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Λ'. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Κατά τό 1964 έγένοντο έργασίαι άναστηλώ- 
σεως καί συντη ρήσεως είς διάφορα σημεία των 
μεσαιωνικών τειχών τής πόλεως Ρόδου, ώς κά
τωθι :

1) Έπερατώθη ή άρξαμένη άπό τοϋ 1963 άνα- 
στήλωσις τοΟ νοτίως τής πόλης D’Amboise άνα- 
τολικοϋ τοίχου τοϋ συγκροτήματος τής πύλης. 
Ούτος είχε καταστροφή έν μέρει έκ τών ριζών 
άναπτυχθείσης περί τό μέσον του συκής, ένφ τά 
έναπομένοντα τμήματα αύτοϋ παρουσίαζον έπι- 
κίνδυνον άπόκλισιν άπό τής κατακορύφου ( Π ί ν. 
763 α).

2) Είς τήν δυτικήν πλευράν τών τειχών, μετα
ξύ τής πύλης D’Amboise καί τοϋ προμαχώνος 
τού 'Αγίου Γεωργίου, άνακατεσκευάσθησαν πέν
τε έν συνόλφ έπάλξεις καί εύρύ ρήγμα τού τοί
χου μεταξύ τών δύο πρώτων άπό Β., τό όποιον 
προεκλήθη έκ βομβαρδισμών. Αύται είναι συγ
κεκριμένους ή δευτέρα άπό τοΟ προμαχώνος, πρός 
Β., καί ή έκτη, έβδομη, ένάτη καί δεκάτη άπό τής 
πόλης, πρός Ν28. 'Η άναστήλωσις έγένετο έπΐ τή 
βάσει τών στοιχείων, τά όποια παρεϊχον τά σφ- 
ζόμενα έν μέρει άκραϊα καί κατώτερα τμήματα 
τών έπάλξεων, ώς καί αί παρακείμεναι έπάλξεις 
(Πίν. 763 β-ς').

Σποραδικώς συνεπληρώθησαν τά άνώτερα τμή
ματα (ψαλίδια) καί τών άλλων έπάλξεων είς 
τό τμήμα τούτο τής όχυρώσεως, δυτικώς τοϋ Πα
λατιού τών Ιπποτών Ρόδου.

3) Έστερεώθη άπό τής άνατολικής όψεως αύ
τοϋ ό άνατολικός τοίχος τής όχυρώσεως περί τόν 
λιμένα (’Εμπορείο), είς τό νότιον ήμισυ τής 
έκτάσεώς του περίπου, άπό τής νεωτέρας Πύλης 
τής Παναγίας έως τήν άρχήν τοϋ μώλου τών μύ
λων. Άνακατεσκευάσθησαν έπικινδύνως διασα- 
λευθέντα τμήματα τοϋ τοίχου καί περιωρισμένων 
διαστάσεων ρήγματα καί έγένετο έμφραξις ρω
γμών καί σποραδική άντικατάστασις μόνον τών 
λίαν έφθαρμένων πωρολίθων (Πίν. 764 α - β). 
’Επίσης έστερεώθησαν τά παρακείμενα άνατολι- 
κώςκτίσματα προμαχώνων καί θολωτών άποθηκών.

Είς τήν ΝΑ. γωνίαν άπεκόπη συκή, ή όποια 
άναπτυχθεϊσα έντός τοϋ τείχους, είς τό ΰψος τοϋ 
περίδρομου, είχε προκαλέσει διασάλευσιν τών 
ύπερκειμένων έπάλξεων καί τής γωνίας, μέχρι 
τοϋ μέσου τοϋ ϋψους αυτής περίπου. ’Εν συνεχείς 
άνακατεσκευάσθη ή γωνία καί αί δύο έπάλξεις 
περί τήν δίοδον, ή όποια ύπήρχεν ένταΰθα διά

28. A. Gabriel ε.ά. τόμος I, είκ. 7 καί πίν. V.

τήν έπικοινωνίαν τοϋ περίδρομου μετά τοϋ κυ- 
κλικοϋ πύργου έμπροσθεν, τοϋ όποιου σφζεται 
σήμερον μόνον ή βάσις29, καί έστερεώθη τό παρά 
τήν γωνίαν τμήμα τής νοτίας πλευράς τοϋ τεί
χους (Πίν. 764 γ - δ ).

