ύπό τον 
διαχωριστικόν τοίχον τής έποχής τής Τουρκοκρατίας (πίν. 215α).

'Η κλίσις τής όδοΰ Ρ17 ήτο άπό Δ. πρός Α., ήτοι άπό τής κλιτύος τής 
άκροπόλεως πρός τον λιμένα τής Άκανδιας, ώς δεικνύει καί ή πρός Α.κάμψις 
τοΰ πήλινου άγωγοΰ τής όδοΰ Ρ31.

Κατά τό άνατολικόν άκρον τοΰ οικοπέδου Πλατή καί ύπό τά άνεγερθέντα 
άνατολικά καταστήματα έπί τής προσόψεως τοΰ κινηματογράφου «Παλλάς», 
εις άπόστασιν 7.00 μ. νοτίως τοΰ νοτίου ρείθρου τοΰ πεζοδρομίου τής λεωφόρου 
Βασιλίσσης Φρειδερίκης, άπεκαλύφθη τμήμα τοίχου (πίν. 215β) έξαιρετικώς 
έπιμεμελημένης τοιχοποιίας, άποτελοΰν τό βόρειον δριον τής όδοϋ Ρ17.'Ο τοί
χος ούτος άπετελεΐτο έκ κανονικών λιθοπλίνθων, άπολύτου άρμογής. Διά 
πρώτην φοράν εις Ρόδον, τό έξεργον τών λιθοπλίνθων δέν διεκόπτετο έμφανώς 1 2 3 *

1 I. ΚΟΝΤΗΣ, Ρυμοτομία, πίναξ V.
2 AM έ.ά. πίναξ IV.
3 I. ΚΟΝΤΗΣ, Ρυμοτομία, σ. 18, πίναξ I καί II. AM 73, 1938, πίναξ III, IV.

ΠΑΕ 1952, σ. 565, είκ. 10.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:16 EEST - 34.211.113.242



Ί. Κοντή - Γ. Κωνσταντινοπούλου : Άνασκαφαί είς Ρόδον 275

ύπό περιτενείας, άλλ’ έφθανε σχεδόν μέχρι των άρμών των λίθων. Τό μήκος 
τοϋ άναφανέντος τοίχου ήτο έν συνόλω 11.00 μ.,Τό καλώς σωζόμενον μήκος 
του έφθανε περίπου τά 6.00 μ. και τό μέγιστον όψος αύτοϋ περίπου τά
2.00 μ., έπάτει δέ έπί ύποθεμελιώσεως έκ μικρών άκατεργάστων λίθων.

Άξιοσημείωτον είναι τό γεγονός, ότι τήν άνωτέρω σημειωθεΐσαν προς Α. 
κλίσιν τής όδοΰ φαίνεται, ότι παρηκολούθει λίαν διακριτικώς καί τό άρχαΐον 
κτήριον, ώς δεικνύει ή κατά τούς δύο κατωτάτους δόμους κατιοϋσα κλιμακωτή 
διάρθρωσις τών οριζοντίων άρμών τοϋ τοίχου, ό όποιος άνήκεν οπωσδήποτε 
εις τήν άνωδομήν τοϋ άρχαίου κτηρίου.

Καί τής όδοΰ Ρ17 δεν κατέστη δυνατόν νά εύρεθή τό άκριβές πλάτος. 
Οί πήλινοι όμως κατά μήκος τής άρχαίας όδοΰ άγωγοί εύρέθησαν εις μεγίστην 
άπόστασιν 4.00 μ. τούλάχιστον άπό τής νοτιάς έπιφανείας τοΰ άρχαίου τοίχου.

Τεμάχια μολυβδίνων αγωγών, προερχομένων κατά πάσαν πιθανότητα έκ 
τοΰ υδραγωγείου τής άρχαίας πόλεως, εύρέθησαν εις τά κατώτερα στρώματα 
(πίν. 216α) τής όδοΰ Ρ17, δεν προήρχοντο όμως έκ τών παλαιοτέρων έποχών, 
άλλά μάλλον έκ τών νεωτέρων, ώς έδειξε τμήμα μολυβδίνου άγωγοΰ εύρεθέν 
προ τοΰ άνωτέρω περιγραφέντος άρχαίου τοίχου καί εις τό ύψος τοΰ δευτέρου 
έκ τών κάτω δόμου.

Β'. ΒΟΡΕΙΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

Οϊκ. Σολούνια, Παπαχριστοδούλου (παρένθ. πίν. Α').'Η προς Ν. συνέχεια τής 
κατά τό έτος 1958 άνασκαφείσης καί μελετηθείσης άρχαίας όδοΰ Ρ39α* έν- 
τός τοΰ οικοπέδου Ά. Μαραβέλια, άνεσκάφη καί έμελετήθη κατά τό παρόν 
έτος έντός τοΰ μεταξύ τών όδών ’Εθνάρχου Μακαρίου καί Χαϊλέ Σελασιέ 
οικοπέδου ιδιοκτησίας Έπ. Σολούνια, όπου άνηγέρθη τό ξενοδοχεΐον «Δελ
φίνι» καί έντός τοΰ οικοπέδου Παπαχριστοδούλου, όπου έκτίσθη τό ξενοδο
χεΐον «Λαοκόων». ’Εντός τοΰ οικοπέδου Σολούνια επίσης άνεσκάφησαν καί 
έμελετήθησαν ή προς Δ. συνέχισις τής επίσης έντός τοΰ οικοπέδου Μαραβέλια 
μελετηθείσης όδοΰ Ρ3α, ή νέα άπό Α. προς Δ. οδός Ρ3β καί διάφοροι θεμελιώ
σεις μεταγενεστέρων οικήσεων μεταξύ τών ώς άνω όδών, ώς καί σύστημα 
υπογείου δεξαμενής.

