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Και κατά τό παρόν έτος έξετελέσθησαν άνασκαφαί εντός μελλόντων νά 
οΐκοδομηθοΰν οικοπέδων της πόλεως Ρόδου καί έμελετήθησαν λείψανα άρχαίων 
οδών κυρίως, έν μέρει δέ καί παρόδιων οικοδομημάτων έντός τής πόλεως, έκτος 
δέ ταύτης λείψανα άρχαίων τάφων. Κατά τάς άνασκαφάς ταύτας έλαβον ενερ
γόν μέρος οί Έπιμεληταί ’Αρχαιοτήτων κ. Γρηγ. Κωνσταντινόπουλος καί Δίς 
Κάντω Φατούρου.

ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

Λόγω τής κατά τό παρελθόν έτος διαπιστώσεως τής όδοϋ Ρ26 καί των παρ’ 
αυτήν οικοδομικών λειψάνων έντός τοϋ οικοπέδου του ’Αργυρίου Σωτηρο- 
πούλου, παρά την οδόν Πίνδου1, συνεχίσθησαν αί άνασκαφικαί έ'ρευναι νοτιώ- 
τερον, έντός τοΰ οικοπέδου Σοφιανού Πανοπούλου.

Κατά τήν άνασκαφήν ταύτην διεπιστώθη ή πρός Νότον συνέχισις τής όδοϋ 
Ρ26 καί έμελετήθησαν οικοδομικά λείψανα τμήματος μεγάλης ελληνιστικής 
οικοδομής.

Τής οικοδομής ταύτης άπεκαλύφθησαν δύο μεγάλοι παρά τήν οδόν χοίροι, 
ό βορειότερος έκ τών οποίων πλάτους άπό Β. πρός Ν. 6 μ., μήκους από Α. πρός 
Δ. 10 μ. περίπου διηρεΐτο δι’ενός άπό Β. πρός Ν. τοίχου ΜΝ (παρένθετος 
πίν. Α) εις ενα μικρόν πρός τήν οδόν διάδρομον καί τό δυτικώς αύτοΰ δωμάτιον.

Ό διάδρομος έπεκοινώνει άμέσως μετά τοΰ νοτίου μεγάλου δωματίου, μή
κους άπό Α. πρός Δ. 9.85 μ., πλάτους άπό Β. πρός Ν. 5.10 μ., τό δάπεδον τοϋ 
οποίου, ώς καί τοΰ διαδρόμου, έκαλύπτετο διά λευκοΰ ψηφιδωτού διασοιθέντος 
κυρίως εις τά άκρα.

"Ομοιον ψηφιδωτόν δάπεδον εις τό δυτικώς τοΰ διαδρόμου δωμάτιον δέν 
διεπιστώθη, άντί τούτου δέ 0.20 μ. ύψηλότερον άπεκαλύφθη, διασωθέν κατά 
μέγα μέρος, χαλικόστρωτον δάπεδον, σύνηθες εις τάς άρχαίας Ροδιακάς οικο
δομάς1 2, διακεκοσμημένον όμως διά σειρών έγχρώμων, συνδεομένων μεταξύ 
των διά ταινιών, κύκλων.

Οί κύκλοι άπετελοΰντο έκ δύο σειρών μελανών χαλίκων καί μιας μεταξύ

1 ΠΑΕ 1958, σ. 238.
2 ΠΑΕ 1951, σ. 232, είκ. 8.
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ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΠΙΝΑΞ A

’Αρχαία εύρεθέντα έντύς τοϋ οικοπέδου Πανοπούλου παρά τήν όδδν Ρ 26.
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τούτων έρυθράς, όμοιοι χρωματισμοί δέ ύπηρχον καί εις τάς συνδεούσας τούς 
κύκλους ταινίας (πίν. 159α). Παρόμοιον δι’ έγχρώμων διακοσμήσεων χαλι- 
κόστρωτον δέν εχει μέχρι σήμερον άνακαλυφθή εις Ρόδον.

