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Η εργασία αυτή παρουσιάζει μεθόδους μελέτης του τοπίου που μπορούν να αναχθούν σε σχεδιαστικές προτάσεις 

αρχιτεκτονικών δομών. Δημιουργείται μία γλώσσα. Μία γραφή που χρησιμοποιείται στην ανάγνωση, ερμηνεία του τοπίου 

και συμβάλει στην ώσμωση της χειρωναξίας και της αρχιτεκτονικής σκέψης προκειμένου να συγκροτηθεί χώρος. Έχοντας 

επιλέξει το νησί της Ρόδου, ξεκινά μία έρευνα, μία αναζήτηση πληροφοριών ποικίλου περιεχομένου που αναφέρονται, 

άμεσα ή έμμεσα, σε αυτό.  Δημιουργείται έτσι ένα αρχείο από φωτογραφίες, βίντεο, διαγράμματα, κείμενα, κ.ά. Έπειτα 

μελετάται μία προσωπικότητα, ο μαστρο-Νικόλας, ένας τεχνίτης που έζησε στο νησί. Το υπάρχον αρχείο συμπληρώνεται 

με προσωπικά του αντικείμενα και χειρόγραφα. Από το υλικό - ίχνη - ευρήματα που συλλέγονται, συνειδητά ή ασυνείδητα, 

αντλούνται συνεχώς στοιχεία. Κύρια περιοχή ενδιαφέροντος γίνονται τα Κρητικά της Ρόδου, ένας συνοικισμός που 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο ιστορικά όσο και μορφολογικά. Η ονομασία του οφείλεται στην εγκατάσταση  των 

Τουρκοκρητών προσφυγών που διώχθηκαν από την Κρήτη το 1896. Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιούνται νέες 

αναγνώσεις της περιοχής, διαγράμματα, αναπαραστάσεις, κολλάζ,  σκίτσα, κείμενα. Ιδιαίτερο μέσο ανάγνωσης για τη 

μελέτη του τοπίου αποτελεί το εργόχειρο μέσω του οποίου επιδιώκεται ο εμπλουτισμός της αρχιτεκτονικής σκέψης και η 

διεύρυνση των μεθόδων προσέγγισης του τοπίου. Παράγονται πλεκτά με τη μέθοδο του μακραμέ - μία συνήθεια, ένα 

μνημονικό της οικογένειας του μαστρο-Νικόλα που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Έχοντας ολοκληρώσει την 

χειρωνακτική διαδικασία, ακολουθεί η μεταφορά των εργόχειρων στο χώρο. Σχεδιαστική πρόθεση, η προέκταση του 

χώρου του οίκου στο δημόσιο χώρο, μέσω των σκιών. Πλεκτά τοποθετούνται στο τοπίο, κι ανάγονται σε εν δυνάμει 

σκίαστρα. Σκίαστρα που ενισχύουν την αντίληψη του χρόνου. Καθώς η μέρα περνά, αλλάζει το ίχνος που αφήνουν στο 

έδαφος. Υπάρχει χρονικότητα. Αφήγηση. 
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This paper presents landscape studying methods which can be used as architectural design structural proposals. A 

language is created. A script used in reading and interpretation of the landscape and contributing to the osmosis of 

handicraft and architectural thinking to set up space. Having chosen the island of Rhodes, a study has begun, a search 

for various information concerning the island, directly or indirectly. As a result, an archive is created consisting of 

photographs, videos, diagrams, texts, etc. Afterwards, a person is being studied, masto-Nikolas, a craftsman who lived 

on the island. The existing archive is supplemented with his personal items and manuscripts. Facts are continually 

derived, consciously or unconsciously, from the material - the traces - the findings which are collected. Kritika of 

