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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ή Εφορεία ’Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κατά 
τό έτος 1964 έξετέλεσεν άρχαιολογικάς έργασίας 
κατά μέγιστον μέρος είς τήν πόλιν τής Ρόδου, 
είς τήν ύπαιθρον τής νήσου Ρόδου καί έκ των λοι
πών νήσων τοΟ Δωδεκανησιακοΰ συμπλέγματος 
εις Σύμην, Νίσυρον, Κάλυμνον, Πάτμον, Λέρον 
καί ’Αστυπάλαιαν.

At έργασίαι αδται ήσαν μουσειακοί, είς Ρόδον 
καί Κάλυμνον, άνασκαφικαί, είς τήν πόλιν τής 
Ρόδου, έργασίαι συντηρήσεως καί έπισκευής τών 
κρατικής ιδιοκτησίας άκινήτων εις τήν πόλιν 
τής Ρόδου καί είς τήν Σύμην, έργασίαι συντηρή
σεως καί έπισκευής των μεσαιωνικών τειχών Ρό
δου καί τοΰ μεσαιωνικού Φρουρίου παρά τήν Πα
ναγίαν Σπηλιανήν Νισύρου, έργασίαι προστα
σίας άρχαίων είς ’Αστυπάλαιαν καί πλακόστρω- 
σις τού σκευοφυλακίου τής ίεράς μονής 'Αγίου 
Ίωάννου τοΰ Θεολόγου Πάτμου. ’Εκτός τούτων 
έγένοντο καί δλλαι έργασίαι άναφερόμεναι είς 
τό τέλος τού παρόντος σημειώματος.

Κατά τάς έν γένει έργασίας έλαβον μέρος οί 
Έπιμεληταί ’Αρχαιοτήτων δ. Μυρτάλη Άχειμά- 
στου καί κ. ’Ιωάννης Παπαποστόλου, ό βοηθός 
’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων Κώ κ. Μιλτιάδης Νι- 
κολαίδης, οί έπιστημονικοί βοηθοί κ. Εΰάγγελος 
Κακαβογιάννης καί δ. "Ολγα Άποστολοπούλου 
καί δι’ έν βραχύ διάστημα αί δδ. Β. Ξενίδου καί 
’Ιωάννα Σταμούλη.

’Ιδιαιτέρως σημαντική, ώς συνήθως, ύπήρξεν ή 
πολύτιμος βοήθεια τού παρά τή Έφορείμ ’Αρ
χαιοτήτων Δωδεκανήσου ’Αρχιτεχνίτου κ. Κ. 
Τζανέτου.

Α'. ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΡΟΔΟΣ

Αρχαιολογικόν Μουσεϊον

Διά τών μέχρι τού 1964 διατεθέντων χρηματι
κών ποσών συνεπληρώθησαν απασαι αί άπαραί- 
τητοι έργασίαι κτηριακής άποκαταστάσεως τοΰ 
Νοσοκομείου τών 'Ιπποτών Ρόδου, όπου θά στε- 
γασθή τό Μουσεϊον άγγείων καί μικροαντικει- 
μένων άπό τής γεωμετρικής μέχρι τής ρωμαϊκής 
έποχής.

'Ωλοκληρώθη ό είς προθήκας έξοπλισμός τοΰ 
ώς άνω Μουσείου καί έξήχθησαν έκ τών άποθη- 
κών, όπου άπό τής έποχής τοΰ πολέμου εύρίσκον- 
το συσκευασμένα, τά άγγεΐα καί άλλα μικροαντι- 
κείμενα, ήρχισε δέ ή κατάταξις αύτών κατά νε
κροταφεία καί τάφους.

Βυζαντινόν Μουσεϊον

Μικροεργασίαι κυρίως κτηριακής φύσεως έγέ
νοντο είς τό έπί τής όδοΰ Ιπποτών μεσαιωνικόν 
κτήριον, τό όποιον φέρει έξώθυραν ίσπανικοΰ 
τύπου1, όπου θά στεγασθή ή συλλογή τών άντικει- 
μένων παλαιοχριστιανικής καί βυζαντινής έπο
χής. Είς τό κτήριον τοΰτο έτοποθετήθησαν πρός 
καθαρισμόν εικόνες έκ Ρόδου, τάς όποιας εύγε- 
νώς προσέφερεν ό Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυ
ρίδων, ύποσχεθείς, ότι θά δωρήση, μετά τήν πε- 
ράτωσιν τών προκαταρκτικών έργασιών τοΰ κτη
ρίου τούτου, καί τήν ΰπόλοιπον καί πλέον άξιό- 
λογον συλλογήν, ήτις σήμερον στεγάζεται είς 
τήν ίεράν Μητρόπολιν Ρόδου.

Λαογραφικόν Μουσεϊον

Μέ ταχύτατον ρυθμόν προύχώρησεν ή έπανέκ- 
θεσις τών άντικειμένων τής Λαογραφικής καί 
Κοσμητικής Συλλογής Ρόδου, ύπολογίζεται δέ, 
ότι τό τμήμα τοΰτο τοΰ Μουσείου τής Ρόδου θά 
έγκαινιασθή κατά τήν θερινήν περίοδον τοΰ έρ- 
χομένου έτους.

Προϊστορικόν Μουσεϊον

Πρός άποπεράτωσιν έξ άλλου καί συμπλήρω- 
σιν τής παρά τό Κατάλυμα τής Γαλλίας μεσαιωνι
κής οικίας2, όπου θά στεγασθή ή προϊστορική 
Συλλογή τοΰ Μουσείου Ρόδου, έγένοντο κυρίως 
έργασίαι άποχωματώσεως, άποσκοποΰσαι είς 
τήν άνεύρεσιν άρχιτεκτονικών τμημάτων τής 
μεσαιωνικής ταύτης οικίας, ώστε νά καταστή 
δυνατή ή άποκατάστασις τοΰ έκ τών βομβαρδι
σμών καταστραφέντος νοτίου τμήματος αύτής.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Είς τό Μουσεϊον τής πόλεως Καλύμνου έπε- 
ρατώθησαν αί κτηριακαί έργασίαι καί συνετελέ- 
σθη ή εκθεσις τών νεολιθικών καί νεωτέρων άντι- 
κειμένων.

Β'. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Κατά τό έτος 1964, πλήν τών μικρών κονδυ- 
λίων τοΰ τοπικού κρατικοΰ προΰπολογισμοΰ τής 
Νομαρχίας Δωδεκανήσου, διετέθησαν διά τάς 
άνασκαφάς τής πόλεως Ρόδου καί τής ύπαίθρου 
σεβαστά ποσά ύπό τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων 
καί Άναστηλώσεως τοΰ Υπουργείου Προεδρίας 
Κυβερνήσεως. Έκ τοΰ λόγου τούτου κατέστη δυ
νατή ή παρακολούθησις απάντων τών μελλόντων 
νά οίκοδομηθοΰν οικοπέδων είς τήν πόλιν τής

1. Ίδέ ΑΙ. Gabriel: La Cit6 de Rhodes, I σ. 73, 4

2. Gabriel 6. ά. σ. 79, 7
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Ρόδου καί ή διενέργεια άνασκαφών μικρας καί 
μεγάλης έκτάσεως εις έκατόν περίπου οικόπεδα.

Κατ’ άντίθεσιν πρός δ,τι έγένετο παλαιότερον, 
δτε, λόγω τοΟ ανεπαρκούς των διατιθεμένων πο
σών, αί έργασίαι περιωρίίοντο εις μικρας έρευ
νας έντός τοϋ χώρου τών θεμελιώσεων των μελ
λόντων νά οίκοδομηθοΰν κτισμάτων, κατά τό 
παρόν έτος ήρευνήθησαν καθ’ άπασαν μέν τήν 
έκτασίν των άπαντα τά παρουσιάσαντα ένδιαφέ- 
ροντα άρχαϊα οικόπεδα καί εις βάθος μέχρι τοΟ 
παρθένου έδάφους, όλιγώτερον δέ τά μή παρου- 
σιάσαντα ιδιαίτερον ένδιαφέρον. Πρός τούτο 
παρέστη άνάγκη, άφ’ ένός μέν νά χρησιμοποιη
θούν ένίοτε μηχανικά μέσα πρός άποχωμάτωσιν, 
νά γίνη δέ ή άπόρριψις τών χωμάτων διά διπλής 
πολλάκις άναπετάσεως, όπου αί έπιχώσεις ή σαν 
Ιδιαιτέρως μεγάλαι.

Εκτός τούτου συνεχίσθησαν αί μή περατωθεϊ- 
σαι κατά τό παρελθόν έτος έρευναι εις αρκετά 
οικόπεδα, τάς έργασίας τών όποιων παρηκολού- 
θησεν ή τέως Προϊσταμένη τής Εφορείας ’Αρ
χαιοτήτων Δωδεκανήσου καί νϋν Έφορος τής 
Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων δ. Κάντω Φα- 
τούρου. Τά συμπεράσματα τών άνασκαφών αύ- 
τών έδόθησαν είς τό περυσινόν Δελτίον ύπό τής 
άνασκαφέως.

’Εξαιρετικής σπουδαιότητος βεβαίως είναι τό 
γεγονός, δτι κατά τάς άνασκαφάς τού 1964 διε- 
πιστώθησαν ώς βέβαιοι, παλαιότερον υποθετικοί 
ή εύρέθησαν νέαι έντελώς άγνωστοι μέχρι σή
μερον άρχαΐαι όδοί άνερχόμεναι είς δεκαπέντε.

ΝΟΤΙΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ 
ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

Έν πρώτοις σημειούται, δτι κατά τό μέσον τού 
νοτίου τμήματος τής έκτός τών Μεσαιωνικών 
τειχών πόλεως καί συγκεκριμένως είς τήν θέσιν, 
δπου έπί τής έποχής τής ίταλοκρατίας έκτίσθη- 
σαν τά δύο παράλληλα κτήρια τά χρησιμοποι
ούμενα σήμερον διά τήν στέγασιν Δημοτικών 
σχολείων καί Γυμνασίων, καί τό όλίγφ βορειοα- 
νατολικώτερον κτήριον τής Κ.Α.Β.Α., ύπάρχει 
έδαφική έξαρσις μετ’ άποτόμου κλίσεως κυρίως 
κατά τήν άνατολικήν καί βορείαν πλευράν, ώς 
έχει αΰτη μέχρι σήμερον. Έπί ίταλοκρατίας έγέ
νετο διά μηχανικών μέσων ίσοπέδωσις μεγάλου 
τμήματος τής περιοχής πρός οίκοδόμησιν τών 
ώς άνω κτηρίων καί ώς έκ τούτου δέν ύπήρχον 
μέχρι σήμερον στοιχεία τής παλαιοτέρας κατα- 
στάσεως, ή άπότομος δέ κλίσις τού έδάφους δέν 
έπέτρεπε τήν ύπόθεσιν, δτι ΐσχυε καί ένταΰθα τό 
«διηνεκές» τών δδών, έφ’ φ καί ή έκ τού άξονος 
τής μεσαιωνικής όδοϋ Πυθαγόρα υποθετική άρ-

χαία όδός, κατευθύνσεως άπό Β. πρός Ν., Ρ30α 
είς τήν δευτέραν έκδοσιν τού σχεδίου τών άξό- 
νων τών άρχαίων όδών3 έχαράχθη μόνον μέχρι 
σημείου τινός πρό τής έν λόγφ έδαφικής έξάρ- 
σεως.

Κατά τάς έφετεινάς άνασκαφάς παρεσχέθη ή 
εύχέρεια συμπληρώσεως τών όδικών άξόνων τεσ
σάρων έκ τής περιοχής ταύτης διερχομένων άρ
χαίων όδών, πλήν τής κατά τάς περυσινάς άνα
σκαφάς διαπιστωθείσης συνεχίσεως τής άπό Β. 
πρός Ν. άρχαίας όδού Ρ391.

Αί άνασκαφαί έγένοντο άφ’ ένός μέν κατά τήν 
πρός Δ. τών σχολείων περιοχήν, έν συνεχείμ πρός 
τάς παρά τό οίκόπεδον ’Αϊβαλή τού έτους 1963, 
άφ’ έτέρου δέ κατά τήν πρός Α., είς χαμηλότερον 
έπίπεδον, περιοχήν, δπου φκοδομήθησαν οίκίαι 
τού συνεταιρισμού τών Οικονομικών Υπαλλή
λων Ρόδου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΩΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

’Αρχαία όδός Ρ18β

’Εντός τής έκτάσεως τών οίκοπέδων Καμαρινοΰ 
καί Κουμαντή βορειοανατολικούς τής έκκλησίας 
τών 'Αγίων ’Αναργύρων, διεπιστώθησαν ίχνη πλα
τείας άρχαίας όδοϋ κατευθύνσεως άπό Α. πρός Δ., 
ήτις κατά τάς περυσινάς άνασκαφάς διεπιστώθη 
κατά τό άνατολικόν μέρος της έντός τού παρά τήν 
διασταύρωσιν τών όδών Στεφάνου Καζούλλη καί 
Βενετοκλέων5 οίκοπέδου Ιδιοκτησίας Σ. Χαρα- 
λάμπους. Τά έλάχιστα λείψανα τής άρχαίας ταύ
της όδού Ρ18β, ήτοι είς λίαν κατεστραμμένος πή
λινος άγωγός καί ίχνη δύο πλευρών φρεατίου τού 
συνήθους είς τάς άρχαίας όδούς τής Ρόδου τύπου 
εύρέθησαν έντός τού οίκοπέδου Καμαρινού. Τό 
πλάτος τέλος τής όδού, μετρηθέν μεταξύ δύο άπό 
Β. πρός Ν. παραλλήλων τοίχων, εύρεθέντων τού 
ένός έντός τού οίκοπέδου Κουμαντή καί τού έτέ
ρου έντός τού οίκοπέδου Καμαρινοΰ, εύρέθη 12 
μέτρα περίπου. "Αρα ή όδός Ρ18β ήτο πλατεία.

Τήν διαδοχήν τής άρχαίας όδοϋ Ρ18β κατά τήν 
έποχήν τής τουρκοκρατίας άποτελεΐ μικρά όδός 
έκκινοϋσα έκ τής διερχομένης έντεϋθεν όδού 'Α
γίων ’Αναργύρων καί βαίνουσα πρός Δ. Είς τήν 
περιοχήν ταύτην καί όλίγφ άνατολικώτερον τού 
οίκοπέδου Κουμαντή εύρέθη τό έν Π ί ν. 739 α 
τεμάχιον βωμού έκ λαρτίου λίθου μετά τής πιθα
νώς είς τόν 2ον π.Χ. αιώνα χρονολογουμένης έπι- 
γραφής Άγαθοϋ Δαίμονας,

Νοτιώτερον καί συγκεκριμένως είς άπόστασιν

3. AM 73 ( 1958 ) σ. 147, πίν. III καί IV.

4. Κ. Φατούρου ΑΔ 19 ( 1964): Χρονικά, σ. 472.

5.6.Δ. σ.471.
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95 μ. περίπου άπό τοΟ δξονος τής όδοΟ Ρ18β άνε- 
φάνησαν κατά τήν συνέχισιν τής άνασκαφής λεί
ψανα τής άρχαίας όδοΟ Ρ19α, κατευθύνσεως άπό 
Α. πρός Δ. Τά λείψανα ταΟτα ήσαν δύο παράλλη
λοι τοίχοι άποτελοΟντες τά έκατέρωθεν όρια τής 
άρχαίας όδοΟ ( Π ί ν . 739 γ).

Τό νότιον όριον συνέκειτο έκ σειράς λίαν έ- 
φθαρμένων καί διεσαλευμένων πωροπλίνθων, έκ 
δέ τοϋ βορείου όρίου, άπεκαλύφθη τμήμα τής έξ 
άκανονίστων λίθων μετά πηλοΟ ΰποθεμελιώσεως. 
Ή άπόστασις μεταξύ τών δύο τούτων τοίχων ήτο 
6.20 μ. ’Επειδή οί λίθοι τοϋ νοτίου όρίου εύρέθη- 
σαν έλαφρώς διεσαλευμένοι, έκ δέ τοϋ βορείου 
όρίου εύρέθη μόνον άσαφές τμήμα ύποθεμελιώ- 
σεως, πρέπει νά διατηρηθή έπιφύλαξις, ώς πρός 
τό πλάτος τής άρχαίας όδοΟ Ρ19α είς τήν θέσιν 
ταύτην, δεδομένου, ότι κατά τήν πρός Α. προ- 
έκτασιν αύτής, όπου συμπίπτει πρός τήν έν τω 
προκαταρκτικφ σχεδίω σημειωθεΐσαν όδόν Ρ19β, 
έντός τοΟ οίκοπέδου Άναστασιάδη ({δέ κατωτ. 
σ. 591 ) είχε πλάτος 5.40 μ. περίπου.

Ώς καί είς τόν Π ί ν. 739 γ φαίνεται, έκ τής 
όδοΟ Ρ19α διεπιστώθησαν είς τό σημεϊον αυτό 
όδοστρώματα, κτιστός άγωγός καί πήλινοι άγω- 
γοί διαθέοντες περίπου δλον τό άνασκαφέν τμή
μα αύτής.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

’Εντός τής περιοχής ταύτης άνεσκάφησαν έν 
δλφ έπτά οικόπεδα, ιδιοκτησιών Καϊκη, Λυριτζή, 
Στραγαλά, Δηλμπεράκη, Φραγκεσκάκη, Σέλλα 
καί Καμαριώτη.