Άνατολικώτερον καί συγκεκριμένως εις το άνατολικώς τού ’Ορφανοτρο
φείου Θηλέων, παρά τήν διασταύρωσιν των οδών Ρ. Φεραίου καί Έλ. Βενιζέ- 
λου άλσος, κατά γενομένην έκσκαφήν προς οΐκοδόμησιν τής Σχολής Του
ριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, άπεκαλύφθη ή προς Β. συνέχεια τής κατά 
τό 1957 νοτιώτερον μελετηθείσης όδοΰ Ρ38.

Το πλάτος τής όδοΰ ταύτης μετρηθέν μεταξύ τής προς Δυσμάς άνασκα- 
φείσης, έλληνιστικής πιθανώς, οικοδομής καί λειψάνων τής θεμελιώσεως τής 
έναντι ταύτης οικοδομής, εύρέθη 9.30 μ. ήτοι οσον περίπου ύπελογίσθη κατά 
τήν άνασκαφήν τού οικοπέδου Παπαδημητρίου κατά τό 19571.

Κατά τήν προς Άνατολάς έξ άλλου προέκτασιν τής όδοΰ Β. ’Ηπείρου, έντός 
τοΰ άνασκαφέντος χώρου του άλσους, άπεκαλύφθη θεμελίωσις, εις τον βράχον 
έσκαμμένου τοίχου, μήκους 15.20 μ., σχηματίζοντος κανονικήν γωνίαν μέ τον 
τοίχον τον άποτελοΰντα τό εις τήν θέσιν ταύτην δυτικόν δριον τής όδοΰ Ρ38.

’Επειδή δέν έκρίθη σκόπιμον νά κοπούν περισσότερα δένδρα τοΰ άλσους καί 
επειδή τελεκώς δέν έπετράπη ή οΐκοδόμησις τής Σχολής Τουριστικών ’Επαγ
γελμάτων, ή άνασκαφή προς απόλυτον διαπίστωσιν τής ύπάρξεως ένταϋθα 
όδοΰ καί καταμετρήσεως τοΰ πλάτους αυτής άνεβλήθη δι’ εύθετώτερον χρόνον. 
Πάντως άναφέρεται ενταύθα, ότι, ως έκ τών γενομένων μετρήσεων συνάγεται, 
αΰτη συμπίπτει προς τήν εις τό προκαταρκτικόν σχέδιον σημειουμένην οδόν Ρ62, 
ήτις διασταυρώνει τήν Ρ31 εις τό υπέρ τά άρχαΐα νεώρια ρωμαϊκόν τετράπυ- 
λον, δυτικώς τοΰ 'Ιστορικού καί ’Αρχαιολογικού 'Ιδρύματος Δωδεκάνησου.

Τό άποκαλυφθέν. έντός τοΰ άλσους τούτου άρχαΐον κτήριον καλύπτει τήν 
εκτασιν σχεδόν ένός οίκοδομικοΰ τετραγώνου τής άρχαίας Ρόδου εχον μήκος 

άπό Β. προς Ν. προσόψεως επί τής όδοΰ Ρ38 54.80 μ.
Πρόκειται πιθανώς περί τών θεμελίων ελληνιστικής οικίας, ήτις ύπέστη 

πολλάς μετασκευάς, ή άνασκαφή τής όποιας άνεβλήθη δι’ εύθετώτερον χρόνον.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΙΙΟΛΕΩΣ

Δυτικώτερον τής παρά τήν οδόν Καναδά τό 1958 άποκαλυφθείσης άρ
χαίας όδοΰ Ρ35α καί συγκεκριμένως έντός τοΰ οικοπέδου Ίωάννου Βαρελη, 
έπί τής διασταυρώσεως τής όδοΰ Βενετοκλέων προς τήν όδόν Κοδριγκτώνος, 
έμελετήθη θεμελίωσις τοίχου άρχαίας προσόψεως, φρεάτιον καί στρώσεις άνή- 
κουσαι πιθανώς εις άγνωστον μέχρι τοΰδε άρχαίαν όδόν.

