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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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λέτη τοϋ έσωτερικοϋ άρχαίων οικιών, είς άς πε
ριπτώσεις ή εκτασις τών οικοπέδων καί ή σχετι- 
κώς καλή κατάστασις τών άρχαίων παρεΐχον ευ
χέρειαν τοιαύτης μελέτης. Έπετεύχθη δε ή έναρ- 
ξις συστηματικής μελέτης τοϋ έσωτερικοϋ τών 
άρχαίων οικιών, χάρις είς τόν ζήλον καί τήν 
έργατικότητα τών έπιστημονικών βοηθών δ. 
Όλγας Άποστολοπούλου, κ. Κωνσταντίνου Γαλ- 
λή, κ. ’Αθανασίου Γεώργιζα, άλλά κυρίως χάρις 
εις τήν ιδιαιτέρας σημασίας βοήθειαν, τήν όποιαν 
μοΐ παρέσχεν ό άπό έτους έργαζόμενος παρά τή 
Έφορείοι έπιστημονικός βοηθός κ. Εύάγγελος 
Κακαβογιάννης, ή έξ άλλων περιοχών τής 'Ελ
λάδος άνασκαφική πείρα τοϋ όποιου συνετέλε- 
σεν, ώστε έντός βραχέος χρονικοΟ διαστήματος 
νά κατατοπισθή πλήρως έπί τών προβλημάτων 
τών άνασκαφών είς τήν πόλιν τής Ρόδου καί νά 
προωθήση ταϋτα συστηματικώς. Ή μεγάλη δυσ
κολία έν προκειμένω συνίσταται είς τήν συνεχή 
οίκοδόμησιν τής Ρόδου άπό τής κλασσικής έπο- 
χής, ένεκα τής όποιας καί τά στρώματα έχουν δια- 
σαλευθή καί οί παλαιότεροι τοίχοι έχουν χρησι- 
μοποιηθή είς νεωτέρας οίκοδομικάς περιόδους.

Είς τήν παρούσαν έκθεσιν συμπεριελήφθησαν 
ελάχιστα στοιχεία τών άποκαλυφθεισών άρχαίων 
οίκιών, έπειδή αί άνασκαφαί συνεχίζοντο καί 
πέραν τοϋ Δεκεμβρίου 1965. Θά συμπεριληφθοΰν 
όμως είς τήν έκθεσιν τοϋ προσεχοΰς έτους. Είς 
τάς άνασκαφάς έλαβε μέρος καί ό έπιστημονικός 
βοηθός κ. Άνδρέου.

ΒΟΡΕΙΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ
ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

’Αρχαία όδός Ρίγ ( Οίκόπεδον Βασιλάκη )

Είς τήν έσωτερικήν αόλήν τοϋ ξενοδοχείου 
« Έσπέρια », παρά τάς όδοϋς Γεωργίου Γρίβα καί 
Ίωνος Δραγούμη, άνατολικώς τοϋ ξενοδοχείου 
Grand Hotel, άπεκαλύφθη τοίχος μήκους 3.70 μ., 
κατευθύνσεως άπό Α. πρός Δ., άποτελοόμενος 
έκ κανονικών λιθοπλίνθων είς ΰψος δύο δόμων. 
’Αμέσως πρός Β. τοϋ τοίχου τούτου άπεκαλύφθη- 
σαν άρχαϊα όδοστρώματα μέχρις άποστάσεως 
4.10 μ. άπό τοϋ τοίχου, διακοπτόμενα ύπό τών 
άνεγερθέντων τοίχων τοϋ ξενοδοχείου.

Ό άποκαλυφθείς τοίχος άπέχει 72 μ. περίπου 
άπό τοϋ έπί τοϋ χάρτου σημειουμένου άξονος τής 
όδοϋ Ρΐα. ‘Ως έκ τούτου καί λόγφ τής ύπάρξεως 
όδοστρωμάτων βορείως τοϋ τοίχου, συμπεραίνεται 
ότι τά άποκαλυφθέντα όδοστρώματα άνήκουν 
είς άγνωστον μέχρι τοΰδε άρχαίαν όδόν, τής ό
ποιας άπεκαλύφθη κατά τήν άνασκαφήν ταύτην 
τό Ν. όριον καί τμήμα 4.10 μ. έκ τοϋ πλάτους

της. Ή όδός αΰτη είναι ή βορειοτέρα τών μέχρι 
τοϋδε γνωστών άρχαίων όδών τής πόλεως, κατευ
θύνσεως άπό Α. πρός Δ. καί έλαβε τό σήμα 
Ρίγ.

’Αρχαία όδός Ρ28 ( Οίκόπεδον Σταματά)

’Εντός τοϋ οίκοπέδου Σταματά, έπί τής όδοϋ 
Δηλμπεράκη, έναντι τοϋ άριθ. 15, άπεκαλύφθη, 
είς βάθος 2 μ. άπό τοϋ καταστρώματος τής όδοϋ, 
ύποθεμελίωσις τοίχου (Σ χ έ δ. 1· Π ί ν. 481 α), 
κατευθύνσεως άπό Β. πρός Ν., μήκους 9.80 μ., 
συνεχιζομένη πρός Ν. μέν ύπό τό κατάστρωμα 
τής όδοϋ Δηλμπεράκη, πρός Β. δέ ύπό τήν παρα- 
κειμένην οίκίαν. Ή ύποθεμελίωσις άπετελείτο 
έξ ήμικατειργασμένων λίθων άνευ συνδετικής 
ΰλης, είχε δέ πλάτος 0,75 μ. Έπί τοϋ νοτίου μέ
ρους αυτής διετή ρεΐτο τμήμα έκ τής άνωδομής, 
ϋψους 0,50 μ., είσέχον κατά 0,20 μ. άπό τής έξω- 
τερικής, δυτικής παρειάς τής ύποθεμελιώσεως. 
Ή τοιχοποιία τής άνωδομής, σφζομένη είς μή
κος περίπου 1 μ., άπετελείτο έκ μεγάλων λίθων, 
περιβαλλομένων ύπό βυσμάτων, άνευ συνδετικής 
Ολης, έπιμεμελημένης κατασκευής.

Ό άρχαίος ούτος τοίχος εύρέθη είς άπόστασιν 
1.30 μ. άπό τοϋ τοίχου ύποθεμελιώσεως τής πρός 
Δ. παρακειμένης συγχρόνου οικίας, κατά τήν οί- 
κοδόμησιν τής όποιας εΐχον καταστροφή έντε- 
λώς τά έκεΐ ύπάρχοντα όδοστρώματα. Ή ϋπαρξις 
όδοστρωμάτων είς τήν θέσιν ταύτην, ήτοι δυτικώς 
τοϋ άρχαίου τοίχου, διεπιστώθη έκ τής ποιότη- 
τος τοϋ χώματος, τό όποιον προήρχετο έκ δια- 
λύσεως τών συνήθων είς τάς άρχαίας ροδιακάς 
όδούς όδοστρωμάτων, καί έκ τοϋ πλήθους τών 
μικρών όστράκων. ’Επειδή ό άρχαίος ούτος τοί
χος άπέχει 48 μ. άπό τοϋ άνατολικώς τούτου άπο- 
καλυφθέντος, κατά τάς έφετεινάς έπίσης άνασκα
φάς (ίδέ κατωτ. σ. 442 - 43 ), δυτικού όρίου τής 
άρχαίας όδοϋ Ρ38, συμπεραίνεται, ότι άπετέλει τό 
άνατολικόν όριον τής έπί τοϋ προκαταρκτικοΰ 
σχεδίου, τής κατά τό Ν. μέρος τής πόλεως, είς 
τό «Μαράσι» τοϋ 'Αγίου Ίωάννου, όδοϋ 'Α
γίου Ίωάννου1 τής έποχής τής Τουρκοκρατίας, 
χαραχθείσης ώς πιθανής όδοϋ Ρ28. Τήν ύπόθεσιν 
ταύτην ένισχύει ή ώς άνω περιγραφεΐσα μορφή 
τής δυτικής παρειάς τοϋ τμήματος τής άνωδομής, 
ή έν έσοχή κατά 0,20 μ. τοποθέτησις τής άνωδο
μής, ή ϋπαρξις τών άποσεσαθρωμένων όδοστρω
μάτων δυτικώς τοϋ άρχαίου τούτου τοίχου καί τό 
γεγονός, ότι ούδέν ίχνος έγκαρσίου καί πρός Δ. 
βαίνοντος, άρα έσωτερικοϋ, τοίχου διεπιστώθη.

1. Ί. Δ.Κοντή: Συμβολή είς τήν μελέτην τής ρυμοτομίας 
τής Ρόδου, Ρόδος 1954 σ. 20 καί πίν. Π* AM 73 ( 1953) 
πίν. IV.
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Ή άνασκαφή ένχός τοΟ οίκοπέδου Σταματά 
παρουσίασε μεγάλος δυσκολίας, διότι κατά τήν 
κατεδάφισιν τής έπί τοϋ οίκοπέδου τούτου πα- 
λαιοτέρας οίκίας προύξενήθησαν λίαν έπικίν- 
δυνοι ρωγμαί είς τάς άνατολικώς καί δυτικώς 
ταύτης συνεχομένας παλαιός οίκίας, ένεκα τών

κατά πλάτος. Γενομένης έπί μέρους άνασκαφικής 
έρεύνης δέν διεπιστώθη ίχνος τρίτης σειράς λι- 
θοπλίνθων πρός Α.

Κατά τήν ΒΑ. έξ άλλου γωνίαν τοϋ οικοπέδου 
καί είς άπόστασιν 8 μ. άπό τής Α. παρειάς τοϋ 
όρίου τής όδοϋ Ρ28 καί 10.70 μ. βορείως τής οί-

0 Δ Ο I ΔΗΛΜΠΕΡΑΚΗ

Σχέδ. 1. Ρόδος. Άνασκαφή οίκοπέδου Σταματά, α. Τό άνατολικόν δριον τής άρχαίας όδοϋ Ρ28, 
β. ’Αρχαίος παράλληλος τοίχος, γ. Θεμέλιον πεσσοϋ

όποιων παρέστη άνάγκη, πρός άποφυγήν καταρ- 
ρεύσεως τμημάτων τών οικιών τούτων, νά παρα- 
σχεθή είς τόν έργολάβον άδεια οίκοδομήσεως, 
ένώ συγχρόνως έξετελοΰντο αί άρχαιολογικαί 
άνασκαφαί.

Κατά τήν συνέχισιν τών άνασκαφών τούτων 
άπεκαλύφθη, 1.50 μ. άνατολικώς τοϋ άνωτέρω πε- 
ριγραφέντος άνατολικοϋ όρίου τής άρχαίας όδοϋ 
Ρ28 καί είς βάθος 2.60 μ. άπό τοϋ καταστρώματος 
τής όδοϋ, τοίχος (Σχέδ. ΓΠίν. 481 β), μή
κους 8.70 καί μεγίστου πλάτους 2.15 μ., είς ΰψος 
ένός δόμου, συγκειμένου έκ μεγάλων λιθοπλίνθων, 
κατευθύνσεως άπό Β. πρός Ν., συνεχιζόμενος καί 
ύπό τήν όδόν Δηλμπεράκη. Ό τοίχος άπετελεΐτο 
έκ των λιθοπλίνθων τής δυτικής σειράς τοποθε
τημένων κατά μήκος, ένφ τών τής άνατολικής

κοδομικής γραμμής τής όδοϋ Δηλμπεράκη, άπε
καλύφθη είς βάθος περίπου 2 μ. ύπό τό κατάστρω
μα τής όδοϋ κυβικόν περίπου θεμέλιον, ϋψους 1 
καί πλευράς 1.47 μ. (Πίν. 581 γ), άποτελού- 
μενον έκ δύο Ισοϋψών δόμων, έκαστος τών ό
ποιων συνέκειτο έκ δύο πωρολίθων, μετά διασταυ- 
ρώσεως τών άρμών τών έφαπτομένων δόμων. Ή 
έργασία τοϋ θεμελίου τούτου, ώς καί ή τοϋ άνω
τέρω περιγραφέντος δευτέρου τοίχου, ήτο έπιμε- 
λής, χρονολογουμένη ώς έκ τούτου πιθανώς είς 
τήν πρώτην, τήν κλασσικήν, περίοδον τής Ιστο
ρίας τής Ρόδου.