4) Είς τήν νοτίαν πλευράν έπίσης, δυτικώς τής 
νεωτέρας πύλης τοϋ Κόβα, άνεστηλώθη ρήγμα, 
διαστάσεων 2.40x2.15 μ., έπί τής νοτίας όψεως 
τοϋ βορείου άναλημματικοϋ τοίχου τής έξωτερι- 
κής τάφρου.

5) Έστερεώθη ό νότιος άναλημματικός τοίχος 
τής τάφρου (Πίν. 765 α - β ) είς τό πρό τοϋ 
πύργου Heredia τμήμα του καί συγκεκριμένως 
άπό τής νεωτέρας πύλης τής Ελευθερίας μέχρι 
τοϋ Δ. άκρου τοϋ πύργου.

6) Έκ τών σφζομένων δύο μεσαιωνικών μύλων 
έπί τοϋ μώλου τών μύλων έστερεώθη ό πρώτος 
άπό Δ. δι’ έμφράξεως τών ρωγμών του καί άντι- 
καταστάσεως τών έφθαρμένων πωρολίθων καί 
ύπεστηλώθη ό δεύτερος.

7) Τέλος έγένετο μικρά έργασία άνακατασκευής, 
διά λόγους άσφαλείας τών διερχομένων, τμήματος 
νεωτέρου στηθαίου έπί τοϋ άναλημματικοϋ τοί
χου τής τάφρου, ΒΔ. τής πύλης τοϋ Αγίου ’Α
θανασίου.

Έντός τής παλαιός πόλεως Ρόδου έγένοντο 
στερεωτικοί καί άναστηλωτικαί έργασίαι είς πολ- 
λάς οΙκίας, Ιδιοκτησίας τής 'Υπηρεσίας, ώς καί 
συνήθεις έργασίαι συντηρήσεως είς τά άρχαιο- 
λογικά κτήρια τής όδοΰ τών Ιπποτών καί είς τό 
ίπποτικόν «Ναυαρχεϊον», έπί τής πλατείας 
Εβραίων Μαρτύρων.

Πλέον έκτεταμέναι έργασίαι έγένοντο είς τάς 
οΙκίας έπί τών όδών Εύριπίδου 9, Ήρίνης 7, Δη
μοσθένους 49Χ καί Αισχύλου 12. Περιωρισμέναι 
στερεωτικοί έργασίαι έγένοντο είς τάς οΙκίας 
έπί τών όδών Περικλέους 25Μ, Γαβαλά 11, ’Αρ
χιεπισκόπου Ευθυμίου 50, Άντιφάνους 14, Άν- 
τιφάνους 25Μ, Τιμοκρέοντος 1Β, Τιμοκρέοντος 
35Λ καί Κισθηνίου 1. Έπίσης άνακατεσκευάσθη 
διά ξύλινων δοκών καί «πατελιας» ή κατε
στραμμένη στέγη καί έστερεώθη σποραδικώς ό 
δυτικός τοίχος τής παρά τήν πύλην τοϋ Αγίου 
Ίωάννου έκκλησίας Κυζίλ Καπού Μεστζίδ30.

Τέλος άντικατεστάθησαν αί έφθαρμέναι ξύλι
νοι καλύψεις τών τριών μεσαιωνικών μύλων έπί 
τοϋ μώλου τοϋ Αγίου Νικολάου καί άνακατε
σκευάσθη ρήγμα τοίχου τής έκτός τών τειχών, 
έπί τής όδοϋ Βενετοκλέων άριθ.26,κειμένης άγροι- 
κίας, τής έποχής τής Τουρκοκρατίας.

29. A. Gabriel ί.ά., σ. 58, είκ. 32.

30. A. Gabriel δ.ά., τόμος II, σ. 202.
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Περιωρισμέναι στερεωτικά! έργασίαι έγένοντο 
ύπό τής Εφορείας καί είς τάς νήσους ’Αστυπά
λαιαν καί Σύμην.