Rhodes, a settlement that shows particular interest both historically and morphologically, is the main area of concern. It 

owes its name to the Turkish Cretan emigrants that were banished from Crete in 1896 and settle there. At this stage, 

new readings of the area are made, diagrams, representations, collage, sketches and texts. Handicraft is the special 

means used to study the landscape. Through it, the enrichment of the architectural thinking and the broadening of the 

landscape's approaching methods is pursued. Knittings are created with the use of the "macrame" method - a habit, a 

custom of mastro-Nikolas' family which is passed from generation to generation. Having completed the manual 

process, follows the spacial transfer of the knittings. The design intent is the extension of private space to public space 

through shadows. Knittings are placed on the landscape and they become sheds which enhance the perception of 

time. As the day passes, the trace that they leave on the ground changes. There is temporality. Narration. 
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Για τον παππού μου, Νικόλα Κωνστάκη.
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Ευχαριστώ ιδιαίτερα όσους με στήριξαν , εμψύχωσαν και βοήθησαν  για την πραγματοποίηση αυτής της εργασίας. Τους καθηγητές μου, τους γονείς μου, τ’ 
αδέρφια του πατέρα μου, τους φίλους και συμφοιτητές μου. Όπως επίσης τον Τσιράκο Παναγιώτη, τοπογράφο-αγρονόμο, για την παραχώρηση τοπογραφικών 
χαρτών της Ρόδου.

Αεροφωτογραφία | Ρόδος |  36ο 19’ 40.36” Β    27ο  52’ 48.19” Ε
Πηγή: Google Earth
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αεροφωτογραφία | Ρόδος |  36ο 12’ 02.02” Β    27ο  52’ 05.23” Ε
Πηγή: Google Earth

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

9

13

19

123

193

287

289

231
243
277

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΡΟΔΟΣ

ΜΑΣΤΡΟ-ΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Αναγνώσεις
Εργόχειρα
ΣΚΙΑΣΗ



98

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ



1110

Αεροφωτογραφία | Ρόδος |  35ο 55’ 43.07” Β    27ο  49’ 44.70” Ε
Πηγή: Google Earth

Κείμενο, ροή λέξεων, σκέψεων, σκέψη, σκέφτομαι, κατατάσσω, 
ταξινομώ, τάξη, αταξία, ασυναρτησία, συνάρτηση, συνειρμός, νοητικό 
άλμα, νόηση, κατανόηση, κατανοώ, παρατηρώ, περιγράφω, μια 
κατάσταση, ένα χώρο, έναν άνθρωπο, μια προσωπικότητα ή την 
αλληλεπίδραση πολλών, συσχετίζω, συσχετισμός, πλέξη, πλέκω, 
συνδέω, συνδέομαι, σύνδεση, δίκτυο, δίχτυ, διακλαδώσεις, κλαδιά, 
ρίζες, ρίζωμα, βάθος, εύρος, ευρεία, αμβλεία γωνία, σημείο επαφής, 
αφής, υφής, αίσθησης, αισθάνομαι, αγγίζω, αναγνωρίζω, υπενθυμίζω, 
αναζητώ, αναζήτηση, ζήτηση, επιθυμία, ενθύμιο, θυμάμαι, θυμάμαι 
επειδή έχω ζήσει, επειδή έχω ακούσει περιγραφές ή έχω διαβάσει. 

