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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Τήν ’Εφορείαν διηύθονε κατά τό 1963 ή ύπο- 
γραφομένη. 'Υπηρέτησε δέ είς αυτήν ή Έπιμε- 
λήτρια Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων δ. Μυρτάλη 
Άχειμάστου καί ό ’Επιμελητής Κλασσικών ’Αρ
χαιοτήτων κ. ’Ιωάννης Παπαποστόλου. Κατά τό 
έτος τοΟτο συνέχισε τήν παραμονήν του ως ύπό- 
τροφος είς τήν Γερμανίαν ό ’Επιμελητής ’Αρχαιο
τήτων κ. Γρηγόριος Κωνσταντινόπουλος, ό ό
ποιος έν συνεχεία είργάσθη εις τήν Κεντρικήν 
Υπηρεσίαν.

I. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Αί άνασκαφικαί έργασίαι είς τήν πάλιν τής 
Ρόδου διήρκεσαν καθ’ όλον τό έτος 1963, έξετε- 
λέσθησαν δέ ύπό τής ΰπογραφομένης καί ύπό 
τήν έποπτείαν τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοΰ ’Αρχαιο
τήτων κ. Ί. Δ. Κοντή, διά δαπάνης τής ’Αρχαιο
λογικής Υπηρεσίας. Έβοήθησεν ή Έπιμελήτρια 
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων δ. Μ. Άχειμάστου, 
ό ’Επιμελητής Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων κ. Ί. 
Παπαποστόλου καί ή έκτακτος έπιστημονική 
βοηθός δ. Δ. Σαφαρίκα. Σχέδια τών άνασκαφών 
έξετέλεσεν ή άρχιτέκτων δ. Γ. Μίχα.

Αί άνασκαφαί έξετελέσθησαν κυρίως είς Ιδιω
τικά οίκόπεδα, περί τά 50, είς τά όποια άνεφά- 
νησαν άρχαϊα λείψανα κατά τήν διάνοιξιν θε
μελίων πρός οίκοδόμησιν οικιών.

1. Βορεία περιοχή τής πόλεως

ΟΙκόπεδον Ξένης Γανωτάκη παρά τήν 
διασταύρωσιν τών όδών 28ης ’Οκτωβρίου καί 
Γρίβα, εύρισκόμενον νοτίως τής άρχαίας όδοϋ 
Ρ21. Είς τό οίκόπεδον τοΟτο άπεκαλύφθησαν λεί
ψανα άρχαίων οικήσεων. ’Ολίγα λείψανα οική
σεων εύρέθησαν έπίσης καί είς τό οίκόπεδον Μεχ- 
μέτ Μ α ρ α σ λ ή παρά τήν όδόν ’Εθελοντών 
Δωδεκανησίων, ή οποία διέρχεται άνατολικώς 
τής άρχαίας όδοϋ Ρ39“ .

Οίκόπεδον 'Αθανασίου καί Τσαμπίκου Κ α - 
ραγιάννη παρά τήν όδόν 25ης Μαρτίου,

1. Ή σημείωσις των όδών διά Ρ καί ένός άριθμοΟ άναφέ- 
ρεται είς τό διάγραμμα τών άρχαίων όδών τής Ρόδου, τό 
παρεχόμενον είς Ί. Δ. Κοντή, Συμβολή είς τήν μελέτην τής 
ρυμοτομίας τής Ρόδου, Ρόδος 1954, παραπεμπομένην κατω
τέρω ώς Ρυμοτομία Ρόδου, καί τοϋ ίδιου: ZumAntiken Stadt- 
bauplan von Rhodos, AM 73 (1958) πίν. Ill καί IV, παραπεμ
πομένην κατωτέρω ώς AM.

Περί τών άρχαίων όδών, ώς καί περί τών παλαιοτέρων 
άνασκαφών, αί όποΐαι άναψέρονται είς τήν παροϋσαν έκθε- 
σιν, βλ. έπίσης είς Ί. Δ. Κοντή, Άνασκαφικαί έρευναι είς 
τήν πόλιν τής Ρόδου, Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας 
παραπεμπόμενα κατωτέρω ώς ΠΑΕ, 1951 - 1956.

άριθ. 11, ευρισκόμενον δυτικώς τής άρχαίας όδοϋ 
Ρ39“ καί πάλιν νοτίως τής άρχαίας όδοϋ Ρ2. Πλήν 
τών λειψάνων άρχαίων οίκήσεων άπεκαλύφθη 
διά πρώτην φοράν τμήμα άρχαίας όδοϋ (Πίν.
541 α ) άγούσης άπό Α. πρός Δ., είς τήν όποιαν 
έδόθη τό σήμα Ρ2 δ. Ή όδός αΰτη ή όποια είχεν 
ένδεκα συνήθη όδοστρώματα έξηρευνήθη είς 
μήκος 13.85 μ. Τό πλάτος της μετρηθέν άσφαλώς 
μεταξύ τών θεμελίων τών παρακειμένων οικιών 
είναι 4.83 μ. Είς τόν Πίν. 541 β παρέχεται χα
ρακτηριστική διά τόν τρόπον τής κατασκευής 
τών τοιχωμάτων φωτογραφία φρέατος.

Οίκόπεδον Σεκελλ. Ψαρομπά παρά τήν 
διασταύρωσιν τών όδών ’Αλεξάνδρου Διάκου 44 
καί Γρίβα, δυτικώς τής άρχαίας όδοϋ Ρ38. Είς 
τό οίκόπεδον τοΰτο διεπιστώθη ή συνέχισις τής 
έντός τοϋ οίκοπέδου Καραγιάννη άνακαλυφθεί- 
σης άρχαίας όδοϋ Ρ2δ .

ΟΙκόπεδον Γεωργ. Ό ρ φ α ν ο ΰ καί Κωνσταν
τίνου Παλιοόρη παρά τήν όδόν ’Αλεξάνδρου 
Διάκου 51, εύρισκόμενον πλησίον τής δυτικής ά- 
κτής τής πόλεως ( Ψαροπούλα) καί μεταξύ τών 
άρχαίων όδών Ρ2 καί Ρ3. Καί είς τό οίκόπεδον τού
το διεπιστώθη ή συνέχισις τής άρχαίας όδοϋ Ρ2δ .

Οίκόπεδον Σάββα Κακού παρά τήν όδόν 
Γρίβα, δυτικώς τής άρχαίας όδοϋ Ρ38. Εύρέθη- 
σαν λείψανα οίκιών, έκ τών όποιων παρέχεται 
είς τόν Πίν. 542α χαρακτηριστικόν δείγμα 
έλληνιστικής τοιχοποιίας. Είς τό βόρειον τμήμα 
τοϋ οικοπέδου διεπιστώθη έπί μήκους 14.20 μ. ή 
συνέχισις τής άρχαίας όδοϋ Ρ2, ή όποια βαίνει 
άπό Α. πρός Δ. Καθ’ όλον τό άποκαλυφθέν μή
κος τής όδοϋ εύρέθη ύπόνομος όρθογωνίου το
μής, έσωτερικοϋ πλάτους 0,90 καί ϋψους 0,95 
μ. καλυπτομένης διά μεγάλων πωροπλίνθων (Πίν.
542 β ). Τά τοιχώματά της, πάχους 0,50 μ., είναι 
έκτισμένα έπίσης διά πωροπλίνθων ποικίλων 
διαστάσεων (Πίν. 543 α). Τό πλάτος τής όδοϋ 
κατά συμπερασμόν συνάγεται είς 5.34 μ. Κάτο- 
ψις τοϋ άνασκαφέντος χώρου παρέχεται είς τό 
Σχέδ. 1.

Οίκόπεδον Σεβαστής καί Μερκούριού Π α - 
παστεφάνου παρά τήν όδόν 28ης ’Οκτωβρίου 
24, εύρισκόμενον δυτικώς τής άρχαίας όδοϋ Ρ38. 
Είς τό οίκόπεδον τοΰτο εύρέθησαν λείψανα οι
κήσεων. 'Ομοίως λείψανα οίκήσεων καί τμήμα 
τής άρχαίας όδοϋ Ρ2 εύρέθησαν είς τό οίκόπεδον 
Γεωργίου Άσπράκη παρά τήν όδόν ’Αμερι
κής 39.

Οίκόπεδον Λ ο υ ϊ ζ ί δ η παρά τήν όδόν Λο
χαγού Φανουράκη, εύρισκόμενον άνατολικώς τής 
άρχαίας όδοϋ Ρ38 καί βορείως τής Ρ2« . Είς τήν 
τομήν σκάμματος πρός έπέκτασιν τής οικίας άνε-
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φάνη ή άκρα ψηφιδωτού έκ μικρών φυσικών χα- 
λίκων, συνεχιζομένου είς μήκος 2.30 μ. Λόγω 
όπερκειμένου βόθρου δέν κατέστη δυνατή ή πε
ραιτέρω έξερεύνησις.

ΟΙκόπεδον Φωκά Παπανικήτα παρά τήν

πρός Δ. (Σ χ έ δ. 2‘ Π ί ν. 544). Είς τόν πρώτον 
στοίχον από βορρά σφζονται τρεις βάσεις, είς 
τόν δεύτερον δύο, είς τόν τρίτον τρεις καί είς τόν 
τέταρτον δύο2. Αί πωρόπλινθοι, αί σχηματίζουσαι 
τάς βάσεις, έχουν διαστάσεις άπό 1.40 x 0,75 χ

οδόν Γρίβα άριθ. 31, εύρισκόμενον μεταξύ τών 
άρχαίων όδών Ρ2 καί Ρ2δ . Είς τό οίκόπεδον τού
το άπεκαλύφθησαν τοίχοι άκανόνιστοι δημιουρ- 
γούντες άσαφείς χώρους, αύλακες όρθογωνίου 
τομής, έσωτερικώς έπικεχρισμέναι δΡ υδραυλι
κού κονιάματος καί μεγάλοι λάκκοι έντός τών ό
ποιων άνευρέθησαν πολλοί τεθραυσμένοι όξυπύ- 
θμενοι άμφορεΐς.

Οίκόπεδον άδελφών Δημητρίου καί Ίωάννου 
Τσουβαλά μεταξύ τών όδών Εθνάρχου Μα
καρίου καί 25ης Μαρτίου. Σημαντικώτατα είναι 
τά ευρήματα τού άνατολικοΰ μέρους τού οικοπέ
δου, τά όποια καταλαμβάνουν τά δύο τρίτα περί
που τού συνόλου. Συγκεκριμένως άνεκαλύφθη- 
σαν τά λείψανα τεσσάρων στοίχων όρθογωνίων 
βάσεων έκ μεγάλων πωροπλίνθων σψζομένων άπό 
ένός μέχρι τριών δόμων, μέ κατεύθυνσιν άπό Α.

