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βλεφθή ή μουσειακή σκοπιμότης, κατεβλήθη 
προσπάθεια, ώστε ό διαχωρισμός τών αντικειμέ
νων εις κατηγορίας καί είδη νά μή είναι αύστηρώς 
μουσειακός, πάντα δέ τά τμήματα τής συλλογής 
νά συνέχωνται ύπό τής άποτελούσης, γνώρισμα 
τής λαϊκής κοσμητικής, ένότητος.

ΕΙς τάς έργασίας ταύτας συνέβαλε μετά τοΟ 
διακρίνοντος αύτήν ζήλου ή Έπιμελήτρια ’Αρ
χαιοτήτων δ. Μυρτάλη Άχειμάστου, έπετεύχθη- 
σαν δέ αί έπιδιώξεις μας χάρις είς τήν έφευρετι- 
κότητα, τήν έπιτηδειότητα καί άοκνον προσπά
θειαν τοϋ άρχιτεχνίτου τοΟ Μουσείου Κωνστ. 
Τζανέτου. Τήν συντήρησιν τών κεντημάτων έπι- 
μελεΐται άπό έτών ή τεχνίτρια Σταματία Ματσάγ- 
γου.

Β'. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

1. Έν συνεχείςι πρός τάς άπό τού παρελθόντος 
έτους άρξαμένας έργασίας περιφράξεως τών λει
ψάνων τοΟ μεταξύ τού 'Αγίου Παντελεήμονος 
καί τού Νοσοκομείου τής 'Αγίας Αικατερίνης, έν- 
τός τής Μεσαιωνικής πόλεως, άνασκαφέντος τμή
ματος τού άρχαίου τείχους, έπερατώθη κατά τό 
παρόν έτος ή περίφραξις καί έτοποθετήθη έπί 
τού τοίχου τής περιφράξεως σιδηρούν κιγκλίδωμα 
(Πίν. 480α).

'Ομοίως περιετειχίσθησαν τά λείψανα τής κατά 
τό έτος 1952 (ΠΑΕ 1952 ,σ. 584 κ.έ. ) είς τήν αό
τήν περιοχήν άνασκαφείσης βυζαντινής έκκλη- 
σίας.

Κιγκλιδώματα, τέλος, έτοποθετήθησαν έπί 
τοϋ τοίχου περιφράξεως τών λειψάνων τής κατά 
τό έτος 1956 (ΠΑΕ 1956, σ. 221) παρά τήν πύ
λην τού Κάβα άνασκαφείσης έκκλησίας.

2. Έργασίαι συντη ρήσεως άρχαίων έν όπο- 
γείοις συγχρόνων κτηρίων έγένοντο είς τά Λαϊ
κά έ.κ. οίκόπεδον Σώταυρου Γεωργίου καί είς 
τό υπόγειον τού ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου καί 
τών παρ’ αύτώ ξενοδοχείων, όπου έτοποθετήθη 
ήλεκτρική έγκατάστασις.

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έπερατώθησαν αί κτηριακαί έργασίαι έπι. 
σκευής καί συντη ρήσεως τού κρατικής Ιδιοκτη
σίας « σπιτιού τής Λίνδου », όπου θά λειτουργή- 
ση τό Μουσεΐον Λίνδου.

Έγένετο, τέλος, καθαρισμός τού περί τό κλασ
σικόν φρούριον τής Νισύρου χώρου. Είς τήν πε
ριοχήν έντός καί έκτός τού λίαν ένδιαφέροντος 
τούτου φρουρίου ύπήρχε πυκνή καί καταστρεπτι
κή βλάστησις. Ό καθαρισμός έγένετο κυρίως 
είς τό έξωτερικόν μέρος μέ άποτέλεσμα νά άσφα-

λισθή καί νά άναδειχθή τό φρούριον (Πίν. 
480 β).