’Εκ τούτων Ιδιαίτερον ένδιαφέρον ένεφάνισαν 
τά νοτιώτερα οΙκόπεδα Καΐκη - Λυριτζή - Στρα
γαλά καί τό κατά τό μέσον περίπου τής περιοχής 
κείμενον οίκόπεδον Φραγκεσκάκη. Είς τά οικό
πεδα Καΐκη - Λυριτζή - Στραγαλά διεπιστώθη ή 
άρχαία όδός Ρ30α.

Ή όδός αϋτη, ώς άνεφέρθη καί άνωτέρω (σ. 
578 ), έσημειώθη έπί τοΟ δευτέρου καταρτισθέν- 
τος σχεδίου έκ τοΟ δξονος τής έντός τής μεσαιω
νικής πόλεως όδοΟ Ίπποδάμου, άπέχοντος 51 σχε
δόν μέτρα άπό τοΟ δξονος τής ύποθετικής άρχαίας 
όδοϋ Ρ306, δέν έχαράχθη δέ ό δξων αύτής περαι
τέρω, λόγω τής ύπάρξεως ένταϋθα άποτόμου κλί- 
σεως τοΟ έδάφους καί μεγάλων έπιχώσεων. Κατά 
τήν άνασκαφήν των οικοπέδων Καΐκη - Λυρι
τζή - Στραγαλά άπεκαλύφθη καί έμελετήθη ή άρ
χαία αΰτη όδός είς μήκος 30 μ. περίπου (Π ί ν.

6. Ί. Κοντή, Ρυμοτομία πίν. I καί II καί AM 73 ( 1958 ) 
πίν. III καί IV.

739 β) καί ή διασταύρωσις αύτής πρός τήν όδόν 
Ρ20α.

Τό ανατολικόν οριον τής άρχαίας όδοΟ Ρ30α 
άπετέλει άναλημματικός τοίχος μεγίστου Οψους 
2.20 μ. (Πίν. 740 α). Ό τοίχος ούτος είχεν 
άποκλίνει τής κατακορύφου κατά τό βόρειον 
κυρίως τμήμα αύτοΟ, άπετελεϊτο δέ έκ μεγάλων 
άκανονίστων πωροπλίνθων καί σποραδικώς παρ- 
εμβαλλομένων μικρών λίθων.

Τό δυτικόν όριον άπετέλει τοίχος μεγίστου 
Οψους 0,80 καί πλάτους κατά μέρη 0,60 καί 0,80 
μ. διεσαλευμένος κατά τό νότιον αύτοΟ τμήμα. 
Ό τοίχος ούτος έκάμπτετο πρός Δ. (Πίν. 740 
β), σχηματιζομένης οΟτω τής νοτιοδυτικής γω
νίας τής διασταυρώσεως τών άρχαίων όδών Ρ30α 
καί Ρ20α.

Τό πλάτος τής άρχαίας όδοΟ Ρ30α μετρηθέν 
μεταξύ τής άνατολικής παρειάς τοΟ δυτικοΟ τοί
χου καί τής άνατολικής ώσαύτως παρειάς τοϋ 
άναλήμματος, εύρέθη 5.60 μ. κατά τό διασωζό- 
μενον είς καλυτέραν κατάστασιν μέρος τοϋ δυ- 
τικοΟ όρίου. Ή έντός τής μεσαιωνικής πόλεως 
όδός Ίπποδάμου, ή όποια διεδέχθη είς τό σημεϊον 
τοϋτο τήν άρχαίαν όδόν Ρ30α έχει πλάτος κυμαι- 
νόμενον μεταξύ 3.50 μέχρι 5 μ. περίπου. Έντός 
τοϋ πλάτους τής όδοϋ καθ’ δλον τό μήκος αύτής 
ύπήρχε κτιστός άγωγός έστεγασμένος μόνον κατά 
τό νότιον μέρος αύτοΟ. Παρ’ αύτόν ύπήρχε πή
λινος άγωγός κατευθύνσεως άπό Ν. πρός Β. δια- 
κλαδούμενος είς σημεϊον, ένθα είχε καταστροφή 
ό κτιστός άγωγός, μέ κατεύθυνσιν άφ’ ένός μέν 
πρός Β. άφ’ έτέρου δέ πρός Α., ήτοι πρός τήν 
πρός Α. συνέχισιν τής διασταυρουμένης μετά τής 
Ρ30α άρχαίας όδοϋ Ρ20α. Κατά τόπους εύρέθη- 
σαν ίχνη άρχαίων όδοστρωμάτων. Σημειωτέον 
τέλος, ότι ίχνη τής όδοϋ Ρ30α εύρέθησαν καί έν
τός τοϋ κατά 100 μ. νοτιώτερον έπί τής όδοϋ Γα- 
ριβάλδη οικοπέδου Χατζηγαβριήλ.

Τής άρχαίας όδοϋ Ρ20α πλήν τών δύο άνωτέρω 
άναφερθέντων στοιχείων, ήτοι τής νοτιοδυτικής 
γωνίας τής διασταυρώσεως (Πίν. 740 β) καί 
τής πρός Α. κάμψεως τοΟ ένός βραχίονος τοϋ πή
λινου άγωγοϋ, ούδέν έτερον στοιχείον διεπιστώ- 
θη. Ώς έκ τούτου ό δξων αύτής δέν κατέστη δυνα
τόν νά χαραχθή μετά βεβαιότητος έπί τοϋ χάρ
του, μή διαπιστωθέντος κυρίως τοϋ πλάτους της.

Οίκόπεδον Φραγκεσκάκη

Είς τό οίκόπεδον τοϋτο άνεσκάφη τμήμα λίαν 
κατεστραμμένης άρχαίας οικίας, έκ τής έποχής 
τής ρωμαιοκρατίας καί συγκεκριμένως τό έκ ψη
φιδωτού δάπεδον ένός μεγάλου δωματίου, διαστά
σεων 4.80 χ 10 μ. περίπου, καί κατεστραμμένα ψη
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φιδωτά δάπεδα παρακειμένων δωματίων. ΕΙς τό 
κέντρον τοΟ δωματίου ύπήρχεν έμβλημα μετά 
παραστάσεως μάσκας Σιληνού διαστάσεων 0,60 χ 
0,60 μ. ( Π ί ν. 772 ). 'Ως διεπιστώθη έκ τής 
συνεχίσεως τής άνασκαφής τό έμβλημα τοδτο 
προήρχετο έκ τοδ δαπέδου τής παλαιοτέρας έλ- 
ληνιστικής οίκίας, δπερ εύρέθη βαθύτερον, είχε 
δέ διατηρηθή, προφανώς λόγω τής άρίστης τέχνης 
του καί έχρησιμοποιήθη είς τήν οίκίαν τής έπο- 
χής τής ρωμαιοκρατίας.

Έπί μελανοδ έδάφους πλαισιουμένου όπό πρά
σινης ζώνης, τήν όποιαν περιθέει ταινία τεφρο- 
χρόων φών καί φύλλων, είκονίζεται ή μάσκα είς 
λοξήν κατεύθυνσιν, έχουσα κατά τά σαρκόχροα 
μέρη χρωματικήν ποικιλίαν καί πλαστικήν διά- 
θεσιν τονιζομένας διά ποικιλοχρόου στεφάνου έκ 
φύλλων κισσοϋ, κλάδων μυρσίνης καί άνθέων 
περιπεπλεγμένων διά τριχρώμου ταινίας. Αί ψη
φίδες είναι μικραΐ άπολύτου έφαρμογής καί πλήν 
τών πρασίνων καί κίτρινων, άρίστης διατηρήσεως. 
Λεπτομερής δημοσίευσις τοδ ψηφιδωτοδ τούτου 
έμβλήματος θά γίνη προσεχώς.

Βορείως τού οίκοπέδου Φραγκεσκάκη διεπιστώ- 
θη ή συνέχισις τής όδοδ Ρ19β, ό άξων τής όποιας 
συμπίπτει πρός τόν άξονα τής όλίγω δυτικώτερον 
άνασκαφείσης όδοδ Ρ19α (ίδέ ά. σ. 579).

Ούτω, παρά τό γεγονός ότι ή άνωτέρω άναφερ- 
θεΐσα άπότομος έξαρσις τού έδάφους είς τήν πε
ριοχήν ταύτην ένέβαλεν είς άμφιβολίας, όσον άφο- 
ρ$ είς τήν έφαρμογήν καί ένταύθα τού «διηνεκούς», 
διεπιστώθη κατά τάς έφετεινάς άνασκαφάς, ότι τό 
«διηνεκές» ΐσχυε διά τάς όδούς Ρ19α καί Ρ19β, 
αί όποϊαι έταυτίσθησαν, διά τήν όδόν Ρ18β καί 
διά τήν όδόν Ρ30α.

Οίκόπεδον Κατίνα

Είς τόν χώρον μεταξύ τής όδοΰ Ηρακλείου 
άπό Ν. καί τής όδοδ Κομνηνών άπό Β., όπου 
τώρα διανοίγονται όπό τού Δήμου Ρόδου νέαι 
όδοί, διεπιστώθη ή διασταύρωσις τών άρχαίων 
όδών Ρ29α7 καί Ρ178. Έκ τής διασταυρώσεως τών 
άρχαίων τούτων όδών διεσφζοντο λείψανα τής 
ΒΑ. γωνίας καί άσαφή τμήματα κτιστών καί πή
λινων άγωγών.

Λείψανα όδοστρωμάτων καί τμήματα πήλινων 
άγωγών τής όδοΰ Ρ17 εύρέθησαν έπίσης έντός 
τού δυτικώς τού κινηματογράφου « Παλλάς » έπί

7. Ή άρχαία αΰτη όδός άνεσκάφη κατά τάς περυσινάς 
άνασκαφάς είς τό οίκόπεδον Μερόπης Χριστοφίδη, όδός 
Ηρακλείου άριθ. 54* ίδέ ΑΔ 19 (1964) Χρονικά, σ. 478.

8. *Α. Όρλάνδου, Τό ΊΕργον 1960, σ. 157 και ΠΑΕ 1960,
σ. 274.

τής λεωφόρου Βασιλίσσης Φρειδερίκης άριθ. 13 
οίκοπέδου Ιδιοκτησίας Α. Μαδωνή.

Σαφή ίχνη, ήτοι πήλινοι άγωγοί καί ίχνη όδο
στρωμάτων εύρέθησαν άπό τήν πάροδον Βασιλείου 
Βουλγαροκτόνου άνήκοντα είς τήν πρός Ν. συνέ- 
χισιν τής όδοΰ Ρ29α, κατά τάς έκσκαφάς έντός 
τού οίκοπέδου Ιδιοκτησίας Β. Κοζά. Ή πάροδος 
Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, σημειουμένη σαφώς 
είς τούς παλαιοτέρους χάρτας, φαίνεται ότι ύπερ- 
έκειτο τής άρχαίας όδοΰ, τόν άξονα τής όποιας 
μόνον έν μέρει ήκολούθει.

Οίκόπεδον Τζερεμέ

Παρά τήν όδόν 'Αγίου Ίωάννου άριθ. 78 καί 
έντός τής αύλής τής οίκίας Τζερεμέ, άπεκαλόφθη 
ή όδός Ρ28α, ήτις είς τό δεύτερον σχέδιον τών 
άξόνων τών άρχαίων όδών τής Ρόδου είχε χαρα- 
χθή ώς ύποτιθεμένη9 κυρίως έκ τοίχων διαχωρι
σμού άγρών τής έποχής τής Τουρκοκρατίας συνή
θως πατούντων έπί άναλημματικών τοίχων άρ
χαίων όδών.

Τής όδοΰ ταύτης εύρέθη τό δυτικόν δριον άπο- 
τελούμενον έκ τοίχου οίκίας καί σταθμού θύρας. 
Οί λίθοι τού τοίχου ήσαν είς δευτέραν κατά τό 
πλείστον χρήσιν (Π ί ν. 740 δ) καί έφερον 
κατά μέρη ίχνη κονιάματος. Τόν σταθμόν τής 
θύρας άπετέλει κατά τό έξωτερικόν μέν μέρος 
πωρόπλινθος έλαφρώς έφθαρμένη, κατά τό έσω- 
τερικόν δέ λάρτιος λίθος.

Άνατολικώς τού τοίχου τούτου διεπιστώθησαν 
λείψανα όδοστρωμάτων είς τέσσαρας στρώσεις, 
ύπό δέ ταύτα είς άπόστασιν 1.15 άπό τού τοίχου 
καί είς βάθος 1.50 μ. ύπό τό δάπεδον τής αύλής, 
ύπήρχε κτιστός άγωγός λίαν έπιμεμελημένης κα
τασκευής κατά τό έσωτερικόν αύτού (Π ί ν. 
740 γ), κατευθύνσεως άπό Ν. πρός Β., καλυπτό
μενος ύπό μεγάλων, κανονικών όριζοντίων πω
ροπλίνθων. Βάθος ύπονόμου 0,80, πλάτος 0,75 μ. 
Έντός τής κοίτης του ύπήρχε πήλινος άγωγός 
διαμέτρου 0,17 μ.

Είς άπόστασιν 0,50 μ. περίπου άπό τού άνατο- 
λικού τοιχώματος τού άγωγού τούτου, εύρέθη έ
τερος κτιστός, παράλληλος άγωγός κεκαλυμμέ- 
νος όμοίως δι’ όριζοντίων λιθοπλίνθων, δύο έκ 
τών όποιων ήσαν είς δευτέραν χρήσιν. Έσωτερι- 
κώς ό άγωγός ούτος έφερεν υδραυλικόν κονίαμα, 
διά τού όποιου είχεν έπαλειφθή καί τό έσωτερικόν 
τής στεγάσεως. Έπί τού κονιάματος τούτου ύπήρ- 
χον άπολιθωμένα Ιζήματα. Παρόμοιος άγωγός 
διερχόμενος όπό άρχαίαν όδόν δέν είχεν άποκα- 
λυφθή μέχρι σήμερον είς τάς άνασκαφάς τής Ρό-

9. AM 73 ( 1958 ) σ. 147, πίν. Ill, IV.
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Σχέδ. 1. Άνασκαφή οίκοπέδων Ίωαννίδη καί Φρόνη. Διασταύρωσις των άρχαίων όδών Ρ24 καί Ρ32β

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



582 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) : ΧΡΟΝΙΚΑ

δου. Τό έσωτερικόν ύδραυλικόν κονίαμα άγει 
είς τό συμπέρασμα, ότι ό άγωγός ούτος άπετέλει 
μέρος τού έσωτερικοΰ ύδραγωγείου τής πόλεως.

Λόγω των παρακειμένων οίκιών δέν κατέστη 
δυνατόν νά άνευρεθή τό άνατολικόν δριον τής 
άρχαίας όδοϋ Ρ28α καί ώς έκ τούτου δέν διεπι- 
στώθη τό πλάτος αυτής. Πάντως τά όδοστρώματα 
παρηκολουθήθησαν μέχρις άποστάσεως 6.20 μ. 
άνατολικώς τού δυτικού όρίου τής δδοϋ.

Οικόπεδα Φρόνη καί Ίωαννίδη

Τά οικόπεδα ταϋτα εΰρίσκονται άνατολικώς 
τής όδοϋ Γρηγορίου τού Ε' έντός κήπων, όπου 
τώρα διανοίγονται νέαι όδοί. Ήρευνήθη κατ’ 
έξοχήν τό οίκόπεδον Ίωάνν. Ίωαννίδη, έντός τού 
όποιου άπεκαλύφθη ή διασταύρωσις τής άπό Α. 
πρός Δ. είς τό προκαταρκτικόν σχέδιον σημειω- 
θείσης ώς ύποθετικής όδού Ρ2410 * μετά τής διά 
πρώτην φοράν ένταύθα άποκαλυφθείσης άρχαίας 
όδού Ρ32β.

Τά κυριώτερα στοιχεία, τά όποια προέκυψαν 
έκ τής άνασκαφής, ύπήρξαν τμήματα τού άνατο- 
λικού καί βορείου τοίχου μετά τής ΒΑ. γωνίας 
λίαν κατεστραμμένης άρχαίας οικίας (Σ χ έ δ. 
1 ), ήτις συνεχίζετο καί ϋπό τήν δυτικώς εύρι- 
σκομένην οικίαν Ίωάνν. Ίωαννίδη.

Ό άπό Β. πρός Ν. τοίχος τής άρχαίας ταύτης 
οίκίας, άνεσκάφη μέχρι μήκους 11.50 μ. περίπου, 
άπετελείτο δέ έκ μικρών λίθων μετά πηλού καί 
έφερεν έσωτερικώς κατά μέρη ούχί καλής ποιό- 
τητος έπίχρισμα. Κατά τήν έξωτερικήν αυτού 
παρειάν άνεσκάφησαν δύο φρεάτια έντός τής 
όδοϋ. Τά όδοστρώματα ήρχιζον άπό τού τοίχου 
είς τρεις στρώσεις συνολικού πάχους 0,65 μ. 
περίπου. Ό τοίχος ούτος άπετέλει τό δυτικόν 
δριον τής άρχαίας όδοϋ Ρ32β.