0,50 μ. έως 1.55 x 0,80 χ 0,55 μ. έκάστη, έπαλλή- 
λως δέ είναι τοποθετημένοι έναλλάξ κατά τό μή
κος καί τό πλάτος των ( Π ί ν. 543 β).

Αί βάσεις στηρίζονται έπί τού φυσικού έδά- 
φους, τό όποιον άλλαχοΰ σύγκειται έξ έρυθροϋ 
χρώματος, άλλαχοΰ δέ έκ στρώματος άργιλλώδους, 
έπικαθημένου έπί έτέρου άμμώδους στρώματος.

Ή σφζομένη άνω έπκράνεια τών βάσεων εύρί- 
σκεται άπό 3.47 έως 4.27 μ. βαθύτερον τού κατα
στρώματος τής συγχρόνου όδοΰ Εθελοντών Δωδε- 
κανησίων.

Μεταξύ τού πρώτου καί τού δευτέρου στοίχου 
τών βάσεων άπεκαλύφθη λιθόστρωτον άκαθορί- 
στου έποχής.

2. Ή δυτικωτέρα τών δύο τελευταίων βάσεων εύρίσκεται 
κάτωθεν μεταγενεστέρου τοίχου, είναι δέ όρατόν μικρόν μό
νον μέρος της.
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Λείψανα όμοιων βάσεων είχον άποκαλυφθή 
καί κατά τήν οίκοδόμησιν τοΰ άπό νότου παρα
κειμένου ξενοδοχείου Cairo Palace. Έκεΐ όμως, 
λόγφ των όρων τής έκτελεσθείσης έργασίας πρό 
15ετίας περίπου καί κυρίως λόγφ τής ταχείας έκ- 
σκαφής μέ μηχανικά μέσα, δέν είχεν έγκαίρως 
γνωσθή ή άνεύρεσίς των, ώστε νά έξερευνηθή τό 
οίκόπεδον. Ή συνέχισις τών βάσεων καί βορειό- 
τερον, όπως έπίσης καί ή θέσις τοΰ οίκοπέδου 
Τσουβαλα είς άπόστασιν 136 μ. περίπου άπό τής 
προκυμαίας τοΰ άρχαίου «μικροΰ λιμένος» τοΰ 
Μανδρακίου3 καθιστοΰν βέβαιον ότι πρόκειται 
περί έγκαταστάσεων σχετιζομένων πρός τόν άρ- 
χαίον τοΰτον λιμένα, ό όποιος, ώς γνωρίζομεν, 
ήτο πολεμικός4. Υπενθυμίζεται σχετικώς ότι 
καί νοτιώτερον καί συγκεκριμένως όπισθεν τοΰ 
Άρχαιολογικοΰ ’Ινστιτούτου καί παρά τό βό
ρειον τέρμα τής όδοϋ Ρ31 έχουν άποκαλυφθή πα- 
λαιότερον σημαντικά λείψανα τοΰ περίφημου νεω
ρίου τής πόλεως5 6. Ή καλυτέρα διατήρησις τών 
λειψάνων είς τό τμήμα τοΰτο δίδει είς ήμάς τήν 
μορφήν, τήν όποιαν πρέπει νά είχον τά υποστυ
λώματα καί είς τό οίκόπεδον Τσουβαλα. Τά όρ- 
θογώνια ταΰτα θεμέλια πρέπει νά έστήριζον όρ- 
θογωνίους έπίσης πεσσούς έκ τών συνήθων είς 
παραλιμενίους έγκαταστάσεις νεωρίων, σκευο
θηκών, άποθηκών κλπ. Σχετικώς υπενθυμίζεται 
ότι παρόμοιοι πεσσοί εις άνάλογον διάταξιν ύ- 
πήρχον καί είς τάς περιφήμους λιμενικάς εγκα
ταστάσεις τοΰ Πειραιώς, ώς αύται είναι γνωσταί 
έκ τών άποκαλυφθέντων λειψάνων τών νεωρίων* 
καί τής οικοδομικής έπιγραφής τής Σκευοθήκης 
τοΰ Φίλωνος7.

Όμοιοι πεσσοί ΰποβαστάζοντες τήν στέγην 
μεγάλου, άποθηκευτικοΰ πιθανώς, οικοδομήμα
τος άπεκαλύφθησαν καί είς τό άνατολικόν μέ
ρος τής πόλεως τής Ρόδου κατά τήν άνασκαφήν 
τοΰ 1957*. Μετά τήν άποκάλυψιν τών σημειωθέν- 
των λειψάνων εις τό οίκόπεδον Τσουβαλα έπιβε- 
βαιώνεται ή γενομένη ύπόθεσις ότι αί έγκαταστά- 
σεις τοΰ νεωρίου έξετείνοντο είς όλην τήν έκ- 
τασιν τής παραλίας τοΰ «μικροΰ λιμένος»8 9.

3. Πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν δτι δ λιμήν έχει προσχωθή 
καί δτι γενικώς ό νεώτερος τεχνικός σχηματισμός τής προ
κυμαίας έχει σημαντικώς άλλάξει τά δρια μεταξύ ξηράς καί 
θαλάσσης.

4. Βλ. Ί. Δ. Κοντή, AM 73 (1958) σ. 154 και ΠΑΕ 1953, 
σ. 279, ύποσ. 2.

5. Βλ. Ί. Δ. Κοντή, AM 73 (1958) σ. 153.
6. W. Judeich, Topographie von Athen* (1931), σ. 439.
7. IG II2 1668. Βλ. βιβλιογραφίαν RE 201 (1941), 56 κ. έ. 

λ. Philon, προσθ. Κ. Jeppesen, Paradeigmata 1958, 69 κ. έ.
8. Βλ. Ί. Δ. Κοντή, ΠΑΕ 1957, σ. 132, πίν. 64 α καί β.
9. Βλ. Ί. Δ. Κοντή, AM 73 (1958) σ. 153.

Ώς πρός τήν πιθανήν χρονολόγησιν τών άνευ- 
ρεθέντων λειψάνων σημειώνεται ότι ή άνασκα- 
φεΐσα έπίχωσις ήτο διατεταραγμένη, ύπήρχον 
όμως παρά τάς βάσεις τών πεσσών άφθονα ό
στρακα κλασσικής έποχής, άναγόμενα είς τήν 
πρώτην οικοδομικήν φάσιν τής πόλεως τής Ρό
δου. Χαρακτηριστικά δείγματα τοιούτων όστρά- 
κων παρέχονται είς τόν Πίν. 545 α - β.

Είς τό δυτικόν μέρος τοΰ οίκοπέδου Τσουβαλά, 
κατέχον περίπου τό εν τρίτον τοΰ συνόλου, άπε
καλύφθησαν τά είς τό Σ χ έ δ. 2 καί Πίν. 544 
διακρινόμεναλείψανα. Συγκεκριμένως άπεκαλύφθη 
όπόνομος όρθογωνίου άνοίγματος (έσωτερικοΰ 
ΰψους 1.15 περίπου καί πλάτους 0,50 μ.), κατε- 
σκευασμένη διά πωρολίθων διαφόρων μεγεθών, 
ή όποια βαίνει άπό Α. πρός Δ. Παρά τήν υπόνο
μον ταύτην άπεκαλύφθη όρθογώνιον κτίσμα έκ 
μεγάλων κυρίως λιθοπλίνθων εις δύο δόμους. Τοΰ 
κτίσματος τούτου σφζεται όλόκληρος ή δυτική 
πλευρά μήκους 8.10 μ., ένφ ή νοτία, βαίνουσα πα- 
ραλλήλως πρός τήν ύπόνομον καί είς άπόστασιν 
0,20 μ. άπό ταύτης, σφζεται είς μήκος 3.40 μ., ή 
δέ βορεία είς μήκος 3.20 μ.

Είς τό δυτικόν τοΰτο τμήμα τοΰ οίκοπέδου καί 
εις μεγάλην εκτασιν άπεκαλύφθησαν συνολικώς 
όκτώ έπάλληλα όδοστρώματα τής συνήθους είς 
τήν πόλιν τής Ρόδου συστάσεως, πάχους έκάστου 
άπό 0,13 έως 0,50 μ., έκ τών όποιων τό κατώ- 
τατον ήδράζετο έπί έρυθροΰ χώματος. Έπί τοΰ 
έκτου έκ τών κάτω όδοστρώματος ήδράζετο έξ 
όλοκλήρου τό προαναφερθέν κτίσμα καί ή ύπό- 
νομος.

Τά άνωτέρω λείψανα καί ώς έκ τής κατασκευής 
των καί τών πέριξ αύτών εΰρημάτων άλλά καί 
έκ τοΰ όψηλοτέρου έπιπέδου, είς τό όποιον έδρά- 
ζονται έν σχέσει πρός τάς βάσεις τών πεσσών 
τοΰ νεωρίου, φαίνεται ότι άνήκουν είς έποχήν 
μεταγενεστέραν, κατά τήν όποιαν ίσως δέν ύφί- 
στατο πλέον ώς ώργανωμένη έγκατάστασις τό 
νεώριον καί γενικώς αί πολεμικοί έγκαταστάσεις 
τοΰ «μικροΰ λιμένος»10.