Έκ τής όδοΰ Ρ39α άπεκαλύφθησαν τμήματα τοΰ υπονόμου τών παρόδιων 
άρχαίων κτηρίων κατά τήν ΝΑ. γωνίαν τοΰ οικοπέδου Σολούνια.

'Ο υπόνομος εύρίσκετο κατά τό μέσον τής άρχαίας όδοΰ καί ήτο έστεγα- 
σμένος δι’ οριζοντίων πλακών έκ πωρολίθου (πίν. 216β).

Έκ τοΰ δυτικοΰ παροδίου κτηρίου διεσώζετο τμήμα τής άνωδομής άπο- 
τελούμενον έξ ενός δόμου, στενών πωρολίθων κατά πλάτος τεθειμένων εύ- 1

1 Ίδέ έν ΠΑΕ 1958, σ. 233.
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ρισκομένου περίπου εις το ύψος των πλακών στεγάσεως του υπονόμου. ’Επί 
τοΰ πρώτου τούτου δόμου έβαινεν έτερος δόμος μεγαλυτέρων πωρολίθων καθ’ 
ύψος τεθειμένων, επί τοΰ οποίου διεσώζοντο λείψανα τοΰ τρίτου δόμου έκ πλα
κών όμοιου υψους ώς ό πρώτος δόμος. Οΰτω παρουσιάσθη ενταύθα δείγμα 
ψευδισοδόμου τοιχοποιίας (πίν. 217α).

Προ τοΰ τοίχου τούτου υπήρχε σειρά κατά μήκος τεθειμένων πλακών 
έκ πωρολίθου, αίτινες άπετέλουν έν είδος πεζοδρομίου. Μεταξύ τής σειράς 
τών πλακών καί τοΰ κτηρίου ύπήρχεν άπόστασις 0.35 έως 0.40μ. περίπου, 
ήτις δεν κατέστη δυνατόν νά διαπιστωθή, εάν άπετέλει κατά την άρχαιότητα 
αύλακα ή ήτο έκτοτε πλήρης χώματος.

Τό διασωζόμενον άνατολικόν δριον τής όδοΰ άπετέλει τοίχος έξ άκανο- 
νίστων λίθων προερχόμενος έκ μεταγενεστέρας έποχής.

Τό διαπιστωθέν πλάτος τής όδοΰ εις τό σημεΐον τοΰτο ήτο 5.29μ.’
Σημειοΰται ένταΰθα, ότι κατά τούς τελευταίους μήνας τής παρούσης 

άνασκαφικής περιόδου ήρχισεν ή άνασκαφή έντός τοΰ οικοπέδου ιδιοκτησίας 
Νικ. Παπαχριστοδούλου, όπου άνηγέρθη τό ξενοδοχεϊον «Λαοκόων» παρά 
την οδόν Εθνάρχου Μακαρίου, άμέσως άνατολικώς τοΰ ξενοδοχείου «’Ακρο
πόλ» καί βορειοανατολικώς τοΰ ξενοδοχείου «Κολοσσός» ιδιοκτησίας Μαρα- 
βέλια(ΐδέ ΠΑΕ 1958, σ. 233 κ.έ. ).'Η άνασκαφή αυτή έπερατώθη κατάτό έτος 
1961®, άλλά τά συμπεράσματά της παρέχονται εις την παροΰσαν έκθεσιν, ώς 
άποτελοΰντα συνέχειαν τής άνασκαφής Σολούνια.

'Η βορειοτέρα συνέχισις τής όδοΰ Ρ39α άπεκαλύφθη έντός τοΰ οικοπέ
δου Παπαχριστοδούλου, ένθα άνεσκάφη γωνία άρχαίου κτηρίου έκ μεγάλων 
λιθοπλίνθων, εις πρώτην χρήσιν. Τό άνατολικόν όριον τής όδοΰ Ρ39α εύρέθη 
εις μέγιστον ύψος τεσσάρων δόμων.

Αί λιθόπλινθοι τών δύο άνωτέρων δόμων τοΰ τοίχου τούτου έφερον έξερ- 
γον καί κατά τάς τρεις πλευράς περιτένειαν (πίν. 217β).

Τό δυτικόν όριον τής όδοΰ Ρ39α έν τώ οϊκοπέδω Παπαχριστοδούλου εύ
ρέθη έν μέρει, σημειούμενον εις τον παρένθ. πίν. Α', εϊς άπόστασιν 5.10 μ. 
έως 5.20μ. άπό τοΰ άνατολικοΰ ορίου, άπετελεΐτο δέ έκ δύο παρ’ άλλήλας λι- 
θοπλίνθων.