Παρόμοια τετραγωνικά θεμέλια έχουν άνασκα
φή μέχρι σήμερον καί είς τά κάτωθι σημεία τής 
πόλεως:

1) Είς τόν χώρον τών άρχαίων νεωρίων, παρά
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τό ρωμαϊκόν τετράπυλον τής διασταυρώσεως 
τών άρχαίων οδών Ρ6 καϊ Ρ31 (άδημοσίευτοι 
Ιταλικοί άνασκαφαί).

2) ΕΙς τό άνατολτκόν μέρος τής πόλεως, παρά 
τάς έργατικάς κατοικίας2.

3) Παρά τόν λιμένα τοΟ Μανδρακίοο, κατά τάς 
γενομένας είς τό οίκόπεδον άδελφών Τσουβαλά 
άνασκαφάς τού έτους 19633.

’Εντός τής έπιχώσεως τοδ οικοπέδου Σταματά, 
τέλος, άνευρέθη τμήμα ένεπιγράφου κυλινδρικής 
βάσεως, χωρίς νά καταστή δυνατόν νά διατυπωθή 
οίαδήποτε σχέσις αυτής πρός τά άκίνητα εύρή- 
ματα.

'Η έπιγραφή έν μεταγραφή έχει ώς κατωτέρω: 
]ος Κοσμησιάνακτος 
]ρα Κοσμησιάνακτα 
Άράτου θεοϊς πάσι

Ή μορφή τών γραμμάτων καί ή έκφρασις « θεοϊς 
πάσι» όδηγοΟν είς χρονολόγησιν τής έπιγραφής 
είς τόν 3ον ή 2ον π.Χ. αίώνα. Έκ τών όνομάτων 
τό Άρατος είναι γνωστόν καί έξ άλλων ροδια- 
κών έπιγραφών, ένφ τό Κοσμησιάναξ άπαντά 
ένταϋθα διά πρώτην φοράν.

Οίκόπεδον Αύγουστάκη (Ξενοδοχεϊον «’Αγγέ
λα », όδός 28ης ’Οκτωβρίου)

Είς τήν θέσιν, όπου έκτίσθη τό ξενοδοχεϊον 
τοΟτο, ύπήρχε κτήριον τής έποχής τής Ίταλοκρα- 
τίας, ή θεμελίωσις τού όποιου είχε καταστρέψει 
τά άρχαϊα. Διά τής γενομένης άνασκαφικής έ- 
ρεύνης έκαθαρίσθησαν λάκκοι, έντός τών όποιων 
ύπήρχον άποθέσεις όστράκων, χρονολογουμέ
νων άπό τής ύστεροκλασσικής μέχρι τής ρωμαϊ
κής έποχής. Είς τό νότιον δριον τού οικοπέδου 
διεπιστώθη ή συνέχισις τής όδοΟ Ρ2δ4 κατευθύν- 
σεως άπό Α. πρός Δ.

Είς άπόστασιν 14.80 μ. νοτίως τοδ ρείθρου τής 
όδοϋ 28ης ’Οκτωβρίου άπεκαλύφθη είς βάθος 
1.20 μ. τοίχος κατευθύνσεως άπό ΒΔ. πρός ΝΑ., 
άποτελούμενος έκ μεγάλων σχετικώς λιθοπλίνθων, 
περιβαλλομένων ύπό μικρών τεμαχίων κεραμί
δων, χρονολογούμενος, ώς έκ τούτου, είς τήν 
παλαιοχριστιανικήν ή βυζαντινήν έποχήν. Πε
ραιτέρω άνασκαφική έρευνα δέν ήτο δυνατή, λό
γω ύπερκειμένων νεωτέρων κτηρίων.

Οίκόπεδον Διακοσάββα (άνατολικώς τοδ Ίεροδ 
τοδ ναοδ τών Είσοδίων τής Θεοτόκου)

’Εντός τής έπιχώσεως τοδ οίκοπέδου τούτου

2. ΠΑΕ 1957 σ. 131 κ.έ., είκ. 4, πίν. 64 α, β.

3. ΑΔ 19 ( 1964): Χρονικά, σ. 462.

4. Οίκόπεδα Καραγιάννη καί Ψαρομπά, ΑΔ έ. ά., σ. 462.

εύρέθη άποκεκρουμένη άνω κυλινδρική ένεπί- 
γραφος βάσις, είς τό σύνηθες σχήμα τών ροδια- 
κών βωμών, μετά κυματίου είς τό κάτω μέρος. Ή 
έπιγραφή έν μεταγραφή έχει ώς έξής:

[Καλλ] ιάνακτα 
[Άρ] ιστάνακτος

Πάγιον Ιερατέυσαν 
τα Σαράπιος και Άγα 
θάς τνχας καί Άγα 
θοΰ Δαίμονος καί (I) 
εροθυτήσαντα έν Λινδία

πάλι καί στεφανωθέντα

υπό τών Μάατρων 
Είρήνα Καλλιάνακτος 
ΠαγΙα τόν πατέρα 

Θεοϊς

Τά όνόματα είναι συνήθη είς τάς ροδιακάς έπι- 
γραφάς καί ή λατρεία τοδ Σαράπιος καί Άγαθοδ 
Δαίμονος έπίσης.

Ή έπιγραφή χρονολογείται είς τόν Ιον π.Χ. ή 
τόν Ιον μ.Χ. αίώνα.

Οίκόπεδον Σαλαχούρη (έπί τής όδοδ Γεωργίου 
Εύσταθίου 2 )

Τό οίκόπεδον τοδτο παρουσίασεν έπίχωσιν 
άμμου καί μόνον κατά τό βόρειον αύτοδ τμήμα 
άνεφάνησαν άρχαϊα λείψανα, έκ τών όποιων τό 
νοτιώτερον άπεϊχε 26 μ. βορείως τού βορείου 
ρείθρου τής όδοδ Γ. Εύσταθίου.

Ό νοτιώτερος ούτος τοίχος (Σ χ έ δ. 2, Α ) άπε- 
τελεϊτο έξ όκτώ κυβοειδών λιθοπλίνθων, ή συν
οχή τών όποιων ήτο έλαφρώς διατεταραγμένη, 
κατευθύνσεως άπό Α. πρός Δ. μέ δυσμικήν άπό- 
κλισιν 26°, συνολικού μήκους 5, πλάτους 0,65 καί 
Οψους 0,35 μ.

Κατά 2.80 μ. δυτικώς τής δυτικωτέρας τεθραυ- 
σμένης λιθοπλίνθου τοδ τοίχου τούτου καί 
έπί τού αυτού άξονος, άπεκαλύφθη έτέρα λι- 
θόπλινθος, λείψανον πιθανώς τής πρός Δ. συν- 
εχίσεως τού τοίχου τούτου. Είς καλυτέραν κατά- 
στασιν άπό άπόψεως διατηρήσεως εύρέθη, 4.45 μ. 
βορείως τής μεμονωμένης λιθοπλίνθου, έτερος 
τοίχος Β (Πίν. 481 δ) τοδ αυτού προσανατο
λισμού, συνολικού μήκους 5.70, πάχους 0,65 καί 
ύψους 0,49 μ., άποτελούμενος έκ τεσσάρων, ίσο- 
μήκων σχεδόν, κανονικών καί τελείας έπαφής, 
λιθοπλίνθων μετά παρεμβολής μιας μικροτέρας. 
Κατά τό άνατολικόν καί δυτικόν άκρον τοδ τοί
χου τούτου ύπήρχεν άνά μία κάθετος λιθόπλιν- 
θος, λείψανα τής θεμελιώσεως τών έγκαρσίων 
τοίχων, οΐτινες θά ώριζον τετράγωνον χώρον, έσω- 
τερικών διαστάσεων 4.45 x 4.45 μ. περίπου.
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Έτέρα έξ άλλου κάθετος λιθόπλινθος ύπήρχε 
κατά τήν βορείαν παρειάν τοϋ νοτιωτέρου, άνω- 
τέρω περιγραφέντος τοίχου Α.

Βορειότερον καί συγκεκριμένως 1.90 μ. άπό 
τής δυτικής γωνίας τού δευτέρου τοίχου καί είς

θα άπόκλισις τοΟ άρχαίου τούτου κτηρίου άπό 
τού συνήθως παρατηρουμένου είς τήν πόλιν τής 
Ρόδου προσανατολισμού, έξηγεϊται δέ έκ τής γειτ- 
νιάσεως τού κτηρίου τούτου πρός τό άρχαίον 
τείχος, εν τμήμα τοΟ όποιου άνεσκάφη παλαιότε-

Σχέδ. 2. Ρόδος. Κάτοψις άρχαίων οίκοπέδου Σαλαχούρη. A, Β, Γ τοίχοι έκτός προσανατολισμού, 
Δ λείψανα κτηρίου τοϋ κανονικού προσανατολισμού

κάθετον πρός αύτόν κατεύθυνσιν άνεφάνη τμή
μα τοίχου Γ, μήκ. 3.50 μ. σχεδόν, άποτελούμενον 
έξ δξ μή κανονικών λιθοπλίνθων ούχί καλής δια- 
τηρήσεως, ή βορειοτέρα τών όποιων, λοξώς τετμη
μένη, έφήρμοζε σχεδόν άπολύτως έπί τής νοτίας 
πλευράς λειψάνου γωνίας άρχαίου κτηρίου τού 
κανονικού είς Ρόδον προσανατολισμού ( Σ χ έ δ. 
2, Δ).

Είναι άξιοσημείωτος ή παρατηρηθεϊσα ένταΰ-

ρον5, έτερον δέ ήλθεν είς φώς κατά τάς περυσι- 
νάς άνασκαφάς6.

Οίκόπεδον Κυπριώτη (έπί τής όδοΰ 28ης 'Οκτω
βρίου καί Άμαράντου)

Κατά τήν άνασκαφήν έντός τού οίκοπέδου 
τούτου άνεφάνη, είς βάθος 1 μ. ύπό τό κατά-

5. L. Laurenzi, Memorie FERT, II, σ. 35 κ.έ. πίν. XXX, I.
6. ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 594-95 ( οΐκόπ. Μυλωνά).
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στρώμα τής όδοϋ Άμαράντου, τό δυτικόν ό- 
ριον τής κατευθυνομένης άπό Β. πρός Ν. αρ
χαίας όδοϋ Ρ38, τό νότιον τμήμα τής όποιας έμε- 
λετήσαμεν κατά τάς έφετεινάς άνασκαφάς έντός 
τοΟ οίκοπέδου Άλοΐζου7.

Οΰτω διεπιστώθη δι’ άνασκαφών, είς τέσσαρα 
έπί τοΟ αύτοΰ άξονος εύρισκόμενα σημεία τής 
πόλεως, ή ϋπαρξις διηνεκούς όδοΟ, έκτεινομένης 
έπί μήκους τοόλάχιστον 1.500 μ. περίπου. Άξιο-

Οίκόπεδον Κάζου

Άνασκαφική έρευνα έξετελέσθη έπίσης έντός 
τοΟ οίκοπέδου Κάζου, παρά τήν όδόν Φανουράκη, 
δπου άνεφάνησαν λίαν άσαφή καί κατεστραμμέ
να λείψανα άρχαίων κτισμάτων.

Οίκόπεδον Παπαδοπούλου (παρά τήν διασταύρω- 
σιν των όδών ’Εθελοντών Δωδεκανησίων καί 
25ης Μαρτίου)

Σχέδ. 3. Ρόδος. Κάτοψις άρχαίων οίκοπέδου Παπαδοπούλου.
Α. Τοίχος μεταξύ κτηρίου καί τοίχου Β, Β. Ό άνατολικώτερος τοίχος

σημείωτον είναι τό γεγονός, δτι ή όδός αΰτη είς 
τό προκαταρκτικόν σχέδιον είχε χαραχθή ως 
πιθανή έκ τμήματος όδοϋ τής Τουρκοκρατίας, 
κατευθύνσεως άπό Β. πρός Ν., ήτις σήμερον όνο- 
μάζεται όδός Καθοπούλη. Τό πλάτος τής όδοϋ 
Ρ38 είς τό βόρειον τμήμα αύτής, ήτοι έντός τοΰ 
οίκοπέδου Κυπριώτη, δέν κατέστη δυνατόν νά 
εύρεθή, διότι ύπέρ τό άνατολικόν ήμισυ αύτής 
διέρχεται ή όδός Άμαράντου. Τά όδοστρώματα 
δμως συνεχίζοντο μέχρι πλάτους 3.80 μ.