1 ΙΙΑΕ 1957, σ. 130.
2 I. Δ. ΚΟΝΤΗ, Συμβολή εις τήν μελέτην τής ρυμοτομίας τής Ρόδου, Ρόδος 1951, 

πίν. I και II, ώς καί έν AM 73, 1958, σ. 157. πίν. 3 καί 4.
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Εις άπόστασιν 2.65 μ. δυτικώς τοϋ δυτικοΰ σκάμματος τής οίκοδομηθεί- 
σης οικίας Βαρέλη καί άπδ βάθους 1.55 μ. υπό τήν έπιφάνειαν τοϋ οικοπέδου 
άπεκαλύφθη τμήμα τοίχου (παρένθετος πίν. Β) κατευθύνσεως άπό Β. προς Ν. 
μήκους 4.85 μ. Έκ τοϋ τοίχου τούτου άπεκαλύφθησαν τρεις λιθόπλινθοι καί ή 
έναρξις των λιθοπλίνθων, των άποτελουσών τήν προς Β. καί Ν. συνέχισιν τοϋ 
αρχαίου κτηρίου.

Έφαπτόμενον τής Α. πλευράς τοϋ έν λόγω τοίχου άπεκαλύφθη φρεάτιον 
έκτων συνήθως εντός των άρχαίων οδών εις Ρόδον άπαντώντων1, κανονικού 
παραλληλογράμμου σχήματος, έξ άργών λίθων, των οποίων ή εσωτερική 
έπιφάνεια είχε λειανθή, κεκαλυμμένον άνωθεν διά δύο κατά μήκος λιθοπλίνθων 
(πίν. 159β). Έπί τοϋ τοίχου υπήρχε κανονική εγκοπή (πίν. 160α) προς άπο- 
χέτευσιν έντός τοϋ φρεατίου των έκ τής οικίας ύδάτων.

Διαστάσεις φρεατίου 0.80 μ. X 0.90 μ., βάθος 0.70 μ.
Άνατολικώς τοϋ έν λόγφ τοίχου καί φρεατίου εύρέθη διαφορετικής ποιό- 

τητος χώμα, τό όποιον παρέσχε τήν έντύπωσιν, δτι προέρχεται έκ διαλελυ- 
μένων οδοστρωμάτων άρχαίας όδοΰ.

Δυτικώς τοϋ τοίχου υπήρχε σκληρόν στρώμα, έπί τοϋ οποίου διεσώζοντο 
ψηφίδες μωσαϊκού δαπέδου.

Αί άνωτέρω παρατηρήσεις όδηγοΰν εις τήν σκέψιν, δτι άνατολικώς τοϋ 
τοίχου τούτου διήρχετο άρχαία οδός κατευθύνσεως άπό Β. πρός Ν., τό δυτικόν 
δριον τής όποιας άπέχει άπό τοϋ δυτικοΰ ορίου τής πρός Άνατολάς παραλλή
λου, τής Ρ35α (οδός Καναδά), 227.70 μ.

Επειδή δμως νοτιοανατολικώτερον τοϋ ως άνω τοίχου άπεκαλύφθη παρά 
τήν ΝΔ. γωνίαν τής οικοδομής Βαρέλη καί έτερος έξ άκατεργάστων λίθων τοί
χος, κατευθύνσεως έπίσης άπό Β. πρός Ν., ό όποιος εύρίσκετο έντός τοϋ πλά
τους τής άρχαίας όδοΰ καί έπειδή τά οδοστρώματα εύρέθησαν λίαν διαλελυ- 
μένα, ή δπαρξις τής ως άνω όδοΰ άναφέρεται μετ’ έπιφυλάξεως, έλπίζεται δέ, 
δτι αυτή θά καταστή δυνατόν νά διαπιστωθή πλήρως κατά τήν οΐκοδόμησιν τών 
νοτιώτερον τής οικοδομής Βαρέλη οικοπέδων.

ΒΟΡΕΙΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 

Η ΑΡΧΑΙΑ ΟΔΟΣ ΡΙβ

Κατά τήν έκσκαφήν θεμελίων πρός οΐκοδόμησιν τής οικίας Εμμανουήλ 
Παπαϊωάννου, έπί τής όδοΰ Βασιλόπαιδος Μαρίας άρ. 34, άπεκαλύφθη τμήμα 
άρχαίας όδοΰ ΡΙβ, περί τής οποίας γίνεται λόγος κατωτέρω.