Τό άνατολικόν δριον τής όδού ταύτης εύρέθη 
είς άπόστασιν 5.15 μ. έντός ξένου οίκοπέδου ύπό 
νεωτέρας οίκοδομάς καί δέν κατέστη δυνατόν 
νά σκαφή παρά μόνον είς μήκος 2 μ. περίπου. Τό 
άπετέλει τοίχος έκ μεγάλων λιθοπλίνθων είς δύο 
δόμους.

Έκ τής όδού Ρ24, άπεκαλύφθη είς μήκος 5 μ. 
περίπου ό άποτελών τό νότιον δριον αύτής τοί
χος, διασφζων μέρος τής άνωδομής είς ύψος 1.55 
μ., συγκείμενος κατά τήν θεμελίωσιν έκ μικρών 
έπίσης λίθων μετά πηλού, ώς καί ό άνωτέρω

10. Ή όδός αΰτη έχαράχθη είς τό προκαταρκτικόν σχέ
διον ώς όποθετική. Ίδέ Ί. Κοντή, Ρυμοτομία, πίν. II καί I
καί AM 73 ( 1958 ) πίν. III καί IV, προφανώς έκ τής ύπάρ- 
ξεως σχεδόν έπΐ τοΟ όξονος αύτής τής όδοΟ Κυπριανού 
κατά τό άνατολικόν μέρος τής πόλεως, χρονολογοομένης 
άπό τής έποχής τής Τουρκοκρατίας.

άναφερθείς, πρός τούτον συναπτόμενος καί άπο
τελών τήν έξωτερικήν γωνίαν τοϋ άρχαίου κτη
ρίου, τοίχος τής όδοϋ Ρ32β.

Τό έτερον, ήτοι τό βόρειον δριον τής όδοϋ Ρ24, 
εύρέθη έντός ξένης έπίσης Ιδιοκτησίας, έμελετή- 
θη δέ καί έντός τού δυτικώτερον άνασκαφέντος 
οικοπέδου Ιδιοκτησίας Εύφημίας Φρόνη. Άπε- 
τελεΐτο έκ παρομοίου τοίχου προχείρου κατα
σκευής καί άπεΐχε άπό τοϋ νοτίου όρίου 9.25 μ. 
περίπου, ήτοι ή όδός Ρ24 ήτο πλατεία. Σημειω- 
τέον δτι κατά τήν έξωτερικήν πλευράν τοϋ βο
ρείου όρίου ύπήρχον λείψανα δύο φρεατίων έντός 
τής όδοϋ. Τά όδοστρώματα τής όδοϋ Ρ24 ήρευνή- 
θησαν κυρίως έντός τοϋ οίκοπέδου Ίωαννίδη άπε- 
τελοϋντο δε έκ τεσσάρων στρώσεων συνολικού 
πάχους 1.10 μ. περίπου καί εύρέθησαν 0,20 μ. 
περίπου ύπέρ τήν άνω έπιφάνειαν τοϋ νοτίου ό
ρίου αύτής καί 1 μ. ύπό τήν έπιφάνειαν τοϋ οίκο- 
πέδου, γεγονός, δπερ μαρτυρεί, δτι ή όδός αΰτη 
συνέχισε νά χρησιμοποιήται καί μεταγενεστέρως. 
Ώς έκ τούτου καί έκ τοϋ γεγονότος δτι ή όδός 
αΰτη ήτο πλατεία, έξηγείται ή συνέχισις τής λει
τουργίας της κατά τήν έποχήν τής Τουρκοκρα
τίας, είς τό άνατολικώτερον τής άνασκαφής κεί
μενον τμήμα αύτής, όπου σήμερον ή όδός Κυ
πριανού.

Οίκόπεδον Κωνσταντινίδη - Κακά παρά τό τέρ
μα τής όδοϋ Καναδά. Έντός τού οίκοπέδου τού
του άνεσκάφη τμήμα κτίσματος καταλαμβάνοντος 
έκτασιν ένός άρχαίου οικοδομικού τετραγώνου 
καί τρεις περί αύτό άρχαϊαι όδοί. Δέον νά σημειω- 
θή άπό τοΰδε, ότι κατά τάς άνασκαφάς τοϋ έτους 
1961 περί τά 150 μ. νοτιώτερον τής θέσεως ταύ
της άνεσκάφη ή είς τόν βράχον εδρασις τμήματος 
τοϋ άρχαίου τείχους καί όλίγιρ νοτιώτερον άπε
καλύφθη έκτος τοϋ τείχους όμαδική ταφή11.

Τό άρχαϊον κτήριον

Τοϋ άρχαίου κτηρίου άνεσκάφη ό νότιος τοίχος 
καθ’ δλην αύτοΰ τήν έκτασιν καί τμήματα τοϋ 
άνατολικοΰ καί δυτικού τοίχου (Πίν. 740 ε).

Ό νότιος τοίχος, δστις άνεσκάφη καθ’ απαν τό 
έξ 23 μ. μήκος αύτοϋ, εύρέθη κατά τό δυτικόν μέν 
τμήμα λίαν κατεστραμμένος πλήν τής ΝΔ. γω
νίας, κατά δέ τό άνατολικόν τμήμα αύτοΰ είς άρί- 
στην κατάστασιν καί μέχρις ΰψους 0,90 μ. Ό 
πρός τό τμήμα τούτο συναπτόμενος άνατολικός 
τοίχος τού οικοδομήματος άνεσκάφη είς μήκος 
8 μ. Άμφότεροι οί τοίχοι ήσαν κατεσκευασμένοι 
έκ διπλής σειράς λίθων « παρά μήκος σϋν δύο »12,

11. ΑΔ 17( 1961 - 62) σ. 302.

12. Ά. Όρλάνδου, Υλικά Δομής, Τόμ. 2ος, σ. 229.
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ή πρόσοψις δέ τούτων ήτο λίαν έπιμεμελημένη. 
Τήν άπετέλουν μεγάλοι κατά διαστήματα έσκεμ- 
μένως τεθειμένοι άκανόνιστοι λίθοι, ή έξωτερι- 
κή παρειά των όποιων ήτο λελεασμένη. Τά μετα
ξύ των λίθων διαστήματα έπληροΟντο διά βυ
σμάτων, τά όποια περιέβαλλον τούς μεγάλους 
λίθους καί κατά τό άνω μέρος αύτών (Π ί ν. 
741 α ).

Ή έξεζητημένη αϋτη μορφή τής τοιχοποιίας 
είς τόσην έκτασιν καί καλήν ποιότητα ένεφανί- 
σθη διά πρώτην φοράν έν Ρόδφ κατά τήν άνασκα- 
φήν ταύτην.

Εις τό έσωτερικόν τού κτηρίου τούτου άνεφά- 
νησαν τέσσαρες παράλληλοι τοίχοι, έκ τών ό
ποιων μόνον ό είς διήκε καθ’ όλον τό πλάτος, οί 
δέ λοιποί εύρέθησαν μερικώς κατεστραμμένοι. 
Ό παράλληλος πρός τόν νότιον τοίχος, εύρέθη 
είς άπόστασιν 5 μ. βορείως αύτού καί άπετελεϊτο 
καθ’ απαν τό μήκος του έκ μικρών άκανονίστων 
λίθων μετά πηλού.
Ό δυτικός τοίχος τού κτίσματος εύρέθη ( Π ί ν. 

741 β) κατά τό μέρος τής θεμελιώσεως αύτού 
είς μήκος 5.35 μ., ένφ έκ τής άνωδομής έσφζετο 
μικρόν μόνον τμήμα πρός τήν ΝΔ. γωνίαν τού 
κτηρίου. Τό τμήμα τής άνωδομής παρουσίαζεν 
έπίσης διάθεσιν κατά τήν τοιχοδομίαν τής μορ
φής τών άνωτέρω περιγραφέντων τοίχων τής κα
λής τοιχοδομίας. Ή ποιότης όμως ήτο αίσθητώς 
κατωτέρα.

’Ακριβώς είς τό άκρον τού τοίχου τούτου καί 
κατά τήν προέκτασιν τού νοτίου μεγάλου τοίχου 
εύρέθη βάσις μέ τμήμα πεσσίσκου, έπί τού όποιου 
πιθανώς θά ύπήρχε κατά τήν άρχαιότητα άγαλμά- 
τιον.

ΑΙ άρχαϊαι όδοί

Ό άπό Α. πρός Δ. νότιος τοίχος τού οικοδομή
ματος άπετέλει τό βόρειον όριον άρχαίας άγνώ- 
στου μέχρι σήμερον όδοΰ, τής Ρ24α, κατευθύν- 
σεως άπό Α. πρός Δ., ή όποια άπέχει άπό τού άξο- 
νος τής διαπιστωθείσης κατά τάς έφετεινάς άνα- 
σκαφάς άρχαίας όδοΰ Ρ24 (Ιδέ άνωτ. σ. 582) 
100 περίπου μ. Τής όδοΰ ταύτης δέν κατέστη δυ
νατόν νά διαπιστωθή τό πλάτος παρά τό γεγονός 
ότι έσκάφη αυτή είς πλάτος περίπου 7 μ.

Άξιον Ιδιαιτέρας μνείας είναι τό γεγονός, ότι 
κατά μήκος τής όδοΰ Ρ24α καί είς άπόστασιν 2 μ. 
περίπου άπό τού βορείου όρίου αυτής, ύπήρχε 
τοίχος (Σ χ έ δ. 2' Π ί ν. 740 ε ) σφζομένου 
μήκους 23 περίπου καί πλάτους μεγίστου 1 μ., 
άποτελούμενος έκ θεμελιώσεως έκ μεγάλων λιθο- 
πλίνθων είς δευτέραν μάλλον χρήσιν καί άνωδο
μής, ή όποια κατά τό μεγαλύτερον μέρος αύτής

παρείχε τήν αίσθησιν τοιχοποιίας προχείρου μέν, 
άλλά παρόμοιας μορφής πρός τούς άνωτέρω περι- 
γραφέντας καλούς τοίχους. Παρά τό γεγονός ότι 
πολλά καί κυρίως ή θέσις τού τοίχου τούτου έντός 
τής όδοΰ έμποδίζουν τήν έξήγησιν, ούδείς άλλος 
λόγος δύναται πρός τό παρόν τούλάχιστον νά δι- 
καιολογήση τήν ύπαρξιν αύτού, ή μή μόνον τό 
ύπό τού Διοδώρου13 άναφερόμενον, ότι κατά τήν 
πολιορκίαν τού Δημητρίου κατεσκευάσθησαν 
έσωτερικώς τού αρχαίου τείχους καί ετερα παράλ
ληλα «τώ μέλλοντι πονείν» τείχη. Ίσως τό 
αυτό νά έπανελήφθη καί κατά τινα τών νεωτέρων 
πολιορκιών τής πόλεως. Τήν έρμηνείαν ταύτην 
καθιστά εύλογοφανή ή πρός τό άρχαΐον τείχος 
γειτνίασις.

Ό δυτικός τοίχος τού άρχαίου κτηρίου άπετέ- 
λει τό άνατολικόν όριον τής άπό Β. πρός Ν. άρ
χαίας όδοΰ Ρ34γ, πλάτους 5.30 μ. Ό άξων τής 
όδοΰ ταύτης άπέχει περίπου 15 μ. άπό τού άξο- 
νος τής όδοΰ Ρ34β11. Ή μικρά αύτη άπόστασις 
τών άξόνων τών δύο άρχαίων όδών, παρουσιαζο- 
μένη διά πρώτην φοράν άπό τής ένάρξεως τών 
άνασκαφών είς τήν πόλιν τής Ρόδου, έξηγείται 
πάλιν έκ τής γειτνιάσεως πρός τό άρχαΐον τεί
χος. Είναι δέ λίαν πιθανόν, ότι ή όδός Ρ34β δέν 
έξικνεϊτο μέχρι τής θέσεως ταύτης, άλλά διεκό- 
πτετο όλίγφ βορειότερον. Ίσχυε δηλαδή ένταΰ- 
θα τό σύστημα τού περιορισμού τών διηνεκών 
όδικών άξόνων, ή καί τής καταργήσεως αύτών 
καί ή άντικατάστασίς των ύπό οίκοδομικών τε
τραγώνων πυκνοτέρας διατάξεως16.

Μεγαλυτέραν σχετικώς άνωμαλίαν παρουσία- 
σεν ή πρός τό άνατολικόν τμήμα τού οίκοπέδου 
άνασκαφείσα όδός Ρ35β. Τής όδού ταύτης εύρέ
θη τό δυτικόν όριον, ήτοι ό άνωτέρω περιγράφεις 
τοίχος, ό εχων τήν έπιμεμελημένην τοιχοποιίαν, 
καί λείψανα κτιστών άγωγών. Ό τοίχος οδτος 
δέν ήτο κάθετος έπί τόν νότιον τοίχον τού οικο
δομήματος, άλλ’ έσχημάτιζε μετ’ αύτού άμβλεΐαν 
γωνίαν 92°. Παρομοίαν άπόκλισιν καί 6τι μεγαλυ
τέραν παρουσίαζε καί δ είς έκ τών κτιστών άγω
γών τής όδοΰ. Ό άγωγός ούτος πρέπει νά ήτο νεώ- 
τερος, ώς καταργήσας τόν παλαιότερον, δστις 
ήκολούθει τόν συνήθη προσανατολισμόν τών ό
δών τής Ρόδου.

Οίκόπεδον Στρατάκη

( Έπί τής γωνίας, τήν όποιαν σχηματίζει ή όδός 
Γρηγορίου τού Ε' τεμνομένη ύπό τής νοτίως τής

13. XX, 93,1.

14. Ίδέ κατωτέρω οΙκόπεδα Άναστασιάδη καί Κοντή.

15. Ί. Κοντή: Ή εϋτομος διάθεσις είς τόν Ίπποδάμειον 
τρόπον: ΑΕ 1953 - 54, μέρος Α' σ. 266, κ.έ.
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όδοβ Δενδρηνού νεοδιανοιγομένης παραλλήλου 
νέας όδοϋ).

Κατά τήν γενομένην άνασκαφήν έντός τοδ οί
κοπέδου τούτου δέν άνευρέθησαν οικοδομικά 
λείψανα, άλλά λίαν κατεστραμμένα ή σχεδόν έν- 
τελώς διαλελυμένα όδοστρώματα άνήκοντα είς 
τήν όδόν Ρ30. Μεταξύ των οδοστρωμάτων τού
των εύρέθησαν θραύσματα μεγάλου πηλίνου άγω- 
γοϋ, κατευθύνσεως άπό Ν. προς Β. ’Ασαφέστερα 
ίχνη όδοστρωμάτων άνεσκάφησαν άφ’ έτέρου 
κατά τά άπό Δ. πρός Α. θεμέλια τής άνεγερθείσης 
οίκίας καί συγκεκριμένως ύπό τοίχον τής έπο- 
χής τής Τουρκοκρατίας. Ή μετρηθεϊσα έπί τοδ 
χάρτου άπόστασις τής θέσεως ταύτης άπό τής 
κατά τάς έφετεινάς άνασκαφάς διαπιστωθείσης 
άρχαίας όδοδ Ρ24 (ίδέ άνωτ. σ. 582) εύρέθη 
205 περίπου μέτρα. 'Ως έκ τούτου σημειοδμεν ώς 
πιθανήν τήν όδόν ταύτην, είς τήν όποιαν έδόθη 
προσωρινώς τό σήμα Ρ24β.

Έκ τών έντός των έπιχώσεων γενομένων εύρη- 
μάτων άξιόλογα ύπήρξαν τά έν Π ί ν. 742 α - β.

Οΐκόπεδον Γεωργίου Φωκά (Όδός 'Αγίου Ίω- 
άννου άριθ. 36).

Έντός τοδ οίκοπέδου τούτου έγένετο άνασκα- 
φική έρευνα άνευ άποτελέσματος έξ άφορμής 
έμφανίσεως στρώσεων, αί όποίαι όμως διεπιστώ- 
θη ότι δέν άνήκον είς άρχαίαν όδόν, οϋτε ήσαν 
τής συστάσεως των άρχαίων όδοστρωμάτων τής 
Ρόδου.

Οΐκόπεδον Χαλκιά (Όδός Παλαιών Πατρών 
Γερμανού). Γενομένης άνασκαφικής έρεύνης 
άπεκαλύφθησαν λίαν άσαφή λείψανα έκ τοίχων 
άρχαίας οίκήσεως καί τινα τμήματα δαπέδου έκ 
πήλινων πλακών.

Οΐκόπεδον Τζάπαση (Άνατολικώς τοδ οίκοπέ
δου Κατίνα).

Ένταδθα ήρχισεν άνασκαφική έρευνα συνεχι- 
ζομένη καί κατά τό παρόν έτος. Έκ τοδ οίκοπέδου 
τούτου προέρχονται αί είς τούς Π ί ν. 743 α - β 
μικραί μαρμάρινοι κεφαλαί.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ 
ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

Οΐκόπεδον Τσακίρη

(Παρά τήν όδόν Πατριάρχου Άθηναγόρου 
καί μεταξύ τών όδών Καναδά καί 'Αγίου Γεωρ
γίου ).