Δυτικώς τοϋ δυτικού δρίου τής όδοϋ άπεκαλύ- 
φθη τμήμα άρχαίας οικίας, περί τής όποιας θά 
γίνη λόγος είς ειδικόν σημείωμα, τό όποιον θά 
δημοσιευθή προσεχώς.

7. Βλ. κατωτέρω άνασκαφήν Άλοΐζου, δπου καί ή σχετι
κή βιβλιογραφία.

Τό οίκόπεδον τοΰτο εύρίσκεται πρός Β. τοΰ 
συγκροτήματος ’Επιμελητηρίου -Κιουσόγλου,χω
ρίζεται δέ άπ’ αυτών δι’ ένός παρεμβαλλομένου 
οίκοπέδου. Λόγω τής βαθείας θεμελιώσεως τής 
έκεΐ προϋπαρχούσης οίκίας τής έποχής τής Ίτα- 
λοκρατίας, είχον καταστροφή τά πρός τό βόρειον 
τμήμα τοΰ οίκοπέδου άρχαία καί ώς έκ τούτου 
παραμένουν άσύνδετοι αί έν μέρει διασωθεΐσαι 
δύο μεταγενέστεροι άπό Α. πρός Δ. θεμελιώσεις 
μετά τών έπ’ αυτών έντετειχισμένων πωρίνων 
σπονδύλων ( Π ί ν. 482 α) έκ μεγάλων δωρικών 
κιόνων. Πλήν τών σπονδύλων τούτων, εύρέθη- 
σαν έντετειχισμένα, πώρινα έπίσης, μία τρίγλυφος 
καί είς σπόνδυλος έξ ίωνικοΰ ή κορινθιακού κί- 
ονος. Έπί τοϋ σπονδύλου τούτου είχε παραμείνει 
κατά τά δύο έκ διαμέτρου άντίθετα σημεία λωρίς,
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πάχους περίπου 3 ραβδώσεων, άρράβδωτος, άκο- 
λουθοΟσα όμως τήν καμπύλην τοΟ κίονος. Πρέ
πει νά προστεθη ένταΰθα, ότι, πρό τής ένάρξεως 
τών άνασκαφών έντός τού συγκροτήματος τού 
'Επιμελητηρίου, είχεν εύρεθή έντός τής έπιχώ- 
σεως τό κάτω τμήμα πώρινου κορινθιακού κιο- 
νοκράνου μετ’ έπιθέτων λεπτομερειών έκ κονιά
ματος ( Π ί ν. 483 β).

Ή έντύπωσις είναι, ότι οί σπόνδυλοι ούτοι προ
έρχονται έκ μεγάλου δημοσίου κτηρίου ή ναού 
κατά πάσαν πιθανότητα τής πρώτης, κλασσικής, 
οικοδομικής έποχής τής Ρόδου, ή θέσις τού ό
ποιου, ώς συμπεραίνεται έκ τού πλήθους τών έν

ύψος δύο δόμων, συνεχιζομένη έπίσης πρός Ν.ύπό 
τήνέπίχωσιν ( Σ χ έδ. 3, Β ). Μεταξύ τών δύο τού
των τοίχων άπεκαλύφθη έτέρα θεμελίωσις παραλ
λήλου πρός τούτους τοίχου, τού όποιου ή σχέ- 
σις πρός τάς λοιπάς θεμελιώσεις δέν κατέστη δυ
νατόν νά έξακριβωθή (Σ χ έ δ. 3, A ).

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙ
ΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

Οίκόπεδον Κομπιανού
Νοτιώτερον τού οίκοπέδου Άναστασιάδη, ό

που κατά τό παρελθόν έτος έμελετήθη ή άρχαία 
όδός Ρ19β8, κατά γενομένην άνασκαφικήν έ-

Σχέδ. 4. Άρχαΐαι όδοί Ρ23α, Ρ23 καί Ρ22α

τώ οίκοπέδφ τούτω εύρεθέντων σπονδύλων, δέν 
πρέπει νά ήτο πολύ μακράν τού λιμένος.

Έντός τού νοτιωτέρου μέρους (Σ χ έ δ. 3· 
Π ί ν. 482 β) τού οίκοπέδου άπεκαλύιρθησαν 
θεμελιώσεις είς πρώτην χρήσιν άρχαίων κτηρίων, 
άποτελούμεναι έκ μεγάλων πωροπλίνθων, διαστά
σεων κατά μέσον όρον 1.40x0,75x0,55 μ. Τό 
δυτικώτερον καί πληρέστερον συγκρότημα άπε- 
τελείτο έκ τής θεμελιώσεως ένός όρθογωνίου 
τετραπλεύρου, διαστάσεων 5.80 x 4.50 μ. περίπου. 
Ό δυτικός άπό Β. πρός Ν. τοίχος τού κτηρίου 
τούτου συνεχίζετο καί νοτιώτερον όπό τήν έπί- 
χωσιν. Είναι λίαν πιθανόν, ότι συνεχίζετο καί πρός 
Β. Είς άπόστασιν 2.20 μ. άνατολικώτερον τού 
άνατολικοΰ τοίχου άπεκαλύφθη θεμελίωσις έξ ό- 
μοίων λιθοπλίνθων, είς πρώτην πιθανώς χρήσιν, 
παραλλήλου πρός τόν προειρημένον τοίχου, είς

ρευναν έντός τού οίκοπέδου Ιδιοκτησίας Κομ- 
πιανοΰ, εύρέθησαν είς βάθος 1.85 μ. άσαφή λεί
ψανα θεμελιώσεων, άνηκόντων προφανώς είς άρ- 
χαίαν οίκίαν. Έντός ένός χώρου τής οίκίας τού
της εύρέθησαν δύο μεγάλοι λάκκοι, πλήρεις ό- 
στράκων, μεταξύ τών όποιων δέν ύπήρχον ρω
μαϊκά όστρακα, άλλα κυρίως τεμάχια λαιμών καί 
λαβών άμφορέων τής άρχαιοτέρας ύστεροκλασ- 
σικής περιόδου καί παντοϊα όστρακα, μεταξύ τών 
όποιων έλάχιστα τού τύπου West Slope, μεγαρι- 
κών σκύφων καί συνήθων έλληνιστικών άγγείων.

Έκ τών όστράκων τούτων τά πλέον άξιόλογα 
ήσαν τά άνήκοντα είς παναθηναϊκόν άμφορέα 
μετά παραστάσεως Ήλιου όδηγοΰντος δίφρον 
(Π ί ν. 483 α ).

8. ΑΔ 20( 1965): Χρονικά, σ. 591.
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’Αρχαία όδός Ρ22α. Οίκόπεδον Παπαδοπούλου
(έπί τής όδοϋ Άντιβασιλέως Δαμασκηνού 32)

Τό οίκόπεδον τοΟτο εύρίσκεται έπί τής νοτίας 
πλευράς τής όδοϋ ΔαμασκηνοΟ. Προκαταβολικές 
σημειοΟται, ότι κατά τό έτος 1959, κατά τήν το- 
ποθέτησιν ένός στύλου τής Δ.Ε.Η. είς τό νότιον 
πεζοδρόμιον τής όδοΟ ταύτης, είχεν εΰρεθή έντός 
τοϋ λάκκου τμήμα άρχαίου κτιστοΟ άγωγοΟ, ή ε
ρευνά τοϋ όποιου δέν κατέστη δυνατόν νά συμ- 
πληρωθή, διότι ή ώς άνω 'Εταιρεία έξετέλει έν 
σπουδή τάς έργασίας ταύτας, άποκρύπτουσα τά 
άρχαία εύρήματα, ή δέ ’Εφορεία ’Αρχαιοτήτων 
Δωδεκάνησου, έπιφορτισμένη διά μεγάλου φόρ
του έργασίας, δέν διέθετε τότε εί μή μόνον ένα 
άρχαιολόγον καί λίαν περιωρισμένα οικονομικά 
μέσα.

Κατά τήν γενομένην άνασκαφικήν έρευναν έν
τός τοΟ οικοπέδου Παπαδοπούλου διεπιστώθησαν, 
είς βάθος 1.40 μ. ύπό τήν έπιφάνειαν τοΟ πεζοδρο
μίου, λείψανα άρχαίων όδοστρωμάτων καλής ποι- 
ότητος είς τρείς στρώσεις, συνολικού πάχους 
0,30 μ. Τά όδοστρώματα ταϋτα άνήκον είς άγνω
στον μέχρι τοϋδε άρχαίαν όδόν, βαίνουσαν άπό 
Α. πρός Δ. καί εύρισκομένην μεταξύ τών άρχαίων 
όδών Ρ22 καί Ρ23. Ή όδός αΰτη έλαβεν είς τό κα- 
ταρτιζόμενον σχέδιον τών άξόνων τών άρχαίων 
όδών τό σήμα Ρ22α, ή πρός Δ. προέκτασις τής 
όποιας φαίνεται είς τό παρατιθέμενον σχέδιον τής 
άνασκαφής Κουτράκη (Σ χ έ δ. 4 ). Ή κατά τήν 
έποχήν τής Τουρκοκρατίας οίκοδομηθεΐσα έκεί 
οικία είχε καταστρέψει τό νότιον δριον τής άρ- 
χαίας ταύτης όδοΟ. Κατά τήν άνασκαφικήν έρευ
ναν άπεκαλύφθη τμήμα τοΟ νοτίου ήμίσεος αύ- 
τής μέχρι πλάτους 2.20 μ. Τό ύπόλοιπον τοΟ πλά
τους τής όδοϋ προχωρεί ύπό τό πεζοδρόμιον καί 
τό κατάστρωμα τής όδοϋ Άντιβασιλέως Δαμα- 
σκηνοϋ, δπου ή έρευνα ήτο άδύνατος.

Έκ τής άνωτέρω σημειωθείσης εύρέσεως ύπό 
τό νότιον πεζοδρόμιον κτιστοϋ άγωγοϋ, άπέχοντος 
περίπου 2.50 μ. άπό τής διαπιστωθείσης έντός τοϋ 
οίκοπέδου Παπαδοπούλου διακοπής τών όδοστρω
μάτων, συμπεραίνεται, δτι ή άρχαία όδός Ρ22α 
θά είχε πλάτος 5.50 μ. περίπου, δσον δηλαδή τό 
πλάτος τών συνήθων όδών τής άρχαίας Ρόδου, 
έάν ληφθή ύπ’ δψιν, δτι οί κτιστοί άγωγοί διέρ
χονται συνήθως έκ τοϋ μέσου τών άρχαίων όδών.

Έντός τοϋ οίκοπέδου Παπαδοπούλου διεπιστώθη 
έξ άλλου ή πρός Ν. συνέχισις τής άπό Β. πρός Ν. 
άρχαίας όδοϋ Ρ34α9, ήτις διεσταυροϋτο πρός τήν 
όδόν Ρ22α. Τά όδοστρώματα τών δύο άρχαίων 
όδών, κατά τό σημεΐον τής διασταυρώσεώς των,

9. ΑΔ έ. ά. σ. 585 κ.έ. ( οΐκόπ. Τσακίρη ).

ήσαν ένιαία καί Ισοϋψή, πράγμα τό όποιον μαρ
τυρεί περί τής συγχρόνου λειτουργίας άμφοτέρων 
τών όδών.

Καί είς τό σημεΐον τοΰτο, άν καί δέν εύρέθησαν 
τά έκατέρωθεν δρια, έκ τής διακοπής τών δδο- 
στρωμάτων, τό πλάτος τής όδοϋ Ρ34α μετρηθέν 
εύρέθη 5.80 μ., δηλαδή δσον άκριβώς ήτο καί τό 
μετρηθέν μεταξύ τών δύο σφζομένων όρίων τής 
όδοϋ έντός τοϋ οίκοπέδου Τσακίρη (έκ παραδρο
μής δέν έσημειώθη τό πλάτος τοΰτο κατά τήν δη- 
μοσίευσιν τής άνασκαφής τοϋ οίκοπέδου Τσακί
ρη )·

Κατά γενομένας έγκαρσίους τομάς τών όδο
στρωμάτων τής όδοϋ Ρ34α δέν εύρέθησαν ίχνη τοϋ 
είς τό οίκόπεδον Τσακίρη μελετηθέντος κεντρι
κού κτιστοϋ άγωγοϋ.