Είς τήν ’Αστυπάλαιαν έστερεώθη δι’ άρμολο- 
γημάτων τό έπικλινές κάτω μέρος (σκόρπα) τοΟ 
μεσαιωνικοΟ τείχους καί παλαιαί οίκίαι, σφζό- 
μεναι έντός τοϋ φρουρίου. Πρός τούτοις ένισχύθη 
ή διά συρματοπλεγμάτων περίφραξις τών παλαιο
χριστιανικών βασιλικών τοΟ Καρέκλη είς Μαλ- 
τεζάναν καί τοϋ 'Αγίου Βασιλείου είς τό Λειβάδι.

Εις τήν Σύμην έστερεώθησαν έν μέρει δύο άρ- 
χοντικαί οίκίαι τοϋ Χωριοϋ : ή οίκία πρφην 
Χατζηαγαπητοϋ Πετρίδη, ή όποια έδωρήθη προσ- 
φάτως είς τήν Υπηρεσίαν, καί ή οίκία Φαρμακί- 
δη, είς τήν όποιαν φυλάσσεται προσωρινώς ή 
άρχαιολογική συλλογή τής νήσου.

Είς τήν μονήν 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου 
Πάτμου συνεχίσθησαν αί έργασίαι διά τήν άπο- 
περάτωσιν τοϋ έργου. Συγκεκριμένως έτοποθε- 
τήθησαν τά μεταλλικά κουφώματα τοϋ φωταγωγοϋ 
καί κατεσκευάσθησαν μαρμάρινοι πλακοστρώ
σεις τών δαπέδων καί τών έσωτερικών κλιμάκων 
είς τό Σκευοφυλάκων καί τήν Βιβλιοθήκην.

Μ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

Ε’. Π ΕΡΙΟ Δ ΕΙΑI

Κατά τό 1964 ή Έπιμελήτρια Βυζαντινών ’Αρ
χαιοτήτων μετέβη τρίς είς τήν νήσον Σύμην δι’ 
υπηρεσιακά θέματα καί πρός παρακολούθησιν 
τών έκτελεσθεισών έργασιών.

’Επίσης άνέφερε περί τής καταστάσεως τών μνη
μείων Σύμης καί περί τών άναγκών στερεώσεως 
καί άποκαταστάσεως τών παλαιών οικιών τοϋ 
Χωριοϋ καί Ιδιαιτέρως τών οίκιών πρφην Χατζη
αγαπητοϋ Πετρίδη καί Είρ. Μαλαξοΰ - Χάσκα, 
έν συνεργασία μετά τής άρχιτέκτονος δ. Γ. Μίχα.

Αί άπομένουσαι παλαιαί οίκίαι καί κυρίως 
έκεϊναι αί όποΐαι, άνήκουσαι είς τόν άπλούστερον 
άρχιτεκτονικόν τύπον, ώς τής Χάσκα, διασφζουν 
είς καλήν κατάστασιν καί τήν ξυλόγλυπτον, τυ
πικήν έσωτερικήν έπίπλωσιν είς τό μοναδικόν 
δωμάτων, τήν σάλαν, έμελετήθησαν καί έφωτο- 
γραφήθησαν31.

Κατά τήν τελευταίαν μετάβασίν της τέλος έ- 
φρόντισε διά τήν μεταφοράν είς Ρόδον άγορα- 
σθέντων ύπό τής ’Εφορείας ξυλογλύπτων, τά όποια 
διεσφθησαν έκ τοϋ έσωτερικοϋ κατεδαφισθεισών, 
λόγφ έτοιμορροπίας, οίκιών. Ταϋτα είναι μουσάν-

31. Ά. Ταρσούλη, Δωδεκάνησα, Άθήναι 1950, Τόμος Γ’, 
σ. 280 - 282.

τρα (Π ί ν. 766 α ), δύο έρμάρια ( Π ί ν. 766 β), 
ράφι καί είκονοστάσων τοϋ 19ου αίώνος, λαϊκής 
νεοκλασσικής τεχνοτροπίας, τά όποια έτοποθετή- 
θησαν, ώς άντιπροσωπευτικά έργα τής συμιακής 
ξυλογλυπτικής τέχνης, είς τήν Λαογραφικήν καί 
Κοσμητικήν Συλλογήν τοϋ Μουσείου διά τήν ά- 
ναπαράστασιν έσωτερικοϋ παλαιός συμιακής οι
κίας.