Κατά τάς άνασκαφάς είς τήν θέσιν ταύτην άπε- 
καλύφθη άγνωστος μέχρι σήμερον άρχαία όδός 
κατευθύνσεως άπό Β. πρός Ν., ήτις έσημειώθη

έπί τού καταρτιζομένου σχεδίου ώς Ρ34α. Είς τήν 
περιοχήν ταύτην ύπήρχον κατά τήν έποχήν τής 
Τουρκοκρατίας έκτεταμένοι κήποι έσπεριδοει- 
δών, τά έκ μανδροτοίχων όρια τών όποιων δια- 
κρίνονται είς τινα σημεία μέχρι σήμερον. Υπέρ 
τήν άποκαλυφθεΐσαν άρχαίαν όδόν όπήρχεν εν 
τοιούτον δριον, τό όποιον είς τόν χάρτην τής 
έποχής τής Τουρκοκρατίας σημειούται μέχρι μή
κους 150 μ.16. Έπρόκειτο προφανώς περί τού 
συνηθεστάτου είς Ρόδον φαινομένου τής διαδο
χής τών όρίων τών άρχαίων οίκοδομικών τετρα
γώνων διά νεωτέρων μανδροτοίχων.

Ή άνασκαφή έφερεν είς φώς τήν άρχαίαν όδόν 
Ρ34α είς μήκος 20 μ. περίπου μέχρι τοδ βορειο- 
τέρου όρίου τοδ οίκοπέδου, τά δέ μελετηθέντα 
στοιχεία της ήσαν: Τό άνατολικόν δριον αυτής, 
μέρος τού δυτικού όρίου της, κτιστός αγωγός διή- 
κων καθ’ άπαν τό άνασκαφέν μήκος τής άρχαίας 
όδοδ, μικρότεροι άποχετευτικοϊ κτιστοί όχετοί 
τών παρόδιων κτισμάτων έκβάλλοντες είς τόν κεν
τρικόν άγωγόν καί σκληρά όδοστρώματα.

Τό άνατολικόν δριον τής όδοδ Ρ34α άπετελεΐ- 
το έκ τοίχου συνολικού μήκους 21.70 μ., διακο- 
πτομένου δμως κατά τό μέσον τού χώρου τής άνα- 
σκαφής (Π ί ν. 744 α ) ( έπί 4 μ. περίπου ) καί 
συνεχιζομένου νοτιώτερον. Τό βόρειον τμήμα 
τού τοίχου άπετελεϊτο έκ μέτριου μεγέθους λι- 
θοπλίνθων, αί όποίαι έφερον έξωτερικώς τρία 
έπάλληλα, σχετικώς παχέα, στρώματα κονιαμά
των, τό κατώτερον στρώμα τών όποιων έφερεν 
άβαθεϊς χαρακώσεις, άπομιμήσεις προφανώς ίσο- 
δόμου τοιχοποιίας. Κατά τό νότιον μέρος τού τοί
χου εύρέθη κατώφλιον θύρας μήκους 1.85 μ. καί 
μεγίστου πλάτους 0,65 μ., δπερ έξωτερικώς δέν 
έφερε κονίαμα. Έπί τής άνω έπιφανείας του 6- 
πήρχε κατά μήκος έγκοπή πλάτους 0,20 μ. καί 
έπ’ αύτής τρεις κοιλότητες, δύο κατά τά δύο άκρα, 
προφανώς πρός στήριξιν τών στροφέων τών θυ- 
ροφύλλων καί μία μικροτέρα μεταξύ τούτων άπέ- 
χουσα 0,40 άπό τής βόρειας καί 0,60 μ. άπό τής 
νοτίας πρός υποδοχήν προφανώς τοδ σύρτου. 
’Αμέσως Ν. τής βόρειας παραστάδος υπήρχε έπί 
τοδ κατωφλιού κατά πλάτος άβαθής έγκοπή πλά
τους 0,03 μ. ( Π ί ν. 744 β ). Παρομοία έγκοπή 
λόγω φθοράς τοδ λίθου δέν κατέστη δυνατόν νά 
διαπιστωθή είς τήν άντίστοιχον θέσιν παρά τήν 
νοτίαν παραστάδα.

’Οπή τετραγώνου διατομής ΰψ. 0,36 καί πλάτ. 
0,26 μ., διήκουσα καθ’ δλον τό πλάτος τοδ κατω
φλιού καί άπέχουσα 0,15 μ. περίπου άπό τής βο-

16. AM 73 ( 1958) πίν. IV. Μεταξύ τών όδών Ρ18β καί 
Ρ22 καί Ρ34 καί Ρ35α.
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ρείας παραστάδος τής θύρας, άπετέλει τό ύπό τό 
κατώφλιον στόμιον έκβολής τών ύδάτων έκ τοϋ 
έσωτερικοΰ τής οΙκίας πρός τόν κεντρικόν υπό
νομον τής όδοϋ (Π ί ν. 745 α). Είς τό σημεϊον 
τοΟτο διεπιστώθη ή εναρξις τριών κτιστών όχε- 
τών, άνηκόντων είς τρεις σαφώς διαπιστωθείσας 
περιόδους κατά τήν λειτουργίαν τής όδοϋ, περί 
ών θά γίνη λόγος κατωτέρω. 0,25 μ. χαμηλότερον 
τής άνω έπιφανείας τοϋ κατωφλιού ύπήρχεν έλα- 
φρά έξοχή διαπιστωθεΐσα είς τό μέσον κυρίως 
έπί τής έξωτερικής έπιφανείας τοϋ κατωφλιού, 
διαιροϋσα καθ’ βψος αύτό είς δύο άνισομερή τμή
ματα (Π ί ν. 745 α).

Άξιοσημείωτον είναι, δτι πλήν τών συνήθων 
φθορών, αί όποϊαι παρουσιάζονται είς τόν πω
ρόλιθον τής Ρόδου, δι’ άποβολής έν τή παρόδφ 
τοϋ χρόνου τών πλέον μαλακών ύλών, δέν παρε- 
τηρήθησαν έπί τοϋ κατωφλιού τούτου φθοραί 
έκ πατημάτων ή ίχνη τριβής τών θυροφύλλων, 
αί όποϊαι είναι συνήθεις είς παρόμοιας περιπτώ
σεις.

Εκατέρωθεν τοϋ κατωφλιού καί κατά τήν έξω- 
τερικήν έπιφάνειαν τοϋ τοίχου ύπήρχον αί βά
σεις καί ή εναρξις τοϋ κορμοϋ δύο έξωτερικών 
παραστάδων ( Π ί ν. 745 α). Έκ τούτων ή νο
τιά ήτο κατεστραμμένη κατά μέγα μέρος έκ κτι
στού άγωγοϋ (ίδέ κατωτέρω σ. 589), ή βάσις 
δέ αύτής άπετελεΐτο έκ δύο κατά πλάτος τεθει
μένων όρθογωνίων λιθοπλίνθων (Π ί ν. 745 β ), 
πλάτους συνολικού 0,40 καί ΰψους περίπου 0,25 μ. 
Έπ’ αύτής ύπήρχεν ή έδρασις τοϋ κορμοϋ σφζο- 
μένη είς ύψος περίπου 0,15 μ. Έν συνόλφ ή παρα- 
στάς διέσφζε κατά μέρη κονίαμα είς τρεις άσα- 
φεϊς λεπτάς στρώσεις, κατά δέ τό σημεϊον έπαφής 
τής έδράσεως τοϋ κορμοϋ έπί τής βάσεως διεκρί- 
νοντο άσαφώς κυμάτια μορφούμενα καί τονιζό
μενα διά τών κονιαμάτων.
Ή βορεία παραστάς έν τώ συνόλφ εύρέθη είς 

καλυτέραν κατάστασιν δέν διέσφζεν όμως έπαρ- 
κώς τά κονιάματα. Άμφότεραι έξ άλλου έπάτουν 
έπί χωμάτων ή τυχαίων λίθων τής όδοϋ άνευ Ιδιαι
τέρας θεμελιώσεως. Τοϋτο συνδυαζόμενον πρός 
τό γεγονός, δτι ή άρχαιοτέρα στρώσις τοϋ κονιά
ματος έφθανε χαμηλότερον τής έδράσεως τής 
νοτίας παραστάδος ( Π ί ν. 745 α), όδηγεΐ είς 
τήν σκέψιν, δτι αί παραστάδες έτοποθετήθησαν 
κατά τινα νεωτέραν μετασκευήν τοϋ κτηρίου. Ένώ 
είς τήν πόλιν τής Ρόδου διά πρώτην φοράν άνευ- 
ρέθησαν τοιαϋται παραστάδες, ύπάρχουν παρό
μοιοι είς κτήρια τής άρχαίας Καμίρου, αί καλύ
τερον σφζόμεναι τών όποιων εύρίσκονται είς τό 
κτίσμα βορείως τοϋ κάτω ναοΰ.

Επειδή, λόγφ ύπερκειμένων νεωτέρων κτισμά-

των, δέν κατέστη δυνατόν νά συνεχισθή ή σκαφή 
άνατολικώτερον, ούδέν στοιχεΐον έκ τοϋ έσωτερι- 
κοΰ τής οικίας ήρευνήθη είς τήν θέσιν ταύτην.

Τό νότιον τμήμα τοϋ άνατολικοϋ όρίου τής άρ
χαίας όδοϋ Ρ34α, συνολικού μήκους 9.50 μ. περί
που, άπετελεΐτο έκ κατεστραμμένου είς εν τμήμα 
τοίχου πλάτους 0,60 - 0,65 μ. καί κατεσκευασμέ- 
νου έκ μικρών λίθων μετά πηλοϋ, παρεμβαλλομέ- 
νης μιας μεγάλης λιθοπλίνθου. Έφερε δέ έξωτε- 
ρικώς παχύ μέν, άλλ’ ούχϊ καλής ποιότητος έπί- 
χρισμα. Κατά τό έσωτερικόν τοϋ τοίχου τούτου 
άνεφάνη φρεάτιον 1.20x 1.05 μ. περίπου, τοϋ ό
ποιου ή σκαφή δέν έχώρησεν είς βάθος.

Τό δυτικόν δριον τής άρχαίας όδοϋ Ρ34α άπε- 
καλύφθη είς μήκος 10 μ. περίπου, μόνον κατά τό 
νότιον μέρος τοϋ οίκοπέδου, τής πρός Β. συνε- 
χίσεώς του εύρεθείσης λίαν κατεστραμμένης. Είς 
τό καλύτερον σφζόμενον τμήμα αύτοΰ ή τοιχο
ποιία ήτο έπιμεμελημένη ( Π ί ν. 745 γ ) καί άπε
τελεΐτο έκ διπλής σειράς κατά μήκος τεθειμένων 
άκανονίστων, άλλά κατά τήν έξωτερικήν έπιφά- 
νειαν κατειργασμένων μικρών, σχετικώς, πωρολί
θων. Τά κατά διαστήματα μεταξύ τών πωρολίθων 
τούτων κενά έπληροΰντο διά μικροτέρων, σπορα- 
δικώς, άλλ’ έσκεμμένως τοποθετημένων, λίθων. Ό 
τοίχος οδτος άνήκεν άσφαλώς είς οικίαν, τό έσω
τερικόν τής όποιας ήτο σχεδόν έντελώς κατε- 
στραμμένον.

Ό κατά μήκος τής άρχαίας όδοϋ Ρ34α βαίνων 
κτιστός άγωγός εύρέθη είς τό μέσον τοϋ πλάτους 
τής όδοϋ. Τά πλάγια τοιχώματα αΰτοϋ άπετελοϋν- 
το έξ άδρώς κατά τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν είρ- 
γασμένων άκανονίστων λίθων, εύρέθη δέ έστε- 
γασμένος κυρίως κατά τό βόρειον τμήμα αύτοϋ 
διά μικρών σχετικώς καί άκανονίστων λίθων 
( Π ί ν. 744 α ). Ό άγωγός ούτος είχεν έσωτερι
κόν πλάτος 0,40 - 0,50 μ., καί κλίσιν άπό Β. πρός 
Ν. Τόν πυθμένα του άπετέλουν τά όδοστρώματα.

Είς τόν άγωγόν τούτον έξέβαλλον μικρότεροι 
όχετοί έκκινοΰντες έκ τών παρόδιων οικιών. Ά
ξιοσημείωτον είναι, δτι έκ τών κατευθύνσεων 
τοϋ ΰψους καί τής πορείας τών όχετών τούτων 
διεπιστώθησαν τρεις διάφοροι περίοδοι κατα
σκευής των.

Οί νεώτεροι καί είς τά άνώτερα στρώματα άνα- 
σκαφέντες δύο όχετοί ( Σ χ έ δ. 3 ), έκκινοΰντες 
έκ τών δύο έκατέρωθεν τής άρχαίας όδοϋ Ρ34α 
οικιών, έξετείνοντο όφιοειδώς πρός Ν., έκβάλλον- 
τες είς τόν κεντρικόν άγωγόν.

Οί όχετοί τής δευτέρας περιόδου ( Π ί ν. 744 
α ), τέσσαρες τόν άριθμόν, πλαγίας κατευθύνσεως, 
σχηματίζοντες μετά τοϋ κεντρικοΰ άγωγοϋ σχε
δόν ΐσας γωνίας, έξέβαλλον είς αύτόν.
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Έκ τής πρώτης καί άρχαιοτέρας περιόδου διε- 
πιστώθησαν δύο όχετοί. Έκ τού πρώτου όχετοδ 
ίχνη μόνον τοϋ πυθμένος άπό τής ύπό τό κατώ- 
φλιον τής άνωτέρω άναφερθείσης θύρας όπής 
(Ιδέ σ. 587 κ.έ. ). Τά ίχνη ταϋτα άπετελοϋντο κυ
ρίως έξ ύπολειμμάτων ύδραυλικοΟ όστρακοκονιά- 
ματος, άνήκοντος προφανώς εις τόν πυθμένα τοϋ 
άρχαιοτέρου τούτου όχετοΰ (Π ί ν. 745 α ). Ή 
κατεύθυνσις τού πυθμένος τού όχετού τούτου ήτο 
κάθετος έπί τόν παρόδιον τοίχον καί ή προέ- 
κτασίς του έτεμνε καθέτως καί τόν κεντρικόν 
άγωγόν, εις τόν όποιον προφανώς θά έξέβαλλε.

Ό έτερος, καθέτου έπίσης κατευθύνσεως, όχε- 
τός διεπιστώθη νοτιώτερον ( Σ χ έ δ. 4 ), προερ
χόμενος έκ τής δυτικής παροδίου οικίας. Σκληρά 
όδοστρώματα τής συνήθους εις τάς άρχαίας ό- 
δούς τής Ρόδου συστάσεως, τριών ή κατά μέρη 
τεσσάρων στρώσεων, διεπιστώθησαν καθ’ δλην 
σχεδόν τήν άνασκαφεϊσαν έκτασιν τής άρχαίας 
όδοϋ Ρ34α. ΕΙς τό μεταξύ τού Β. καί τού Ν. 
τμήματος τού άνατολικοϋ όρίου διάστημα υπήρ
χε φρεάτιον έσκαμμένον εις τόν βράχον.

Εντός τής έπιχώσεως τής όδού ταύτης εύρέθη 
καί ή γυναικεία κεφαλή πήλινου ειδωλίου έλλη- 
νιστικής έποχής ( Π ί ν. 746 α).

Οίκόπεδον Καταβενάκη

(Παρά τάς όδούς Κόδριγκτων καί Πατριάρχου 
Άθηναγόρου, δυτικώς τού ναού τοϋ 'Αγ. Γεωργίου 
« τού Πάνω »). Κατά τάς άνασκαφάς έντός τού ώς 
άνω οικοπέδου άπεκαλύφθησαν τοίχοι, σχηματί- 
ζοντες δωμάτιον λίαν κατεστραμμένης οικίας, καί 
ή εις τήν θέσιν ταύτην συνέχισις τής άρχαίας 
όδοδ Ρ19β, ήτις, σημειωθείσα εις τόν προκαταρ
κτικόν χάρτην17 ώς πιθανή έκ καθέτου έπί τήν 
όδόν Μ. Κωνσταντίνου όδού τής έποχής τής 
Τουρκοκρατίας, διεπιστώθη κατά τάς έφετεινάς 
άνασκαφάς καί έμελετήθη εις πολλά σημεία αύ- 
τής (Ιδέ κατωτέρω σ. 591 ) έντός τού άνατολι- 
κού μέρους τής πόλεως.

Τής άρχαίας ταύτης όδού διεπιστώθησαν έν
τός τού οικοπέδου Καταβενάκη σκληρά όδοστρώ
ματα μεγίστου πλάτους 5.45 - 5.50 μ., ώς καί μία 
αύλαξ καθ’ δλον τό άνασκαφέν μήκος αυτής, διαι
ρούσα τά όδοστρώματα εις δύο ίσα κατά μήκος 
μέρη. 'Ως διεπιστώθη έκ τής άνασκαφής τού οι
κοπέδου Άναστασιάδη (Ιδέ κατωτέρω σ. 591 ) 
τήν θέσιν τής αϋλακος κατελάμβανεν άρχαϊος 
άποχετευτικός κτιστός άγωγός, δστις είχεν ύπο- 
στή άπόληψιν ύλικού έντός τού οικοπέδου τούτου.

17. Ί. Κοντή, Ρυμοτομία πίν. 1, 2 καί AM 73 (1958), πίν. 
ΙΠ, IV.