Ή θέσις τής όπονόμου εις άπόστασιν 31.80 μ. άπό 
τής άπό νότου παραλλήλου όδοΰ P2P καί 31.40 μ. 
άπό τής άπό βορρά παραλλήλου όδοΰ Ρ2δ, καθώς 
καί τά άνευρεθέντα όδοστρώματα, θά έδικαιολό- 
γουν τήν ύπόθεσιν ότι ή ύπόνομος άνήκει είς 
άρχαίαν όδόν, βαίνουσαν άπό άνατολών πρός 
δυσμάς11. Έάν δέ ληφθή ύπ’ όψιν καί τό είς μή
κος 20 περίπου μέτρων άποκαλυφθέν καί είς σχε-

10. Βλ. Ί. Δ. Κοντή, Ρυμοτομία Ρόδου σ. 9.
11. Ή μέτρησις έγένετο άπό τών κεντρικών άξόνων τών 

όδών καί τής υπονόμου.
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Σχέδ. 2. Οίκόπεδον άδελφών Τσουβαλα, παρά τόν μικρόν λιμένα
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δόν ευθείαν γραμμήν καταλήγον άνατολικόν δριον 
όδοστρωμάτων, τό όποιον έχει κατεύθυνσιν άπό 
Β. προς Ν. καί άπέχει12 36.90 μ. άπό τοϋ αξονος 
τής άπό δυσμών παραλλήλου όδοϋ Ρ39α, τότε θά 
έδικαιολογεΐτο έπίσης καϊ ή ύπόθεσις ότι έντεϋ- 
θεν διήρχετο έτέρα άρχαία οδός, κάθετος πρός 
τήν προηγουμένην. ’Αλλά καί τά λείψανα αύτά 
δέν είναι σαφή καί ή άμεσος γειτνίασις τής θέ- 
σεως πρός τάς σημειωθείσας έγκαταστάσεις τοϋ 
νεωρίου, τοϋ όποιου ή μορφή καί τό άπό δυσμί&ν 
δριον δέν είναι γνωστά, μάς ύποχρεώνουν νά εί- 
μεθα έπιφυλακτικοί έπί τοϋ προκειμένου. Τό τε
λικόν συμπέρασμα πρέπει νά άναβληθή, έως δτου 
έξερευνηθοϋν άλλα παρακείμενα ή άπομεμακρυ- 
σμένα οικόπεδα, τά όποια νά εύρίσκωνται εις τήν 
προέκτασιν τών ύποτιθεμένων αύτών όδών.

2. Κεντρική περιοχή τής πόλεως

Οίκόπεδον ’Αφροδίτης Σ α μ π ά ν η παρά τήν 
όδόν Παύλου Μελά, εύρισκόμενον μεταξύ τών 
άρχαίων όδών Ρ27« καί Ρ28α . Εις τό οίκόπεδον 
τοϋτο άπεκαλύφθη εις μήκος 24.60 μ. άρχαία ό- 
δός ( Π ί ν. 546 α ) βαίνουσα άπό άνατολών πρός 
δυσμάς, ή όποια έταυτίσθη πρός τήν Ρ10. Τό πλά
τος της, ώς διεπιστώθη μεταξύ τών λειψάνων τών 
παρακειμένων τοίχων, είναι 11.30 μ. Τό μέχρι 
τοϋδε άνασκαφικώς έξακριβωθέν άλλαχού πλά
τος τής όδοϋ Ρ10 είναι 11.40 μ.13. Τής έν λόγω 
όδοΰ σφζονται εξ όδοστρώματα έν δλφ. ’Εντός 
αύτών άπεκαλύφθησαν έξ σειραί πηλίνων κυλιν
δρικών άγωγών, έκ τών όποιων ή μία σειρά σφ- 
ζεται είς μέγιστον μήκος 10.95 μ. Δύο έκ τών έν 
λόγφ άγωγών εύρίσκονται είς βάθος 0,50 μ. άπό 
τήν ύψηλοτέραν σφζομένην στρώσιν τής όδοϋ, 
οί δέ ύπόλοιποι τέσσαρες είς βάθος 0,80 μ. άπό 
τήν ιδίαν στρώσιν. ’Επίσης άπεκαλύφθησαν δύο 
όχετοί όρθογωνίου τομής, έκ τών όποιων ό είς 
μέ τοιχώματα έπικεχρισμένα διά κορασανίου 
καί τρίτος γωνιώδους τομής, σχηματιζόμενος έκ 
κεράμων.

’Επί τοϋ νοτίου τμήματος τής έν λόγφ όδοϋ άπε
καλύφθησαν τοίχοι έξ άκανονίστων κυρίως λί
θων, προερχόμενοι έκ κατασκευών, αί όποϊαι 
έγιναν είς μεταγενεστέρας καταπατήσεις τής όδοϋ. 
Είς τό κατώτερον τμήμα τοίχου μιάς τών μεταγε
νεστέρων τούτων κατασκευών εύρέθη έντειχι-

12. Ένταϋθα ή μέτρησις έγένετο άπό τοϋ άνατολικοϋ όρίου 
τοϋ όδοστρώματος, διότι λόγφ τής ύπερκειμένης συγχρόνου 
όδοϋ ’Εθελοντών Δωδεκανησίων δέν κατέστη δυνατόν νά 
έξερευνηθοϋν είς δλον τό πλάτος των τά όδοστρώματα καί 
συνεπώς νά καθορισθή οίοσδήποτε άξων.

13. Βλ. Ί. Δ. Κοντή, AM 73 (1958) σ. 149.

σμένος ό είς τόν Π ί ν. 546 β είκονιζόμενος κορ
μός μαρμάρινου άγάλματος.

Είς έτέραν έκ τών μεταγενεστέρων τούτων κα
τασκευών εύρέθη έντειχισμένη ή είς τόν Π ί ν. 
547 α είκονιζομένη γυναικεία κεφαλή έκ πωρο
λίθου, βψους 0,405 μ., έπί τής έπιφανείας τοϋ προ
σώπου καί τής κόμης τής όποιας διατηρούνται 
ίχνη κονιάματος14.

Οίκόπεδον Κλεάνθους Παπασταμάτη νο- 
τίως τής όδοϋ Πίνδου, ή όποια άντιστοιχεΐ πρός 
τήν άρχαίαν όδόν Ρ5. Ό άνασκαπτόμενος χώρος 
εύρίσκεται μεταξύ τών όριζοντίων ( βορράς - νό
τος ) άρχαίων όδών Ρ26 καί Ρ26ύ έπί άνδήρου, 
έξ έκείνων εις τά όποια σχηματίζεται ή έλαφρά 
κλιτύς τοϋ δυτικοϋ μέρους τής πόλεως. Κατά τήν 
άνασκαφήν διεπιστώθη ή διέλευσις τής άπό δυ- 
σμών πρός άνατολάς άγούσης καθέτου όδοϋ Ρ10, 
ή όποια καί άποτελεϊ τό νότιον όριον τοϋ οίκο
πέδου. Παραλλήλως πρός τήν όδόν άνεσκάφη 
μερικώς, είς μήκος 31.72 μ., έπιμήκης κατασκευή, 
πλάτους 4.42 μ., τής όποίας οΐ τοίχοι είναι προ
φανώς κατεσκευασμένοι είς δύο περιόδους (ύ- 
στεροκλασσικήν ή έλληνιστικήν καί ρωμαϊκήν ). 
Τό είδος τής κατασκευής ταύτης, ή όποια δι’ έγ- 
καρσίων τοίχων ύποδιαιρεϊται είς διαμερίσματα, 
ώς καί ή άκριβής μορφή της μόνον μετά τήν συμ- 
πλήρωσιν τής άνασκαφής είναι δυνατόν νά δια
πιστωθούν. ’Από δυσμών ή έν λόγφ κατασκευή 
συνεχίζεται δι’ έτέρας παραλλήλου πρός τό ύπερ- 
κείμενον άνάλημμα τής όδοΰ Ρ26ϊ . Ή κατασκευή 
αΰτη έλάχιστα μόνον έξηρευνήθη κατά τό πα
ρόν έτος. ’Εντός τοϋ χώρου τοϋ όριζομένου διά 
τών κατασκευών τούτων άνεσκάφη μερικώς έπίσης 
ορθογώνιος δεξαμενή, έσωτερικοϋ μήκους 9 
καί πλάτους 6.20 μ., τής όποίας τά τοιχώματα, 
πάχους 0,48 μ., είναι κατεσκευασμένα έπιμελώς 
διά μεγάλων λιθοπλίνθων καί έπικεχρισμένα διά 
καλής ποιότητος ύδραυλικοϋ κονιάματος. Με
ταξύ τών έντός τής δεξαμενής έρριμμένων λί
θων καί παρά τήν ΝΑ. γωνίαν της άνευρέθη καί 
ή είς τόν Π ί ν. 547 β παρεχομένη εικονιστική 
κεφαλή ίουλιοκλαυδιανής έποχής καί πιθανώ- 
τατα Αύγούστου15.

14. Ή έλλειψις τοϋ μαρμάρου κατέστησε τούς Ροδίους 
ικανούς είς τήν γλυπτικήν έπεξεργασίαν τοϋ έγχωρίου, μέ
τριας ποιότητος πώρου μέ κονίαμα. Τό καλύτερον σωζόμε- 
νον δείγμα είναι τό έλληνιστικόν άναθηματικόν άνάγλυφον 
μέ σκηνήν θυσίας, τό εύρισκόμενον είς τό Μουσείον τής 
Ρόδου, Βλ. Clara Rbodos II (1932) σ. 47, είκ. 23.

15. Πρβλ. τήν άρκετά κατεστραμμένη ν κεφαλήν Αύγού
στου τοϋ τύπου Primaporta, ή όποία άνευρέθη είς Κών, 
Clara Rhodos IX (1938) είκ. 41. Έπίσης τήν κεφαλήν Αύγού
στου έκ Τροίας, Frederik Poulsen, Romische Privatportrats 
und Prinzbildnisse, είκ. 29.
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Διά τήν σημασίαν τοϋ όλου άνδήρου, τοϋ ό
ποιου ή έξερεύνησις θά συνεχισθη κατά τά έπό- 
μενα έτη, άναφέρεται καί ή άνεύρεσις άλλης κε
φαλής τής Ιδίας έποχής, πιθανώς Τιβερίου, κατά 
τήν άνασκαφήν τοϋ 195816.

ΟΙκόπεδον Φλουρίτσας Χατζημανώλη 
παρά τήν όδόν Πίνδου (Ρ5 ), εύρισκόμενον με
ταξύ των άρχαίων όδών Ρ27 καί Ρ27“ : Εντός τοϋ 
οίκοπέδου τούτου και εϊς βάθος 1.15 μ. άπό τής 
έπιφανείας του άπεκαλόφθη τμήμα ύστεροελληνι- 
στικοΰ πιθανώς ψηφιδωτοϋ πολύ καλής ποιότη- 
τος έκ μικρών ψηφίδων. Τοϋτο φέρει διακόσμη- 
σιν έκ συνεχοϋς διπλής σπείρας ( Laufender Hund) 
λευκοϋ καί μελανοϋ χρώματος και έρυθράς ται
νίας ( Π ί ν. 547 γ). Τό ψηφιδωτόν τοϋτο συνε
χίζεται κάτωθεν ύπερκειμένης συγχρόνου οί- 
κίας, διά τοϋτο καί δέν κατέστη δυνατή ή πλή
ρης άποκάλυψίς του.