Έν άρχή σημειοΰται, δτι εις τό καταρτισθέν σχεδιογράφημα τών οδικών

1 ΠΑΕ 1955, σ. 270 και πίν. 103α. 1957, σ. 130, πίν. 61β, 62β.
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ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΠΙΝΑΞ Β

’Αρχαίος τοίχος καί φρεάτιον άποκαλυφθέντα εις θεμελίωσιν οικίας Έμμ. Βαρέλη
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ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΠΙΝΑΞ Γ

’Αρχαία οδός Ρ 1β άποκαλυφθεΐσα υπό την θεμελίωσαν οικίας Εμμ. Παπαϊωάννου έν Ρόδω.
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άξόνων της Ρόδου1, εκ τοϋ άξονος της σήμερον ονομαζόμενης όδοϋ Δηλ- 
μπεράκη, τής έποχής τής τουρκοκρατίας, ήτις διασχίζει, κατά μήκος άπό Α. 
προς Δ. τήν συνοικίαν «Νεοχώριον», ύπετέθη ή δπαρξις άρχαίας όδοΰ σημειω- 
θείσης εις τό προκαταρτισθέν σχέδιον ύπό τό σήμα Ρ2. Ή άπόστασις ταύτης 
άπό τής κατωτέρω μελετωμένης όδοϋ ΡΙβ είναι πολύ μικροτέρα των μέχρι 
τοΰδε γνωστών καί ως έκ τούτου ή δπαρξις της κατά τήν άρχαιότητα είναι 
λίαν άμφίβολος.

Έκ τής όδοΰ ΡΙβ άπεκαλύφθησαν τμήματα οδοστρωμάτων, ό τοίχος τής 
προσόψεως τής εις τήν θέσιν ταύτην άρχαίας οικοδομής, ό άποτελών καί τό 
νότιον χείλος τής άρχαίας όδοΰ, καί λείψανα έκ των συνήθως εις τάς άρχαίας 
οδούς τής Ρόδου άπαντώντων φρεατίων (παρένθετος πίν. Γ).

'Υπό τό Β. θεμέλιον τής οικοδομής Παπαϊωάννου καί άπό βάθους 2.05 μ. 
ύπό τήν επιφάνειαν τοΰ οικοπέδου άπεκαλύφθη τοίχος κατευθύνσεως άπό Α. 
προς Δ., άποτελούμενος έκ σειράς κατά μήκος τεθειμένων λιθοπλίνθων, σωζό- 
μενος, κυρίως κατά τό δυτικόν καί τό άνατολικόν άκρον τοΰ οικοπέδου, εις δψος 
τριών δόμων (πίν. 161). 'Ο τοίχος ουτος έσκάφη συνολικώς εις μήκος 17.56 μ. 
Τό δψος καί τών τριών δόμων ήτο 1.35 μ., τό μέγιστον δέ πλάτος αύτοΰ 
0.85 μ., έπάτει δέ επί έρυθροΰ άργιλώδους χώματος, ύπό τό όποιον υπήρχε 
μελανόχρουν χώμα, έξ ύπάρξεως πιθανώς έλους προ τής οίκοδομήσεως εις τήν 
θέσιν ταύτην.

'Ο άνώτερος δόμος κατά τήν βορείαν προς τήν άρχαίαν οδόν πλευράν αύτοΰ, 
έ'φερε λείψανα έξέργου (πίν. 160β), ήτο δέ γενικώς έπιμεμελημένης κατα
σκευής ένώ άπεναντίας αί λιθόπλινθοι τών δύο ύποκειμένων δόμων ήσαν άδρώς 
εΐργασμέναι.

Τά οδοστρώματα, τά όποια εύρέθησαν άπό βάθους 0.74 μ. ύπό τήν επιφά
νειαν τοΰ οικοπέδου καί είχον δψος 2μ., κατά μέν τό άνώτερον μέρος αύτών 
ήσαν μαλακά καί εύθρυπτα, έσκληρύνοντο δέ εις τό δψος περίπου τοΰ άνωτέρου 
δόμου λαμβάνοντα τήν ύφήν τής καλής ποιότητος οδοστρωμάτων τών οδών 
τής άρχαίας Ρόδου.

Τών σκληρών τούτων οδοστρωμάτων έμετρήθησαν εις !ν σημεΐον 
(πίν. 162), δπου ή σκαφή ήτο δυνατόν νά προχωρήση εις βάθος, τρεις στρώ
σεις συνολικού δψους 0.60 μ. περίπου.