Οίκόπεδον Νεοφύτου (έπί τής γωνίας τών όδών
Ξάνθου καί Έρνεστ Μπέβιν)

Κατ’ άρχήν πρέπει νά σημειωθή ένταΰθα, δτι 
ύπό τάς δύο νέας όδούς Ξάνθου καί Έρνεστ Μπέ
βιν διέρχονται αί άρχαΐαι όδοί Ρ34 (ύποτιθεμένη) 
καί Ρ1710.

Έντός τοϋ οίκοπέδου Νεοφύτου άνευρέθησαν 
λείψανα άρχαίων οικήσεων τούλάχιστον τριών 
περιόδων. Επειδή αί οίκίαι αύται είχον θεμελιω- 
θή κατά μέγα μέρος έπί τοϋ βράχου, τά έναπομεί- 
ναντα ίχνη ήσαν άνεπαρκή διά νά παράσχουν 
σαφή είκόνα τής μορφής τών οικιών έκάστης 
έποχής. Παρά ταΰτα καί ένφ τά εύρήματα μελε- 
τώνται είσέτι ύπό τό φώς τών στοιχείων, τά όποια 
παρέχουν νεώτεραι καί μεγαλύτεροι είς έκτασιν 
άνασκαφαί οικήσεων έν τή πόλει τής Ρόδου, μετά 
βεβαιότητος άναφέρεται ένταϋθα ή διαπίστωσις 
έσωτερικής αυλής ώς καί λείψανα σειράς δωμα
τίων περιβαλλόντων τήν αύλήν ταύτην.

Περισσότερα στοιχεία θά παρασχεθούν είς εύ- 
ρύτερον σημείωμα κατά τό προσεχές έτος.

Οίκόπεδον Οίκονομίδη

Παρά τόν μυχόν τοϋ λιμένος τής Άκανδιάς 
καί συγκεκριμένως 69 μ. νοτίως τοϋ νοτίου ρεί
θρου τοϋ πεζοδρομίου τής όδοϋ Αύστραλίας, έπί 
τής πρός Β., ήτοι πέραν τής όδοϋ Κολοκοτρώνη, 
νεοκατασκευασθείσης προεκτάσεως τής όδοϋ Ζή
ση, κατά γενομένην άνασκαφικήν έρευναν ήλθεν 
είς φώς τμήμα τής θεμελιώσεως άρχαίου κτί- 
σματος μετά λειψάνων άνωδομής είς βάθος 1.20 μ. 
ύπό τήν έπιφάνειαν τοϋ έδάφους, τό όποιον δέν 
ήκολούθει τόν συνήθη προσανατολισμόν τών 
κτιρίων τής άρχαίας Ρόδου, άλλά παρουσίαζε

10. Ά. Όρλάνδου: Τό Έργον τής Α.Ε. 1960, σ. 197 και 
ΠΑΕ 1960, σ. 273 κ.έ.
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25° άνατολικήν άπόκλισιν, ήτις άποδίδεται είς 
τό γεγονός, ότι τό άρχαϊον τοϋτο κτίσμα εύρί- 
σκεται έκτος τών τειχών τής αρχαίας πόλεως, 
ώς άπεδείχθη έξ άρξαμένης ΝΔ. τής ώς άνω θέ- 
σεως καί έντός τοΟ οίκοπέδου Ιδιοκτησίας Συν

τεθειμένων κανονικών λιθοπλίνθων, διαστ. 1.50 x 
0,70 χ 0,50 μ. είς ύψος δύο δόμων ( Σ χ έ δ. 5 ). 
Ώς άπεδείχθη έκ τοΟ κανονικού τής νοτίας πα
ρειάς του ό τοίχος ούτος πρέπει νά είχε πρόσοψιν 
πρός Ν.

ΟΔΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ Π A Τ ΡΩ Ν ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΠΕΖ04 Ρ Ο Μ I Ο Ν

Σχέδ. 5. ΟΙκόπεδον Κατσικάκη. Κάτοψις άρχαίων

εταιρισμού Έπαγγελματοβιοτεχνών Ρόδου άνα- 
σκαφής, όπου άποκαλύπτεται μέγα τμήμα τού 
άρχαίου τείχους.

ΝΟΤΙΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ 
ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

ΟΙκόπεδον Κατσικάκη ('Οδός Παλαιών Πατρών 
Γερμανού, παρά τήν πλατείαν Μαρτύρων 
(Φώκιαλη )
Έντός τού οίκοπέδου τούτου, είς βάθος 2.30 μ. 

ύπό τήν έπιφάνειαν τού έδάφους καί είς άπόστα- 
σιν 4.10 μ. άπό τού ρείθρου τού νοτίου πεζοδρο
μίου, άνεσκάφη θεμέλιον τοίχου, μήκους περί
που 15 μ. είς καλήν κατάστασιν, προεκτεινόμενον 
πρός Δ., ώς έγένετο φανερόν έξ έφθαρμένων λι- 
θοπλίνθων εύρεθεισών είς άνασκαφέν τμήμα, μή
κους 3 μ., πέραν τού κυρίως σκάμματος καί πρός 
Α. ύπό τήν έπίχωσιν. Άπετελεΐτο έκ κατά πλάτος

Είς 3.90 μ. περίπου νοτίως τού τοίχου τούτου 
καί κατά τό άνατολικόν μέρος, άνεφάνη λείψανον 
όμοιου θεμελίου τοίχου παραλλήλου πρός τόν 
προηγούμενου, άποτελούμενον έξ όμοίως τεθει
μένων λιθοπλίνθων. Τό θεμέλιον τούτο εύρέθη 
είς ύψος ένός δόμου, ή άνω δέ έπιφάνεια αυτού 
ήτο είς έπίπεδον κατά 0,10 μ. χαμηλότερου τού 
έπιπέδου τής άνω έπιφανείας τού πρώτου τοίχου. 
Θεμέλιον έγκαρσίου τοίχου, κατευθυνόμενον πρός 
Ν., άπεκαλύφθη κατά τήν δευτέραν άπό Δ. λιθό- 
πλινθον τού δευτέρου τοίχου, τό όποιον διακο
πτόμενου ύπό νεωτέρου φρέατος έφθανεν είς μή
κος 5.70 μ. Τό θεμέλιον τούτο έπάτει 0,50 μ. ΰπέρ 
τό σημεΐον έδράσεως τού νοτίου άπό Α. πρός Δ. 
τοίχου, τού όποιου μόλις έφήπτετο.

Τόσον ό έγκάρσιος ούτος τοίχος, όσον καί τό 
κανονικόν τής βόρειας παρειάς τού νοτίου τοί
χου μαρτυρούν περί ύπάρξεως προσόψεως πρός Β.
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Έκ τών ανωτέρω στοιχείων δέν κατέστη δυνατόν 
νά εύρεθη σχέσις τις μεταξύ των δύο παραλλήλων 
τοίχων.

Εντός τής έπιχώσεως καί τής πιθανής πρός Δ. 
συνεχίσεως τού νοτίου τοίχου εόρέθησαν έπιμή- 
κεις σπόνδυλοι έκ τριών δωρικών πωρίνων κιό
νων φέροντες ίχνη κονιαμάτων εϊς δύο στρώ
σεις. Κατά τό κατώτερον μέρος οί κίονες ούτοι 
ήσαν άρράβδωτοι πολυγωνικοί, φέροντες δη
λαδή άντί ραβδώσεων έδρας11, μέχρις ύψους 
1.44 μ., κατά τό άνώτερον δέ ήσαν κανονικοί ρα
βδωτοί μέ άντιστοιχίαν άκμών. "Εκαστος κίων εί- 
χεν ύψος 1.65, 1.20, 0,90 μ.

Έκ τών ευρημάτων σημειούται ένταύθα τό έν 
Π ί ν. 483 γ τμήμα πηλίνης άκροκεράμου μετ’ 
άνθεμίου, τεμάχια πωρίνων τριγλύφων, ώς έπί- 
σης τμήμα πήλινου πλακιδίου μετ’ άναγλύφου πα- 
ραστάσεως τού ρόδου τής πόλεως (Π ί ν. 483 δ).

Οίκόπεδον Μ. Φιλίππου (παρά τήν νεοανοιγεΐ-
σαν όδόν, ήτις συνδέει τήν όδόν Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου πρός τήν όδόν 'Αγ.’Αναργύρων)

’Αμέσως νοτίως τής οικίας Καμαρινοΰ, όπου 
κατά τό παρελθόν έτος έγένετο άνασκαφική έ
ρευνα11 12, εύρέθησαν τεμάχια μαρμάρων, προερχό
μενα έξ όρθομαρμαρώσεων καί ρωμαϊκών άρχι- 
τεκτονικών μελών ( Π ί ν. 483 ε - ζ') καί έν ί- 
σχυρώς ήκρωτηριασμένον κάτω μέρος άγάλμα- 
τος ρωμαϊκής έποχής ( Π ί ν. 482 γ ).

Κατά τό άνατολικόν τμήμα τού οίκοπέδου εύ
ρέθησαν λείψανα τής άρχαίας όδού Ρ39 (;), ήτις 
έμελετήθη κατά τάς άνασκαφάς τού 1963 έντός 
τού οίκοπέδου Αϊβαλή13. Τά λείψανα ταΰτα ήσαν 
ίχνη όδοστρωμάτων, σιρζομένου πλάτους 6.80 μ., 
είς πήλινος άγωγός, κατευθύνσεως άπό Ν.πρός Β., 
ήτοι παράλληλος πρός τόν άξονα τής όδού, καί 
έν φρεάτιον, έντός τού όποιου έξέβαλλεν ό άγω
γός οΰτος.

Οίκόπεδον Τσαγγαράκη έπί τής όδού Κομνη- 
νών άριθ. 29, έν συνεχείρ. τής οίκίας Τσαγγαράκη, 
όπου έγένετο άνασκαφική έρευνα κατά τό 196214 
καί δυτικώς τής οίκίας Δ. Παπαδημητρίου15, ό
που κατά τάς άνασκαφάς τού 1957 άπεκαλύφθη ή 
άρχαία όδός Ρ38 καί όπου εύρέθη τμήμα έπιγράμ- 
ματος16.

11. Βλ. καί ΠΑΕ 1952, σ. 568.

12. ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 578-79 (άρχαία όδός 
Ρ18β ).

13. ΑΔ 19 ( 1964): Χρονικά, σ. 472 ( οίκόπ. ’Αϊβαλή ).

14. ΑΔ 18 ( 1963 ): Χρονικά, σ. 324, 11.

15. ΠΑΕ 1957, σ. 129 κ.έ.

16. ΑΔ 18 (1963 ): Μέρος Α\ σ. 16, 22.

Κατά τήν γενομένην άνασκαφικήν έρευναν άπε- 
καλύφθησαν λίαν άσαφή ίχνη θεμελιώσεων, άνή- 
κοντα είς κτίσματα διαφόρων έποχών καί κατά 
τήν ΒΑ. γωνίαν τού οικοπέδου τμήματα ύποκαύ- 
στων.

Έκ τής άνασκαφής ταύτης προέρχονται αί κά
τωθι τρεις έπιγραφαί (Π ί ν. 484 α - γ ):

α) Μενεκρά[τε]υς

]ανίας καί Ίδο[με]νεΰς 

[Μ]ενεκράτης καί Σωσικλής

[Π]νργ[ω]νος τόν τάς ματρός βίαν 

[Μ]ενεκράτης Νίκωνος

τόν τάς γυναίκας άδελφόν 

Πύργων Ίδομενέως

τόν τάς γυναίκας βίαν 

Θεοϊς

Τού 3ου ή 2ου π.Χ. αίώνος.
β) Άγ]ησανδρο. . .αχ. . . 

α]νακτα Σελε[ 

καθ’ υΐοθεσ] lav δε Ενάνορος

Τού 1ου πιθανώς π.Χ. αίώνος.
γ) Άγρ[σα]γόρας Άγαθοκλεϋς

Τού 3ου πιθανώς π.Χ. αίώνος.