Οίκόπεδον Καλαφατδ

(Παρά τήν όδόν Δρακίδου 27 τής συνοικίας 
Μητροπόλεως ).

Έντός τοϋ οικοπέδου τούτου άπεκαλύφθη νέα 
άγνωστος μέχρι σήμερον όδός, σημειωθείσα εις 
τό καταρτιζόμενον σχέδιον ύπό τό σήμα Ρ33α.

Λόγφ ύπάρξεως περί τό μικρόν οίκόπεδον νεω- 
τέρων οικιών, ό νότιος τοίχος τής μιας έκ τών 
όποιων παρουσίαζεν έπικίνδυνον άπόκλισιν άπό 
τής κατακορύφου, παρά τά ληφθέντα μέτρα άσφα- 
λείας, δέν κατέστη δυνατόν νά προχωρήση ή 
άνασκαφή ούτε πρός Α. ούτε πρός Β. Έκ τής γε- 
νομένης πάντως έρεύνης διεπιστώθησαν όδοστρώ
ματα εις βάθος 1 μ. άπό τής έπιφανείας τού οικο
πέδου. Τά όδοστρώματα ταΰτα, άποκαλυφθέντα 
εις τέσσαρας τούλάχιστον σαφείς στρώσεις, είχον 
συνολικόν πάχος 0,50 - 0,60 μ.

Κατά τό μέσον περίπου τού οικοπέδου Καλαφα
τα καί εις άπόστασιν 4.80 μ. άπό τού δυτικού όρίου 
τής νύν όδού Δρακίδου ( εις τό νέον σχέδιον πό
λεως ή όδός αΰτη διαπλατύνεται), άνεφάνη τοί
χος κατευθύνσεως άπό Β. πρός Ν. μέχρι μήκους 
5.30, ύψους 0,50 καί πλάτους 0,60 μ. Τά όδοστρώ
ματα ήρχιζον άκριβώς άπό τής άνατολικής πα
ρειάς τού τοίχου τούτου, δυτικώς δέ αύτοϋ άνε- 
φάνησαν άσαφεΐς τοίχοι καί όλίγφ βορειότερου 
τούτων ίχνη δαπέδου έξ όστρακοκονιάματος. Τά 
στοιχεία ταΰτα έπιστοποίησαν τήν ΰπαρξιν δυ
τικώς τοϋ ώς άνω τοίχου άρχαίας οικίας. Όθεν 
ό άνωτέρω περιγράφεις τοίχος άπετέλει τό δυτι
κόν δριον τής άρχαίας όδού Ρ33α.

Λόγφ τών άνωτέρω άναφερθέντων έμποδίων 
δέν κατέστη δυνατόν νά άποκαλυφθή ή άρχαία 
όδός Ρ33α, καθ’ δλον τό πλάτος αύτής. Τό κατα- 
μετρηθέν πλάτος τών όδοστρωμάτων έφθασε μέ
χρι 2.50 μ. Είναι δμως βέβαιον δτι ταϋτα συνεχί- 
ζοντο καί άνατολικώτερον ύπό τήν όδόν Δρακί
δου. Αί άνατολικώτερον μελετηθεϊσαι όδοί, ώς π.χ. 
ή όδός Ρ33β καί Ρ34α είχον πλάτος άνω τών 5 μ.

Άλλα τεκμήρια, βεβαιοϋντα τήν ΰπαρξιν εις τήν 
θέσιν ταύτην άρχαίας όδοϋ, ήσαν τό φρεάτιον, 
τό σημειούμενον έπί τοϋ Σ χ ε δ. 5 διά τοϋ άρι- 
θμοϋ 3, τοϋ όποιου τήν δυτικήν πλευράν άπετέλει 
ή άνατολική παρειά τοϋ άνωτέρω περιγραφέντος 
δυτικοϋ όρίου τής άρχαίας όδοϋ Ρ33α, έτερον φρε
άτιον άκανονίστου σχήματος, σημειούμενον εις 
τό Σ χ έ δ. 5 διά τοϋ άριθμοϋ 1, καί ή άπόστα- 
σις τοϋ μέσου τών όδοστρωμάτων άπό τοϋ άνα
τολικώτερον κειμένου άξονος τής κατά τάς έφε- 
τεινάς άνασκαφάς άποκαλυφθείσης καί ήδη με- 
λετωμένης άρχαίας όδοϋ Ρ33β. Ή άπόστασις αΰ
τη έπί τοϋ χάρτου είναι περίπου 55 μ.
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Σημειωτέον δτι έντός τοΟ πλάτους τής άρχαίας 
όδοϋ Ρ33α εύρέθη καί ή εις τό Σ χ έ δ. 5 σημειου- 
μένη διά τοϋ άριθμοΰ 2 κατασκευή, παρέχουσα 
τήν έντύπωσιν φρεατίου, καταλαμβάνουσα όμως 
μεγαλυτέραν έκτασιν των συνήθων φρεατίων τών 
όδόδν τής άρχαίας Ρόδου.

Οίκόπεδον Άναστασιάδη

(Παρά νεοδιανοιγομένην πάροδον τής όδοϋ 
Πατριάρχου Άθηναγόρου, Α. τοϋ ναοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου «τοΟ πάνω»).

Έντός τοϋ οίκοπέδου τούτου έμελετήθη τμήμα 
τής άπό Α. πρός Δ. άρχαίας όδοϋ Ρ19β καί τής 
πρός ταύτην διασταυρουμένης άρχαίας όδοϋ Ρ34β, 
ήτις άγνωστος μέχρι τώρα, διεπιστώθη διά πρώ- 
την φοράν είς τήν θέσιν ταύτην.

Περί τής είς τόν χάρτην σημειώσεως τής όδοϋ 
ταύτης ίδέ άνωτέρω οίκ. Καταβενάκη σ. 589. 
Έντός τοϋ οίκοπέδου Άναστασιάδη έμελετήθη 
αϋτη είς μήκος περίπου 16 μ. Τό βόρειον όριον 
τής όδοϋ άπετέλει τοίχος κτηρίου, τοϋ όποιου 
τό δυτικόν μέν μέρος διεσφζετο είς ΰψος τριών 
δόμων (1.15 μ.), τοϋ άνατολικοϋ δέ μέρους διε- 
κρίνετο ή θεμελίωσις επί τοϋ βράχου (Π ί ν. 
746 β) καί είς ΰψος δύο δόμων ΝΑ. γωνία τοϋ 
κτηρίου τούτου. Τό πλάτος τοϋ τοίχου τούτου 
είς τό διασφζόμενον μέρος του ήτο κατά μέν τήν 
θεμελίωσιν 0,65, κατά δέ τήν άνωδομήν 0,48 μ. Τό 
συνολικώς άποκαλυφθέν μήκος τοϋ βορείου όρίου 
άπό τής γωνίας μέχρι τοϋ πρός Δ. πέρατος τής 
άνασκαφής ήτο 15.60 μ., προύχώρει όμως καί δυ- 
τικώτερον ύπό τόν μή άνασκαφέντα χώρον.

Τό νότιον όριον τής άρχαίας όδοϋ Ρ19β εύ- 
ρίσκετο είς άπόστασιν 5.30 - 5.40 μ. άπό τοϋ βο
ρείου, τοϋτο δέ είναι καί τό πλάτος τής άρχαίας 
όδοϋ Ρ19β.

Τό πλάτος τοϋτο είχε περίπου ή άρχαία όδός 
Ρ19β καί είς τό οίκόπεδον Καταβενάκη, ένώ είς 
τήν περιοχήν τοϋ οίκοπέδου Αϊβαλή, κατά τό 
νοτιοδυτικόν τμήμα τής πόλεως, όπου άνεσκάφη 
τμήμα τής αΰτής όδοϋ, τό πλάτος εύρέθη 6.20 μ. 
(ίδέ σ. 579 ).

Ό νότιος ούτος τοίχος, συνολικώς άνασκαφέν- 
τος μήκους 12.60 μ. περίπου, διέσφζε καθ’ δλον 
τό μήκος αύτοϋ τόν πρώτον έκ τών κάτω δόμον, 
έκ δέ τοϋ δευτέρου τέσσαρας λιθοπλίνθους. Αί 
λιθόπλινθοι ήσαν περίπου ισομεγέθεις, διαστά
σεων 1.40x0,75x0,35 μ.

Κατά τό άνατολικόν άκρον του ό τοίχος έκάμ- 
πτετο πρός Ν., σχηματιζομένης οΰτω τής βορειο
ανατολικής γωνίας τοϋ είς τήν θέσιν ταύτην άρ- 
χαίου κτηρίου (Σ χ έ δ. 6), είς τό όποιον άνή- 
κεν ό τοίχος ούτος. Καθ’ δλον τό πλάτος τής άρ

χαίας όδοϋ Ρ19β ύπήρχον σκληρά τής συνήθους 
συστάσεως όδοστρώματα είς μετρηθείσας τέσσα
ρας στρώσεις συνολικού ΰψους 1.20 μ.

Καθ’ δλον τό μήκος διέθεε τήν όδόν κτιστός 
άγωγός πλάτους 0,45 περίπου καί ΰψους τοιχω
μάτων 0,60 μ., ό όποιος είς μέν τό σημεϊον τής 
διασταυρώσεως τών δύο άρχαίων όδών καί μέχρις 
άποστάσεως 10 μ. άπ’ αΰτής εύρίσκετο είς τό μέ
σον σχεδόν τής όδοϋ Ρ19β, κατά δέ τό δυτικόν 
δριον τής άνασκαφής δι’ όφιοειδοΰς κάμψεως 
πρός Β. έπλησίαζε τόν βόρειον τοίχον, άπέχων 
άπ’ αύτοϋ περίπου 0,30 μ. Ό πυθμήν τοϋ άγωγοϋ 
τούτου άπετελείτο έκ πλακών, ή δέ κλίσις του 
ήτο άπό Δ. πρός Α. Σημειωτέου δτι είς τό δυτικώ- 
τερον άνασκαφέν οίκόπεδον Καταβενάκη εΰρέ- 
θη έντός τής αύτής άρχαίας όδοϋ ή θέσις τοϋ αύ- 
τοΰ άγωγοϋ ύποστάντος, ώς έδηλώθη, όλικήν άπό- 
ληψιν τοϋ ύλικοΰ (ίδέ άνωτ. σ. 589 ).

Κάθετοι κατά τό πλεΐστον καί λοξοί πρός τόν 
άγωγόν κτιστοί όχετοί, άπεκαλύφθησαν καθ’ δ- 
λην τήν άνασκαφεϊσαν έκτασιν τής άρχαίας όδοϋ 
Ρ19β.

Είς κτιστός όχετός κατά τό μέσον περίπου τής 
άνασκαφής, έκβάλλων προφανώς είς τόν κεντρι
κόν άγωγόν, έπεκοινώνει πρός φρεάτιον άμελοΰς 
κατασκευής, εΰρισκόμενον άμέσως παρά τήν νο- 
τίαν παρειάν τοϋ βορείου τοίχου τής όδοϋ.

Ή πρός τήν άρχαίαν όδόν Ρ19β διασταυρουμέ- 
νη άρχαία όδός Ρ34β, κατευθύνσεως άπό Β. πρός 
Ν., άπεκαλύφθη μόνον έν μέρει είς τό οίκόπεδον 
Άναστασιάδη. Έμελετήθη δμως είς τό όλίγω νο- 
τιώτερον άνασκαφέν οίκόπεδον Δημ. Καντή δυ- 
τικώς τής όδοϋ Καναδά. Τά δύο δρια αΰτής (Π ί ν. 
747 α) άπετέλουν τοίχοι έκ μικρών άκανονίστων 
λίθων μετά πηλοΰ, τό μεταξύ δέ αΰτών διάστημα 
έκάλυπτον πέντε καταμετρηθέντα όδοστρώματα 
συνολικού πάχους 0,65 μ. Τό πλάτος τής όδοϋ 
ταύτης ήτο 5.25 περίπου μ. Λείψανα άρχαίου φρεα
τίου έκ τών συνήθως άπαντώντων είς τήν άρχαίαν 
Ρόδον άνεσκάφη παρά τό άνατολικόν δριον τής 
άρχαίας όδοϋ καί κατά τό βόρειον δριον τής άνα
σκαφής.

Οίκόπεδον ’Εμμανουήλ Γιασιράνη

(Έπί τής όδοϋ Καποδιστρίου, έναντι είσόδου 
έργοστασίου Κ.Α.Ι.Ρ.).

Έντός τοϋ οίκοπέδου τούτου καί είς βάθος άπό 
τής έπιφανείας αύτοϋ 1.55 μ., άπεκαλύφθησαν σπο
ραδικά λείψανα διαλελυμένων όδοστρωμάτων έπί 
τοϋ φυσικοϋ άργιλώδους έδάφους καί ό έν Π ί ν. 
747 β κτιστός άγωγός κατευθύνσεως περίπου άπό 
Α. πρός Δ. Άλλα οίκοδομικά ίχνη ή όδοστρώ
ματα δέν κατέστη δυνατόν νά έξακριβωθοϋν, άν
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καί άνεσκάφη τό οΐκόπεδον είς δλην αύτοΟ τήν 
εκτασιν.

Επειδή ό άγωγός οΰτος άπέχει 110 μ. περίπου 
άπό τοΟ άξονος τής ώς πιθανής έπί τού προκαταρ- 
κτικοΟ χάρτου σημειωθείσης12 αρχαίας δδοϋ Ρ36, 
έσημειώθη έπΐ τοδ χάρτου εις τήν θέσιν τοΟ άγω-

στοιχείων της κατά τήν οίκοδόμησιν είς τό έν λό- 
γφ οίκόπεδον τής κατεδαφισθείσης κατά τό παρόν 
έτος παλαιοτέρας οΙκίας.

Είς τό βάθος όμως τοΟ οίκοπέδου καί ύπό ύπερ- 
κείμενον τοίχον τής έποχής τής Τουρκοκρατίας, 
κατευθύνσεως άπό Α. πρός Δ., διεκρίνοντο σαφώς

ΑΡΧΙΙΙ ΟΙΟΙ Ρ 19 p

Σχέδ. 6. Άνασκαφή οίκοπέδου Άναστασιάδη. Διασταύρωσις άρχαίων όδών Ρ19β καί Ρ34β

γοΰ τούτου ό άξων τής ώς πιθανής έκ τών ώς άνω 
ένδείξεων έκληφθείσης αρχαίας όδοϋ Ρ36α.

ΒΟΡΕΙΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ 
ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

Οίκόπεδον Σταύρου Αύγουστάκη

(Εύρίσκεται έπί τής όδοΟ 28ης ’Οκτωβρίου 
άριθ. 7, μεταξύ τών άρχαίων όδών Ρ2α καί Ρ2δ).

Είς τό οίκόπεδον τούτο δέν κατέστη δυνατόν 
νά έξακριβωθή ή συνέχισις τής όδοΰ Ρ2α, ή ό
ποια κατά τάς άνασκαφάς τού 1961 είχε διαπιστω- 
θή ύπό τό ξενοδοχείον Βικτώρια, έπί τής όδοΰ 
25ης Μαρτίου,19 ίσως λόγφ καταστροφής τών

18. Ί. Κοντή, 6.4. πίν. 1, 2 καί AM 73 (1958), πίν. Ill, IV.

19. *Α. Όρλάνδου, Έργον 1961, σ. 218.

τά όδοστρώματα τής άρχαίας όδοΰ Ρ2δ, ήτις ήρευ- 
νήθη κατά τό παρελθόν έτος20 είς τά οίκόπεδα 
Ψαρομπά καί Καραγιάννη.

Κατά τόν μεταξύ τών δύο τούτων άρχαίων όδών 
χώρον ύπήρχον έντός τού έρυθροΰ άργιλώδους 
έδάφους πολλαί άποθέσεις, περιλαμβάνουσαι ό
στρακα χρονολογούμενα άπό τής έλληνιστικής 
μέχρι καί τής ρωμαϊκής έποχής. Οικοδομικά λεί
ψανα δέν κατέστη δυνατόν νά έξακριβωθοΰν είς 
τήν θέσιν ταύτην.

Οίκόπεδον Βομβύλα

(Παρά τήν διασταύρωσιν τών όδών Δηλμπε- 
ράκη καί Ίωνος Δραγούμη ).

20. ΑΛ 19 ( 1964) : Χρονικά, σ. 426.
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Εντός τοΰ οίκοπέδου τούτου άνεσκάφησαν δύο 
άπλώς εις τό χώμα έσκαμμένοι τάφοι μέ κατεύθυν- 
σιν άπό ΝΔ. πρός ΒΑ. Α{ κεφαλαί των νεκρών 
ή σαν πρός ΝΔ., αί δέ χεϊρες έκατέρωθεν τοΰ κορ
μού.

0£ τάφοι εύρίσκοντο ύπό τήν θεμελίωσιν τής 
οίκίας τής έποχής τής Τουρκοκρατίας καί έπί 
κατεστραμμένου άσαφούς άρχαίου τοίχου. Ση- 
μειοϋται ένταΰθα, δτι παλαιότερον εις τήν περιο
χήν τής « Ψαροπούλας », ήτοι ΝΔ. τού οίκοπέδου 
Βομβύλα, είχεν εΰρεθή σκελετός έντός άμμου.

Οΐκόπεδον Άϊσέ Σεκίπ (παρά τήν όδόν ’Αλε
ξάνδρου Διάκου).