ΟΙκόπεδον Άνδρέου Εμμανουήλ παρά 
τήν όδόν Χειμάρρας, εύρισκόμενον έπί τής άρ- 
χαίας όδοϋ Ρ38 καί παρά τήν διασταύρωσίν της 
πρός τήν Ρ12. Συνεχισθη ή έρευνα νοτίως τοϋ 
κατά τό παρελθόν έτος άνασκαφέντος χώρου καί 
άπεκαλύφθη είς μήκος 20 περίπου μέτρων με
γάλη ύπόνομος, ή όποια άνήκει είς τήν άπό 
βορρά πρός νότον βαίνουσαν άρχαίαν όδόν Ρ38. 
Τό έσωτερικόν ΰψος τής υπονόμου είναι 1.42 μ. 
περίπου, τό πλάτος 0,70 έως 0,75 μ. Τά τοιχώμα- 
τά της είναι κατεσκευασμένα έκ μεγάλων έπιμε- 
λώς είργασμένων άνομοίου μεγέθους λίθων, ή δέ 
κάλυψίς της άποτελεΐται έκ μεγάλων λιθοπλίν- 
θων όριζοντίως τοποθετημένων, διαστάσεων έ- 
κάστης άπό 1.34 x 0,70 x 0,45 έως 1.15 χ 0,60 χ 
0,52 μ.

Έπί τής όδοϋ καί έκατέρωθεν τής ύπονόμου 
άπεκαλύφθησαν έξ όδοστρώματα. ’Εντός τοϋ δευ
τέρου όδοστρώματος και τοϋ τετάρτου έκ τών 
άνω εύρέθησαν πήλινοι άγωγοί, έκ τών όποιων 
ό δεύτερος είς μήκος 7 μέτρων. Τό πλάτος τής 
άρχαίας όδοϋ δέν κατέστη δυνατόν νά διαπιστω- 
θή, λόγφ τών ύπερκειμένων οίκιών. Είναι όμως 
γνωστόν έξ άνασκαφών είς άλλα σημεία τής πό- 
λεως17 ότι τοϋτο φθάνει τά 9.30 μ.

ΟΙκόπεδον Στεφάνου Δαμιανοϋ παρά τήν 
όδόν Χειμάρρας άριθ. 4, ευρισκόμενον βορειοδυ- 
τικώς τής διασταυρώσεως τών άρχαίων όδών Ρ12 
και Ρ38 καί συνεχόμενον άπό δυσμών πρός τό ΟΙ
κόπεδον Εμμανουήλ. Ήρευνήθη ό χώρος δυ- 
τικώς τοϋ κατά τό παρελθόν έτος άνασκαφέντος 
καί άπεκαλύφθη ή συνέχεια τοίχων πάχους 1.10

16. Βλ. Έργον Άρχ. Έτ., 1958, σ. 173, είκ. 180.
17. Βλ. Ί. Δ. Κοντή, AM Ι.ά. σ. 148.

μ. έκ μεγάλων λιθοπλίνθων, τοποθετημένων μέ 
τό μήκος των κατά τήν έννοιαν τοϋ πλάτους τοϋ 
τοίχου, είς ένα, δύο καί ένιαχοΰ είς τρεις δόμους. 
Περισσότερος λόγος περί τών κτισμάτων θά εί
ναι δυνατόν νά γίνη μετά τήν πλήρη έξερεύνη- 
σιν αύτών.

ΟΙκόπεδον Άλή Σ ο ϊ χ ά ν παρά τήν όδόν 
Θεμιστοκλέους Σοφούλη (Ρ27), εύρισκόμενον 
μεταξύ τών άρχαίων όδών Ρ12 καί Ρ13. Συνε- 
χίσθη ή κατά τό παρελθόν έτος άρξαμένη άνα- 
σκαφή, ή όποια είχε σκοπόν τήν διεξοδικήν έξε- 
ρεύνησιν τοϋ χώρου τοϋ οίκοπέδου, ένεκα τής 
άνευρέσεως παλαιότερον λειψάνων μνημειακού 
κτηρίου παρά τήν άνατολικήν πλευράν τοϋ οίκο- 
πέδου, έπί τής όδοϋ Θεμιστοκλέους Σοφούλη 
(Ρ27 )18. Κατά τό παρόν έτος άνευρέθησαν έτε
ροι βωμοί καί βάσεις έκ λαρτίου λίθου ένεπίγρα- 
φοι κ.ά. Δέν άπεκαλύφθησαν όμως λείψανα κτί- 
σματος.

Λείψανα οικήσεων εύρέθησαν έπίσης είς τό 
οίκόπεδον Μιχαήλ Βαγιανοΰ παρά τήν όδόν 
Διαγοριδών Ρ15, εύρισκόμενον μεταξύ τών άρ
χαίων όδών Ρ26Ρ καί Ρ27Ρ καί είς τό οίκόπεδον 
Λυσάνδρου Φ ρ α ρ ά κ η παρά τήν προσφάτως 
άνοιγεΐσαν όδόν Kennedy, εύρισκόμενον δυτι- 
κώς τής όδοϋ Ρ27β καί μεταξύ τών όδών Ρ5 καί 
Ρ5α·

Οίκόπεδον Παντελή Κωσταρίδη παρά 
τήν διασταύρωσίν τών όδών Παύλου Μελά καί 
Βορείου Ηπείρου, εύρισκόμενον βορείως τής 
άρχαίας όδοϋ Ρ5Ρ καί μεταξύ τών άρχαίων όδών 
Ρ27“ καί Ρ28“·

Κατά τήν έκσκαφήν θεμελίων πρός οίκοδόμη- 
σιν άνεφάνησαν άκανόνιστοι λαξεύσεις καί όπαί 
έπί τοϋ βραχώδους έδάφους (Π ί ν. 548 α). Κα
τόπιν άνασκαφικής έρεύνης άπεκαλύφθη περί τό 
μέσον τοϋ οίκοπέδου καί κατά τό δυτικόν ήμισυ 
αότοϋ όρθογώνιον άνοιγμα μήκους 5.27 καί 
πλάτους 1 - 1.15 μ. προσηνατολισμένον άπό 
δυσμών πρός άνατολάς. ’Από τοϋ δυτικοϋ άκρου 
τοϋ έν λόγφ άνοίγματος έκκινεΐ κλϊμαξ λαξευμέ- 
νη έντός τοϋ βράχου καί κατερχομένη μέ κατεύ- 
θυνσιν πρός άνατολάς (Π ί ν. 548 β). Αΰτη 
καταλαμβάνει όλόκληρον τό πλάτος τοϋ άνοί
γματος, άποτελεΐται δέ έξ έννέα βαθμιδών, ύψους 
0,24 καί πλάτους 0,30 μ. έκάστης. Ή τελευταία 
πρός τά κάτω βαθμίς της έδράζεται έπί έπιπέδου 
εύρισκομένου είς βάθος 3.65 μ. άπό τής έπιφα
νείας τοϋ προαναφερθέντος όρθογωνίου άνοίγμα
τος. Καί άπό τών τριών πλευρών τοϋ χώρου είς

18. Βλ. Ί. Δ. Κοντή, ΠΑΕ 1954, σ. 345· 1955, σ. 270 καί 
AM 73 (1958), σ. 153.
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τον όποιον όδηγεϊ ή κλϊμαξ έκκινοΟν στοαί 
λαξευμέναι έντός τού πωρώδους βράχου, μέ κα- 
τεύθυνσιν άντιστοίχως πρός νότον, πρός βορ- 
ραν καί πρός άνατολάς, έχουσαι τήν όροφήν κα- 
μαροειδώς λαξευμένην ( Π ί ν. 549 α).

Εις τό έξωτερικόν τμήμα τής νοτίας 
στοάς (Πίν. 549 β), ή όποια έχει πλάτος 
2.80, μήκος 3 καί μέγιστον ΰψος 2.25 μ. άνε- 
καλύφθησαν έντός τής έπιχώσεως δύο μαρμάρινα 
άγαλμάτια. Έκ τούτων τό εν (Πίν. 550 α ) είκο- 
νίζει γυναικείαν μορφήν φέρουσαν πέπλον, "Αρ- 
τεμιν πιθανώτατα19, είναι δέ άκρωτηριασμένον 
κατά τάς κνήμας, τάς χεϊρας καί τήν κεφαλήν 
(βψος σφζόμενον 0,38 μ.), τό δε έτερον (Πίν. 
550β) κορμόν έφήβου γυμνοΟ, έχοντος έπί των νώ
των έρριμμένην χλαμύδα (βψος σφζόμενον 0,29 μ.).

Εις τήν δυτικήν πλευράν τής νοτίας στοάς 
υπάρχει έπί τοΟ βράχου άκανόνιστον άνοιγμα, 
τό όποιον όδηγεϊ πρός έτέραν στοάν, λαξευμένην 
έπίσης έντός τοϋ βράχου, άλλ’ εις έπίπεδον κατά 
δύο μέτρα χαμηλότερον τής προαναφερθείσης. 
Ή δευτέρα αύτη στοά, πλάτους 1.20, ύψους 
2.30 καί μήκους 6.50 μ., έχει κατεύθυνσιν έπίσης 
άπό βορρά πρός νότον, ή δέ όροφή της είναι μάλ
λον έπίπεδος λαξευμένη. Ή δυτική καί ή ανατο
λική κατακόρυφος παρειά της δέν είναι εις έπί
πεδον έπιφάνειαν λαξευμένη, ώς συμβαίνει μέ 
τάς όμοιας των ύπολοίπων στοών, άλλα φέρει 
λαξεύσεις κατακορύφους, εις τρόπον ώστε σχημα
τίζονται έπτά πεσσοί, πλάτους άπό 0,50 έως 0,55 
καί πάχους άπό 0,17 έως 0,20 μ. έκαστος. Ή έν 
λόγφ στοά κάμπτεται καί κατά τά δύο άκρατης 
πρός δυσμάς. Τό νότιον σκέλος της έξηρευνήθη 
εις μήκος 5.30 μ., συνεχίζεται όμως έτι περαιτέ
ρω, τό δέ βόρειον εις μήκος 5.65 μ., όπου μάλλον 
τερματίζεται.
Ήβορεία στοά (Πίν. 552 α) έχει πλά

τος 2.65, μήκος 3.50, μέγιστον ύψος 2.35 μ. Εις 
τό βάθος αύτής άνεκαλύφθη μικρόν άγαλμα 
’Ασκληπιού (Πίν. 551α), άκρωτηριασμένον 
κατά τήν κεφαλήν καί τόν δεξιόν βραχίονα. Φέ
ρει ίμάτιον, τό όποιον άφήνει άκάλυπτον τό άνω 
ήμισυ τού κορμού πλήν τού αριστερού ώμου. 
Στηρίζεται διά τής άριστεράς χειρός έπί ράβδου, 
εις τήν όποιαν είναι περιειλιγμένος όφις. Τό σω- 
ζόμενον ύψος τού άγάλματος είναι 0,49 μ. Πλη
σίον τού άγάλματος αύτού εύρέθησαν τρεις μι
κροί μαρμάρινοι κεφαλαί (Πίν. 551 β ), έκ των 
όποιων ή μία είκονίζει άνδρικήν γενειοφόρον 
μορφήν (Ζεύς;), έχει δέ ύψος 0,14 μ., ένώ αί 
δύο άλλαι ποριστούν γυναικείας μορφάς ύψ. 0,13

19. Πρβλ,. άνάλογα είς Clara Rhodos II (1932) σ. 16, είκ. 
6-7.