Άρχαία όδός Ρ23α. Οίκόπεδον Κουτράκη Δημ.
( Όδός ’Αθανασίου Διάκου 28Ν)

Έντός τού οικοπέδου τούτου καί συγκεκριμέ- 
νως κατά τό Ν. όριον αύτοΰ, τό συμπϊπτον πρός 
μανδρότοιχον τής έποχής τής Τουρκοκρατίας, 
κατευθύνσεως άπό Α. πρός Δ., μεταξύ τών είς τό 
προκαταρκτικόν σχέδιον σημειωθεισών ώς πι
θανών άρχαίων όδών Ρ23 καί Ρ24, κατευθύνσεως 
άπό Α. πρός Δ., καί τών Ρ33 καί Ρ34, κατευθύν
σεως άπό Β. πρός Ν.17, καί συγκεκριμένως 65 μ. 
περίπου νοτίως τού άξονος τής όδού Ρ23 ( Σ χ έ δ.
4), κατά γενομένην μικράν άνασκαφικήν έρευ
ναν, διεπιστώθησαν έλάχιστα ίχνη, άνήκοντα είς 
άγνωστον μέχρι τούδε άρχαίαν όδόν, κατευθύν
σεως άπό Α. πρός Δ. Ή άνασκαφική έρευνα έγέ
νετο έπ’ εύκαιρίςι διανοίξεως θεμελίων πρός οί- 
κοδόμησιν μικρού δωματίου, περιωρίσθη δέ είς 
έκτασιν 3.20 x 3.90 μ. λόγφ τής στενότητος τού 
χώρου.

Κατ’ άρχήν άπεκαλύφθησαν ύπό τόν μανδρό- 
τοιχον τής έποχής τής Τουρκοκρατίας καί είς

17. Ί. Δ. Κοντή: Ρυμοτομία, σ. 21, όπου έν τή δευτέρςι 
παραγράφω διορθωτέον άντί Α. Ύψηλάντου ( 23 ) εις Ά. 
Διάκου ( Ρ23 ) πίν. II καί AM 73 ( 1958 ), πίν. IV.
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έλαχίστην άπ’ αύτοΟ άπόκλισιν, είς βάθος 1.90 μ. 
ΰπό τήν έπιφάνειαν τοϋ έδάφους, λείψανα άνή- 
κοντα είς θεμελίωσιν αρχαίου τοίχου, κατευθύν- 
σεως από Α. πρός Δ., έρευνηθέντα μέχρι μήκους 
3.40 μ. Ό τοίχος ούτος έπάτει έπί βράχου, ήτο δέ 
κατεσκευασμένος έξ ήμικατειργασμένων λίθων, 
προφανώς είς δευτέραν χρήσιν, ΰψους δύο δόμων 
(1 μ. ). Κατά μήκος τής βορείας παρειάς τού τοί. 
χου τούτου καί είς έρευνηθέν πλάτος 1.70 μ. ήλ- 
θον είς φώς όδοστρώματα, άπό βάθους 1.70 μ. 
ύπό τήν έπιφάνειαν τού οικοπέδου, είς δύο στρώ
σεις.

Τά δύο ταύτα στοιχεία, ώς καί ή άπόστασις τού 
αρχαίου τοίχου άπό τοΰ άξονος τής Οποτιθεμένης 
άρχαίας όδοϋ Ρ23 (65 μ.), άγουν είς τό συμπέρα
σμα, δτι διέρχεται έντεϋθεν άγνωστος μέχρι τοΟδε 
άρχαία όδός, ήτις, είς τό καταρτιζόμενον σχέδιον 
τών άρχαίων όδών, έλαβε τό σήμα Ρ23α. Έπί τού 
σχεδίου τούτου έσημειώθη τό νότιον δριον τής 
άρχαίας όδοϋ.

Οίκόπεδον Κρητικού

Έπί τής Ν. πλευράς τής πρώτης πρός Ν. παραλ
λήλου τής όδού Βενετοκλέων, τής ένούσης τάς 
όδούς Στ. Καζούλλη καί 'Αγίας ’Αναστασίας, έγέ- 
νετο άνασκαφική έρευνα καθ’ δλην τήν έκτασιν 
τοΰ οικοπέδου Ιδιοκτησίας Έμμ. καί Γεωργ. Κρη
τικού καί Καλλιόπης Ρούσσου. Κατ’ αύτήν άπε- 
καλύφθη, είς βάθος 2 μ. ύπό τήν έπιφάνειαν τού 
έδάφους, μέγα δάπεδον έπεστρωμένον δι’ ήμι- 
θραύστων χαλίκων, τοποθετημένων έπί κορασα- 
νίου ( χοχλάκι), τό όποιον είσήρχετο κατά τήν 
Β. καί Δ. πλευράν του ύπό τά άντίστοιχα δρια τής 
άνασκαφής ( Π ί ν. 485 α). Τό δάπεδον τούτο,
(διαστάσεων 6x15 μ.) κατά τά άποκαλυφθέντα 
τμήματα τών πλευρών του περιεβάλλετο ύπό τοί
χων σφζομένων μόνον κατά τήν ύποθεμελίωσίν 
των. Ό τοίχος τής Ν. πλευράς τού δαπέδου, μή
κους 16.40 μ., είχε διαφορετικήν κατά τμήματα 
κατασκευήν, τό δέ ύψος του έμειούτο κατά τήν 
πρός Δ. πορείαν του άπό 0,65 έως 0,20 μ. Τό άνα- 
τολικόν τμήμά του, μήκους 4.65 μ., ήτο κατεσκευα- 
σμένον έκ μεγάλων κυβικών πωροπλίνθων είς δύο 
δόμους, συνολικού ΰψους 0,65 μ. Κατά τήν Ν. 
παρειάν τού τμήματος τούτου είχε κατασκευασθή 
έφαπτόμενος εύτελής τοίχος, πλάτους 0,20 μ. Περί 
τό μέσον τού μήκους του ό τοίχος τής Ν. πλευράς 
τού δαπέδου συνήπτετο πρός βραχώδες έξαρμα 
τοΰ έδάφους κατά δέ τό Δ. τμήμά του έχρησιμο- 
ποιούντο μέτριοι άργοί λίθοι. 'Ως τό ύψος, οΰτω 
καί τό πλάτος τοΰ τοίχου έμειούτο άπό Α. πρός Δ.
( 1.50-0,85 μ.).

Ή άνατολική πλευρά τού δαπέδου ήτο τοίχος,

μήκους 7.75 μ., άποτελούμενος έκ πωροπλίνθων 
διαφόρων μεγεθών, προχείρου τοποθετήσεως. 
Μόνον ό άνώτερος «δόμος» έχρησιμοποίει 
έπιμήκεις πωροπλίνθους σχηματίζων «εύθυν- 
τηρίαν». Τό ύψος τού τοίχου ήτο 1.10, τό δέ 
πλάτος 0,80 μ.

Καί οί δύο περιγραφέντες τοίχοι έκαλύπτοντο 
έν μέρει κατά τήν άνω έπιφάνειάν των ύπό τού 
δαπέδου, συνεχίζοντο δέ κατά τό έν άκρον των, 
ό μέν ύπό τό Δ. δριον τής άνασκαφής, ό δέ ύπό 
τό κατάστρωμα τής όδού.

Τό άποκαλυφθέν δάπεδον διετηρεϊτο είς άρί- 
στην κατάστασιν, φαίνεται δέ δτι ήτο ύπαίθριον) 
ώς προκύπτει έκ τού μεγέθους του, διότι ούδέν 
ίχνος ύποστυλώματος άνευρέθη ή παρετηρήθη 
έπ’ αύτοΟ.

Παραλλήλως πρός τήν Α. πλευράν τού δαπέδου, 
έκτεινόμενος καί άπέχων ταύτης 0,70 μ., άπεκα- 
λύφθη τοίχος, κατευθύνσεως άπό Β. πρός Ν., έκ 
δύο δόμων κανονικών πωροπλίνθων, συνολικού 
ΰψους 0,95 μ. Έκ τούτων ό κατώτερος δόμος είχε 
δύο σειράς ίσομεγέθων πωροπλίνθων, συνολικού 
πλάτους 2.08 μ., ό δέ άνώτερος τρεις σειράς μι- 
κροτέρων, άλλ’ ίσομεγέθων μεταξύ των, πωρο
πλίνθων όμοιου συνολικού πλάτους. Αί πλίνθοι 
τού κατωτέρου δόμου ήσαν τοποθετημένοι έντός 
κοίτης έσκαμμένης έπί τοΰ βράχου, βάθους 0,45 
καί πλάτους 2.40 μ. Τό άποκαλυφθέν μήκος τοΰ 
τοίχου ήτο 6.30 μ. κατά δέ τό Β. άκρον του είσήρ
χετο ύπό τό κατάστρωμα τής όδού. Κατά τό Ν. 
άκρον του ό τοίχος διεκόπτετο καθώς καί ή κοί
τη. Έπί τής άνωμάλου έπιφανείας τοΰ βράχου 
είς τό σημείον τούτο διεκρίνοντο σαφή ίχνη λα- 
τομήσεως, μή άποπερατωθείσης.

Είς 3.45 μ. νοτίως τοΰ Ν. άκρου τοΰ κτίσματος 
τούτου άπεκαλύφθη τοίχος σφζόμενος κατά τόν 
πρώτον δόμον του, όμοιας κατασκευής πρός τόν 
κατώτερον δόμον τού περιγραφέντος. 'Ο δόμος 
ούτος, μήκους 4.50 μ., ήτο τοποθετημένος έντός 
κοίτης έσκαμμένης έπί τού βράχου καί άπετελεΐ- 
το έπίσης έκ δύο σειρών ίσομεγέθων πωροπλίν
θων, συνολικού πλάτους 2.20 μ. Τό μεταξύ τών 
δύο κτισμάτων τμήμα τής έπιφανείας τού βράχου 
ήτο έπίπεδον καί έφθανε μέχρι τής άνω έπι
φανείας τού πρώτου δόμου. Τά δύο κτίσματα εΰ- 
ρίσκοντο έπί τού αύτοΟ άξονος.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ 
ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

Οίκόπεδον Βαρδάκη. Άρχαία όδός Ρ27β (όπι
σθεν, ήτοι άνατολικώς, τής έπί τής όδού Κέν- 
νεντυ οίκίας Βαρδάκη, ήτις εύρίσκεται δυτικώς 
τής έπί τής όδού Θ. Σοφούλη άριθ. 52 οίκίας)
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Εις τήν θέσιν, δπου έγένετο ή άνασκαφική 
6ρευνα, ύπήρχε τοίχος τής έποχής τής Τουρκο
κρατίας, περί τοδ όποιου έγένετο λόγος παλαιό- 
τερον18, πατών έπί μεγάλων πωρολίθων. Έκ τής 
άνασκαφικής ερευνάς διεπιστώθη καί είς τήν θέ
σιν ταύτην ή διέλευσις τής αρχαίας όδοϋ Ρ27β, 
τά κύρια στοιχεία τής όποιας ήσαν τά κάτωθι:

α) Λείψανα όδοστρωμάτων από βάθους 1.30 μ. 
ύπό τήν έπιφάνειαν τοΰ οίκοπέδου, συνολικοΟ 
πάχους 0,57 μ., είς δύο στρώσεις. Τά Οδοστρώμα
τα, ώς καί οί παρακείμενοι τοίχοι, έπάτουν έπί 
τοδ βράχου.

β) Πήλινος άγωγός έντός έσκαμμένης είς τόν 
βράχον κοίτης, ώς παρετηρήθη καί παλαιότερον 
είς τμήμα τής άρχαίας όδοδ Ρ3819.

γ) Τό δυτικόν δριον τής άρχαίας όδοδ, μήκους 
14 μ., άποτελούμενον έκ σειράς έφθαρμένων λι- 
θοπλίνθων.

δ) Αί λιθόπλινθοι τοδ άνατολικοδ ορίου τής 
όδοδ, αί όποϊαι είχον χρησιμοποιηθή ώς οικοδο
μικόν ύλικόν κατά τήν άνέγερσιν τοδ τοίχου τής 
Τουρκοκρατίας, εύρέθησαν 3.75 μ. άνατολικώς 
τοδ δυτικοδ όρίου μετακινημένοι τής άρχικής των 
θέσεως καί τοποθετημένοι είς άπόστασιν μεταξύ 
των καί ούχί έν έπαφή. Ή άπόστασις αΰτη δέν 
πρέπει νά θεωρηθή ώς τό άρχικόν πλάτος τής όδοδ 
λόγω τής μετακινήσεως τοδ άνωτέρω όρίου.