'Ο εις τον βράχον έσκαμμένος υπόνομος, σημειούμενος εις τό σχέδιον, 
κατά μέν τό νότιον μέρος τής άνασκαφής έκαλύπτετο δι’ οριζοντίων πλακών, 1 2

1 Έν ΠΑΕ 1958, σ. 233 κ.έξ., άνασκαφαί Ρόδου, τό πλάτος τής όδοΰ Ρ39α είχε μετρηθή 
μεταξύ τών δύο παρόδιων τοίχων, οΐτινες εύρέθησαν ό μέν άνατολικός κατά τό νότιον 
άκρον τοΰ δαπέδου, ό δέ δυτικός κατά τό βόρειον άκρον αύτοϋ εις άπόστασιν 20.00 μ. 
περίπου καί ώς έκ τούτου εύρέθη τό έκεϊ σημειούμενον πλάτος τής όδοΰ 5.15μ. ’Ακριβές 
είναι τό μετρηθέν είς την θέσιν ταύτην.

2 ΑΔ 17, 1961-62, Χρονικά, σ. 302β, πίναξ 364.
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κατά δέ τό βορειότερον διά κεκλιμένων εκατέρωθεν πλακών, αί όποϊαι εις 
τδ μέσον συνεπληροϋντο δι’ οριζόντιας, έν εϊδει κλειδιού, πλακάς (πίν. 218α)1.

'Η αρχαία όδδς Ρ3α. Τδ πλάτος της όδοϋ ταύτης κατά τάς άνα- 
σκαφάς του έτους 1958 είχε προσδιορισθή εις 5.10 μ. περίπου έντδς τοϋ οι
κοπέδου Μαραβέλια και εύρέθη τδ αύτδ περίπου καί κατά την παρού
σαν άνασκαφήν, άν καί τά δρια τής όδοϋ ταύτης δεν ήσαν έντελώς σαφή. 
Των οδοστρωμάτων εύρέθησαν λείψανα καθ’ δλον τδ μήκος τής όδοϋ, διατα- 
ραχθέντα προφανώς έκ τών πολλών αλλεπαλλήλων προχείρου κατασκευής 
κτιστών οχετών. 'Υπδ τούς οχετούς τούτους άπεκαλύφθη εις τον βράχον έσκαμ- 
μένος υπόνομος καλυπτόμενος δι’ οριζοντίων πλακών καί μή διερχόμενος καθ’ 
άπαν τδ μήκος έκ τοϋ μέσου τής όδοϋ, αλλά παρεκκλίνων κυρίως κατά τδ δυ- 
τικδν μέρος τής όδοϋ. Κατά τδν καθαρισμδν τοϋ υπονόμου τούτου συνελέγη- 
σαν βστρακα ελληνιστικής εποχής, μεταξύ τών όποιων καί τεμάχια μεγαρι- 
κών σκύφων (πίν. 219).

Ό υπόνομος ούτος είχε βάθος 1.25 μ. καί πλάτος 0.55 μ.
'Η άρχαία όδδς Ρ3β. Κατά τδ βορειοδυτικδν άκρον τοϋ οικο

πέδου Σολούνια διεκόπτοντο οί άπδ Ν. πρδς Β. τοίχοι τών εσωτερικών διαμε
ρισμάτων τοϋ βορείως τής όδοϋ Ρ3α αρχαίου κτηριακού συγκροτήματος, χω
ρίς νά ύπάρχη συνέχισις αυτών πρδς τδ πέρας τοϋ οικοπέδου. Εις την θέσιν 
ταύτην, προϊούσης τής άνασκαφής, άπεκαλύφθη εις τδν βράχον έσκαμμένη 
κοίτη υποδοχής τών λιθοπλίνθων τοϋ θεμελίου τής προσόψεως τοϋ άρχαίου 
κτηρίου κατευθύνσεως άπδ Α. πρδς Δ. Αί λιθόπλινθοι εΐχον άφαιρεθή όλοσχε- 
ρώς έκ τής κοίτης, ήτις άπετέλει τδ νότιον δριον τής ένταΰθα διά πρώτην φο
ράν άποκαλυφθείσης άρχαίας όδοϋ Ρ3β (παρένθ. πίν. Α').

Ή ΰπαρξις ένταΰθα τής όδοϋ συμπεραίνεται καί έκ τής απουσίας βορείως 
τής κοίτης ταύτης οικοδομικών λειψάνων (πλήν ένδς μικρού άνήκοντος πι
θανώς εις μεταγενέστερον κτήριον) καί έκ τής ύπάρξεως παρ’ αυτήν φρεα
τίου τής συνήθους εις τάς άρχαίας ροδιακάς οδούς άπαντώσης μορφής.

Τδ βόρειον δριον τής άρχαίας όδοϋ Ρ3β άπεκαλύφθη εις τδ άνατολικώ- 
τερον κείμενον οίκόπεδον Ν. Παπαχριστοδούλου (παρένθ. πίν. Α').Τδ έσχη- 
ματιζεν ό νότιος τοίχος τοϋ άρχαίου γωνιαίου οικοδομήματος, περί τοϋ οποίου 
έγένετο λόγος άνωτέρω έν σελίδι 276 (πίν. 218β)

'Ο τοίχος οδτος άπετελεΐτο έκ τεσσάρων δόμων, έκ τών οποίων έν 
μέρει οί τρεις καί καθ’ άπαν τδ μήκος οί δύο άνώτεροι έφερον εξεργον καί 
κατά τάς τρεις πλευράς περιτένειαν.