’Εντός τού ώς άνω οίκοπέδου άνεσκάφησαν 
λείψανα όδοστρωμάτων, άνηκόντων είς τήν άπό 
Α. πρός Δ. όδόν Ρ3α, ήτις κατά τό 1960 άνε- 
σκάφη άνατολικώτερον, είς τό οίκόπεδον Σολού- 
νια, ύπό τό ξενοδοχεΐον «Δελφίνι »21.

Οίκόπεδον Ρούσσου

(Νοτίως τοΰ κτηρίου τής Παιδαγωγικής ’Ακα
δημίας ).

Έντός τού οίκοπέδου τούτου κατά τήν γενομέ- 
νην άνασκαφήν εύρέθησαν έντελώς σχεδόν κα
τεστραμμένοι τοίχοι, άνήκοντες είς άρχαίαν οι
κοδομήν.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

Είς τήν περιοχήν ταύτην ήρευνήθησαν πέντε 
κυρίως θέσεις, έκ τών όποιων προέκυψαν τά κά
τωθι:

Οίκόπεδον Ζοχρδ Νταβράν

'Ορίζεται μεταξύ τής όδού Θεμ.Σοφούλη καί τής 
άνατολικώς ταύτης ιδιωτικής όδού καί τής καθέ- 
τως πρός ταύτας όδού Χειμάρας. Είς τό οίκόπεδον 
τούτο ή έκσκαφή έφθασεν είς βάθος 2.50 μ. περίπου 
καί ήρευνήθη γωνία άρχαίου κτηρίου παρά τήν 
γωνίαν τής άρχαίας όδού Ρ27α άπό Β. πρός Ν.22.

Τό άρχαΐον κτήριον

Έκ τοΰ είς τήν θέσιν ταύτην μεγάλου κτηρίου 
κατέστη δυνατόν νά άνασκαφή κυρίως μέρος τού 
νοτίου παροδίου τοίχου καί ή θεμελίωσις τοΰ 
πρός τούτον συνδεομένου άνατολικοΰ παροδίου 
τοίχου.

Ό νότιος τοίχος άπεκαλύφθη κατά τήν θεμε- 
λίωσιν αύτοΰ είς μήκος 9. μ. περίπου, ό δέ έπ’

21. Ά. Όρλάνδου, Τό ΊΕργον 1960, σ. 199.

22. ΠΑΕ 1956, σ. 215 κ.έ.

αύτοΰ βαίνων πρώτος δόμος είς μήκος 5.50 μ. 
περίπου, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ κατωφλιού 
τής θύρας, έκ δέ τοΰ τρίτου δόμου μόνον μία λι- 
θόπλινθος τής άνατολικής παραστάδος ( Π ί ν. 
748 β). Τοΰ άνατολικοΰ τοίχου άπεκαλύφθη ή 
θεμελίωσις είς μήκος 8 μ. περίπου.

Αί θεμελιώσεις άμφοτέρων τών τοίχων άπετε- 
λοΰντο έκ μεγάλων σχεδόν κανονικών λιθοπλίν- 
θων κατά μήκος τεθειμένων καί έδραζομένων έπί 
τών πλατειών πλευρών. Τό τμήμα τής άνωδομής 
άπετελεΐτο έκ παρομοίων λιθοπλίνθων κατά μή
κος τεθειμένων καί έρειδομένων έπί τών στενών 
πλευρών. Ή θεμελίωσις τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ 
κτηρίου άπετελεΐτο έξ όκτώ λιθοπλίνθων, τοΰ δέ 
άνατολικοΰ έξ έπτά, τής γωνιαίας δίς μετρουμένης.

Ό πρώτος δόμος διέσιρζε πέντε λιθοπλίνθους. 
Είς τό έσωτερικόν τοΰ κτηρίου άπεκαλύφθη πα
ρόμοια θεμελίωσις τοίχου βαίνοντος άπό Β. πρός 
Ν. (Π ί ν. 748 α), καθέτως έπί τόν νότιον τοί
χον καί είς άπόστασιν 5 μ. περίπου άπό τής έσω- 
τερικής παρειάς τοΰ άνατολικοΰ τοίχου.

Είς τήν άνατολικήν πλευράν άπεκαλύφθη έν 
μέρει θύρα άποτελουμένη έκ τοΰ κατωφλιού (Π ί ν. 
748 β ), καταλαμβάνοντος κατά τι περισσότερον 
τοΰ ΰψους τοΰ ήμίσεος τοΰ πρώτου* δόμου καί τμή
ματος τής άνατολικής παραστάδος. Μήκος κα
τωφλιού 1.10, σφζόμενον ΰψος παραστάδος 0,85 
μ. Πρός τό έσωτερικόν τής οίκίας, έπί τής παρα
στάδος ύπήρχεν έγκοπή πρός ύποδοχήν τοΰ ξύ
λινου στηρίγματος τοΰ θυρώματος, έπί δέ τοΰ κα
τωφλιού λάξευσις πρός έλευθέραν κίνησιν τών 
θυροφύλλων μόνον πρός τό έσωτερικόν τής οί
κίας. Άξιοσημείωτον είναι, δτι κατά τήν νοτίαν 
έξωτερικήν πλευράν τοΰ κατωφλιού καί κατά τό 
ανατολικόν τμήμα αύτοΰ διεσφζετο συμφυής προ
εξοχή τής λιθοπλίνθου 0,50 x 0,40 μ. Επίσης είς 
τήν θέσιν ταύτην προεξεΐχον περισσότερον καί 
αί δύο λιθόπλινθοι τής θεμελιώσεως (Π ί ν. 
748 β).

Οίκόπεδον ’Αντωνίου Μαυρή (άνατολικώς ναΰ- 
δρίου 'Αγ. Γεωργίου παρά τήν όδόν Θ. Σοφούλη ).

Έκ τής γενομένης άνασκαφικής έρεύνης άπε- 
καλύφθησαν άσαφή λείψανα μάλλον νεωτέρων 
οικοδομημάτων καί πήλινος άγωγός, άνήκοντα 
είς τήν πρός Ν. συνέχισιν τής όδοΰ Ρ27α, ήτις 
έμελετήθη είς τό άνωτέρω οίκόπεδον Ζ. Νταβράν.

Οίκόπεδον Ίωάννου Κοζα

(Εΰρίσκεται παρά τήν όδόν Παύλου Μελά).
Έν άρχή σημειοΰται, δτι σχεδόν συγχρόνως μέ 

τήν έν τώ οίκοπέδφ τούτφ άνασκαφικήν έρευναν, 
ήρευνήθησαν έν μέρει τά όλίγφ δυτικώτερον κεί-
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μένα οικόπεδα Σωτρίλλη καί Άσπράκη καί έγέ- 
νετο έναρξις έρεύνης είς τό ΝΑ. κείμενον οίκό- 
πεδον Μενεξελή παρά τήν διασταύρωσιν των 
όδών Παύλου Μελά καί Διαγοριδών.

Γενικώς είς άπαντα τά ώς άνω οΙκόπεδα καί 
εις βάθος, ακολουθούν τήν πρός Α. φυσικήν κλί- 
σιν τοϋ έδάφους, μικρότερον μέν είς τά δυτικά, 
ήτοι Σωτρίλλη καί Άσπράκη, περίπου 0,69 μ., 
καί μεγαλύτερον είς τό άνατολικώτερον οίκόπε- 
δον Μενεξελή, περίπου 1.45 μ., άπεκαλύφθη λε
πτή στρώσις άποτελουμένη έκ πατημένης γής, 
περιεχούσης κυρίως είς τά οΙκόπεδα Κοζα καί 
Μενεξελή έλάχιστα όστρακα.

Διά τής στρώσεως ταύτης, έντός τοϋ οικοπέ
δου Κοζα, διήρχοντο πήλινοι άγωγοί ( Π ί ν. 
749 α). Έν άρχή ένομίσθη, ότι οί άγωγοί ούτοι 
άνήκον είς άρχαίαν όδόν παράλληλον τής όδοϋ 
Ρ15 (όδός Διαγοριδών), τής άποστάσεώς των 
άπό τοϋ άξονος αυτής οϋσης περίπου 33 μ.

Προϊούσης τής άνασκαφής, άπεκαλύφθη κατά 
τό βόρειον άκρον τοϋ οίκοπέδου Κοζα καί είς 
άπόστασιν 57 μ. περίπου άπό τοϋ ρείθρου τοϋ βο
ρείου πεζοδρομίου τής όδοϋ Διαγοριδών καί άπό 
βάθους 1.20 μ. ύπό τήν έπιφάνειαν τοϋ οίκοπέδου, 
τοίχος κατευθύνσεως άπό Α. πρός Δ. πάχ. 1.50 
καί ύψ. 1.30 μ., άποτελούμενος έξ άκανονίστων 
λίθων. Ό τοίχος οΰτος ήτο έκτισμένος έντός τοϋ 
συνήθως είς Ρόδον άπαντώντος ύπό τήν έπίχω- 
σιν έρυθροϋ άργιλώδους χώματος, περιέχοντος 
μικρούς χάλικας, τό όποιον έξετείνετο καθ’ όλην 
τήν έκτασιν τοϋ οίκοπέδου Κοζα.

Παρά τό δυτικόν τέρμα τοϋ οίκοπέδου καί είς 
τό βάθος περίπου τής άνω έπιφανείας τοϋ τοίχου, 
άνεφάνησαν έντός τοϋ έρυθροϋ άργιλώδους χώ
ματος, τό έν Π ί ν. 749 β πώρινον άρχιτεκτονι- 
κόν μέλος μετά λεπτών κονιαμάτων, έκ γεισώμα- 
τος άρχαίου κτηρίου, διαστάσεων 1.15 x 0,63 χ 
0,40 μ., καί έπί λαρτίου λίθου άλφαβητική έπι- 
γραφή έλληνιστικής έποχής.

’Επίσης είς άπόστασιν 0,63 μ. βορείως τής βό
ρειας παρειάς τοϋ δυτικοϋ άκρου τοϋ τοίχου, καί 
κατά τό ύψος τής άνω έπιφανείας αύτοΰ, άνευρέ- 
θη άνεπίγραφον άνω τμήμα βάσεως άνδριάντος, 
κατά τό νότιον δέ άκρον τοϋ οίκοπέδου άπεκαλύ
φθη άνεπίγραφον τμήμα βάθρου έκ λαρτίου λί
θου. Τέλος έντός τών χωμάτων, τά όποια είχον 
άναπεταθή ύπό τοϋ Ιδιοκτήτου πρό τής ένάρξεως 
τής άνασκαφής, άνευρέθη κυλινδρική ένεπίγραφος 
βάσις. Πώριναι έξ άλλου λιθόπλινθοι, τινές μετά 
κονιαμάτων, εύρέθησαν διάσπαρτοι έντός τοϋ 
άνασκαφέντος χώρου.

Ή τελική έντύπωσις, ή όποια ένισχύεται καί 
έκ τής γειτνιάσεως πρός τήν περιοχήν τών ίερών

τής Άκροπόλεως καί έκ τής εύρέσεως καί τεμα
χίων ένεπιγράφων λίθων, είναι, ότι πρόκειται 
περί τμήματος ίεροΰ, τό Β. δριον τοϋ όποιου 
άποτελεΐ ό είς τό βόρειον μέρος τοϋ οίκοπέδου, 
κατά τό τμήμα τής θεμελιώσεως αύτοϋ, άποκαλυ- 
φθείς τοίχος. Τό ίερόν τοΰτο, κατά τό έρευνηθέν 
μέρος έντός τοϋ οίκοπέδου Κοζα, ήτο σχεδόν 
καθ’ όλοκληρίαν κατεστραμμένον, έκ δέ τών έπι- 
γραφικών στοιχείων συνάγεται, ότι ή ζωή αύτοΰ 
έξετείνετο τούλάχιστον μέχρι τών μέσων αύτο- 
κρατορικών χρόνων.

Επίσης κατά τό παρόν έτος συνεχίσθη είς με- 
γαλυτέραν έκτασιν, άφ’ ένός μέν ή άποχωμάτω- 
σις διά μηχανικών μέσων είς τόν νοτίως πρό τοϋ 
τέρματος τής όδοϋ Πίνδου χώρον, όπου τά οΙκό
πεδα Παπασταμάτη - Άθανασιάδη - Φραγκεσκά- 
κη, καί ή συστηματική άνασκαφή ένός μεγάλου 
αίθριου μετά τής έντός αύτοϋ δεξαμενής καί τριών 
περί αύτό φκοδομημένων χώρων. ’Επειδή ή άνα
σκαφή συνεχίζεται καί κατά τό παρόν έτος 1965, 
τά τελικά συμπεράσματα δέν είναι δυνατόν νά δη- 
μοσιευθοϋν άκόμη. Πάντως άναφέρεται άπλώς 
ένταΰθα, ότι κατά τόν καθαρισμόν τής δεξαμενής, 
έντός τής όποιας εύρέθη κατά τό παρελθόν έτος 
ή κεφαλή τοϋ Αύγούστου23, εύρέθησαν ή έν Π ί ν.
750 α μαρμάρινη κεφαλή Ήρακλέους, ή έπίσης 
έν Π ί ν. 750 β γυναικεία μαρμάρινη κεφαλή, 
τό μαρμάρινον άκέφαλον τεμάχιον καθημένου 
έπί βράχου Σατύρου (Πίν. 751α) καί ό άκέ- 
φαλος κορμός άνακεκλιμένης μορφής (Πίν.
751 β).

Τέλος, κατά τόν καθαρισμόν φρέατος εύρεθέν- 
τος κατά τήν ύπό τοϋ Δήμου κατασκευήν τής όδοϋ 
Κέννεντυ, εύρέθη τμήμα μαρμάρινης πλακός μετά 
λίαν κατεστραμμένου καί δυσαναγνώστου ψηφί
σματος ύστεροκλασσικών πιθανώς χρόνων.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ

Κατά τάς έφετεινάς άνασκαφάς άπεκαλύφθη- 
σαν δύο τμήματα τοϋ τείχους τής άρχαίας Ρόδου 
κατά τό βορειότερον καί νοτιώτερον μέρος αυτής.

Οίκόπεδον Μυλωνά

( Εύρίσκεται έπί τής όδοϋ Βασιλέως Κωνσταν
τίνου καί Ξενοδοχείου τών Ρόδων).

Κατά τήν έκσκαφήν θεμελίων πρός οίκοδόμη- 
σιν τοϋ ξενοδοχείου Μυλωνά καί είς άπόστασιν 
11.10 μ. άπό τοϋ ρείθρου τοϋ νοτίου πεζοδρομίου 
τής όδοϋ ταύτης, άπεκαλύφθη είς μήκος 12.20 μ., 
συνεχιζόμενον πρός Α. καί Δ. ύπό τάς έπιχώσεις,

23. Κ. Φατούρου έν ΑΔ 19 (1964): Χρονικά, σ. 465. 
Ό Αύγουστος είκονίζεται έν Πίν. 547 β.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ 595

τμήμα τής θεμελιώσεως τοδ άρχαίου τείχους τής 
Ρόδου (Π ί ν. 752 α). Ή κατεύθυνσις τού τμή
ματος τούτου είναι άπό Α.- ΝΑ. προς Δ.- ΒΔ., μετ’ 
άποκλίσεως 8° άπό τών σημείων τού όρίζοντος 
(Σχέδ. 7).

Τό τείχος άπεκαλύφθη είς ύψος δύο δόμων, 
έχει δέ διαστάσεις : πλ. 2.70 μ. περίπου καί ΰψ. 
δευτέρου δόμου 0,45 μ. Άποτελεΐται έκ δύο σει
ρών κατά μήκος τεθειμένων λιθοπλίνθων, τό με

ή σχέσις τών όποιων πρός τά παρακείμενα τμή
ματα τού άρχαίου τείχους δέν είναι δυνατόν νά 
καθορισθή. Ή άνασκαφή λόγω τής ύπερκειμένης 
κεντρικής όδικής άρτηρίας δέν ήτο δυνατόν νά 
έπεκταθή είς πλάτος.

Οΐκόπεδον Ήλία ’Αρβανίτη

(Εύρίσκεται έπϊ παρόδου τής όδοΰ Κωνσταν
τίνου Παλαιολόγου άριθ. 24).

Σχέδ. 7. Άνασκαφή τμήματος τού άρχαίου τείχους τής Ρόδου είς οΐκόπεδον Μυλωνά

ταξύ των όποιων διάστημα κατέχουν κατά πλά
τος τεθειμέναι λιθόπλινθοι. Ή έσωτερική, ήτοι 
ή νοτία πλευρά, φέρει εξεργον περιταίνιον κατά 
τάς τρεις πλευράς. Σημειωτέον, ότι κατά τήν έπο- 
χήν τής ίταλοκρατίας άνεσκάφη άνατολικώτε- 
ρον πρό τού «’Εθνικού Θεάτρου» έτερον τμή
μα τού άρχαίου τείχους21, τού όποιου ή συνέχι- 
σις είναι τό παρόν.