Οίκόπεδον Παπασταμάτη

Ή άπό τών παρελθόντων έτών άρξαμένη άνα
σκαφική έρευνα είς τόν νοτίως, πρό τοδ τέρματος 
τής όδοδ Πίνδου, χώρον, δπου τά οικόπεδα Πα- 
πασταμάτη - Άθανασιάδη - Μανούσου - Φραγκε- 
σκάκη, πρός διαπίστωσιν ύπάρξεως άρχαίων καί 
γνωμάτευσιν περί τής δυνατότητος οίκοδομήσεως 
έντός αύτών, διεκόπη κατόπιν τής διαπιστώσεως 
ύπάρξεως ένός μεγάλου αίθριου μετά δεξαμενών20.

Κατά τάς τρεις περιβαλλούσας τό αΐθριον πλευ
ράς είχον διαπιστωθή, κατά τά παρελθόντα έτη, 
φκοδομημένοι χώροι. Κατά τήν παροδσαν άνα- 
σκαφικήν περίοδον διεπιστώθη ή δπαρξις οικο
δομήματος καί πρός τήν Α. πλευράν. Έκ τών μέ
χρι τοδδε δεδομένων προκύπτει, δτι άπαντα τά 
περί τό αΐθριον οικοδομήματα άπετέλουν ένιαΐον 
σύνολον. Ή άνασκαφή δέν προύχώρησεν είς βά
θος. Σημειοδται ένταδθα ή εδρεσις κατά τήν θε- 
μελίωσιν νεωτέρου κτίσματος ύπέρ τά λείψανα 
τής ΝΑ. γωνίας, τού έν Π ί ν. 486 α άκεφάλου 
μαρμάρινου ύστεροελληνιστικού άνδριάντος.

18. ΠΑΕ 1956, σ. 219 κ.έ.

19. ΠΑΕ 1957, σ. 130, πίν. 62 α.

20. ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 594 ( οΐκόπ. Παπαστα- 
μάτη).

Ή τελική περιγραφή τών εύρημάτων τής ώς 
άνω άνασκαφής θά γίνη μετά τήν συμπλήρωσιν 
τής άποχωματώσεως τού άνατολικοδ τμήματος 
τού χώρου, ό όποίος σήμερον διακόπτει τήν έν 
λόγφ άνασκαφήν άπό τών άκινήτων εύρημάτων 
τής άνασκαφής Πανοπούλου21, ή μετά τών όποιων 
σχέσις πρέπει όπωσδήποτε νά έλεγχθή.

Ύπό τοδ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου άπεφασί- 
σθη ή άπαλλοτρίωσις τού χώρου τούτου.

Οικόπεδα Σωτηράκη καί Γανωτάκη (έπί τής
όδοδ Παύλου Μελά, νοτιώτερον τής κατά τό
1963 γενομένης άνασκαφικής έρεύνης έντός
τοδ οίκοπέδου ’Αφροδίτης Σαμπάνη22)

Έντός τών οικοπέδων τούτων έγένετο έκτετα- 
μένη άνασκαφική έρευνα, ήτις δμως δέν έφθασε 
μέχρις έξαντλήσεως δλης τής έκτάσεως αύτών. 
Κατ’ αυτήν, άπό τής άπόψεως ρυμοτομίας τής 
άρχαίας πόλεως, λίαν ένδιαφέρουσα ύπήρξεν ή 
διαπίστωσις τής μή συνεχίσεως τής άρχαίας όδοδ 
Ρ11, ήτις έσημειώθη ώς πιθανή είς τό προκαταρ
κτικόν σχέδιον έξ άγωγοδ καθέτου πρός τόν κεν
τρικόν ύπόνομον τής άρχαίας όδοδ Ρ3123, τούλά- 
χιστον δυτικώς τού σημείου τής παρούσης άνα
σκαφής, ήτοι άπό τής άρχαίας όδοδ Ρ28α καί πέ
ραν. Τούτο είχε διατυπωθή έκτοτε ώς λίαν πιθα
νόν ούχί μόνον διά τήν όδόν Ρ11, άλλά καί δι’ 
άλλας άγυιάς24.

Έντός τών έν λόγω οικοπέδων διεπιστώθησαν 
λίαν κατεστραμμένα λείψανα μεγάλης άρχαίας 
οικίας, ώς έπίσης καί άσαφέστατα ύπολείμματα 
νεωτέρων κατασκευών, αί τελευταίοι τών όποιων 
άνήγοντο είς τήν βυζαντινήν έποχήν, ώς συνήχθη 
έξ εύρεθέντων νομισμάτων καί όστράκων.

Ή άρχαία οικία κατελάμβανε άπαν τό έκ 30 μ. 
βάθος τοδ δυτικώς τής όδοδ Ρ28α άρχαίου άν- 
δήρου. Υπενθυμίζεται ένταδθα, δτι κατά τό 1956, 
δτε έγένοντο άνασκαφικαί έρευναι έντός τών οι
κοπέδων τού Συνεταιρισμού τών Εργατοϋπαλλή
λων, ήτοι έντός τοδ μεταξύ τών άρχαίων όδών 
Ρ27 καί Ρ27α άνδήρου, είχε διαπιστωθή26, δτι 
κατά τούς αύτοκρατορικούς, κατά πάσαν πιθανό
τητα, χρόνους είχε γίνει πρός Α. διεύρυνσις, δι’

21. ΠΑΕ 1959, σ. 188 κ.έ.

22. ΑΔ 19 ( 1964 ): Χρονικά, σ. 465 ( οΐκόπ. Άφρ. Σαμ- 
πάνη ).

23. Ί. Δ. Κοντή, Ρυμοτομία, σ. 12 καί 19.

24. Ί. Δ. Κοντή, έ. ά., σ. 19, 2.

Κατά τάς άνασκαφάς του 1955 ( ΠΑΕ 1955, σ. 279 ), δέν 
κατέστη δυνατόν νά διαπιστωθή μετά βεβαιότητος, έάν ή 
όδός Ρ11 έφθανε μέχρι τής όδοϋ Ρ27, έξελήφθη δμως έξ 
ένδείξεων ώς βέβαιον* ίδέ καί ΠΑΕ 1956, σ. 218 καί 219.

25. ΠΑΕ 1956, σ. 218.
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άγνωστους λόγους, τοΟ άνδήρου καί ώς έκ τού
του ή άρχαία όδός Ρ27α κατά τούς αύτοκρατο- 
ρικούς χρόνους είχε καταπατήσει τόν άρχαιότε- 
ρον άνατολικόν άναλημματικόν τοίχον.

Κατά τό δυτικόν μέρος τού οίκοπέδου Σωτη ρά
κη άπεκαλύφθη τμήμα μεγάλης αύλής καί έντός 
αυτής είς τό βράχον έσκαμμένη δεξαμενή, αί τέσ- 
σαρες πλευραϊ τής όποιας ήσαν κυρταί. Διαστά
σεις τής δεξαμενής διαγωνίως 9.30 x 9.80 μ. Τό 
δάπεδόν της άπετελεΐτο έξ ήμιθραύστων χαλίκων, 
αί έπενδύσεις δέ τών τοιχωμάτων είχον άφαιρεθή 
κατά τό πλεϊστον.

Άνατολικώς τής δεξαμενής (Σ χ έ δ. 6· Π ί ν. 
485 β) εύρέθησαν κατά χώραν, είς άπόστασιν 
μεταξύ των, τέσσαρες λιθόπλινθοι, ή μία τών ό
ποιων έφερε συμφυές τμήμα κίονος, ένφ δυτικώς 
τής δεξαμενής εύρέθησαν κατά χώραν δύο λιθό- 
πλινθοι, μέ συμφυή τμήματα κιόνων. Έκ τών λει
ψάνων τούτων συμπεραίνεται, ότι άνατολικώς καί 
δυτικώς τής δεξαμενής ΰπήρχον κιονοστοιχίαι 
στηρίζουσαι στέγαστρα. Ή δεξαμενή αύτή, ώς 
συμπεραίνεται έκ τής μορφής της κυρίως, είχε 
διακοσμητικόν χαρακτήρα, ένώ πρός κολύμβησιν 
έχρησιμοποιεΐτο ή κατωτέρω περιγραφομένη άνα- 
τολική δεξαμενή.

Άνατολικώς τής άνατολικής κιονοστοιχίας καί 
είς άπόστασιν 2.50 μ. άπ’ αύτής, εύρέθησαν τά 
λείψανα τού θεμελίου μεγάλου τοίχου, ένφ 8.30 μ. 
περίπου άνατολικώτερον αύτοΰ εύρέθη έτέρα όρ- 
θογώνιος δεξαμενή, έκ τής όποιας άνεσύρθησαν 
πολλά άρχιτεκτονικά μέλη έκ πωρολίθου μετ’ 
έπιχρισμάτων, προερχόμενα άσφαλώς έκ τής 
πρώτης οίκίας. Ή δευτέρα αύτη δεξαμενή κατά 
τάς μεταγενεστέρας μετασκευάς είχεν ύποστή 
σμίκρυνσιν, ένφ κατά τήν τελευταίαν, περί τούς 
πρώιμους βυζαντινούς χρόνους, οίκοδομικήν πε
ρίοδον έχώθη καί ήχρηστεύθη. Κατά τήν νοτίαν 
στενήν πλευράν καί περί τό μέσον εύρέθη έντός 
τής δεξαμενής μικρά κτιστή κλΐμαξ, έκ δύο βα
θμιδών, διά τήν κάθοδον τών λουσμένων έντός αύ
τής, ένφ έκτός τής δεξαμενής καί άκριβώς ύπέρ 
τήν κλίμακα εύρέθη άψιδοειδές μετά μαρμαρο- 
στρώτου δαπέδου πρόσκτισμα. Ή έντύπωσις είναι, 
ότι περί τό δάπεδον τούτο ύπήρχε κτιστή μικρά 
έξέδρα, λείψανα τής όποιας εύρέθησαν κατά τήν 
άνασκαφήν, διά νά κάθηνται έξερχόμενοι ή εισερ
χόμενοι οί λουόμενοι.

Είς τόν μεταξύ τής μικρας δεξαμενής καί τού 
άνατολικοϋ τοίχου παρά τήν μεγάλην δεξαμενήν 
χώρον εύρέθησαν λείψανα κατεστραμμένου έκ 
πολλών μετασκευών άποχετευτικού συστήματος, 
τό πρός τήν μικράν δεξαμενήν τμήμα τού όποιου 
έστεγάζετο διά μεγάλων σχετικώς πωροπλίνθων.

Έντός τής έπιχώσεως τού ώς άνω άναφερομένου 
χώρου εύρέθη καί τό έν Π ί ν. 486 β κάτω μέρος 
γυναικείου έλληνιστικού άγάλματος.

Ή μελέτη τών εύρημάτων καί κατ’ έξοχήν τών 
άρχιτεκτονικών, λίαν έφθαρμένων δυστυχώς, με
λών πείθει, ότι ή πρώτη μεγάλη οικία δέν είναι 
δυνατόν νά ήτο νεωτέρα τών έλληνιστικών χρό
νων.

Σημειούται ή έν Π ί ν. 487 α άνάγλυφος, γυ
ναικεία κατά πάσαν πιθανότητα, μορφή, ήτις δέν 
κατέστη δυνατόν, λόγφ τού Ισχυρού άκρωτηρια- 
σμού της, νά διαπιστωθή, έάν είναι τμήμα « Κα- 
ρυάτιδος », δν καί τό μέγεθος της όδηγεϊ άσφα
λώς πρός αύτήν τήν έκδοχήν. Τό τελικόν συμπέ
ρασμα έκ τής άνασκαφής έντός τού οίκοπέδου 
Σωτηράκη κυρίως καί Γανωτάκη είναι, ότι διά 
πρώτην φοράν διεπιστώθησαν σποραδικά τμήμα
τα μεγάλης άρχαίας, έλληνιστικής κατά πάσαν 
πιθανότητα, οίκίας έν Ρόδω μετά δεξαμενών έν
τός αίθριων, τό έν τών όποιων είχε, κατά τάς δύο 
τουλάχιστον πλευράς, υπόστυλα26 καί ότι ή με
γάλη αύτη οίκία έφερε πλουσιώτατον άρχιτεκτο- 
νικόν διάκοσμον, πλήν τού γλυπτού διακόσμου 
της.