καί 0,08 μ. Έπίσης εύρέθη άνδρικόν είδώλιον 
έκ στεατίτου, τού όποιου σφζεται μόνον ό κορμός 
βψους 0,09 μ.

Ή άνατολική στοά (Πίν. 552 β) ό- 
μοιάζουσα πρός σήραγγα, έχει πλάτος 0,80, βψος 
2.45 μ., είναι δέ λαξευμένη ούχί είς όριζόντιον έπί
πεδον, ώς αί προηγούμενοι, άλλ’ έχει κατεύθυνσιν 
κατωφερή. Ή στοά αύτη έξηρευνήθη είς μήκος 15 
μ. Πέραν τού σημείου τούτου, ένθα υπάρχει ευρύς, 
άκανονίστου σχήματος, χώρος, πλάτους περίπου 
3.60 μ. καί μήκους περίπου 7 μ., πλήρης χωμάτων, 
δέν κατέστη δυνατόν νά προχωρήση ή έρευνα, λό- 
γφ τού έπικινδύνου τής εργασίας. Κατέστη όμως 
δυνατόν νά διαπιστωθή ότι ή στοά προχωρεί καί 
έτι βαθύτερον πρός άνατολάς. Τό δάπεδον τής 
έν λόγφ στοάς άποτελούν 23 βαθμίδες, λαξευμέ
ναι έντός τού βράχου (Πίν. 554 α). Αύται είναι 
λίαν έφθαρμέναι, έκ δέ τού τρόπου τής φθοράς 
των κατά τό μεσαϊον τμήμά των συμπεραίνεται 
πολύ συχνή χρήσις τής σήραγγος.

Είς τήν έπίχωσιν τών στοών πλήν τών άναφερ- 
θέντων άγαλματίων εύρέθησαν πολλά όστρακα 
χονδροειδών άγγείων, τά πλεϊστα μέ όριζοντίας 
ραβδώσεις, ρωμαϊκής έποχής. Υπάρχουν έπί
σης όστρακα περγαμηνών πινακίων μέ παχέα τοι
χώματα. Σποραδικώς έμφανίζονται καί τινα πα- 
λαιότερα έλληνιστικά, ώς έν κανθάρου μέ παχέα 
τοιχώματα καί ραβδώσεις.

'Ως πρός τό είδος τής όλης κατασκευής σημει- 
οϋται, ότι πρόκειται προφανώς περί μέρους τού 
υδραγωγείου τής πόλεως καί είδικώτερον περί 
ύδρομαστευτικής κατασκευής έξ έκείνων, αί ό- 
ποΐαι ύπάρχουν είς πλεϊστα μέρη έντός καί πέριξ 
τής πόλεως. Είς τήν έν λόγφ περιοχήν άνάλογοι 
κατασκευαί ύπάρχουν ύψηλότερον έπί τής άκρο- 
πόλεως καί χαμηλότερον έπί τής κλιτύος. Μο
λονότι ή έρευνα έπεξετάθη ύπογείως καί πέραν 
τής έκτάσεως τού οικοπέδου, έν τούτοις δέν είναι 
δυνατόν νά έξαχθοΰν τελικά συμπεράσματα. Καί 
τούτο διότι ή ύδραυλική έγκατάστασις γενικώς 
τής Ρόδου καί ιδιαιτέρως έντός τής περιοχής τής 
πόλεως δέν κατέστη δυνατόν νά μελετηθή είς 
τό σύνολόν της, παρ’ δλον ότι έχουν κατά και
ρούς άνακαλυφθή πολλά τμήματα τής έγκατα- 
στάσεως αύτής.

Ώς πρός τά άνευρεθέντα ειδώλια παρατηρεΐται 
ότι όμοια εύρίσκονται συχνά είς τήν περιοχήν 
αύτήν τής πόλεως, είναι δέ πιθανόν ότι παρεσύρ- 
θησαν μετά τής έπιχώσεως έντός τών στοών.

3. Περιοχή έντός τής παλαιός πόλεως Ρόδου

Οΐκόπεδον Μαχμούτ Χασάπογλου παρά 
τήν όδόν Πλάτωνος 22, εύρισκόμενον μεταξύ τών
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άρχαΐων όδών Ρ12 καί Ρ5 καί παρά τήν όδόν Ρ32. 
ΕΙς τό οΐκόπεδον τοϋτο άπεκαλύφθησαν τά λεί
ψανα έκτεταμένου μεσαιωνικού κτηρίου καί άφθο
να τεμάχια πινακίων τοΰ τύπου των λεγομένων 
λινδιακών, ώς καί άλλα εύρωπαϊκής προελεύσεως,

τής έπκρανείας τής όδοϋ Κολοκοτρώνη τοίχος 
βαίνων άπό άνατολών πρός δυσμάς, μήκους 14 μ., 
ό όποιος άποτελεΐται έκ μεγάλων λιθοπλίνθων, 
διαστάσεων έκάστης 1.35 x 0,55 χ 0,50 μ., σιρζο- 
μένων είς τεσσαρας δόμους. Βορείως τού άνωτέ-

Σχέδ. 3. Οίκόπεδον Μαρίας Φαρμακίδη, παρά τήν νοτίαν περιοχήν τής πόλεως

δείγματα τών όποιων είκονίζονται είς τόν Π ί ν. 
552 γ.
Ή έρευνα θά συνεχισθή κατά τό έπόμενον έτος 

είς βάθος.

4. Νοτία περιοχή τής πόλεως

Οίκόπεδον Μαρίας Φαρμακίδη παρά 
τήν όδόν Κολοκοτρώνη 18, ευρισκόμενον δυτι- 
κώς τής άρχαίας όδοΟ Ρ35“ καί άμέσως βορείως 
τής Ρ16. Είς τό οίκόπεδον τούτο άπεκαλύφθησαν 
τά είς τό Σ χ έ δ. 3 καί Π ί ν. 553 διακρινόμενα 
λείψανα. Συγκεκριμένως κατά τό βόρειον άκρον 
τοΰ οικοπέδου άπεκαλύφθη είς βάθος 2.50 μ. άπό

ρω τοίχου άπεκαλύφθησαν είς έπίπεδον ύψηλό- 
τερον αύτού τρία έπάλληλα όδοστρώματα, έκ 
τών όποιων τό κατώτερον είς μήκος 3.40 μ., τό 
μεσαϊον 6.50 μ. καί τό άνώτερον 7.25 μ. μέ κατεύ- 
θυνσιν παράλληλον πρός τόν τοίχον. Ή περαι
τέρω διερεύνησις τών όδοστρωμάτων είς μήκος 
καί βάθος δέν κατέστη δυνατή λόγψ τού παχέος 
στρώματος τών ύπερκειμένων χωμάτων καί τού 
έπ’ αύτών ευρισκομένου υψηλού περιβόλου. 'Ο
πωσδήποτε όμως δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ταϋ- 
τα άνήκουν είς όδόν παράλληλον πρός τήν Ρ16, 
ή όποια, ώς ύπετέθη, άκολουθεΐ περίπου τήν γραμ
μήν τής σημερινής όδοϋ Κολοκοτρώνη. Ή με-
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ταξύ τών άξόνων τών δύο όδών άπόστασις είναι 
περίπου ή συνήθης τής έκατονταποδίας. Είς τήν 
όδόν ταύτην δίδεται τό σήμα Ρ16“·

Καθέτως πρός τόν προαναφερθέντα τοίχον καί 
κατά τό άνατολικόν άκρον του άπεκαλύφθη είς 
μήκος 19.30 μ. έτερος τοίχος μέ κατεύθυνσιν άπό 
βορρά πρός νότον. Ό τοίχος οδτος, καίτοι σύγ- 
κειται έξ άκανονίστων λίθων μέτριου καί μικροΟ 
μεγέθους, είναι έκτισμένος μέ ίσόδομον αίσθη
μα, έχει πάχος 0,55 μ. περίπου καί σφζεται μέ- 
χρις ύψους 1.75 μ. (Σχέδ. 4).

’Αμέσως παρά τήν άνατολικήν πλευράν τού 
τοίχου τούτου καί κατά τό νότιον άποκαλυφθέν 
τμήμά του εύρέθησαν τέσσαρα έπάλληλα όδο- 
στρώματα είς μήκος 7.40 καί πλάτος 1.90 μ., 
καθώς καί τετράπλευρον φρεάτιον άνοίγματος 
0,85 χ 0,30 μ. έκ των συνήθως έπί των οδών καί 
παρά τάς οικοδομάς άποκαλυπτομένων είς τήν 
Ρόδον. Ή ΰπαρξις των άνωτέρω στοιχείων, είς 
τά όποια πρέπει νά προστεθή καί ή είς τμήμα τής 
έξωτερικής πλευράς τού προαναφερθέντος τοί
χου σφζομένη έπίχρισις δι' ύδραυλικοϋ κονιά
ματος ( όστρακοκονίας ), καθιστούν βέβαιον ότι 
ένταΰθα πρόκειται περί άλλης άρχαίας όδοΰ, κα
θέτου πρός τήν προαναφερθεΐσαν. Είς ταύτην 
δίδεται τό σμήα Ρ35Ρ.

Άνατολικώς τού έν λόγφ τοίχου καί έπί τών 
όδοστρωμάτων ύπάρχουν κτίσματα, προερχόμενα 
έξ έποχής κατά τήν όποιαν είχε καταργηθή ή 
όδός. 'Οπωσδήποτε ή άρκετά έπιμεμελημένη τοι
χοποιία δεικνύει ότι τά κτίσματα αύτά δέν έγι
ναν είς πολύ προχωρημένην έποχήν, όπως διε- 
πιστώθη είς άλλα σημεία τής πόλεως.