Έκ τοΰ μεγάλου πάχους τών οδοστρωμάτων εικάζεται, δτι ή ύπό μελέτην 
αρχαία οδός εύρίσκετο έν λειτουργία ίσως μέχρι καί τής έποχής τής Υπποτο- 
κρατίας.

Λόγω τών ύπερκειμένων ύλικών καί τής ύπάρξεως άπό Α. προς Δ. τοίχου 
τής τουρκοκρατίας δέν κατέστη δυνατόν νά διαπιστωθή τό δλον πλάτος τής

1 1. Δ. ΚΟΝΤΗ, «Ρυμοτομία», έ.ά. σ. 20 καί πίν. I καί II.
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έν λόγω όδοΰ εΐμή μόνον μέχρι 3.40 μ. 'Οπωσδήποτε όμως συνεχίζεται καί 
πέραν του σημείου τούτου.

Δύο φρεάτια έκ των συνήθως εις τάς αρχαίας οδούς τής Ρόδου άπαντών- 
των1 άπεκαλύφθησαν έντός τής άρχαίας όδοϋ ΡΙβ.

Τό πρώτον Φ1, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, εύρεθέν εις άπό- 
στασιν 12.80μ. δυτικώς τοϋ Δ. ρείθρου του πεζοδρομίου τής όδοϋ Βασιλόπαι- 
δος Μαρίας, είχε καταστραφή προ τής άφίξεως τής ήμετέρας 'Υπηρεσίας 
πλήν τοϋ δυτικοΰ του τοίχου καί μικρού τμήματος τής ΒΔ. του γωνίας. 'Ο τοί
χος ούτος (πίν. 163α) άπετελεΐτο έξ ήμικατειργασμένων λίθων, των οποίων ή 
έσωτερική έπιφάνεια ήτο ομαλή, τά δέ μεταξύ των άρμών των λίθων κενά 
έπληροΰντο διά μικρών λιθαρίων. Τό φρεάτιον τοΰτο έφήπτετο τής βόρειας 
πλευράς τοϋ τοίχου τής προσόψεως. Τό πλάτος τής διασωθείσης δυτικής πλευ
ράς ήτο 0.90 μ., τό δέ βάθος τοϋ φρεατίου 1.18 μ.

Τό ετερον φρεάτιον Φ2, άπέχον 10.50 δυτικώς τοϋ δυτικοΰ ρείθρου τής 
όδοΰ Βασιλόπαιδος Μαρίας καί 1.20 βορείως τής Β. πλευράς τοϋ άρχαίου 
τοίχου ήτο πυραμιδοειδοΰς σχήματος (πίν. 163β) καί παραλληλογράμ
μου βάσεως, διαστάσεων άπό Β. προς Ν. 0.88 μ., άπό Α. προς Δ. 1.04 μ., 
βάθους 1.70 μ.

'Ότι τό φρεάτιον τοΰτο έδέχετο τά έκ τής παρακείμενης οικίας ΰδατα άπε- 
δείχθη έξ άποχετευτικοΰ άγωγοΰ, άποκαλυφθέντος εις την θέσιν ταύτην.

ΝΟΤΙΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

Εις τό τέρμα τής όδοΰ Θ. Σοφούλη, βορείως τοΰ καφενείου ’Άγκυρα, κατά 
την έκτέλεσιν εργασιών προς διευθέτησιν τοΰ Δ. πεζοδρομίου τής όδοΰ Θ. Σο
φούλη, άνεσκάφη τμήμα τής άρχαίας όδοΰ Ρ20. Ή οδός αΰτη εις τό προκα- 
ταρτισθέν σχεδιογράφημα τών οδικών άξόνων τής Ρόδου1 2 ύπετέθη ώς πιθανή 
έκ σωζομένου τμήματος δρόμου παρά τό άρχαΐον Στάδιον.