Τδ βόρειον τοΰτο δριον τής άρχαίας όδοϋ Ρ3α, ως συνάγεται έκ μετρή
σεων έπί τοϋ σχεδίου, άπέχει άπδ τής κοίτης τοϋ νοτίου ορίου τής αυτής όδοϋ 
περίπου 12.50μ. ’Άρα ή άρχαία όδδς Ρ3β ήτο πλατεία.

1 ΠΑΕ 1958, σ. 234, πίν. 176β καί 177α.
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Σ η μ ε ί ω σ ι ς. Εις το οίκόπεδον Παπαχριστοδούλου ή άνασκαφή έγένετο 
ύπδ λίαν δυσμενείς συνθήκας άφ’ένός μέν λόγω τής θέσεωςτοϋ οικοπέδου είςτό 
κέντρον τής πόλεως καί των παρακειμένων υψηλών οικοδομών άφ’ ετέρου δέ 
λόγιο τής συσσωρεύσεως εις τό βάθος του οικοπέδου υλικών καί κυρίως λόγω 
τής δυσκολίας άναπετάσεως καί μεταφοράς τών χωμάτων.'Ως έκ τούτου, εις τό 
βάθος του οικοπέδου κατά τό νότιον μέρος αύτοΰ, δεν κατέστη δυνατόν να δια- 
πιστωθή μετ’ άκριβείας, ποιος έκ τριών παραλλήλων άνασκαφέντων τοίχων 
άπετέλει ένταΰθα τό νότιον όριον τής όδοΰ Ρ3β. ’Εκτός τούτου, ή οδός είχε 
καταπατηθή κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους εις τό σημεϊον τοϋτο, ώς 
συνήχθη έκ δαπέδων εύρεθέντων έντός του πλάτους τής όδοϋ, ύπό τά όποια 
άνευρέθησαν τά έν πίν. 220 α.β ανάγλυφα.

Έντός τοϋ οικοπέδου Σολούνια καί μεταξύ τών οδών Ρ3α καί Ρ3β ήλθεν 
εις φώς μέγα πλήθος τοίχων προερχομένων κατά τό πλεϊστον έκ μεταγενε
στέρων οικοδομήσεων, αί όποΐαι είχον κατά μέγα μέρος άλλοιώσει την μορφήν 
τοϋ άρχαιοτέρου κτηρίου. Παρ’ όλα ταΰτα, ώς καί εις τον πίνακα 221α διακρί- 
νεται, παρά τάς οδούς ύπήρχον τοίχοι άνήκοντες εις μικρότερα διαμερίσματα 
ένώ τό βάθος κατείχε μέγας τετράγωνος χώρος διαστάσεων 6.80 X 6.00μ. 
περίπου, άνήκων προφανώς εις την έσωτερικήν αύλήν τοϋ πρώτου, άρχαιοτέ- 
ρου, κτηρίου.'Η έσωτερική αΰτη αύλή κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους είχε 
καταπατηθή, ώς κατέστη φανερόν έκ δαπέδου εύρεθέντος κατά μέρος εις τά 
ανώτερα στρώματα τής άνασκαφής (πίν. 221α).

Επίσης διεπιστώθη θεμελίωσις μικράς διόδου άποτελούσης κατά πάσαν 
πιθανότητα την άπό τής όδοϋ Ρ3α είσοδον εις τό έσωτερικόν τής οικίας ή εις 
τον άνω όροφον αύτής.

Παρομοία διαμόρφωσις έσωτερικής αύλής καί στενής διόδου- διεφάνη καί 
μεταξύ τών πολυαρίθμων τοίχων τοϋ νοτίως τής όδοϋ Ρ3α αρχαίου κτηρίου.

Λόγω τοϋ περιορισμένου τών διατεθέντων κονδυλίων καί τής έλλείψεως 
έπιστημονικοΰ προσωπικού, δεν κατέστη δυνατόν, νά προχωρήση ή άνασκαφή 
συστηματικώς εις βάθος προς πλήρη διαλεύκανσιν τών άπειρων προβλημάτων, 
τά όποια προέκυψαν.

Σημειοΰται έν τέλει, ότι έξεκαθαρίσθη υπόγειος, εις τον βράχον έσκαμ- 
μένη, δεξαμενή υδατος, τής οποίας τά τοιχώματα έκαλύπτοντο δι’ υδραυλικού 
κονιάματος.' Η σχέσις τής δεξαμενής ταύτης προς τά ύπερκείμενα κτήρια δεν 
κατέστη δυνατόν νά διαπιστωθή. Έκ τής δεξαμενής ταύτης προέρχονται τά 
έν πίν. 222 τεμάχια κονιαμάτων.

Γλ ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

Έντός τοϋ χώρου, όστις ορίζεται ύπό τών οδών Ρήγα Φεραίου, Έλευθ. 
Βενιζέλου καί Βασιλίσσης Φρειδερίκης καί κατά τό Α. μέρος αυτού, ήτοι παρά
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την λεωφόρον Βασιλίσσης Φρειδερίκης, έγένετο μεγάλης έκτάσεως δοκιμαστι
κή άνασκαφική ερευνά άποσκοποΰσα εις τήν διαπίστωσιν ύπάρξεως ή μη αρ
χαίων καί εις τον εντοπισμόν αυτών προκειμένου να χορηγηθή άδεια έπεκτά- 
σεως του ξενοδοχείου «'Ήλιος». 'Η άνασκαφή αυτή έγένετο έξόδοις του Ε.Ο.Τ· 
καί έν συνεχεία προς τάς κατά τό παρελθόν έτος γενομένας άνασκαφάς *.