Έκ τών νεωτέρων οικοδομικών λειψάνων ούδέν 
κατέστη δυνατόν νά διαπιστωθή, όσον άφορά είς 
τήν μορφήν τών νεωτέρων οικιών. Παρετηρήθη 
όμως ότι τά εύρήματα τής βυζαντινής έποχής 
έγένοντο έντός τών χώρων τών άμέσως γειτνια- 
ζόντων πρός τήν άρχαίαν όδόν Ρ28α.

Οίκόπεδον Πουλάκη

Έντός άνασκαφέντος μέρους άρχαίας δεξαμε
νής εύρέθησαν άρχιτεκτονικά τεμάχια, τά καλύ
τερα τών όποιων είκονίζονται έν Π ί ν. 487 β - γ.

Οίκόπεδον Άλοΐζου

Εύρίσκεται έπί τής Β. πλευράς τής όδού 
Κωνστ. Παλαιολόγου, έναντι καί είς τό ύψος 
περίπου τού ίεροΰ τού ναού τού Άγιου Ίωάννου.

Κατά γενομένην άνασκαφικήν έρευναν έντός 
τού οίκοπέδου τούτου διεπιστώθησαν λείψανα 
άρχαίας όδού, ήτις συμπίπτει πρός τήν παλαιότε- 
ρον μελετηθεϊσαν όδόν Ρ3 827. Τά είς τήν θέσιν 
ταύτην άποκαλυφθέντα στοιχεία τής όδού ήσαν 
κατά μέρη διασωζόμενα όδοστρώματα, τά καλύ
τερον διατηρούμενα τών όποιων εύρέθησαν είς

26. Παρόμοιοι ροδιακαί οίκίαι πρέπει νά έχρησίμευσαν 
ώς πρότυπα κατά τούς έλληνιστικούς καί ρωμαϊκούς χρόνους, 
έάν άνάμνησίς τις αύτών διατηρείται είς τήν μεγάλην οίκίαν 
τής Κώ. Ίδέ σχέδιον έν Boll, d’ Arte 1936/37, σ. 138 κ.έ.

27. ΠΑΕ 1957, σ. 129 κ.έ. ΠΑΕ 1959, σ. 189· βλ. άνωτέρω 
άνασκαφήν οίκ. Κυπριώτη σ. 442
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τρεις στρώσεις, συνολικού ύψους 0,90 μ. Τά όδο- 
στρώματα ταϋτα διεσφζοντο καλύτερον πρός τό 
δυτικόν μέρος τής όδοϋ, ένφ κατά τό ανατολικόν 
ήσαν διαλελυμένα. Εντός τών Οδοστρωμάτων 
ύπήρχον δύο πήλινοι κατά μήκος τής όδοΟ βαί- 
νοντες άγωγοί καί είς παράλληλος πρός τούς 
άνωτέρω κτιστός, προχείρου μάλλον κατασκευής, 
άγωγός, καταλήγων είς έντός τοϋ πλάτους τής 
όδοϋ άποκαλυφθέν φρεάτιον έστεγασμένον διά 
δύο μεγάλων πωροπλίνθων. Έτερος κτιστός έπί- 
σης άγωγός κατέληγεν είς τό φρεάτιον προερχό
μενος προφανώς έκ τής πρός Δ. οίκίας.

Μετά βεβαιότητος διεπιστώθη μόνον εν μικρόν 
είς τόν βράχον έσκαμμένον λείψανον τοϋ άνατο- 
λικοϋ όρίου τής άρχαίας όδοϋ, ένφ μεταγενέστε
ρος τοίχος είχεν όπωσδήποτε καταπατήσει μέρος 
τοϋ δυτικοϋ τμήματος αύτής. 'Ως έκ τούτου δέν 
κατέστη δυνατόν νά μετρηθή ένταΰθα τό πλά
τος τής όδοϋ ταύτης, τό όποιον είς τάς παλαιοτέ- 
ρας άνασκαιράς είχε μετρηθή καί εύρέθη 9.30 μ.

Οίκόπεδον Άντώνωφ

Μικρά άνασκαφική έρευνα είς τό ώς άνω οίκό
πεδον, ευρισκόμενον κατά τήν Ν. πλευράν τής 
όδοϋ 'Αγίου Ίωάννου καί όλίγω άνατολικώτερον 
τοϋ οίκοπέδου Ν. Φραράκη28, όπου παλαιότερον 
είχεν άποκαλυφθή σύστημα άγωγών, εύρέθη μι
κρόν λείψανον άρχαίου τοίχου, άποτελούμενον 
έκ μεγάλων λιθοπλίνθων, κατευθύνσεως άπό Α. 
πρός Δ. ( ; ), χωρίς νά καταστή δυνατόν νά εύρε- 
θή ή πρός Α. συνέχισις αότοΰ παρά τήν γενομέ- 
νην έρευναν. 'Ο τοίχος ούτος έσημειώθη είς τό 
καταρτιζόμενον γενικόν σχέδιον τής περιοχής.

ΛΑΪΚΑ ΑΓΙΟΥ ιωαννου (Σεισμοπλήκτων) δυ-
τικώς τής όδοϋ Θεμ. Σοφούλη

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΊΣ

Εκτεταμένοι άνασκαφικαί έρευναι, διαρκέσα- 
σαι καθ’ δλον τό έτος, έγένοντο έντός τής περιο
χής τών Λαϊκών τοϋ Άγ. Ίωάννου, δυτικώς τής 
όδοϋ Θεμ. Σοφούλη καί συγκεκριμένως μεταξύ 
τών άρχαίων όδών Ρ19α καί Ρ20.

Τά κυριώτερα συμπέρασματα έκ τής ώς άνω 
έρεύνης, τά όποια σχετίζονται πρός τήν έν γένει 
μελέτην τής πολεοδομίας τής άρχαίας Ρόδου ήσαν 
τά έξής:

1) Ή διαπίστωσις τής μέχρι τής περιοχής ταύ
της συνεχίσεως τής άπό Β. πρός Ν. άρχαίας όδοϋ 
Ρ27β, ήτις διεπιστώθη καί έμελετήθη καί βορειό- 
τερον έντός τοϋ οικοπέδου Βαρδάκη29.

28. ΠΑΕ 1959, σ. 193.

29. ΠΑΕ 1956, σ. 219 κ.έ., καί άνωτέρω οίκόπεδον Βαρ
δάκη σ. 448.

Κατά μήκος τοϋ άξονος τής άρχαίας όδοϋ ταύ
της είχε κτισθή κατά τήν έποχήν τής Ίταλοκρα- 
τίας, δτε άνηγέρθησαν ένταΰθα οικήματα στρα
τωνισμού, μέγας άναλημματικός τοίχος, ό όποϊος 
κατέστρεψε τό άνατολικόν περίπου ήμισυ τής 
άρχαίας όδοϋ. 'Ως έκ τούτου τό διαπιστωθέν πλά
τος τής όδοϋ Ρ27β ήτο 2.60 μ.

2) Ή όδός Ρ27β έμελετήθη είς μήκος 95 μ. 
Τό κατώτερον σφζόμενον τμήμά της άπεκαλύφθη 
είς τό κεντρικόν περίπου μέρος τής άνασκαφής 
καί συγκεκριμένως έντός τοϋ οίκοπέδου Βαζάκα 
(Σ χ έ δ. 7 καί 8 ), δπου εύρέθησαν, πλήν έλα- 
χίστων λειψάνων όδοστρωμάτων, δυό κάθετοι 
πρός τόν τοίχον τής προσόψεως άγωγοί άποχε- 
τεύσεως, είς λοξής κατευθύνσεως καί εν φρεά
τιον έφαπτόμενον τής άνατολικής παρειάς τοϋ 
τοίχου τής προσόψεως τοϋ άνασκαφέντος κτη
ρίου. ’Επειδή τό Δ. δριον τής όδοϋ Ρ27β δέν διε- 
σφζετο σαφώς καθ’ δλην τήν έξ 95 μ. άνασκαφεϊ- 
σαν έκτασιν, κατεβλήθη προσπάθεια νά άνασκα- 
φή ό δυτικώς τοϋ όρίου τούτου χώρος, δπου καί 
διεπιστώθησαν συνεχή λείψανα οίκήσεων. Τά 
λείψανα ταϋτα δέν διεκόπτοντο δΓ έγκαρσίας όδοϋ 
κατά τήν άνασκαφεϊσαν έκτασιν, άρα ούδεμία 
ένδιάμεσος κάθετος όδός διεπιστώθη.

Συγκεκριμένως τά οίκοδομικά λείψανα τής 
παρούσης άνασκαφής έκάλυπτον τόν χώρον με
ταξύ τών άρχαίων όδών Ρ20 καί Ρ19α.

3) Έπιμελέστερον άνεσκάφη ή παρουσιάσασα 
πλέον άξιόλογα λείψανα δυτικωτέρα περιοχή με
ταξύ τών οικιών Πινιγή άπό Β. καί Δανα άπό Ν. 
Τά άποκαλυφθέντα λείψανα, κυρίως περί τό μέ
σον τής άνασκαφής, ήσαν τά έξής:

α) Τό δυτικόν δριον τής άπό Β. πρός Ν. άρχαίας 
όδοϋ Ρ27β, περί τοϋ όποιου έγένετο λόγος άνω
τέρω, άποκαλυφθέν είς μήκος 85 μ. περίπου, μετ’ 
άσαφών θεμελιώσεων τών έσωτερικών τοίχων τών 
άρχαίων κτισμάτων.

β) ’Οκτώ ύπόγειοι χώροι έσκαμμένοι είς τόν 
βράχον ( Π ί ν. 488 α ), έχοντες ένα άπό Α. πρός 
Δ. κοινόν τοίχον προερχόμενον έκ τής λαξεύσεως 
τοϋ βράχου, μή έπικοινωνοϋντες μεταξύ των δι’ 
άνοιγμάτων είς τούς ένδιαμέσους κτιστούς τοί
χους είς τήν έρευνηθεϊσαν έκτασιν. Τών χώρων 
τούτων δέν άπεκαλύφθη ή νοτία πλευρά, ώς εύ- 
ρισκομένη όπό τάς παρακειμένας οίκίας. 'Ως έκ 
τούτου μόνον ή άπό Α. πρός Δ. διάστασις κατέστη 
δυνατόν νά καταμετρηθή κυμαινομένη άπό 2 μέχρι 
6 μ. Οί τοίχοι διεσφζοντο κατά τό τμήμα τής θε- 
μελιώσεώς των, είς ένα δέ έξ αυτών έντός τοϋ οί
κοπέδου Σώταυρου καί ή άνωδομή. Αϋτη παρου
σιάζει ιδιαίτερον ένδιαφέρον, άποτελουμένη έκ 
πολυγωνικής μετά βυσμάτων τοιχοποιίας, άνή-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:45 EEST - 34.211.113.242



ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ 453

Σχ
έδ

. 8. 
Ρό

δο
ς.

 Λα
ϊκ

ά Ά
γ.

 Ίω
άν

νο
υ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:45 EEST - 34.211.113.242



454 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) : ΧΡΟΝΙΚΑ

κουσα προφανώς είς τήν άρχαιοτέραν έποχήν τοΟ 
κτηρίου ( Π ί ν. 488 β).

γ) Τό δυτικόν τμήμα τοΰ άνασκαφέντος κτη
ρίου δέν παρουσίασε πολλάς μετασκευάς έν άντι- 
θέσει πρός τό πρός τήν όδόν Ρ27β ανατολικόν 
τμήμα, τό όποιον άνεσκάφη έν μέρει μέχρι βά
θους 6 μ. Έδώ, κατά τήν εις βάθος άνασκαφήν, 
ήλθον είς φως τοίχοι άνήκοντες είς περισσοτέρας 
των συνήθως είς Ρόδον παρουσιαζομένων τριών

έντός τοΰ οίκοπέδου Βαζάκα (ίδέ άνωτέρω κεν
τρικός τομεύς, σ. 452) άποκαλυφθέντα δύο ύ- 
πόγεια τόξα. Τό νότιον τόξον, άνοίγματος 3.95 
καί ύψους 0,95 μ., άπετελεϊτο έκ μονής σειράς 
θολιτών, πλάτους 0,75 μ.,ένώ τό βόρειον, άπέχον 
0,35 μ. τού νοτίου, ήτο τού αυτού μέν άνοίγματος, 
άλλα 0,75 μ. ύψηλότερον. Πλήν τούτου τό Β. 
τόξον είχε πλάτος 1.65 μ., ήτο δηλαδή θόλος κατε- 
σκευασμένος έκ κανονικών πλακοειδών θολιτών

Σχέδ. 7. Ρόδος. Λαϊκά Άγ. Τωάννου. Οίκόπεδον Βαζάκα. Τό δυτικόν δριον τής όδοϋ Ρ27β

οίκοδομικών περιόδων. Είς τήν άρχαιοτέραν, 
κλασσικήν κατά πάσαν πιθανότητα, περίοδον ά- 
νήκει ό έν Π ί ν. 488 γ έντός τού οίκοπέδου Μό
σχου τοίχος τής αύτής ώς έν Π ί ν. 488 β τοιχο
ποιίας.