Διά τής γενομένης μικράς άνασκαφικής έρεύνης διεπιστώθησαν τά κάτωθι:
1) Στρώσεις πλάτους 6.64 μ., τό όποιον ίσοΰται προς τό πλάτος τής όδοΰ 

δεδομένου, ότι τά οδοστρώματα έκόπτοντο κανονικώς εις τό νότιον χείλος, ένώ 
τό Β. ώρίζετο ακριβώς διά κατωτέρω περιγραφομένου πεζοδρομίου καί πά
χους συνολικοΰ 1.33 μ.

Αί στρώσεις αύται εύρέθησαν εις πέντε σαφώς διακρινόμενα μεταξύ των 
στρώματα, τό άνώτατον έκ τών όποιων, πάχους 0.63 μ., ήρχιζεν άπό βάθους 
0.78 μ. ύπό την έπιφάνειαν τοΰ οικοπέδου, ή οποία εις τήν θέσιν ταύτην εύρί- 
σκετο 2.10 μ. ύπέρ τό κατάστρωμα τής όδοΰ Θ. Σοφούλη. Τό στρώμα τοΰτο 
άνήκει πιθανώς εις τήν μεσαιωνικήν οδόν, ή όποια συνέχισε νά λειτουργή έπί

1 Βλ. άνωτέρω σ. 191, ύποσ. 1.
2 I. Δ. ΚΟΝΤΗ, «Ρυμοτομία», &.ά. σ. 18 καί πίν. I καί II.
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ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΠΙΝΑΞ Δ

ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ θ Ε Μ. ΙΟΦΟΥΛΜ

Τάφοι παρά τό τέρμα της δδοϋ Θ. Σοφούλη.
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της ύποκειμένης αρχαίας όδοϋ. Διά τον λόγον τούτον ή ύφη τοϋ οδοστρώματος 
τούτου διέφερεν αίσθητώς τής ύφής των υποκειμένων στρωμάτων.

Τό δεύτερον στρώμα, πάχους 0.10 μ., το τρίτον, πάχους 0.19 μ., τό τέ
ταρτον, πάχους 0.08 μ., καί τό πέμπτον, πάχους 0.30 μ., τής συνήθους συστά- 
σεως των οδοστρωμάτων των άρχαίων οδών, άπετέλουν προφανώς τα οδοστρώ
ματα τής άρχαίας όδοϋ.

Εις τό ύψος τοϋ πεζοδρομίου τής όδοϋ Θ. Σοφούλη καί άκριβώς εις τό Β. 
χείλος τής άρχαίας όδοϋ Ρ20, εύρέθη σειρά λιθοπλίνθων έκ λαρτίου λίθου, έπι- 
μελοϋς κατασκευής, παρέχουσα τήν έντύπωσιν πεζοδρομίου τής εποχής πιθα
νώς τής Ρωμαιοκρατίας.

ΑΠΟΚΑΛΤΨΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΠΟΝΟΜΩΝ

Νοτιοανατολικώτερον τοϋ σημείου δπου άνευρέθη ή ώς άνω άρχαία οδός 
καί συγκεκριμένως εντός τοϋ οικοπέδου Ν. Φραράκη, νοτίως τής νέας όδοϋ 
άπό 'Αγίου Ίωάννου προς τέρμα Θ. Σοφούλη, κατά τήν εκσκαφήν τών θεμε
λίων τής οικίας, άπεκαλύφθησαν δύο υπόνομοι.

Τοϋ νοτιωτέρου, κατευθύνσεως άπό Β.ΒΑ. προς Ν.ΝΔ., ό πυθμήν εύρέθη 
εις βάθος 2.10μ. ύπό τήν έπιφάνειαν τοϋ οικοπέδου, ένώ τοϋ βορειοτέρου κα
τευθύνσεως άπό ΒΑ. προς ΝΔ. εύρέθη εις βάθος 2.35 μ.

ΓΙαρά τό γεγονός δτι ύπέρ τούς ύπονόμους τούτους εύρέθησαν ούχί εις 
καλήν κατάστασιν στρώσεις, έκληφθεΐσαι κατ’ άρχήν ώς άνήκουσαι εις άρχαίαν 
οδόν, ώς καί πήλινοι ύδρευτικοί σωλήνες, λόγω άνεπαρκείας οικονομικών μέ
σων, έπειδή δεν κατέστη δυνατόν νά γίνη εκτεταμένη άνασκαφή εις τήν θέσιν 
ταύτην, δεν διεσαφίσθη, έάν πρόκειται περί άρχαίας όδοϋ.