Επειδή ό χαρακτήρ τής άνασκαφής ήτο έξερευνητικός, αί έργασίαι εφθα- 
σαν εις τάς διαφόρους θέσεις μέχρις εκείνου του σημείου, τό όποιον έθεωρεϊτο 
άρκετόν διά τήν εξαγωγήν τοϋ σχετικού συμπεράσματος.

Ή άρχαία οδός Ρ 29 β. Ή οδός αυτή άπεκαλύφθη δυτικώς τής 
λεωφόρου Βασιλίσσης Φρειδερίκης καί εις βάθος 3.00 μ. περίπου άπό τοϋ 
καταστρώματος τής λεωφόρου ταύτης (πίν. 221 β καί παρένθ. πίν. Β').

Τό άνατολικόν οριον αυτής άπετέλει εις τον βράχον έσκαμμένος τοίχος, 
ό όποιος άνεσκάφη εις μήκος 33.00 μ. περίπου, ήτοι καθ’ δλον τό προς τήν 
λεωφόρον Βασιλίσσης Φρειδερίκης πλάτος τοϋ οικοπέδου.

'Ο τοίχος ούτος, ώς καί έκ τής κατασκευής του φαίνεται, άπετέλει τήν θε- 
μελίωσιν τοϋ αρχαίου κτηρίου. Έκ τής άνωδομής ούδέν ’ίχνος περιεσώθη.

Τό δυτικόν δριον τής άρχαίας όδοΰ άπετελεΐτο κατά μέρος έκ βράχου 
καί κατά μέρος έκ πωροπλίνθων. Τοϋτο άπεκαλύφθη κατά τό νότιον μέρος τοϋ 
οικοπέδου καί είς μήκος 13.00μ.

Ή άπόστασις μεταξύ των δύο τούτων τοίχων έκυμαίνετο μεταξύ 5.20μ. 
καί 5.60μ., μή καταστάσης δυνατής άκριβεστέρας μετρήσεως, έπειδή δεν διε- 
σώθησαν στοιχεία έκ των άνωδομών.

’Εντός τοϋ πλάτους τής όδοΰ άνεσκάφησαν νεώτεροι προχείρου κατα
σκευής κτιστοί άγωγοί.

Δυτικώς τής άρχαίας ταύτης όδοΰ άνεσκάφη εις μεγάλην έκτασιν σύμ
πλεγμα υπογείων κατασκευών έσκαμμένων κατά μέγα μέρος εις τον μαλακόν 
βράχον, έκ τών όποιων δύο συγκροτήματα έχρησιμοποίουν τον αυτόν βράχον ώς 
στέγην, ενώ τό εν φαίνεται, δτι θά είχε προσθέτους επιπέδους ή θολωτάς καλύψεις.

Έκ τοϋ τελευταίου τούτου συγκροτήματος (πίν. 223 καί παρένθ. πίν. 
Β, Α καί Β) ήλθον εις φώς κυρίως δύο εύρεΐς χώροι, ό βορειότερος (παρένθ. 
πίν. Β', 4) |κ τών οποίων είχε διαστάσεις 4.50 X 9.50μ. περίπου, ένώ ό νο- 
τιώτερος (παρένθ. πίν. Β',-Β), δστις δεν άνεσκάφη καθ’ άπασαν τήν εκτασιν 
αύτοΰ ήτο μεγαλύτερος.

Εντός μέρους τοϋ βορειοτέρου χώρου ύπήρχον έναποθηκευμένοι 137 
όξυπύθμενοι άμφορεΐς (πίν. 226β) χρονολογούμενοι πιθανώς είς τον 3ον αι
ώνα π.Χ. καί μάλιστα εις τήν προ τοϋ σεισμοΰ τοϋ 227/6 περίοδον ’. 1

1 ΠΑΕ 1959, σ. 189.
2 Τούτους μελετά ή Δεσποινίς V. Grace μετά των άλλων ροδιακων άμφορέων.
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Εις τον παραπλεύρως νοτιώτερον χώρον ή άνασκαφή δεν προύχώρησεν 
εις βάθος, άλλα πήλινα άδράς κατασκευής τεμάχια προερχόμενα έκ μεγάλων 
άγγείων, τά όποια μόνον δι’ εργαστηριακήν χρήσιν δικαιολογούνται, ήγαγον 
εις την ύπόθεσιν, ότι ενταύθα ύπήρχεν έργαστήριον.

'Η εις τό μέλλον περαιτέρω άνασκαφή θά άποκαλύψη άσφαλώς πλείονα 
στοιχεία περί του χώρου τούτου.