Μ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ

*

ΛΕΡΟΣ

Είς τήν Λέρον, κατά τήν βορειοανατολικήν κλι
τόν τοϋ ύψώματος τοϋ Κάστρου, άριστερά τής 
όδοΰ άναβάσεως καί ύπέρ τό άκρωτήριον τό όνο- 
μαζόμενον «Σκυλάγκρεμος », άνεσκάφησαν, έπί 
τή εόκαιρίςι διανοίξεως νέας όδοϋ πρός Κά- 
στρον, λείψανα δύο παραλλήλων τοίχων, σφ- 
ζομένων είς δύο δόμους, μέ στοιχειώδη διάκρι
σης έκ μεγάλων, τό πλεΐστον, λίθων άδρώς έπεξ- 
ειργασμένων κατά τήν έξωτερικήν των έπκρά- 
νειαν. Λίθοι τινές, παρουσιάζοντες έξεργον, εί
ναι ένταϋθα πιθανώς είς δευτέραν χρήσιν. Παρε- 
τηρήθη άφθονος χρήσις μεταγενεστέρου κονιά
ματος καί έκ τής έπιχώσεως μεταξύ τών δύο τού
των τοίχων συνελέγησαν τεμάχια μιας τριφυλλο- 
στόμου οίνοχόης, άβαφοϋς, μετά παραλλήλων χα
ρακτών γραμμών, πιθανώτατα ύστέρας ρωμαϊκής 
έποχής.

Όλίγφ νοτιώτερον άνεσκάφησαν τά λείψανα 
ένός σχεδόν ήμικυκλικοϋ κατασκευάσματος, πι
θανώς μύλου ή πύργου, μεσαιωνικών ή νεωτέρων 
χρόνων.

’Εν μέρει ύπό τήν θεμελίωσιν τούτου άπεκαλύ- 
φθησαν έπιμελώς τοποθετημένα, προφανώς ύπό 
τών κατασκευαστών αύτοϋ, τά λείψανα μιας άρ- 
χαίας παιδικής ταφής : τεμάχια ένός τεθραυσμέ- 
νου χονδροειδούς καί άκοσμήτου εύρυστόμου 
πίθου, λείψανα όστών, παιδικόν κρανίον καί ή 
έν Π ί ν. 766 γ χαλκή άρχαϊκή πόρπη.

Φαίνεται, ότι είς τήν περιοχήν ταύτην ύπήρ- 
χεν άρχαϊον νεκροταφεΐον, καί άξίζει νά σημειω- 
θή, δτι ύπάρχουν έντόπιαι μαρτυρίαι άνευρέσεως 
«άρχαίων τάφων » βορειότερον τοϋ χώρου τής 
άνασκαφής, παρά τάς δύο βυζαντινάς δεξαμενάς, 
δπου διακρίνονται, άσαφώς πάντως, λαξεύματα 
είς τούς βράχους.

I. ΤΙΑΓΙΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

*
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Ρόδος : α. Επισκευή τοίχου κατά τό εσωτερικόν τής πύλης D’Amboise, β - γ. Δευτέρα έπαλξις από 
τοΰ προμαχωνος τοϋ 'Αγίου Γεωργίου πρός Β. πρό καί μετά τάς εργασίας, δ. 'Η ένατη καί δεκάτη έπαλξις 
άπό τής πύλης D’Amboise μετά τήν έπισκευήν, ε - ς\ Ή έκτη καί έβδομη έπαλξις άπό τής πύλης

D’Amboise πρό καί μετά τάς εργασίας
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Ρόδος : α - β. Έπισκευασθέν τμήμα τοΰ τείχους παρά τόν λιμένα Ρόδου πρό καί μετά τάς έργασίας, 
γ - δ. Νοτιοανατολική γωνία τοΰ μεσαιωνικού τείχους παρά τόν έμπορικόν λιμένα πρό καί μετά τάς

έργασίας
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Ρόδος : α - β. Τμήμα τοϋ μεσαιωνικού τείχους παρά τόν πύργον Heredia πρό καί μετά τάς έργασίας
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