Τά περιλαμβανόμενα μεταξύ τών τεμνομένων 
τούτων όδών λείψανα, άνήκον είς οικοδομικόν 
τετράγωνον περιλαμβάνον οικίας, έκ τών όποιων 
ή εύρισκομένη είς τήν ΒΑ. γωνίαν άπεκαλύφθη 
είς δλην της τήν έκτασιν. Αί έσωτερικαί διαστά
σεις της είναι: άπό βορρά πρός νότον: 9.30 μ. 
καί άπό άνατολών πρός δυσμάς: 13.20 μ. Πρόσο- 
ψιν τής οικίας άποτελεΐ ό άρχικώς περιγράφεις 
βόρειος τοίχος μέ τάς μεγάλας λιθοπλίνθους. 
Ίχνη εισόδου τής οικίας δέν παρετηρήθησαν, 
διότι, ώς προανεφέρθη, οί σφζόμενοι τοίχοι άνή- 
κουν είς τήν ύποθεμελίωσιν. Τούτο έπιβεβαιοΰ- 
ται καί άπό τήν ύψηλοτέραν θέσιν τών όδοστρω
μάτων έν σχέσει πρός τούς άποκαλυφθέντας τοί
χους. 'Οπωσδήποτε δμως ή θέσις τής εισόδου θά 
εύρίσκετο είς τό μέσον περίπου τής προσόψεως 
καί συγκεκριμένως άντιστοίχως πρός τόν μεσαίον 
χώρον, έσωτερικοΰ πλάτους 2.20 μ., ό όποιος 
έχει μορφήν διαδρόμου. Εκατέρωθεν τού δια
δρόμου τούτου ύπήρχον δύο τετράγωνα δωμάτια
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διαστάσεων 4.90 χ 4.90 μ. καί 4.70 χ 4.30 μ. Ή 
μικροτέρα διάστασις τοΟ άνατολικοΰ δωματίου 
όφείλεται είς τό μεγαλύτερον πλάτος τοΟ δυτικοΟ 
τοίχου, τό όποιον φθάνει είς τό 1.20 μ., άγνωστον 
διά ποιον λόγον. Έν συνεχείς τοΰ δυτικοϋ δωμα
τίου ύπάρχει άλλος χώρος, έσωτερικών διαστά
σεων 3.70 χ 4.50 μ., άντιστοίχως όμως πρός άνα- 
τολάς τό σχήμα τοΰ χώρου είναι άσαφες καί τοΰ- 
το όφείλεται προφανώς είς κλίμακα άνόδου πρός 
τόν όροφον, ή όποια εύρίσκετο είς την θέσιν ταύ- 
την. Τούτο συμπεραίνεται άπό στρώσιν έκ λίθων 
καί πηλοϋ, έκτάσεως 3 x 3.50 μ., ή όποια υπάρ
χει είς τό μέσον περίπου τής οικίας καί ή όποια 
κατά πάσαν πιθανότητα έχρησίμευεν ώς θεμέ
λιον διά δύο ή τρεις λιθίνας βαθμίδας. Ό πρός 
νότον τοϋ λιθοστρώματος έλεύθερος όρθογώνιος 
χώρος αντιστοιχεί πιθανότατα είς πλατύσκαλον, 
άπό τοΰ όποιου ή κλΐμαξ μέ κατεύθυνσιν έκ δυ- 
σμών πρός άνατολάς άνήρχετο είς τόν όροφον, 
στηριζομένη έπί τοΰ όπισθίου τοίχου τής οικίας 
καί τοΰ πρός βορραν είς άπόστασιν 1.20 μ. πε
ρίπου εύρισκομένου τοίχου. Οΐ παρά τήν κλί
μακα ίσόγειοι χώροι έχρησίμευον άσφαλώς ώς 
βοηθητικοί.

Είναι φανερόν ότι πρόκειται περί «διπλής οι
κίας», πιθανώτατα «ίσα έχούσης τά άνω τοίς κά
τω». Τά σιρζόμενα θεμέλια τών έσωτερικών τοί
χων τής οικίας είναι κατεσκευασμένα ώς έπί τό 
πλεΐστον έξ άκανονίστων λίθων καί πηλοΰ, έχουν 
δέ σύνηθες πλάτος 0,60 έως 0,65 μ., δηλαδή δύο 
περίπου ποδών. Ό νότιος τοίχος τής μεσοτοι
χίας είναι κατεσκευασμένος διά μεγάλων λι- 
θοπλίνθων σφζομένων είς τέσσαρας δόμους 
(Σχέδ. 5).

Ή γνώσις τής κατόψεως μιας ροδιακής οίκίας 
δέν είναι ή μόνη ώφέλεια, ή όποια προκύπτει έκ 
τής άνασκαφής τοΰ οίκοπέδου Φαρμακίδη. Έξ

αΰτής προκύπτουν καί γενικώτερα πολεοδομικά 
συμπεράσματα. Οΰτω ή άπό βορρά πρός νότον 
διάστασις τής οικίας, λαμβανομένη άπό τά έξω- 
τερικά τών τοίχων είναι 10.50 μ., τό δέ μέτρον
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τοΰτο διπλασιαζόμενον διά τής προσθήκης τής 
διαστάσεως τής συνεχομένης οίκίας, τής όποιας 
άνεσκάφη μέρος μόνον έντός τοϋ οικοπέδου, πρέ
πει νά ήτο μέχρι τής όδοϋ Ρ16 21 μ. περίπου. Έπί 
τοϋ προκειμένου σημειοϋται ότι πλάτος τετρα
γώνου περί τά 22 μ. παρετηρήθη καί είς τήν βο- 
ρείαν περιοχήν τής Ρόδου μεταξύ τής όδοϋ Ρ5α 
καί Ρ5β>20. Επίσης ή άπό άνατολών πρός δυσμάς

20. Βλ. Ί. Δ. Κοντή, ΠΑΕ 1955, σ. 280, 282.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:12 EEST - 34.211.113.242



ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ 471

διάστασις τής οΙκίας, ή όποια, έξωτερικώς με- 
τρουμένη, φθάνει τά 14.50 μ., τριπλασιαζόμενη 
δίδει 43 έως 44 μ. περίπου. Είς ταύτην έάν προ- 
στεθή καί ή διάστασις μέχρι των άξόνων των πα
ρακειμένων άπό ανατολών καί δυσμών όδών, προ
κύπτει τό γνωστόν μέτρον τοϋ ένός τετάρτου τής 
σταδιακής διαιρέσεως, ήτοι 50.50 μ.21. Οϋτω ή 
άνασκαφή τοΰ έν λόγω οικοπέδου καί έάν δέν 
δίδη τά άκριβή μέτρα τής διαιρέσεως τοϋ οίκο- 
δομικοϋ τετραγώνου, τά όποια άλλωστε είναι 
φυσικόν νά ποικίλλουν ένεκα τοϋ έκάστοτε πλά
τους των όδών22, οπωσδήποτε έπιβεβαιώνει τήν 
κατανομήν τών τετραγώνων είς άνά δύο οικίας 
κατά πλάτος καί τρεις κατά μήκος. Επίσης άξιο- 
σημείωτος είναι ή θέσις τής είσόδου τής οίκίας 
άπό τής κατά πλάτος όδοϋ. Ή προτίμησις τής 
τοποθετήσεως αυτής έξηγεϊ τό συνήθως είς άλ- 
λας άνασκαφάς παρατηρούμενον φαινόμενον τής 
σπάνεως τών είσόδων έπί τών κατά μήκος τής 
πόλεως άπό βορρά πρός νότον άγουσών μεγά
λων άρτηριών.

Επειδή ή έπίχωσις ήτο διατεταραγμένη, τά 
στ ρωματολογικά συμπεράσματα δέν είναι άσφα- 
λή. 'Οπωσδήποτε σημειοϋται ότι τά εύρεθέντα 
όστρακα ήσαν έλληνιστικά.

Οίκόπεδον Σαράντη Χαραλάμπους παρά 
τήν διασταύρωσιν τών όδών Στεφάνου Καζούλη 
καί Βενετοκλέων, ευρισκόμενον δυτικώς τής άρ- 
χαίας όδοϋ Ρ31. Εις τό οίκόπεδον τοΰτο διεπι- 
στώθη ή συνέχισις τής άρχαίας όδοϋ Ρ18Ρ. Έπί 
τών άνωτέρων όδοστρωμάτων τής άρχαίας ταύ- 
της όδοϋ διετηρήθησαν αύλακες, βάθους 0,35 μ. 
περίπου, τάς όποιας έσχημάτισαν οί τροχοί τών 
διερχομένων αμαξών. Είς τήν ΒΑ. γωνίαν τοϋ οι
κοπέδου βορείως τών όδοστρωμάτων καί συνεχο- 
μένως πρός αύτά άπεκαλύφθη κατασκευή σωζο- 
μένου μήκους 9.85 καί πλάτους 2.20 μ. περίπου.

Ή κατασκευή αΰτη, άποτελουμένη έκ μεγάλων 
λιθοπλίνθων, διαστάσεων 1.40 x 0,62 μ. περίπου 
έκάστης, σφζεται κατά τό δυτικόν τμήμά της είς 
τρεις δόμους. Άνωθεν τών τριών τούτων δόμων 
ύπάρχουν δύο μεγάλαι τετράγωνοι πλάκες έκ 
λαρτίου λίθου, διαστάσεων 1.40 x 1.40 χ 1.10 μ. 
έκάστη, αί όποϊαι διά λίαν έπιμελοϋς άναθυρώ- 
σεως προσαρμόζονται τελείως, είς τρόπον ώστε 
νά δίδουν τήν έντύπωσιν ένός ορθογωνίου έχον- 
τος τήν μακράν του πλευράν άπό άνατολών πρός 
δυσμάς.

Ό χαρακτήρ τής κατασκευής ταύτης δέν κατέ
στη δυνατόν νά διασαφηνισθή.

Οίκόπεδον Μουσταφδ Βογιατζή παρά τήν

21. Βλ. Ί. Λ. Κοντή, ΠΑΕ 1956, σ. 217 έ.
22. Βλ. τοϋ Ιδίου, AM 73 (1958), σ. 150.