Έκ τών μεταγενεστέρων οίκοδομικών περιόδων 
διεπιστώθη καί κατά τήν άνασκαφήν ταύτην ή 
συσσώρευσις μικρών σχετικώς δωματίων έν άμέ- 
σφ γειτνιάσει πρός τήν όδόν. Ενδιαφέρον παρου
σίασε γραπτόν δάπεδον, τού όποιου έλάχιστα μό
νον ίχνη διεσώθησαν. Τούτο άπετελεϊτο έκ λίαν 
λεπτού στρώματος όστρακοκονιάματος, έπί τού 
όποιου υπήρχε λεπτόν έπίχρισμα έξ άσβέστου 
καί μαρμαροκονίας πιθανώς. Ό διάκοσμος άπε- 
τελεΐτο έκ ταινίας βαθυκυάνων έλίκων, παραλλή
λου σχεδόν πρός τάς τέσσαρας πλευράς τοΰ δω
ματίου, περικλειομένης μεταξύ δύο έρυθρών γραμ
μών. Παρόμοιον γραπτόν δάπεδον δέν έχει εύρε- 
θή μέχρι σήμερον είς Ρόδον.

’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον έπίσης παρουσίασαν τά

είς δύο ή τρείς σειράς. Ό κατά τόν τρόπον τούτον 
έστεγασμένος ύπόγειος χώρος, διαστάσεων άπό Β. 
πρός Ν. 2.70 καί άπό έρευνηθέντος πλάτους3.95 μ. 
προήλθεν έκ λατομήσεως τού βράχου καί πρού- 
χώρειείς βάθος πέραν τών 2.30 μ.,μέχρι τού όποι
ου κατέστη δυνατόν νά φθάση ή άνασκαφή. Περί 
τοΰ προορισμού τοΰ χώρου τούτου ούδέν κατέστη 
δυνατόν νά έξακριβωθή. ’Επειδή δέ ούτε έκ τών 
παρειών τού βράχου, ούτε έντός τής έκ χωμάτων, 
λίθων καί όστράκων έπιχώσεως άνευρέθησαν τε
μάχια δδραυλικοΰ κονιάματος, έκ τής παρουσίας 
τών όποιων θά ήτο δυνατόν, νά διατυπωθή ή ύπό- 
θεσις χρησιμοποιήσεώς του ώς ύπογείας δεξαμε
νής ύδατος, παραμένει ώς μόνη πιθανή έκδοχή 
ή λειτουργία τού χώρου τούτου ώς ύπογείου ψυ
κτικού θαλάμου πρός διατήρησιν τροφίμων. Τήν 
έκδοχήν έξ άλλου ταύτην ένισχύει καί τό μεταξύ 
τών δύο τόξων μικρόν άνοιγμα, όπου ήτο δυνατόν 
νά τοποθετηθή ξυλίνη κλΐμαξ καθόδου είς τόν 
ύπόγειον χώρον.
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Ή άνασκαφή είς τόν τομέα τούτον περιωρίσθη 
έντός τοδ χώρου τών οικοπέδων, διότι εύρέθη άμέ- 
σως σχεδόν ύπό τό έδαφος ό βράχος, τά δέ οι
κοδομικά λείψανα ήσαν λίαν εύτελή καί άσαφή.

Έντός τής άνασκαφής ταύτης εύρέθησαν τά 
κάτωθι άγαλματίδια:

1) Ύστεροελληνιστικόν κατά πάσαν πιθανό
τητα, άκέφαλον καί ήκρωτηριασμένον κατά τά 
άκρα άγαλμάτιον παιδός, κρατοΟντος κΰνα ( Π ί ν. 
489 α). 2) Ύστεροελληνιστικόν ή πρωτορρωμαϊ- 
κόν άκέφαλον άγαλμάτιον ένδεδυμένης γυναικός 
( Π ί ν. 489 β ) καί 3) ύστεροελληνιστικόν άγαλ
μάτιον καθημένης γυναικός ( Π ί ν. 490 α ).

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΥΣ

Κατά τό βορειότερον μέρος τού Συνοικισμού 
τών Λαϊκών Άγ. Ίωάννου (Σεισμοπλήκτων) 
καί συγκεκριμένως έντός τών οικοπέδων Ψιματάκη 
καί Κουκιά (Σ χ έ δ. 8 ), έγένετο καθαρισμός τού 
κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου άποκαλυφθέν- 
τος καί χρησιμοποιηθέντος ώς καταφυγίου μεγά
λου υπονόμου. Κατά τάς γενομένας μετρήσεις διε- 
πιστώθη, ότι ό υπόνομος οδτος δέν άνήκει είς τήν 
άρχαίαν όδόν Ρ19α30 άλλά είς τήν άνατολικώς 
τού άρχαίου Σταδίου προέκτασιν τής όδοΰ Ρ18β, 
ήτις διεπιστώθη κατά τάς περυσινάς άνασκαφάς31.

ΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ

’Αρχαία όδόςΡ26β (οικόπεδα Γιαρενάκη -Φλόσ- 
σου- Μιχαήλου) (Σχέδ. 8)

Έξ άφορμής έκσκαφών γενομένων είς τά ώς 
άνω οίκόπεδα, πρός θεμελίωσιν προεκτάσεων προ- 
ϋπαρχουσών οίκιών, παρεσχέθη ή εύκαιρία μελέ
της διά πρώτην φοράν τής άπό Β. πρός Ν. καί 
κατά τό βόρειον μέρος αύτής συμπιπτούσης πρός 
τήν νέαν όδόν Κέννεντυ άρχαίας όδοΰ Ρ26β, ή- 
τις έσημειώθη είς τό δεύτερον προκαταρκτικόν 
σχέδιον τών άξόνων τών άρχαίων όδών32 ώς πι
θανή έκ προΰπάρχοντος διαχωριστικοΰ μανδρο
τοίχου τής έποχής τής Τουρκοκρατίας είς τό έκεϊ- 
θεν τής όδοΰ Διαγοριδών βόρειον μέρος αύτής.

Έντός τών ώς άνω οίκοπέδων, εύρισκομένων έπί 
τής αύτής σειράς, άπεκαλύφθη είς βάθος 1 μ. 
περίπου ύπό τήν έπιφάνειαν ύποθεμελίωσις άρ
χαίου τοίχου έρευνηθέντος κατά διαστήματα μέχρι 
μήκους 14 μ., άμέσως δέ άνατολικώς τού ώς άνω 
τοίχου καί είς τά οίκόπεδα Γιαρενάκη καί Φλόσ-

30. Ί. Δ. Κοντή, Ρυμοτομία, σ. 18 καί σημ. 1.

31. Έ. ά. πίναξ I καί ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 578-79, 
(Νότιον μέρος τής πόλεως, Περιοχή δυτικώς τών Σχολείων, 
όδός Ρ18β ).

32. AM 73 ( 1958) πίν. IV.

σου άπεκαλύφθησαν ίχνη άρχαίων όδοστρωμά- 
των. Είς τό οίκόπεδον Μιχαήλου εύρέθη πλήν 
τών όδοστρωμάτων καί κεντρικός ύπόνομος μέ 
κατεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν., πλάτους 0,45, βά
θους 0,80 καί μήκους 8 μ. Οΰτω τό διαπιστωθέν 
μήκος τής άρχαίας όδοΰ έφθασε 35 μ.

Λόγιρ τού περιωρισμένου τών ώς άνω οίκοπέ- 
δων καί τών παρακειμένων νεωτέρων οίκιών δέν 
ύπήρχε δυνατότης έπεκτάσεως τών άνασκαφικών 
έρευνών πρός καταμέτρησιν τού πλάτους τής όδοΰ 
Ρ26β. Σημειοΰται μόνον ότι αί δύο πλευραί τοΰ 
άποκαλυφθέντος ύπονόμου άπετελοΰντο έκ κανο
νικών λιθοπλίνθων, αί διαστάσεις μιάς τών όποιων 
είχον ώς άκολούθως: μήκος 1.80, ΰψος 0,75 καί 
πάχος 0,60 μ. Ή κάλυψίς των άπετελεϊτο έξ άδρώς 
είργασμένων λίθων καί άνήκε πιθανώς είς έπι- 
σκευήν γενομένην ίείς νεωτέραν έποχήν. Κατά τό 
νότιον άκρον, έντός τοΰ οικοπέδου Μιχαήλου, ό 
ύπόνομος έκάμπτετο πρός Α. διά νά είσβάλη προ
φανώς είς ύπόνομον τής όδοΰ Ρ2033.

Εύρετήριον άρχαίων όδών

’Αρχαία όδός Ρΐα 
’Αρχαία όδός Ρίγ 
'Αρχαία όδός Ρ2δ 
’Αρχαία όδός Ρ6 
’Αρχαία όδός Ρ11 
’Αρχαία όδός Ρ17 
’Αρχαία όδός Ρ18β 
’Αρχαία όδός Ρ19α 
’Αρχαία όδός Ρ19β 
’Αρχαία όδός Ρ20 
’Αρχαία όδός Ρ22 
’Αρχαία όδός Ρ22α 
’Αρχαία όδός Ρ23 
’Αρχαία όδός Ρ23α 
’Αρχαία όδός Ρ24 
’Αρχαία όδός Ρ26β 
’Αρχαία όδός Ρ27 
’Αρχαία όδός Ρ27α 
’Αρχαία όδός Ρ27β 
’Αρχαία όδός Ρ28 
’Αρχαία όδός Ρ28α 
’Αρχαία όδός Ρ31 
’Αρχαία όδός Ρ33 
’Αρχαία όδός Ρ34 
’Αρχαία όδός Ρ34α 
’Αρχαία όδός Ρ38 
’Αρχαία όδός Ρ39

33. ΠΑΕ 1959, σ. 192 κ.έ.

σ. 439 
σ. 436 
σ. 441 
σ. 441 
σ. 449 
σ. 445 
σ. 455 
σ. 452, 455 
σ. 444 
σ. 452, 455 
σ. 445 
σ. 445 
σ. 445, 447 
σ. 447 
σ. 447 
σ. 455 
σ. 449 
σ. 449, 450 
σ 452 
σ. 439, 440 
σ. 449 
σ. 441, 449 
σ. 447 
σ. 445, 447 
σ. 445
σ. 439, 443,447, 449, 450 
σ. 447
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Ρόδος: α. Οίκ. Σταματα. Τό ανατολικόν οριον τής όδοϋ Ρ28, β. Οίκ. Σταματα. Τοίχος άνατολικώς 
τού ορίου τής όδοΰ Ρ28, γ. Οίκ. Σταματα. Θεμέλιον πεσσού, δ. Οίκ. Σαλαχούρη. Οί τοίχοι Β, Γ καί 

λιθόπλινθος τού κτηρίου μετά τοϋ κανονικού προσανατολισμού

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ρόδος. Οίκ. Τσαγγαράκη: α - γ. Έπιγραφαί

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ρόδος: α. Οίκ. Κρητικού. Τό δάπεδον άπό Α., β. Οίκ. Σωτηράκη - Γανωτάκη. Γενική αποψις

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΑΟΣ
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Ρόδος: α. Οίκ. Παπασταμάτη. Τμήμα άνδριάντος, β. Οίκ. Σωτηράκη - Γανωτάκη. Τμήμα γυναικείου
έλληνιστικοϋ Αγάλματος

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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4 4
Ρόδος: α. Λαϊκά 'Αγ. Ίωάννου. 'Υστεροελληνιστικόν άγαλμάτιον καθημένης γυναικός, β. Νομίσματα

Άσωμάτων Κρεμαστής

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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