Παρελθόν, ο παρελθόν χρόνος, στιγμή, στιγμιαίος, στιγμιότυπο 
καθημερινής ζωής, συνήθειας, συνηθίζω, συνέχεια, συνεχώς, 
βελτιώνομαι, βελτιομένος, βέλτιστος, κάλλιστος, υπερθετικός βαθμός, 
βαθμίδα, βάθρο, βάση, βασίζομαι, στηρίζομαι και επιλέγω, μεταφέρω, 
μετατοπίζω, μετατόπιση, τοπίο, τόπος, Ρόδος, νησί, θάλασσα, νερό, 
υγρό στοιχείο, στοιχεία, συλλέγω, συλλογή, αρχείο, αρχειοθετώ, 
θέτω, επιθέτω, αναθέτω, υποθέτω, παραθέτω, τοποθετώ, που; χάμω, 
στο χώμα, έδαφος, επιφάνεια, χρηστική, εργασίας, πάγκος γεμάτος 
αντικείμενα, αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί ή βρίσκονται σε 
αναμονή, αναμένω, ανά+μένω, εμμένω, εμμονή, μια γραμμή, κάθετη, 
οριζόντια, οριζόντιος άξονας, ορίζοντας, νοητή γραμμή, εφαπτόμενη, 
εφάπτομαι, τέμνομαι, τέμνω, τομή, κάτοψη, όψη, πρόσοψη, πρόσωπο, 
μαστρονικόλας, ράφτης, τεχνίτης, επιδέξιος, επιδεξιότητα, δημιουργία, 
χειρωναξία, χέρια, χειρονομία, εγγραφή στο μυαλό, μάθηση μέσω 
της επανάληψης, κάνω κάτι ξανά, ρυθμικά, ρυθμός, επιτάχυνση, 
επιβράδυνση, ταχύτητα, χρόνος, χώρος, χωρικότητα, χωρητικότητα, 
πυκνότητα, πυκνωτής κινήσεων, δράσεων, πράξεων, πράττω, ποιώ, 
ποίηση, σύνθεση, συνθέτω, συντίθεμαι, τίθημι.

Τοποθετούμαι, εντάσσομαι, κινούμαι, ανακαλύπτω, εικόνες, ποιότητες, 
ήχους, συνήθειες, συνδέσεις, γειτνιάσεις, γειτνιάζω, προσεγγίζω, 
αγγίζω, πιάνω, αφήνω, το σώμα στο χώρο, σωματικότητα, επιρροή 
από το περιβάλλον, ενσωμάτωση, ενσωματώνω, γίνομαι μέρος του 
όλου, όλον, ολότητα, ανθρώπινη κοινότητα, κοινό, ενιαίο σύστημα 
συνύπαρξης πράξεων. 

Πράξεις στον τόπο.

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μεθόδους (ανάγνωσης και) μελέτης του τοπίου που μπορούν να αναχθούν σε σχεδιαστικές 
προτάσεις αρχιτεκτονικών δομών. Δημιουργείται μία γλώσσα. Μία γραφή που χρησιμοποιείται στην ανάγνωση, ερμηνεία 
του τοπίου και συμβάλλει στην ώσμωση της χειρωναξίας και της αρχιτεκτονικής σκέψης προκειμένου να συγκροτηθεί 
χώρος.  Έχοντας επιλέξει το νησί της Ρόδου, ξεκινά μία έρευνα, μία αναζήτηση πληροφοριών ποικίλου περιεχομένου που 
αναφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, σε αυτό. Έπειτα μελετάται μία προσωπικότητα, πιο συγκεκριμένα ένας τεχνίτης που έζησε στο 
νησί. Το υλικό - ίχνη - ευρήματα που συλλέγονται δημιουργούν ένα αρχείο από το οποίο, συνειδητά ή ασυνείδητα, αντλούνται 
συνεχώς στοιχεία. Κύρια περιοχή ενδιαφέροντος γίνονται τα Κρητικά της Ρόδου, ένας συνοικισμός που παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον τόσο ιστορικά όσο και μορφολογικά. Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιούνται νέες αναγνώσεις της περιοχής. Πλεκτά. 
Παράγονται επομένως, εργόχειρα τα οποία θα αποτελέσουν και κομμάτι του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής δομής που 
προτείνεται στην περιοχή. 
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Υφάντρες (τσιλιμούες) μπροστά στον αργαλειό
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 207