όδόν Γρηγορίου Ε', εύρισκόμενον μεταξύ τών άρ- 
χαίων όδών Ρ32 καί Ρ32α καί παρά τά νότια πέ- 
ρατά των. Είς τό οίκόπεδον τοϋτο καί είς βάθος 
2 μ. περίπου άπό τής έπιφανείας του άπεκαλύφθη 
τμήμα τείχους μήκους 3.60 περίπου καί πλάτους 
3.75 μ. συγκείμενον έκ δύο προσώπων καί εσω
τερικής γομμώσεως. Τά πρόσωπα άποτελοϋνται 
άπό λιθοπλίνθους μήκους άπό 1.18 έως 1.85, 
ύψους άπό 0,50 έως 0,52 καί πλάτους άπό 0,65 
έως 0,68 μ., έκ τών όποιων είς τήν βορείαν όψιν 
σώζονται τέσσαρες δόμοι καθ’ ύψος, είς δέ τήν 
νοτίαν δύο. Είς τήν νοτίαν όψιν υπάρχει καί δευ- 
τέρα σειρά έκ μεγάλων λιθοπλίνθων, έφαπτομένη 
πρός τήν προαναφερθεϊσαν άπό νότου καί είς 
έπίπεδον χαμηλότερον εύρισκομένη. Άπό δυ
σμών τό τείχος είναι άποκεκομμένον, ή δέ γε- 
νομένη άπό τής πλευράς ταύτης έρευνα δέν άπέ- 
δωσεν άλλας λιθοπλίνθους είς τήν θέσιν των.

Άπό άνατολών τό άνασκαφέν τμήμα συνέχεται 
κατ’ όρθήν γωνίαν μέ ορθογώνιον κτίσμα, τοϋ 
όποιου ή βόρεια πλευρά, σψζομένη πλήρως, έχει 
μήκος 4.05 μ., αί δέ άνατολική καί δυτική, μή 
διασωθεΐσαι πλήρως, έχουν άντιστοίχως μήκος 
2.85 καί 3.34 μ. Πρόκειται πιθανώς περί τοϋ 
κατωτέρου μέρους πύργου. Ή έρευνα όμως δέν 
έπροχώρησεν είς σημεΐον πλήρους έξακριβώ- 
σεως τοΰ χαρακτήρος τοϋ κτίσματος. Ούτως άπε- 
καλύφθησαν τέσσαρες δόμοι άπό βορρά, δύο 
άπό άνατολών (άντιστοιχοϋντες πρός τούς δύο 
άνωτέρους δόμους τής βόρειας πλευράς ) καί είς 
άπό δυσμών (άντιστοιχών πρός τόν κατώτατον 
τής βόρειας ). Τό έσωτερικόν, είς τό όποιον ύπάρ
χουν έρριμμέναι μεγάλαι λιθόπλινθοι καί λατύπη, 
δέν διηρευνήθη κατά τήν παροϋσαν περίοδον. 
Σημειοϋται ότι τό μέρος τοϋτο τοϋ τείχους εύρί- 
σκεται είς άπόστασιν 190 μ. περίπου βορειοδυτι- 
κώς άπό τών τμημάτων τής όχυρώσεως, τά όποια 
έχουν άποκαλυφθή πλησίον τής άρχαίας γεφύ- 
ρας τοϋ χειμάρρου τοϋ Ροδινιοϋ23, παρά τά ση
μερινά νεκροταφεία τής πόλεως.

Έμπλεκτος τοιχοποιία, όμοια πρός τήν τοϋ άπο- 
καλυφθέντος τμήματος έντός τοϋ οικοπέδου Μου- 
σταφά Βογιατζή, υπάρχει είς τήν Ρόδον μόνον είς 
τό τμήμα τής άκροπόλεως, ένφ τά άλλα άποκα- 
λυφθέντα μέχρι σήμερον τμήματα είναι συμπα- 
γοΰς τοιχοποιίας. Τό τμήμα τής άκροπόλεως χρο
νολογείται άσφαλώς άπό τής πρώτης οικοδομι
κής περιόδου τής πόλεως τής Ρόδου24, δέν είναι 
δέ άπίθανον ότι τό έμπλεκτον σύστημα είναι ό

23. Βλ. Inglieri, Carta Archeologica dell’Isola di Rodi, 
Firenze 1936, Foglio Citt£ άριθ. 22. ’Επίσης, Ί. Δ. Κοντή, Τά 
άρχαϊα τείχη τής Ρόδου, ΑΔ 18 (1963), σ. 85.

24. Βλ. Κ. X. Φατούρου, ΑΔ 18 (1963), Β' 2, σ. 324, 325.
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οίκοδομικός τρόπος τής πρό τοϋ σεισμοΟ τοϋ 227 
π.Χ. περιόδου τής όχυρώσεως26.

ΟΙκόπεδον Ίωάννου Άγιακάτσικα έπί 
τής προεκτάσεως τής όδοϋ Κοδριγκτώνος, ευ
ρισκόμενον νοτιοδυτικώς των αρχαίων όδών 
Ρ34 καί Ρ18 β. Είς τό οίκόπεδον τοΰτο άπεκαλύ- 
φθη ψηφιδωτόν μεγίστου μήκους 7 καί πλάτους 
5.25 μ. Λόγφ τοϋ έπ’ αύτοϋ έπικεκολλημένου πα- 
χέος στρώματος άλάτων, δέν διακρίνονται σαφώς 
τά σχέδια καί τά χρώματα, διά τοΟτο θά γίνη 
λόγος περί αύτοϋ μετά τόν καθαρισμόν του.

Οίκόπεδον Σουκριέ Μ π α λ τ ζ ή παρά τήν 
διασταύρωσιν τών όδών Βενετοκλέων καί 'Αγίας 
’Αναστασίας, ευρισκόμενον νοτιοανατολικώς τής 
διασταυρώσεως τών άρχαίων όδών Ρ18β καί Ρ32. 
’Εντός τοϋ οικοπέδου τούτου άπεκαλύφθησαν εις 
μεγάλην έκτασιν κυρίως δποθεμελιώσεις καί τινες 
τοίχοι σχηματίζοντες μεγάλους ύπογείους χώ
ρους ( Π ί ν. 554 β - γ). Περί τό μέσον τοϋ οι
κοπέδου καί εις βάθος 1.70 μ. άπό τής έπιφανείας 
αύτοϋ άπεκαλύφθησαν τμήματα ψηφιδωτού.

Οίκόπεδον Οίνοποιητικής Εται
ρείας Κ. A. I. Ρ. μεταξύ τών όδών Αύστρα- 
λίας καί Καποδιστρίου, ευρισκόμενον άνατολι- 
κώς τής άρχαίας όδοϋ Ρ36 καί έπί τής νοητής 
πρός άνατολάς προεκτάσεως τής όδοϋ Ρ183 . Είς 
τό οίκόπεδον τοΰτο άπεκαλύφθη κατασκευή έν 
εΐδει πεσσοΰ (Π ί ν. 555 α) μήκους 2.82, πλά
τους 2.48 καί ϋψους σφζομένου 1.35 μ. Αί πλευ- 
ραί άποτελοΰνται έκ μεγάλων λιθοπλίνθων είς 
τρεις δόμους (μία έκ τών λιθοπλίνθων τοϋ κα
τωτέρου δόμου έχει μήκος 1.98 μ.), έσωτερικώς 
δέ ύπάρχει γόμμωσις έκ μικρών λίθων.

ΟΙκόπεδον ’Αναστασίου ’Αϊβαλή παρά τήν 
νέαν όδόν τήν συνδέουσαν τήν όδόν Άγ. ’Αναρ
γύρων πρός τήν όδόν Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 
εύρισκόμενον μεταξύ τής άρχαίας όδοϋ Ρ19“ καί 
τής πρός δυσμάς νοητής προεκτάσεως τής Ρ183 . 
’Εντός τοϋ οίκοπέδου τούτου άπεκαλύφθη είς 
μήκος 14 μ. άρχαία όδός ( Π ί ν. 555 β) βαίνου- 
σα άπό βορρά πρός νότον. Τό άνατολικόν δριον 
αυτής άποτελεϊ τοίχος, πλάτους κυμαινομένου 
άπό 0,40 εως 0,58 μ. σφζόμενος είς τρεις δό
μους συνολικού ϋψους 0,80 μ., ό όποιος έδράζε- 
ται έπί σκληροϋ άργιλλώδους έδάφους. Ό τοί
χος ούτος άπεκαλύφθη είς μήκος 8.50 μ. Κατά 
τήν δυτικήν πλευράν τής όδοϋ δέν σώζεται τοί
χος. Υπάρχει όμως μία κατατομή τών όδοστρω- 
μάτων, δίδουσα τήν έντύπωσιν ότι προέρχεται 
έκ τοϋ τερματισμού τοϋ πλάτους τής όδοϋ παρά 
τοίχον, τοϋ όποιου έχουν άφαιρεθή οί λίθοι. Τό

25. Βλ. *1. Δ. Κοντή, ΑΔ 18 (1963), σ. 84 και 87. Επίσης 
τοϋ ίδιου, Lindos είς Gnomon 35 (1963) σ. 400.

πλάτος μεταξύ τοϋ άνατολικώς εύρισκομένου τοί
χου καί τής κατατομής είναι 7 μέτρα. Ή όδός 
αΰτη εόρίσκεται περίπου έπί τής πρός νότον προ
εκτάσεως τής Ρ39, ή όποια όμως είς τό τμήμά της 
τό έρευνηθέν παρά τό βόρειον μέρος τής πόλεως 
ένεφάνισε πλάτος πέραν τών 8.70 μ.26. ’Εντός τών 
όδοστρωμάτων καί καθ’ όλον τό άποκαλυφθέν 
μήκος τής άρχαίας όδοϋ εύρέθησαν τρεις άγωγοί 
όρθογωνίου διατομής, οί όποιοι βαίνουν άπό βορ
ρά πρός νότον. Τό άνοιγμά των έσωτερικώς κυ
μαίνεται άπό 0,20 εως 0,28 μ. Τά τοιχώματά 
των άποτελοΰνται έκ πωρολίθων κατά τήν έσω- 
τερικήν των έπιφάνειαν έπιμελώς είργασμένων, 
ή δέ κάλυψίς των σύγκειται έκ πλακών όριζον- 
τίως τοποθετημένων. Ό μεσαίος έκ τών προανα- 
φερθέντων άγωγών κάμπτεται, κατά τό βόρειον 
άποκαλυφθέν τμήμα τής όδοϋ, μέ καμπύλην γραμ
μήν πρός δυσμάς. Είναι πιθανόν ότι ή κάμψις 
αΰτη όφείλεται είς τήν ΰπαρξιν έγκαρσίως βαινού- 
σης άρχαίας όδοϋ (άνατολή-δύσις), διότι ή άπό- 
στασις τοϋ άγωγοϋ άπό τοϋ άξονος τής άπό νότου 
σημειουμένης έπί τοϋ διαγράμματος τών άξόνων 
τών άρχαίων όδών παραλλήλου όδοϋ Ρ19 “ είναι 
35 μ. περίπου. Πλήν τών ώς άνω άγωγών άπε
καλύφθη έπίσης καί πήλινος άγωγός, βαίνων άπό 
βορρά πρός νότον, κατασκευασθείς είς μεταγενε- 
στέραν έποχήν άπό τούς προαναφερθέντας. Είς 
τό βόρειον τής άνασκαφής τής όδοϋ εύρέθησαν 
φρεάτια όμοια πρός τά παρατηρηθέντα καί άλλα- 
χοΰ έντός τών άρχαίων όδών τής Ρόδου27.