Οί δύο ούτοι χώροι έπεκοινώνουν δι’ άνοίγματος έσκαμμένου εις τον βρά
χον. ’Ιδιαιτέρως σημειοΰται ότι εν τμήμα τοϋ βορειοτέρου χώρου διέσωζε κατά 
τό άνώτερον μέρος τών πλαγίων τοίχων αύτοϋ τήν εις τον βράχον έσκαμμένην 
κοίτην ένάρξεως τής θολωτής στεγάσεως αύτοϋ.

Έκ τών δυτικώτερον κατά μέρη άνασκαφέντων χώρων ούδέν κατέστη 
δυνατόν μετά βεβαιότητος νά διαπιστωθή, ή δέ έν αύτοϊς περαιτέρω άνασκαφή 
διεκόπη κατόπιν τής άποφάσεως τοϋ Ε.Ο.Τ. νά περιορίση τήν έπέκτασιν τοϋ 
ξενοδοχείου μόνον εις τό άνατολικόν μέρος τοϋ οικοπέδου. Μέρη τών χώρων 
τούτων ήσαν σχεδόν πλήρη έκ πλήθους παντοίων οστράκων, μεταξύ τών οποίων 
καί τό συγκολληθέν (πίν. 224) τμήμα ελληνιστικού προφανώς ροδιακοΰ κρα- 
τήρος’. Καί ή ΰπαρξις τοϋ πλήθους τούτου τών οστράκων συνηγορεί περί τής 
πλησίον ύπάρξεως εργαστηρίου.

Κατά τό βορειότερου μέρος τοϋ σκάμματος, πέραν τής άποθήκης τών άμ- 
φορέων καί άμέσως νοτίως τής λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, έσκάφη τό 
πρώτον συγκρότημα υπογείων έστεγασμένων χώρων (πίν. 225α).

Τοΰτο άποτελεΐται έκ στενού διαδρόμου μήκους 20.00μ. περίπου, εκα
τέρωθεν τοϋ οποίου υπάρχουν δωμάτια. Τό δυτικόν μέρος τής κατασκευής 
ταύτης είναι λίαν κατεστραμμένου, άπολήγει δέ προς Δ. εις τό άνοιγμα 
(πίν. 225β), τό όποιον άνήκει πιθανώς εις άρχαίαν κρήνην*. Εις τό άνατολι- 
κώτερον μέρος ή είσοδος έγένετο διά κατεστραμμένης ήδη κλίμακος (πίν. 225α 
καί παρένθ. πίν. Β’, Τ').

Έκ τής έπιχώσεως τής εισόδου ταύτης προέρχονται τά εις τήν πρώιμον 
χριστιανικήν έποχήν χρονολογούμενα ληκύθια καί λοιπά άγγεΐα τοϋ πίν. 227) 
φέροντα μονογράμματα καί τήν έν πίν. 228α σφραγίδα μετ’ άντιστρόφου έπι- 
γραφής CEVHPIANOY ΕΠΙΟΚΟ .......

'ΐπεράνω τών υπογείων τούτων χώρων ύπήρχον άνοίγματα άερισμοΰ. 
Τά άξιολογώτερα δέ έκ τών ευρημάτων ήσαν κυρίως τεμάχια άρχιτεκτονικών 
κονιαμάτων (πίν. 226α). 1

1 Τά όστρακα ταϋτα άποτελοΰν πλήν τών μεγαρικών σκύφων τήν πρώτην μαρτυρίαν 
τής ροδιακής έλληνιστικής άγγειοπλαστικής.

2 Ίδέ Α. ΟρλαΝΔΟΝ, Έργον 1960, σ. 200.
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ΠΑΕ 1960
Παρενθετος Πίνας Α'.
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Τό τρίτον υπόγειον συγκρότημα άπετελεΐτο έκ δύο κυρίως μεγάλων δε
ξαμενών διαμέτρου περίπου 4.00μ. συγκοινωνουσών μεταξύ των.Τό εσωτερι
κόν φέρει υδραυλικόν κονίαμα. 'Η κάθοδος εις την δεξαμενήν έγένετο διά τής 
κλίμακος (πίν. 229 καί παρένθ. πίν. Β', Δ ). Εις τό κέντρον τής πρώτης, δυτικής, 
δεξαμενής ύπήρχεν ορθογώνιος κίων προς ύποστήριξιν τής στέγης (πίν. 228γ).

’Εκ των μεταγενεστέρων κατά τά ανώτερα στρώματα κατασκευών τό 
καλύτερον σωζόμενον ήτο έπίμηκες κτήριον, άπολήγον προς Δ. εις άψΐδα 
(πίν. 229). Τό δάπεδον του κτηρίου τούτου, διαστάσεων 8.50x2.40 μ., άπο- 
τελεΐται έκ μαρμαροθετημάτων.

Δ'. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΑΕΩΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΤ

Ή άνασκαφή αΰτη έγένετο έντός του άγροΰ ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Γε- 
ρονικόλα-Δουλγάρογλου, ΒΔ. του τέρματος τής οδού Χειμάρρας κατόπιν ει
δικής διαταγής τής Διευθύνσεως ’Αρχαιοτήτων προς διαπίστοισιν ύπάρξεως 
ή μή αρχαίων είς τό δεσμευμένον άρχαιολογικώς τούτο κτήμα. 'Ως έκ τούτου 
ή άνασκαφή διεκόπη αμέσως μετά τήν έμφάνισιν τών αρχαίων.