Μεταξύ τού τεμένους τού Μουράτ Ρείς καί τού 
πρό τού « Εθνικού Θεάτρου » τείχους, κατά τήν 
τοποθέτησιν άποχετευτικών σωλήνων άπεκαλύ- 
φθησαν είς κανονικήν διάταξιν, άλλά κατά εν
τελώς διαφορετικός κατευθύνσεις, λιθόπλινθοι, 24

24. L. Laurenzi, Memorie F.E.R.T. Π σ. 35 κ.έ. πίν. XXX, I.

Τό τμήμα τού άρχαίου τείχους εύρέθη ύπό οι
κίαν τής έποχής τής Τουρκοκρατίας καί είς άπό- 
στασιν 60 μ. περίπου άπό τής όδοΰ Κωνσταντί
νου Παλαιολόγου. ’Επειδή ή άνασκαφή δέν κα
τέστη δυνατόν νά έπεκταθή είς δλην τήν εκτα- 
σιν τού οίκοπέδου, δέν είναι δυνατόν νά δοθή 
λεπτομερής περιγραφή τού τείχους, διότι τούτο 
έκτείνεται πρός Ν. καί Δ. Μόνον δέ μετά τήν ύπό 
τού Υπουργείου διαταχθεΐσαν άπαλλοτρίωσιν τού 
άκινήτου καί τήν κατεδάφισιν τής έκεϊ οικίας, 
θά διευκρινισθή, περί ποιου άκριβώς τμήματος 
τού τείχους τής άρχαίας Ρόδου πρόκειται, διότι 
ή σύνθετος διάταξις τών πωροπλίνθων παρέχει 
κατ’ άρχάς τήν έντύπωσιν πύργου. Πάντως τούτο 
μόνον σημειοΰται ένταΰθα, ότι τό τμήμα τούτο τού
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τείχους εύρίσκεται μεταξύ έκείνου τού τέρμα
τος τής άρχαίας όδοδ Ρ27 πρός Δ. καί τοΰ άλλου 
παρά τό νότιον τέρμα τής όδού Ρ30α25 πρός Α. 
καί δτι πρός Ν. αύτού, ήτοι πρός τό έκτός τών 
τειχών μέρος, όπάρχει κατωφέρεια. Τό παρόν 
τμήμα τού τείχους εύρίσκεται έπϊ τής όφρύος 
πρανούς, τό όποιον έξικνεϊται πρός Δ. σχεδόν 
μέχρι τής Άκροπόλεως.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΙΝ

Ήρχισεν εύρεΐα άνασκαφική έρευνα είς τήν πε
ριοχήν των κατεστραμμένων οθωμανικών λουτρών 
παρά τάς όδούς Άπελλοΰ καί Εύδήμου.

Επίσης συνεχίσθη ή έν τφ οΐκοπέδφ Μαχμούτ 
Χασάπογλου, παρά τήν όδόν Πλάτωνος, κατά τό 
έτος 1963 άρξαμένη άνασκαφή.

Άμφότεραι αί ώς άνω άνασκαφαί συνεχίζονται 
καί κατά τό τρέχον έτος 1965.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΝ

Νοτιά περιοχή

Οίκόπεδον Νικ. Πανάγου

(Εύρίσκεται έπί τού τέρματος τής όδού Θ. Σο- 
φούλη, έναντι τού έκεί καφενείου ). Εντός τοΰ οί
κοπέδου τούτου, κειμένου 4 περίπου μ. ύπό τό κα
τάστρωμα τής όδού Θ. Σοφούλη, κατά τήν γενομέ- 
νην άνασκαφικήν έρευναν άπεκαλύφθησαν λεί
ψανα τοίχων άρχαίου κτίσματος. Έκ τού γεγονό
τος, δτι ό προσανατολισμός τών τοίχων τούτων 
παρουσίαζε περίπου 30° δυτικήν άπόκλισιν, συμ- 
περαίνεται, δτι τό κτίσμα τούτο εύρίσκετο έκτός 
τού άρχαίου τείχους.

Έκ τών άσαφών λειψάνων τοΰ άρχαίου κτίσμα
τος δέν κατέστη δυνατή ή χρονολόγησις αύτού. 
Είς τόν Π ί ν. 752 β παρέχεται δείγμα τοιχο
ποιίας χρονολογουμένης κατά πάσαν πιθανότη
τα είς τήν πρό τής ρωμαιοκρατίας έποχήν.

Οίκόπεδον Χριστοδούλου

Δυτικώς τής όδού Γαριβάλδη καί άμέσως νο- 
τίως τοΰ οίκοπέδου Ήλία ’Αρβανίτη άνεσκάφη- 
σαν λείψανα κτιστού άγωγοϋ άνήκοντος πιθανώς 
είς τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας.

Οίκόπεδον Παπαβασιλείου

Παρά τήν άπό 'Αγίου Ίωάννου πρός Ροδίνι 
παλαιόν όδόν τής Τουρκοκρατίας άνεσκάφη άπο- 
χετευτικόν σύστημα καί δεξαμενή τής έποχής 
τής Τουρκοκρατίας.

25. AM 73 (1958 ), πίν. III.

’Ανατολική περιοχή

Περίβολος έντός έργοστασίου Δ.Ε.Η.

Έν άρχή σημειοΰται, δτι κατά τήν έκσκα- 
φήν θεμελίων πρός άνέγερσιν τού έργοστασίου 
ήλεκτρικής ένεργείας τής Δ.Ε.Η. έπί τής άνατο- 
λικής άκτής τής πόλεως κατά τήν νοτίαν προέ- 
κτασιν τής όδού Αύστραλίας, είχε περισυλλεγή 
μέγα πλήθος όστράκων, λύχνων κ.λ.π. εύρεθέν 
έντός τής άμμου, δέν είχον δμως διαπιστωθή 
ίχνη οίκοδομικά.

Έν έτει 1957 έξ άλλου, είς τόν όλίγφ βορειοα- 
νατολικώτερον χώρον, δπου έκτίσθησαν αί έργα- 
τικαί κατοικίαι, χωρίς νά καταστή δυνατή ή άνα
σκαφική έρευνα έντός τής έκτεταμένης ταύτης πε- 
ριοχής26, κατά τήν τοποθέτησιν σωλήνων τού 
ύδραγωγείου, άνεσκάφησαν τρία θεμέλια έσωτε- 
ρικών ύποστυλωμάτων στέγης μεγάλου οικοδο
μήματος.

Κατά τό παρόν έτος, δτε ή Δ.Ε.Η. προέβη είς 
τήν διάνοιξιν τάφρου, δυτικώς τοΰ έργοστασίου, 
πρός άνέγερσιν περιβόλου, έγένετο άνασκαφική 
έρευνα έντός τοΰ χώρου τούτου. Κατ’ αύτήν διε- 
πιστώθη, δτι δέν ύπήρχον οικοδομικά λείψανα, 
άλλα μόνον θαλάσσιοι βράχοι καί άμμος. Είς 
τάς άνωτέρας έπιχώσεις ύπήρχον κοινά όστρακα.

Είναι λίαν πιθανόν, δτι ή περιοχή αΰτη εύ
ρίσκετο έκτός τών τειχών τής άρχαίας πόλεως, 
παρά τό γεγονός, δτι, ώς άνωτέρω άνεφέρθη (σ. 
592), όλίγφ βορειότερον διεπιστώθη ή ΰπαρξις 
πιθανώς λειψάνων τής άρχαίας όδού Ρ36α.

Δυτική περιοχή

Οίκόπεδον ξενοδοχείου Άσπράκη

Κατά τήν θεμελίωσιν τοΰ ξενοδοχείου Άσπρά- 
κη έπί τής άκτής Μιαούλη, δυτικώς τοΰ έκεί με- 
σαιωνικοΰ μύλου κρατικής Ιδιοκτησίας, εύρέθη 
μόνον άμμος άνευ οίκοδομικοΰ τίνος λειψάνου.

Πρέπει νά άναφέρω ένταΰθα, δτι καί κατά τήν 
παλαιότερον γενομένην έκσκαφήν είς μεγάλην 
έκτασιν πρός θεμελίωσιν τοΰ ξενοδοχείου Grand 
Hotel, νοτιώτερον τοΰ ξενοδοχείου Άσπράκη, 
ούδέν οικοδομικόν ίχνος άνεφάνη, τό δέ έδαφος 
άπετελεΐτο έξ Ιλύος καί άμμου. Είναι έξ άλλου 
γνωστόν, δτι είς τήν περιοχήν ταύτην, ήτις ώνο- 
μάζετο Λίμνη, κατά τήν έποχήν τής Τουρκοκρα
τίας ύπήρχεν έλος.

Οίκόπεδον Δεσποτάκη

Εύρίσκεται παρά τό δυτικόν τέρμα τής όδού 
28ης ’Οκτωβρίου καί είς άπόστασιν 70 μ. άπό τής 
άκτής τής θαλάσσης.

26. ΠΑΕ 1957, σ. 131.
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Κατά τήν έκσκαφήν πρός θεμελίωσιν τοϋ ξε
νοδοχείου Δεσποτάκη, ήτις προύχώρησεν εις 
βάθος 4 μ. καί καθ’ όλην τήν εκτασιν αύτοΰ, 
ούδέν οικοδομικόν ίχνος άνεφάνη, τό έδαφος δέ 
άπετελεΐτο μέχρι βάθους 2.50 μ. από τής έπιφα- 
νείας έκ χώματος, άπό 2.50 καί μέχρι 4 μ. άπό 
τής άνω έπκρανείας έξ άμμου.

ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ

Εις όκτώ σημεία τής έκτεταμένης νεκροπό- 
λεως Ρόδου έγένοντο άνασκαφικαί έρευναι έξ 
άφορμής ιδιωτικών ή δημοσίων έργων.

Χώρος άποθηκών δημοσίων έργων (Τζένιο), ό
που άνεγείρονται λαϊκαί κατοικίαι.

Κατά τήν άποχωμάτωσιν τοϋ χώρου τούτου, 
άνεφάνησαν δύο συστάδες τάφων μία πρός Δ. 
καί μία πρός Α. Ή πρός Δ. συστάς άπετελεΐτο 
έξ όκτώ λακκοειδών τάφων, έκ τών όποιων οί 
τρεις παρακείμενοι είχον προσανατολισμόν άπό 
Α. πρός Δ., ένφ οί όπόλοιποι είχον προσανατο
λισμόν άπό Β. πρός Ν. Άπαντες ήσαν έσκαμμέ- 
νοι έντός βράχου καί εύρέθησαν συλημένοι. Έξ 
ένός τών τάφων τούτων προέρχεται ή έν Π ί ν. 
753 α έπιτυμβία στήλη μετ’ έπιγραφής:

Κόσμια χρηστά χαϊρε

Έντός άλλου τάφου εύρέθη έρριμμένη άλλη, ή 
έν Π ί ν. 753 γ, μετά τής έπιγραφής: 

Πολνευκτος Σιδάτας

Έπϊ πλέον εύρέθησαν θραύσματα βάσεων έπι- 
τυμβίων στηλών, μία όστεοθήκη έκ λαρτίου άνευ 
πώματος μετά τεσσάρων ληκυθίων. Υπόλοιπα 
σκελετού εύρέθησαν μόνον εις ένα τάφον μετά 
δύο όξυπυθμένων άμφορίσκων. Πρό τής ένάρξεως 
τής άνασκαφής εΐχεν εύρεθή τό κατώτερον τμήμα 
τής έν Π ί ν. 753 β έπιτυμβίας στήλης μετ’ έπι- 
γραφής:

...................Άρισ[τ]άρχου
[Άρίσ]ταρχος Δημητρίου 

[Κ]υμισαλεϊς

καί συνήθης κυλινδρικός βωμός μετ’ έπιγραφής: 

Άριστοκρίτον 
Φίλαρχου 
Σιλυρίου

Ή άνατολική συστάς άπετέλει ύπόλοιπον με- 
γαλυτέρου συμπλέγματος τάφων ροδιακής έται- 
ρείας, ώς οί παλαιότερον άνασκαφέντες ύπό τών 
’Ιταλών τάφοι τού 'Αγίου Ίωάννου.

Έκ τού όλου συμπλέγματος έσφζετο τό εις τόν 
βράχον έσκαμμένον παραλληλόγραμμον έσω- 
τερικόν περίγραμμα, διαστάσεων 5 x 2.30 μ., τοϋ

τοπικώς εις έλληνιστικούς τάφους τής Ρόδου άπαν- 
τώντος έσωτερικοϋ θαλάμου, έκ δέ τού ύπολοί- 
που συγκροτήματος έσφζετο μόνον εις ύψος 1.37 
μ. ή Β. πλευρά τού βράχου, εις τήν όποιαν είναι 
έσκαμμένοι τρεις ταφικοΐ θάλαμοι μέ αμφικλινή 
άνω άπόκλισιν, τρεις ύποδοχαί όστεοθηκών. Έ- 
τέρα ύποδοχή όστεοθήκης εύρέθη εις τό σφζό- 
μενον τμήμα τής δυτικής πλευράς ( Π ί ν. 754 α).

Άπαντες οί τάφοι ήσαν συλημένοι, έντός δέ 
τών χωμάτων ύπήρχον θραύσματα απλών ύδριών 
μετά λευκού έπιχρίσματος, όξυπυθμένων άμφορί
σκων ή ληκυθίων. Θραύσμα έπιτυμβίας στήλης 
εύρέθη έξ άλλου έντός ένός τούτων μετ’ έπιγρα
φής :

.....................νίκα
..................... σια

Παρά τόν χώρον τούτον εύρέθη όστεοθήκη έκ 
λαρτίου μετ’ έπιγραφής ( Π ί ν. 754 β ) : 

Άλεξικράτης 
Άλεξικρατεϋς 

Καττάβιος

Άνατολικώτερον καί έντός τού οικοπέδου Μι
χαήλ Καταβαινοΰ άνευρέθησαν τά λείψανα όμοιου 
πρός τό άνωτέρω ταφικοΰ συγκροτήματος, κατε
στραμμένου μέχρι τής βάσεως. Κατέστη δυνατόν 
νά διαπιστωθή τό έσωτερικόν περίγραμμα αύτοΰ. 
Ό θάλαμος είχε διαστάσεις 3.60x 1.55 μ., διε- 
κρίνοντο δέ τά ίχνη τεσσάρων ταφικών θαλάμων 
κατά τήν βορείαν πλευράν, δύο κατά τήν άνατο- 
λικήν καί ένός μεγάλου κατά τήν νοτίαν.

Μέρος ένός λακκοειδοΰς τάφου εύρέθη όλί- 
γφ νοτιώτερον τού ώς άνω συγκροτήματος. Καί 
ό τάφος οδτος ήτο συλημένος.

Έντός τού ώς άνω οίκοπέδου εύρέθησαν τεμά
χια όστεοθηκών, μία βάσις έπιτυμβίας στήλης, 
τό όπισθεν μέρος μικρού μαρμάρινου λέοντος καί 
τό κατώτερον μέρος έπιτυμβίας στήλης μετά τής 
έπιγραφής (Π ί ν. 755 α ) :

[ Φι ]λαιν'ις 
Έφεσία 

χρηστά χαϊρε

Εις τήν περιοχήν Κιζίλ Τεπέ άνεσκάφησαν 
έντός τού οικοπέδου Μιχαήλ Ζουρούδη τρεις 
λακκοειδείς τάφοι έντελώς κενοί, έσκαμμένοι έν
τός τού βράχου, καί άλλεπάλληλοι ταφαί έντός 
άβαθών ύδριών, ύπέρ δέ ταύτας εύρέθησαν δύο 
όστεοθήκαι μετά τών έπιγραφών ( Π ί ν. 755 β ) :

Ενφραιέως
καί

Βερενίκης

Έντός τού οικοπέδου Καμπόσα, βορειότερον 
τής οίκίας Διακοσάββα, όπου κατά τό 1962 άνε-
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σκάφη ταφικόν συγκρότημα27, άπεκαλύφθη σει
ρά έκ τεσσάρων τάφων μέχρι τοΟ ύψους τής 
γενέσεως τής κατά τήν καταστροφήν των άφαι- 
ρεθείσης θολωτής στεγάσεως (Πίν. 756α). 
Ή κατεύθυνσις των τάφων τούτων ήτο άπό Α. 
πρός Δ. Τοίχος έκ λιθοπλίνθων έκλειε τούς τά
φους τούτους άπό Δ., ένώ at άπό Α. είσοδοί των 
έκλείοντο διά πωρίνων πλακών, ή άνωτέρα τών 
όποιων ήτο τοξωτή. Έσωτερικώς εφερον ίχνη 
κονιάματος. Μέγιστον σψζόμενον ύψος 1.45 μ. 
Εσωτερικόν πλάτος τών τάφων 0,90 έως Ι,έσω- 
τερικόν μήκος τάφων 2.40 μ. περίπου.

ΕΙς τόν πρώτον άπό Ν. τάφον ύπήρχεν έν μολύ- 
βδινον φέρετρον, τού όποιου τό πώμα ήτο κατε- 
στραμμένον, ώς καί τμήματα τών άλλων πλευρών 
έντός αυτού ύπήρχε χώμα. Παρ’ αύτό εύρέθησαν 
ύπόλοιπα όστών (Πίν. 756 β ).

’Εντός τού δευτέρου άπό Ν. τάφου εύρέθησαν 
όστά έκ πολλών σκελετών, ληκύθια καί χαλκά 
νομίσματα.

’Εντός τού τρίτου τάφου εύρέθησαν μικρά τε
μάχια έκ μολυβδίνου φερέτρου καί μικρά θραύ
σματα άσαφών κτερισμάτων έξ έλεφαντοστού.