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΪ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΟΔΟΤ

Κατά τά τέλη τοϋ παρελθόντος έτους καί τάς άρχάς τοϋ παρόντος ό Δήμος 
Ρόδου προέβη εις τήν έκτέλεσιν έργασιών έπεκτάσεως τοϋ ύδραγωγείου εις 
τήν έκτος τοϋ σχεδίου πόλεως περιοχήν, έξ άφορμής τών όποιων άπεκαλύφθη, 
άμέσως νοτίως τοϋ τέρματος τής όδοϋ Θ. Σοφούλη, εν συγκρότημα έκ 15 συνο- 
λικώς ήμικατεστραμμένων, ύστεροελληνιστικών πιθανώς, τάφων, όμοιας κα
τασκευής προς τούς παλαιότερον άνασκαφέντας εις άπόστασιν 500 περίπου 
μέτρων νοτίως τοϋ τέρματος Σ. Σοφούλη1 (παρένθετος πίν. Δ).

Έκ τών τάφων τούτων διεσώθη τό έκ μή κανονικών πωρίνων πλακών δα- 
πεδον καί τμήματα τών τοίχων τών παρειών (πίν. 164).

Παρόμοιας κατασκευής τάφοι, ήτοι εξ συνεχόμενοι κατά πλάτος διά θολω
τής έν μέρει σωζομένης, καλύψεως, συλημένοι καί κατεστραμμένοι, έπίσης

1 A. Majuri, Nuova silloge epigrafica di Rodi e Cos, σ. 120 κ.έξ.
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άπεκαλύφθησαν εις Κορακόνερον, άνατολικώς τοί μεγάλου συγκροτήματος 
των τάφων τής Άκανδιας (πίν. 165).

Οι τάφοι ούτοι διαστάσεων 2.45 μ. περίπου, πλ. 1.02 καί ΰψ. 1.50 μ. κα- 
τεσκευασμένοι διά κανονικών πωροπλίνθων καί φέροντες έσωτερικώς υδραυ
λικόν κονίαμα, άποτελοΰν μέρος μεγάλου νεκροταφείου, του οποίου ή σκαφή 
δεν είναι προς τδ παρόν έπείγουσα.

Ενεπίγραφοι ή μή στήλαι, όστεοθήκαι ώς καί βάθρα ή έπιτύμβιοι βωμοί, 
εύρέθησαν σποραδικώς κατά την τοποθέτησιν των υδραυλικών σωλήνων, τήν 
δημοσίευσιν τών όποιων ετοιμάζει 6 παρά τή Εφορεία ’Αρχαιοτήτων Δωδε- 
κανήσου Επιμελητής Γρηγ. Κωνσταντινόπουλος.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΝΤΗΣ
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α. Οίκόπεδον Πανοπούλου. Τά δάπεδα των άνασκαφέντων χώρων.
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ΠίΝΑΞ 160 ΠΑΕ 1959 —29. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΡΟΔΟΤ

α. Οίκόπεδον Βαρέλη. Εγκοπή προς διοχέτευσήν των εκ τής άρχαίας οικίας 
ύδάτων έντός του φρεατίου.

β. Ή έξωτερική πλευρά του άπό Α. προς Δ. τοίχου του άποτελουντος 
τό νότιον όριον τής όδοΰ Ρΐβ.
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'Ο άπό Α. προς Δ. τοίχος, ό άποτελών το νότιον δριον τής όδοϋ ΡΙβ. Λήψις απο Δ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:47:39 EEST - 34.211.113.242



ΓΙΐΝΛΞ 162 ΠΑΕ 1959.—29. ΑΝΑΣΚΛΦΑί ροδοτ
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β. Το φρεάτιον Φ2 της όδοϋΡΙβ. ’Άποψις άπο ΒΔ.
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ΠίΝΑΞ 164 ΠΑΕ 1959.—29. αναςκαφαι ροδοτ

Τάφοι παρά τό τέρμα της όδοΰ Θ. Σοφούλη.
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Τάφοι άποκαλυφθέντες είς θέσιν Κορακόνερο Ιν Ρόδω.
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