Οίκόπεδον Μερόπης Χριστοφίδη παρά 
τήν όδόν 'Ηρακλείου 54, εύρισκόμενον μεταξύ 
τών άρχαίων όδών Ρ17 καί Ρ19α . Είς τό έν λόγω 
οίκόπεδον εύρέθη άρχαία όδός βαίνουσα άπό 
βορρά πρός νότον, είς τήν όποιαν άπεκαλύφθη
σαν έξ όδοστρώματα συνολικού πάχους 0,90 μ. 
Τής όδοϋ ταύτης έξηκριβώθη μόνον τό άνατο
λικόν δριον έκ τοϋ σκάμματος έντός τοϋ λευκού 
άργιλλώδους βράχου τών θεμελίων τής παρακει- 
μένης οίκοδομής. Τό δυτικόν δριον παρέμεινεν 
άδιάγνωστον. ’Αξιοσημείωτος είναι ή διατήρη- 
σις έπί τοϋ άνωτέρου τών όδοστρωμάτων αΰλάκων 
τάς όποιας έσχημάτισαν οί τροχοί τών διερχο- 
μένων άμαξών. Είς τήν έν λόγφ όδόν δίδεται τό 
σήμα Ρ29 °.

Είς τήν νοτίαν περιοχήν έξηρευνήθησαν άκό- 
μη τά έξής οικόπεδα, είς τά όποια άπεκαλύφθη
σαν λείψανα άρχαίων οίκήσεων καί όδών:

Οίκόπεδον Χρυσάνθης Ριζοπούλου έπί 
τής όδοϋ Κολοκοτρώνη, εύρισκόμενον νοτίως

26. Βλ. Ί. Δ. Κοντή, AM 73 (1958) σ. 148.
27. Βλ. Ί. Δ. Κοντή, ΠΑΕ 1952, σ. 578, πίν. 2.
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τής άρχαίας όδοΟ Ρ16 καί μεταξύ τών άρχαίων 
όδών Ρ35 καί Ρ35“ ( Π ί ν. 555 γ ).

Οίκόπεδον Γεωργίου Κοιλιά έπϊ τής όδοΟ 
Άγ. Γεωργίου 47, εύρισκόμενον μεταξύ τών άρ
χαίων όδών Ρ23 καί Ρ24 καί άνατολικώς τής 
Ρ34.

Οίκόπεδον Χαραλάμπους Πετρά έπί τής 
όδοΟ Άγ. Γεωργίου, γειτνιάζον πρός τό προη- 
γούμενον άπό νότου.

Οίκόπεδον Δημητρίου Πορσάλογλου πα
ρά την πλατείαν Φώκιαλη, εύρισκόμενον δυτι- 
κώς τής άρχαίας όδοΟ Ρ31 καί μεταξύ των όδών 
Ρ22 καί Ρ19Ρ .

Οίκόπεδον Αικατερίνης Τσακίρη παρά 
τήν όδόν Θεμιστοκλέους Σοιρούλη ( Ρ27 ) μεταξύ 
τών άρχαίων όδών Ρ17 καί Ρ19“ .

Οίκόπεδον Γεωργίου Ψ α ρ ρ ο 0 έπί τής ιδιω
τικής όδοΟ τής έκκινούσης άπό τήν όδόν Άγ. 
Αναργύρων, εύρισκόμενον άνατολικώς τής άρ
χαίας όδοΟ Ρ29 καί νοτίως τής Ρ17.

Οίκόπεδον Νικολάου Μ α ν ω λ ά έπί τής 
όδοΟ Ηρακλείου, ευρισκόμενον βορείως τής άρ
χαίας όδοΟ Ρ19“ καί μεταξύ τών όδών Ρ29 καί 
Ρ38.

Οίκόπεδον Άνθίππης Ροδίτη έπί τής προε- 
κτάσεως τής όδοΟ Κοδριγκτώνος, εύρισκόμενον 
μεταξύ τών άρχαίων όδών Ρ33 καί Ρ34. Είς τό 
οίκόπεδον διεπιστώθη ή συνέχισις τής άρχαίας 
όδοΟ Ρ22. Τό πλάτος όμως καί τά όριά της δέν 
κατέστη δυνατόν νά έξακριβωθοΟν.

Οίκόπεδον Μιχαήλ Αγγέλου έπί τής όδοΟ 
Σκεύου Ζερβοϋ, εύρισκόμενον άνατολικώς τής 
άρχαίας όδοΟ Ρ36 καί μεταξύ τών άρχαίων όδών 
Ρ183 καί Ρ22.

Οίκόπεδον Εύτυχίας Ίωαννίδου παρά τήν 
όδόν Δενδρινού, εύρισκόμενον μεταξύ τών άρ
χαίων όδών Ρ32α καί Ρ33 καί νοτίως τής Ρ24.

Οίκόπεδον Ίμπραήμ Ζαμαντάκη παρά 
τήν όδόν Γρηγορίου Ε', εύρισκόμενον μεταξύ τών 
άρχαίων όδών Ρ32 καί Ρ32“ καί συνεχόμενον άπό 
νότου μέ τό οίκόπεδον Μουσταφά Βογιατζή.

Οίκόπεδον Μάγου έπί τής όδοΟ Οίκουμε- 
νικοΟ Πατριάρχου Άθηναγόρα Α', εύρισκόμε
νον νοτιοδυτικώς τής διασταυρώσεως τών άρ
χαίων όδών Ρ18Ρ καί Ρ34. Συνεπληρώθη ή 
κατά τό παρελθόν έτος άρξαμένη άνασκαφή καί 
έστερεώθη τό είς τόν Π ί ν. 555 δ παρεχόμενον 
κεντρικόν θέμα έλληνιστικοΟ ψηφιδωτοΟ.

5. Νοτία Νεκρόπολις

Οίκόπεδον ’Ελευθερίου Π έ ρ ο υ είς τόν οί- 
κοδομούμενον συνοικισμόν παρά τήν θέσιν Κι- 
ζίλ - Τεπέ. Τό οίκόπεδον τοΟτο, εύρισκόμενον

παρά τήν πρός νότον νοητήν προέκτασιν έκτός 
τής πόλεως τής μεγάλης άρτηρίας Ρ27, συνέχε
ται άπό νότου πρός τό οίκόπεδον Χαρίτου, έν- 
τός τοΟ όποιου εύρέθησαν κατά τό παρελθόν έτος 
όκτώ τάφοι28. Είς τό οίκόπεδον Πέρου άνεσκά- 
φη σημαντικόν ταφικόν συγκρότημα (Π ί ν. 
555 ε ) τό όποιον σύγκειται έκ δύο έφαπτομένων 
όρθογωνίων χώρων, οί όποιοι περιεΐχον τάφους 
καί τεφροδόχους, ώς έπίσης καί μεμονωμένους 
τάφους πέριξ. Οί τάφοι οΰτοι έκ τών εύρημάτων 
των χρονολογούνται άπό τού α' ήμίσεος τού 4ου 
μέχρι τού 1ου π.Χ. αίώνος (Π ί ν. 556 α - β). 
Εύρύτερος λόγος διά τό ταφικόν τούτο συγκρό
τημα θά γίνη ιδιαιτέρως άλλοΰ.

6. Άνεύρεσις τάφων παρά τήν Κάλαθον

Κατά τόν Φεβρουάριον τού 1963 άπεκαλύφθη- 
σαν είς τό 48ον χιλιόμετρον τής όδοΰ άπό Ρόδου 
είς Λίνδον καί παρά τήν Κάλαθον είκοσι τάφοι 
έντός τού άγροϋ Τριανταφύλλου Φ ι λ ή. Τούτον, 
θελήσαντα νά σκάψη τούς τάφους λαθραίως, άν- 
τελήφθη έγκαίρως ή Εφορεία Αρχαιοτήτων καί 
ήδυνήθη νά λάβη τά στοιχεία, ώς καί τά εύρή- 
ματα, έκτός τριών τάφων, τούς όποιους είχεν ήδη 
άνοίξει ό ιδιοκτήτης τού άγροΰ. Οί τάφοι οΰτοι, 
λόγφ τής σπουδαιότητός των, θά τύχουν ιδιαιτέ
ρας δημοσιεύσεως. Ενταύθα σημειοΰνται μόνον 
τά κατωτέρω: Πρόκειται περί δύο συστάδων τά
φων, έκ τών όποιων ή δυτική άποτελεϊται έκ 17 
τάφων μέ προσανατολισμόν άλλων μέν άπό βορ
ρά πρός νότον καί άλλων άπό άνατολών πρός δυ- 
σμάς. Οί τάφοι οΰτοι έχουν κατασκευασθή έντός 
τού άμμώδους έδάφους, τά τοιχώματα δέ αύτών 
άποτελοΰνται έκ λίθων ή έκ μεγάλων κεράμων. 
’Ενδείξεις διά τήν χρονολόγησιν τών τάφων πα
ρέχουν τά έντός αύτών εύρεθέντα νομίσματα τών 
αύτοκρατόρων Άδριανοϋ καί Μάρκου Αύρηλίου, 
ώς καί δύο δακτύλιοι φέροντες δακτυλιόλιθους, 
έπί τού ένός έκ τών όποιων είκονίζεται γυναικεία 
κεφαλή έποχής Julia Domna, έπί δέ τού έτέρου 
Άθηνά τών πρώτων ρωμαϊκών χρόνων. Δύο πα- 
λαιότεροι τάφοι περιεΐχον ληκύθια χρονολογού
μενα είς τήν καμπήν τού 5ου πρός τόν 4ον π.Χ. 
αίώνα ( Π ί ν. 557 α - β ).

Ή δυτική συστάς άποτελεϊται έκ τριών τάφων 
μέ προσανατολισμόν άπό άνατολών πρός δυσμάς, 
τών όποιων τά τοιχώματα σύγκεινται έκ λίθων. 
Ό είς έξ αύτών είχε παλαιότερον άνοιγή, ένώ 
έντός τών δύο άλλων δέν εύρέθησαν κτερί- 
σματα.

28. Βλ. Κ. X. Φατούρου, ΑΛ 18 (1963), Β' 2, σ. 325.
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