’Εντός τού τετάρτου εϋρέθη μόνον έν κρανίον 
καί τά έν Π ί ν. 756 γ άλαβάστρινα άγγεΐα.

Πρός Ν. τού οίκοπέδου Καμπόσα άνεσκάφη τό, 
συνεχόμενον πρός τό προηγούμενον, οΐκόπεδον 
Κουρμανού, έντός τού όποιου ύπήρχον ταφαί. 
Εις μέν τό κατώτερον βραχώδες μέρος άπεκαλύ- 
φθησαν δύο λακκοειδεΐς τάφοι, έκ τών όποιων 
ό εϊς μόνον περιείχε σκελετόν μέ τήν κεφαλήν 
πρός Α. ’Εντός τού τάφου εύρέθησαν έν ληκύθιον, 
μικρός όξυπύθμενος άμφορεύς καί θραύσματα 
έτέρου άγγείου. Ό έτερος τάφος ούδέν περιείχε.

'Υπέρ τούς τάφους τούτους ύπήρχε μεγάλη έπί- 
χωσις. Κατά τήν βορείαν πλευράν τής έπιχώσεως 
ταύτης ύπήρχον οί έν Πίν. 757α τοίχοι, άπο- 
τελούντες είδος προσόψεως μετ’ άνοίγματος με
ταξύ αύτών ( θύρας ;). Έπί θεμελιώσεως έξ άκα- 
νονίστων λίθων ύπήρχον έπιμήκεις λιθόπλινθοι, 
πλαισιούμεναι έκατέρωθεν δι’ έπιμήκων έπίσης 
παρασπάδων. Τό μεταξύ τής κάτω λιθοπλίνθου 
καί τών έκατέρωθεν παρασπάδων διάστημα έπλη- 
ρούτο διά πλακοειδών άκανονίστων λιθοπλίν- 
θων, τά πέριξ καί έκατέρωθεν κενά τών όποιων 
έπληροϋντο διά βυσμάτων, άνευ συνδετικής ύλης. 
Υπέρ τήν θύραν ύπήρχεν ήμικατεστραμμένον 
έπίμηκες ύπέρθυρον. Πρό τού ένός έκ τών τοί
χων τούτων ύπήρχεν ό έν Πίν. 757 β κλίβανος. 
Ή πρός Α. καί Δ. συνέχισις τών τοίχων ήτο 
κατεστραμμένη.

27. ΑΛ 18 (1963): Χρονικά, σ. 325.

_ "Οπισθεν, ήτοι πρός Ν. τού τοίχου τούτου, εύ
ρέθησαν λείψανα μεταγενεστέρων ταφών έντός 
τεθραυσμένων συνήθων ύδριών. Έκ τού χώρου 
τών ταφών τούτων διεσφζετο μόνον τμήμα τής 
ΝΑ. γωνίας. Τό άπετέλει δέ ίσόδομος τοίχος είς 
ύψος δύο δόμων (Πίν. 758 α ).

Γενική έντύπωσις είναι, ότι αί νεώτεραι αύται 
ταφαί κατέστρεψαν τάς κάτωθι παλαιοτέρας.

Οΐκόπεδον Παυλίδη

(Έπί τής όδού Λίνδου έναντι τού άριθ. 41 ).

Έντός τού οίκοπέδου τούτου άνεσκάφησαν τέσ- 
σαρα συγκροτήματα τάφων. Έκ τούτων τά δύο 
εύρέθησαν βαθύτερον κατά τό άνατολικόν καί 
νότιον άκρον τού οίκοπέδου, τά άλλα δέ δύο εύ
ρέθησαν ύψηλότερον, τό έν κατά τό μέσον τού 
οίκοπέδου καί τό έτερον κατά τήν ΒΑ. γωνίαν 
αύτού (είς τόν Πίν. 758 β φαίνονται τά τρία 
συγκροτήματα).

Τό κατά τό μέσον τού οίκοπέδου άνασκαφέν 
πρώτον συγκρότημα τάφων (Πίν. 759 α) άπε- 
τελεϊτο έκ λίθων είς δευτέραν χρήσιν. Παρ’ αύτό 
εύρέθη βάσις περιφερούς βωμού έκ λαρτίου λί
θου μετά τής έπιγραφής (Πίν. 759 β) :

Εΰκλις Σκόρπωνυς 
Καρπαθίοπολ ΐτις 

γυνά δέ
Έπινικίδα Έπιλνκου

Εκτός καί άνατολικώτερον τής πρώτης θήκης 
εύρέθησαν ύδρίαι μετ’ όστών. Είς τήν πρώτην θή
κην έξ Α. ύπήρχεν έν μόνωτον άγγεϊον καί μία 
ύδρία μεταξύ χωμάτων καί κεκαυμένων όστών. 
Ή τελευταία θήκη περιεΐχεν όστεοθήκην. Δυτικώ- 
τερον καί έκτος τού συγκροτήματος εύρέθησαν 
τρεις ένεπίγραφοι τεφροδόχοι, μία άνευ έπιγρα
φής καί θραύσματα τεφροδοχών.

Έπιγραφαί :
”Ανδρωνος (Πίν. 760 α )

Γναίον
Πακωνίου (Πίν. 760 β )
Ρωμαίου

Άρατοφανεϋς
Άριστάνακτος (Πίν. 760 γ )

Κατταβίον

Τό παρά τήν ΒΑ. γωνίαν δεύτερον συγκρότη
μα (Πίν. 761 α) ήτο έπιμελούς κατασκευής 
καί περιείχε τρεις κανονικός θήκας. Έντός τής 
πρώτης θήκης ύπήρχε τετράωτον άγγεϊον, μετά 
καλύμματος, περιέχον κεκαυμένα όστά, ώς έπί
σης καί μόνωτον άγγεϊον μετ’ όστών καί έν σκυ-
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φοειδές μικρόν άγγείον ( Π ί ν. 761 β ). Ό δεύ
τερος τάφος περιείχε τεφροδόχην έκ λαρτίου λί
θου μετά τής έπιγραφής ( Π ί ν. 761 γ ) :

Λεωνίδα
Σολέως

έπ’ αύτής δέ ύπήρχεν άκέραιος ύάλινος σκύφος.
Ό τρίτος τάφος περιεϊχεν έπίσης ένεπίγραφον 

τεφροδόχην ( Π ί ν. 761 δ ) μετά τής έπιγραφής :

Φίλτωνος
Φίλτωνος
Ίστανίου

καθώς καί τετράωτον άγγείον μετά κεκαυμένων 
όστών καί χονδροειδούς πινακίου άντϊ πώματος 
καί δύο ύάλινα άλαβαστροειδή άγγεΐα (Π ί ν. 
762 α).

Τό τρίτον συγκρότημα τών τάφων εύρέθη βα- 
θύτερον τών δύο προηγουμένων, άμέσως είς τό 
έσωτερικόν τού δυτικού πεζοδρομίου τής όδοΰ 
Λίνδου καί άπετελεΐτο έκ τριών κατεστραμμένων 
καμαροσκεπών τάφων. Οί τάφοι ούτοι ούδέν κτέ- 
ρισμα περιεΐχον.

Τό τέταρτον, τέλος, συγκρότημα άπετελεΐτο έκ 
δύο κατεστραμμένων έπίσης καμαροσκεπών τά
φων, έντός τών όποιων ούδέν εύρέθη.

Είς την τοποθεσίαν Ξηρά Βρύση, παρά τό 11 ον 
χλμ. τής όδοΰ Ρόδου - Λίνδου καί έντός τού άγρού 
Αικατερίνης Σωτρίλλη, άνεσκάφησαν τέσσαρες 
μεταγενέστεροι τάφοι άνευ κτερισμάτων. Έκ τού
των οί τρεις ήσαν λιθόκτιστοι, προχείρου κατα
σκευής, καί ό τέταρτος, έντός τού όποιου εύρέθη- 
σαν δύο σκελετοί, είχε μεγάλας κεραμίδας κατά 
τά τοιχώματα καί τήν κάλυψιν. Πρόκειται περί 
χριστιανικού πιθανώς νεκροταφείου, καθ’ όσον 
αί κεφαλαί τών νεκρών ήσαν πρός Δ. καί αί χεΐ- 
ρες έσταυρωμέναι.

Παρά τό 8ον χλμ. τής αύτής όδοΰ, παρά τήν δια- 
σταύρωσιν τής όδού Ρόδου - Λίνδου πρός Κό
σκινού έκαθαρίσθησαν δύο τάφοι συλημένοι, με
γάλων διαστάσεων. Ό είς τούτων είχε μήκος 2.98, 
ύψος 1.20 καί πλάτος 1 μ. περίπου, ό δεύτερος μή
κος 3.10, ύψος 1.25 καί πλάτος 1 μ. περίπου. Τά 
άνοίγματα τών τάφων τούτων ήσαν άπό Δ., είχον 
δέ λαξευθή έντός τού βράχου. ΟΙ τάφοι ούτοι εί
ναι οί μόνοι καλώς σωζόμενοι άπό πολλούς άνή- 
κοντας είς μεγάλην νεκρόπολιν παρά τήν θέσιν 
ταύτην καί κατά τό άνατολικόν μέρος τής όδού, 
ώς δεικνύουν άπειρα λαξεύματα έπί τού βράχου. 
Παρόμοιοι τάφοι ύπάρχουν καί πρός Δ. τής όδού.

Παρά τό 5ον χλμ. τής αύτής όδοΰ εύρέθη λακ-

κοειδής έπίσης τάφος άμφικλινοΰς στεγάσεως, ό 
όποιος έξωτερικώς έφαίνετο άθικτος. Έντός αύ- 
τού δέν εύρέθησαν όστα εί μή μόνον τά έν Π ί ν. 
762 β άγγεία.

Χωρίον Βάτι

Έπί τού λόφου τού 'Αγίου Ίωάννου παρά τό 
χωρίον Βάτι άνεσκάφησαν δύο τάφοι άποτελού- 
μενοι έκ μεγάλων κεραμίδων. Τά κρανία τών σκε
λετών εύρέθησαν πρός Δ. καί αί χεϊρες έσταυρω- 
μέναι. Προφανώς πρόκειται περί χριστιανικών 
ταφών.

Γ'. ΛΟΙΠΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 

Άκρόπολις Ρόδου

Διά χρηματικού έντάλματος διατεθέντος ύπό 
τού Τ.Α.Π. έγένετο μετά προσοχής ή κατεδά- 
φισις τής παλαιας διωρόφου οικίας, ήτις εύρίσκε- 
το έπί τών έρειπίων τού ναού τού Διός Πολιέως 
καί τής Άθηνάς Πολιάδος έπί τής Άκροπόλεως 
τής Ρόδου. Έντός τού οικοδομικού ύλικοΰ τής 
οικίας ταύτης άνευρέθησαν μόνον μικρά θραύ
σματα κυρίως έκ λαρτίου λίθου προερχόμενα πι
θανώς έκ τού ιερού τούτου.

Άρχαϊον τείχος έντός τών μεσαιωνικών τειχών

Δι’έντάλματος τού Τ.Α.Π. έγένετο καθαρι
σμός τού κατά τά έτη 1954 καί 1955 άνασκαφέν- 
τος τμήματος τού άρχαίου τείχους τής Ρόδου. 
Έκτίσθη περίβολος περί αύτό καί έγένετο ή προ
μήθεια καί σύνδεσις τού κιγκλιδώματος, τό ό- 
ποίον έλπίζεται, ότι θά τοποθετηθη κατά τό προ
σεχές έτος.

Διαμορφώσεις χώρων

Είς τόν παρά τήν όδόν Εθελοντών Δωδεκανη- 
σίων καί ύπό τά κτήρια τού Επιμελητηρίου Ρό
δου καί τών ξενοδοχείων Σαβόύ καί Μόσχου άρ- 
χαιολογικόν χώρον κατεσκευάσθησαν τείχη προ
στασίας καθ’ όλην τήν περίμετρον καί ή κλϊμαξ 
καθόδου πρός αυτόν.

Παρόμοιοι έργασίαι ήρχισαν καί είς τό παρά 
τήν διασταύρωσιν τών όδών Στεφάνου Καζούλλη 
καί Βενετοκλέων ύπό τήν οικοδομήν Χαραλάμ- 
πους άρχαϊον καί είς τήν οικίαν Τζερεμέ, ίδέ 
άνωτ. σ. 580 κ.έ.

Έπίσης έξετελέσθησαν έργασίαι άποβλέπουσαι 
είς τήν ασφάλειαν τών Μουσείων καί λοιπών άρ- 
χαιολογικών χώρων τής πόλεως Ρόδου.

ΓΡΗΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

*
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Ρόδος: α. Βωμός ΆγαθοΟ Δαίμονος, β. Ή αρχαία οδός Ρ30α ( λήψις από Ν.), γ. Ή αρχαία οδός Ρ!9α
( λήψις από Δ. )

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ρόδος. Οίκόπεδον Κωνσταντινίδη-Κακά : α. Λεπτομέρεια τοιχοποιίας αρχαίου κτηρίου, 
β. Δυτικός τοίχος αρχαίου κτηρίου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ρόδος. Οίκόπεδον Τσακίρη : α. Ή αρχαία οδός Ρ34α (λήψις άπό Ν.), β. Κατώφλιον θύρας παρά τήν
άρχαίαν οδόν Ρ34α

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ρόδος. Οΐκόπεδον Τσακίρη. 'Αρχαία οδός Ρ34α: α. Κατώφλιον θύρας, παραστάδες καί στόμιον αγωγού 
αρχαίας οικίας, β. Ή νοτιά παραστάς τής θύρας τής οικίας, γ. Δείγμα τοιχοποιίας δυτικού τοίχου τής όδοΰ

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ρόδος: α. Άνασκαφή οικοπέδου Καντή. Ή αρχαία οδός Ρ34β, β. Άνασκαφή οικοπέδου Γιασιράνη. 
Κτιστός αγωγός πιθανής αρχαίας όδοϋ Ρ36α

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ρόδος : α. Άνασκαφή οικοπέδου Ζοχρα Νταβράν. ’Αρχαία οικία παρά τάς όδούς Ρ27α καί Ρ13α,
β. Θύρα τής ώς άνω οικίας
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Ρόδος. Άνασκαφή οικοπέδου Ίωάννου Κοζά : α. "Αποψις άπό Δ., β. Τμήμα πώρινου γείσου
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23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965; ΠΙΝΑΞ 751

Ρόδος: α. Καθήμενος Σάτυρος, β. "Αγαλμα άνακεκλιμένης μορφής

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 752 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ρόδος : α. Τμήμα τοϋ αρχαίου τείχους εις οίκόπεδον Μυλωνά, β. Δείγμα τοιχοποιίας εις οΐκόπεδον
Πανάγου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΑΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 753

ΓΡ
. ΚΩ

Ν
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ΑΝ
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Ν
Ο
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Ο
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Ο

Σ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 754 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ρόδος: α. Τό ταφικόν συγκρότημα παρά τάς λα'ίκάς κατοικίας, β. 'Οστεοθήκη έκ τοϋ ίδιου ταφικοΰ
συγκροτήματος

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΑΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) Π1ΝΑΞ 755

Ρόδος: α. Τμήμα επιτύμβιας στήλης έκ τού οικοπέδου Καταβαινοΰ, β. ’Οστεοθήκη έκ Κιζίλ Τεπέ

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 756 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Ρόδος. Οικόπεδον Καμπόσα: α. Συγκρότημα τάφων, β. Ό πρώτος τάφος, γ. ’Αλαβάστρινα άγγεϊα έκ
τοϋ τετάρτου τάφου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 757

Ρόδος. Οίκόπεδον Κουρμανοϋ : α. Τοίχος τοϋ συγκροτήματος τάφων, 
β. Κλίβανος έκ του ταφικοΰ συγκροτήματος

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 758 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ρόδος : α. Τοίχος ταφικοϋ συγκροτήματος εις οίκόπεδον Κουρμανοϋ, β. Άνασκαφή οικοπέδου
Παυλίδη επί τής όδοϋ Λίνδου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 759

Ρόδος. Οίκόπεδον Παυλίδη : α. Πρώτον ταφικόν συγκρότημα, β. ’Ενεπίγραφος βάσις βωμοϋ

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 760 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ρόδος. Οίκόπεδον Παυλίδη : α - γ. Όστεοθήκαι

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 761

Ρόδος. Οίκόπεδον Παυλίδη. Δεύτερον ταφικόν συγκρότημα : α. Τό ταφικόν συγκρότημα, β. ’Αγγεία 
έκ τής πρώτης θήκης, γ. ’Οστεοθήκη έκ του δευτέρου τάφου, δ. 'Οστεοθήκη έκ τοϋ τρίτου τάφου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΟΠΟΥΛΟΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 762 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ρόδος: α. 'Αγγεία έκ τοΟ τρίτου τάφου τοϋ δευτέρου ταφικοΰ συγκροτήματος εις οίκόπεδον Παυλίδη, 
β. ’Αγγεία έκ τάφου παρά τό πέμπτον χλμ. τής όδοϋ Ρόδου - Λίνδου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 772 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ρόδος : Ψηφιδωτόν έμβλημα έξ αρχαίας οικίας

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:25 EEST - 34.211.113.242