Έντός τών διανοιγεισών τάφρων άπεκαλύφθησαν ασαφείς τοίχοι έκ λί
θων είς δευτέραν χρήσιν, περισυνελέγησαν διεσπαρμένα τεμάχια μαρμάρων 
προερχομένων έξ ορθομαρμαρώσεων καί τελικώς άνεσκάφη εις χώρος άνή- 
κων προφανώς είς μεγαλύτερον παλαιοχριστιανικόν συγκρότημα.

'Ο χώρος οδτος έχει σχήμα σταυροειδές, κατά τήν βορείαν δέ αυτού πλευ
ράν απολήγει είς άψΐδα (πίν. 230).

Τό δάπεδον του χώρου τούτου άποτελεΐται έκ ψηφιδωτού διακεκοσμη- 
μενου διά διαφορετικών καθ’ έκαστον τμήμα γεωμετρικών διακοσμήσεων.

Τό κέντρον τού χώρου κατέχει έντός τετραγώνου πλαισίου μήκους 2.63μ. 
περίπου πλέγμα σταυροειδών πλοχμοσχήμων κοσμημάτων έγγεγραμμένων 
έντός οκταγώνων μετά ποικίλων ένδιαμέσων κοσμημάτων. Πέριξ τού τετρα
γώνου τούτου υπάρχει κόσμημα ρομβοειδές σταυρόσχημον, πλαισιούμενον ύπό 
πλοχμού, είς τούς άλλους δέ χώρους υπάρχουν έπίσης μαιανδροειδεΐς καί ποι
κίλων άλλων σχημάτων διακοσμήσεις.

Τό οικοδόμημα τούτο άποτελεΐ τήν πρώτην άνασκαφικήν έμφάνισιν πα
λαιοχριστιανικού κτίσματος είς τήν πόλιν τής Ρόδου, έκ τής όποιας μέχρι σή
μερον μόνον διάσπαρτα άρχιτεκτονικά μέλη, συγκεντρωθέντα ήδη είς τό ύπό 
τακτοποίησιν παλαιοχριστιανικόν καί βυζαντινόν Μουσεΐον Ρόδου,ήσαν γνωστά1.

Κατά τήν άνασκαφήν άνεφάνησαν διάσπαρτα ανθρώπινα οστά, ούδαμοΰ 
όμως ολόκληρος σκελετός ή κανονικός τάφος, συνελέγησαν δέ τεμάχια ύαλί-

1 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Άρχεΐον τών Βυζαντινών μνημείων της 'Ελλάδος, τ. ΣΤ, 1948,1, 
σ. 12 κ. έξ.
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νων σκευών έλάχιστα βυζαντινά όστρακα και μικρά τεμάχια κονιαμάτων, έπί 
ένός των όποιων ύπήρχον γράμματα έκ βυζαντινής επιγραφής ώς καί τό έν 
πίν. 228β χρυσοΰν ένώτιον.

Κατά τό νότιον τμήμα του άνωτέρω σταυροειδούς κτίσματος (πίν. 230) 
κάτω άριστερά άνεσκάφη μικρόν, εντελώς προχείρου κατασκευής κτίσμα, φέ- 
ρον εσωτερικώς κονίαμα καί έπ’ αύτοϋ εγχάρακτον σταυρόν.

Ή δπαρξις λειψάνων χριστιανικού ναοΰ ήτο, φαίνεται, γνωστή εις τον 
παλαιότερον όθωμανόν ιδιοκτήτην, όστις είχε διαδώσει, 8τι καθ’ δπνους 
«τον έπαίδευεν ό άγιος».

Ε' ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑ. ΝΕΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΚΑΝΔΙΑΝ

Καί ή άνασκαφή αδτη σκοπόν είχε την διαπίστωσιν ύπάρξεως αρχαίων 
έντός τής δεσμευμένης άπό τής έποχής τής ίταλοκρατίας άγροτικής περιοχής, 
ιδιοκτησίας Καζούλλη, προς άποδέσμευσιν τμήματος ταύτης.

Τά έκτεταμένα νεκροταφεία τής άρχαίας πόλεως νοτίως τής έκκλησίας 
τοϋ 'Αγίου Δημητρίου άρχονται, ώς άπεδείχθη έκ τυχαίων ευρημάτων, γενο- 
μένων κατά την τοποθέτησιν υδροσωλήνων κατά τό παρόν έτος, άμέσως μετά 
σωζομένην άρχαίαν γέφυραν’, δι’ ής διέρχεται ή οδός ή οδηγούσα προς Ν. εις 
Κοσκινοϋ καί Καλλιθέαν.

Αί ίταλικαί άνασκαφαί εφερον εις φως άδημοσίευτα είσέτι συμπλέγμα
τα άρχαίων τάφων κυρίως κατά τό δυτικόν μέρος τής όδοϋ.

'Η παρούσα άνασκαφή ένετοπίσθη κατ’ εξοχήν εις τον άνατολικώς τοϋ 
ναοΰ τής Φανερωμένης χώρον. Ένταϋθα άνεσκάφη περιοχή έκτάσεως 30.00 X
45.00 μ. περίπου.