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ
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Μελέτη ενός τόπου.
Η Ρόδος ως πεδίο έρευνας. 
Συλλογή στοιχείων, ανάγνωση βιβλίων, αναζήτηση παλαιού φωτογραφικού υλικού και δημιουργία νέου, περιήγηση στον 
τόπο, διάλογος με τους κατοίκους. Αυτές οι δράσεις οδηγούν σε μία πρωτογενή χωρική ανάγνωση. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε η 
δημιουργία ενός “αρχείου του τόπου”.  Χρησιμοποιώντας τη λέξη τόπος τονίζεται η έννοια του χώρου κι η αλληλεξάρτηση  των 
συμβάντων - γεγονότων με το γεωγραφικό σημείο. 
Το αρχείο είναι ένα σύνολο ευρημάτων. Αρχειοθέτηση, συγκέντρωση σημείων του παρελθόντος - ίχνη, μνήμες ανθρώπων - 
και του παρόντος - αναπαραστάσεις που δημιουργούνται εκ των υστέρων.  

Έπειτα, μελετάται μία προσωπικότητα διαφορετικής εποχής από τη σημερινή. Ο μαστρο-Νικόλας*. Έζησε στην Παλιά Πόλη 
της Ρόδου από το 1955 έως το 1982, μία μεταβατική για το νησί περίοδο. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τεχνίτη και 
χειρωνάκτη. Προσωπικά του αντικείμενα, χρηστικά ή μη, φωτογραφικό υλικό, γραπτά κείμενα συλλέγονται και προστίθενται 
στο αρχείο που έχει ήδη δημιουργηθεί.

Σε αυτό το στάδιο,  η κλίμακα μελέτης αλλάζει. Προσεγγίζεται η περιοχή των Κρητικών, η ονομασία της οποίας οφείλεται στην 
εγκατάσταση  των Τουρκοκρητών προσφυγών που διώχθηκαν από την Κρήτη το 1896.
Επιτόπια έρευνα: διάσχιση της περιοχής διαφορετικές ώρες της ημέρας, φωτογράφιση του μετώπου των κτισμάτων και του 
παραλιακού μετώπου, φωτογράφιση του ευρύτερου τοπίου - θεάσεις, λήψη video.  
Ακολουθεί μία σειρά αναγώσεων της περιοχής: διαγράμματα, αναπαραστάσεις, κολλάζ,  σκίτσα, κείμενο κ.ά.

Κομβικό σημείο της έρευνας.  Ένα ιδιαίτερο μέσο ανάγνωσης για τη μελέτη του τοπίου. Το εργόχειρο. 
Παράγονται πλεκτά με τη μέθοδο του μακραμέ - μία συνήθεια, ένα μνημονικό της οικογένειας του μαστρο-Νικόλα που 
μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Μέσω της χειρωναξίας συμπυκνώνονται σκέψεις και ιδέες που δε γίνονται άμεσα αντιληπτές 
και κατανοητές (υπόρρητη γνώση1). Μέσω  του εργόχειρου η τοποθεσία “εγγράφεται στο μυαλό”. Το πεδίο ιχνογραφείται 
ξανά και ξανά, κατανοούνται ο συσχετισμοί, οι αναλογίες του χώρου. Παραλλάσσοντας τα λεγόμενα του Renzo Piano2 “Ο 
σχεδιασμός… είναι εκ νέου επίσκεψη. Το κάνεις, το ξανακάνεις, και πάλι το ξανακάνεις.”, προκύπτει : η πλέξη είναι εκ νέου επίσκεψη. 
Σύμφωνα με τον Kant, “το χέρι είναι το παράθυρο προς το νου/την ψυχή”3.  Το χέρι κάνει τις πιο ποικίλες κινήσεις. Κινήσεις 
που ελέγχονται κατά βούληση. Οι κινήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την αίσθηση της αφής, επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης. 
Για παράδειγμα, τα δάχτυλα μπορούν να πιάνουν, αγγίζουν διερευνητικά, χωρίς συνειδητή πρόθεση, διεγείροντας τον 
εγκέφαλο να αρχίσει να σκέφτεται. Ο Charles Bell στο έργο του The Hand4 υποστηρίζει πως “ο εγκέφαλος προσλαμβάνει πιο 
αξιόπιστες πληροφορίες από το άγγιγμα του χεριού παρά από εικόνες που δέχεται το μάτι - το μάτι πολύ συχνά απατάται από ψευδείς, 
παραπειστικές εμφανίσεις”.  
Πλέκοντας. Σταδιακά, μέσω της επανάληψης μίας συγκεκριμένης κίνησης, το χέρι και το μάτι μαθαίνουν να συγκεντρώνονται 
μαζί. Ειδικότερα, η επαναλαμβανόμενη αυτή κίνηση του χεριού δίνει ρυθμό. Ένας επιδέξιος τεχνίτης μπορεί να επεκτείνει τον 
ρυθμό των παλμών της αθρώπινης καρδιάς στο χέρι και στο μάτι.