Είς Πάτμον έγένοντο συμπληρωματικοί κτηρι
ακοί έργασίαι κυρίως πρός στεγανοποίησιν τοϋ 
νεοανεγερθέντος Σκευοφυλακίου.

Δ'. ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ

Κατά τό παρόν έτος ήρχισε διά συνεργείων, 
ύπό τήν έπίβλεψιν τού ζωγράφου - συντηρητοΰ κ. 
Φ. Ζαχαρίου, ή συντήρησις καί στερέωσις τοιχο
γραφιών τών βυζαντινών καί μεταβυζαντινών τοι
χογραφιών τών έκκλησιών τής Ρόδου καί τής Πά- 
τμου. Τό συνεργεϊον προέβη είς τήν συντήρησιν 
καί τόν καθαρισμόν τών τοιχογραφιών τής μετα
βυζαντινής έκκλησίας τού 'Αγίου Ίωάννου τού 
Θεολόγου τής περιοχής Κουφά, πρό τού χωρίου 
Παραδείσι τής δυτικής άκτής τής Ρόδου, όπου 
άπεκαλύφθησαν τρία στρώματα τοιχογραφιών 
( βλ. ΑΔ 21 ( 1966): Χρονικά, σ. 35, Πίν. 52,53)

Τό συνεργεϊον όμως προέβη κατ’ έξοχήν είς 
συντήρησιν τών τοιχογραφιών τής παρά τό χω- 
ρίον Άλάερμα βυζαντινής έκκλησίας τού Ταξιάρ
χου Μιχαήλ, έν «Θάρι» (βλ. ΑΔ 21 (1966): 
Χρονικά, σ. 34, Πίν. 49,51). Ή έκκλησία αύτη, 
ώς άπεδείχθη, διασφζει τρία στρώματα τοιχογρα
φιών είς τούς άποτελοϋντας έσωτερικήν έπένδυ- 
σιν τοίχους αύτής, ένώ είς τήν έσωτερικήν έ- 
πιφάνειαν τών έπενδυθέντων παλαιοτέρων τοί
χων υπάρχουν, κατά πάσαν πιθανότητα, έτερα 
τρία στρώματα παλαιοτέρων τοιχογραφιών. Πα
ρουσιάζεται δηλαδή καί ένταϋθα τό φαινόμενον, 
τό όποιον έμελετήθη είς τήν τράπεζαν τής Τέ
ρας Μονής τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου 
είς Πάτμον ( Ά. Όρλάνδου, Ή έν Πάτμο.) Μο
νή 'Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου, έν « Ή Βυ
ζαντινή τέχνη, τέχνη Ευρωπαϊκή. Διαλέξεις», 
σ. 77 κ. έ., Άθήναι 1966). ’Επειδή αί έργα- 
σίαι συνεχίζονται, αί λεπτομέρειαι θά δοθούν 
είς τά Χρονικά τού έπομένου έτους.

Ε'. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Κατά τό έτος 1965, άφ’ ένός μέν συνεχίσθησαν 
άνασκαφαί άρξάμεναι άπό τοϋ παρελθόντος έ
τους, έφ’ έτέρου δέ ήρχισαν νέαι άνασκαφαί έντός 
Ιδιωτικών ή δημοτικών οίκοπέδων, έπ’ εύκαιρία 
γενομένων άποχωματώσεων ή έκσκαφών πρός θε- 
μελίωσιν ξενοδοχείων ή οικιών έντός τής πόλεως 
τής Ρόδου.

Ό κύριος σκοπός τών γενομένων άνασκαφών 
ήτο καί πάλιν ή μελέτη τού ρυμοτομικού σχεδίου 
τής άρχαίας πόλεως, παραλλήλως όμως ήρχισεν 
ήδη άπό τού έτους τούτου συστηματικωτέρα με
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α. Άρχαΐον τείχος παρά τόν "Αγιον Παντελεήμονα Ρόδου, (3. Τό φρούριον τής Νισύρου
μετά τόν καθαρισμόν

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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