Τό δυτικώτερον μέρος τοϋ χώρου καιίΐλαμβάνετο ύπό ισοπεδωμένου βρά
χου, έπί τοϋ όποιου ύπήρχον λίαν άσαφεΐς κοΐται παλαιοτέρων τοίχων καί όπαί, 
ενώ κατά τό άνατολικώτερον μέρος εύρέθησαν προχείρου κατασκευής τοίχος 
καί κατά μέρη πρόχειροι κτιστοί αποχετευτικοί αγωγοί. Μεταξύ τών τοίχων 
ύπήρχον τεμάχια ένεπιγράφων επιτύμβιων στηλών καί βωμών.

Αί έν γένει κατασκευαί ήσαν λίαν ευτελείς καί προήρχοντο έκ μεταγε
νεστέρων έποχών. Άναμφιβόλως καί ή περιοχή αδτη περιελαμβάνετο εις 
τά άρχαΐα νεκροταφεία. Επειδή δμως καί τά άποκαλυφθέντα λείψανα ήσαν 
λίαν κατεστραμμένα δεν έκρίθη σκόπιμον νά συνεχισθή ή άρχαιολογική δέ- 
σμευσις τοϋ ώς άνω άγροΰ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ ΚΟΝΤΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ Σ Τ ΑΝΤΙ ΝΟΤΤΟΥΛΟΣ 1

1 AM 73, 1958, σ. 156.
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ΠΑΕ 1960. — 31. αναςκαφικαι ερευναι ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠίΝΑΞ 216

α. Οΐκ. Πλάτη. ’Οφιοειδής πήλινος άγωγός τής αρχαίας όδοϋ Ρ31 καί πήλινος άγωγός
τής όδοϋ Ρ17.

β. Οΐκ. Πλατή. Τοίχος προσόψεως άρχαίου κτηρίου επί τής όδοϋ Ρ17. Λήψις άπό Ν.
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ΠίΝΑΞ 216 ΠΑΕ I960.— 31. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ερευναι εις ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

α. Οίκ. Πλάτη. Μολύβδινος σωλήν ύπό τούς πήλινους άγωγούς τής όδοϋ Ρ17.

β. Οίκ. Σολούνια. Ή οδός Ρ39α μετά των πλακών στεγά- 
σεως τοϋ υπονόμου αυτής.
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β. Οΐκ. Παπαχριστοδούλου. ’Ανατολικόν οριον της όδοϋ Ρ39α.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:16 EEST - 34.211.113.242



ΠίΝΑΞ 218 ΠΑΕ I960.— 31. αναςκαφικαι ερευναι εις την ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

α. Οίκ. Παπαχριστοδούλου. 'Ο υπόνομος της όδοϋ Ρ39α. 
Λήψις άπό Β.

β. Οίκ. Παπαχριστοδούλου. 'Ο βόρειος τοίχος της όδοϋ Ρ3β. Λήφις απο Ν.
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β
α - β. Οίκ. Σολούνια. ’Όστρακα μεγαρικών σκύφων έκ τοϋ υπονόμου τής όδοϋ Ρ3α.
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ΠίΝΑΞ 220 ΠΑΕ 1960. — 31. αναςκαφικαι ερευναι ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

α. Οίκ. Παπαχριστοδούλου. ’Αναθηματικόν άνάγλυφον έκ 
της καταπατήσεως τής άρχαίας όδοϋ Ρ3β.

β. Οίκ. Παπαχριστοδούλου. Τμήμα αναγλύφου 
έκ τραπέζης προθέσεως.
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ΠΑΕ 1960. — 31. αναςκαφικαι ερευναι εις ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠίΝΑΞ 221

α. Οίκ. Σολούνια. Οι μεταξύ των οδών Ρ3α καί Ρ3β άρχαΐοι τοίχοι. Λήψις άπο Α.

β. Ξενοδ. «'Ήλιος». Γενική όάτοψις των άνασκαφών. Δεξιά ή άρχαία όδος Ρ29β.
Λήψις άπό Ν.
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ΠΙΝΑΞ 222 ΠΑΕ 1960. — 31. αναςκαφικαι ερευναι εις ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

,. Ο
ίκ

. Σ
ολ

ού
νι

α.
 Κο

νι
άμ

ατ
α έ

κ τ
ής

 ύπ
ογ

είο
υ δ

εξ
αμ

εν
ής

.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:16 EEST - 34.211.113.242
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ΠίΝΑΞ 224 ΠΑΕ 1960. — 31. αναςκαφικαι ερευναι εις την ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
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ΠίΝΑΞ 226 ΠΑΕ 1960. — 31. αναςκαφικαι ερευναι εις την ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

α. Ξενοδ. «'Ήλιος». Λεοντοκεφαλή έκ των κονιαμάτων τής έπιχώσεως του βορειο- 
τέρου υπογείου συγκροτήματος.

β. Ξενοδ. «Ήλιος». Ό βορειότερος χώρος του έν πίν. 223 είκονιζομένου τμήματος
τής άνασκαφής.
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ΠίΝΑΞ 228 ΠΑΕ I960. — 31. αναςκαφικαι ερευναι εις ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
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Πιναξ 230 ΠΑΕ 1960. — 31. αναςκαφικαι ερευναι εις την πολιν της ΡΟΔΟΥ

Άνασκαφή εντός ζώνης άκροπόλεως Ρόδου. Ψηφιδωτόν δάπεδον 
παλαιοχριστιανικού κτηρίου.
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