Επιλέγοντας την τεχνική του μακραμέ, ένα εργαλείο που δε χρησιμοποιείται συνήθως, για την ανάγνωση και μελέτη του 
χώρου, επιδιώκεται ο εμπλουτισμός της αρχιτεκτονικής σκέψης και η διεύρυνση των μεθόδων προσέγγισης του τοπίου. 
Πραγματοποιείται επομένως, ένα διαισθητικό άλμα5 και ξεκινά η διαδικασία μεταφοράς της υπόρρητης γνώσης μες στη 
συνείδηση. 
Με τη χειρωνακτική αυτή διαδικασία δημιουργείται μία γραφή, μία γλώσσα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ανάγνωση και μελέτη κάθε πιθανής τοποθεσίας.

Χειρογραφία, γραφή, πλέξη, πλοκή, σενάριο, σενάριο κατοίκησης.

“Οι γραμμές που σχηματίζονται από τα γράμματα ονομάζονται κείμενα. Ετυμολογικά η λέξη «κείμενο» σημαίνει ύφασμα και η λέξη «γραμμή» 
ένα λινό νήμα. Όμως τα κείμενα είναι ατελή υφάσματα: αποτελούνται από γραμμές και δε συγκρατούνται όπως τα τέλεια υφάσματα από 
κάθετα νήματα. Ο γράφων υφαίνει νήματα που πρέπει να συλλεχθούν από τον αποδέκτη, για να εξυφανθούν. Μόνο τότε αποκτά το κείμενο 
σημασία. Όσο περισσότερους αναγνώστες έχει ένα κείμενο, τόσο περισσότερες σημασίες κατέχει.” Vilem Flusser6

Έχοντας ολοκληρώσει την χειρωνακτική διαδικασία, ακολουθεί η μεταφορά των εργόχειρων στο χώρο. Σχεδιαστική πρόθεση, 
η προέκταση του χώρου του οίκου στο δημόσιο χώρο, μέσω των σκιών. Πλεκτά τοποθετούνται στο τοπίο, κι ανάγονται σε εν 
δυνάμει σκίαστρα. Σκίαστρα που εισέρχονται στο τοπίο κι ενισχύουν την αντίληψη του χρόνου. Καθώς η μέρα περνά, αλλάζει 
το ίχνος που αφήνουν στο έδαφος. Υπάρχει χρονικότητα. Αφήγηση. 

Χρόνος, στιγμή, στιγμιότυπο, συμβάν, συμβάντα, σενάρια κατοίκησης, κατοίκιση, παρατήρηση, αποτύπωση στο νου, ανάγνωση 
του τοπίου, τοπίο, έδαφος, υφή, αφή, χέρι, χειροποίητος, ποίηση, ποιώ, πράττω.

*Νικόλαος Κωνστάκης (1910-1982), ο παππούς μου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. υπόρρητη γνώση: εμπειρική, διαισθητική γνώση

2. Σέννετ, Ρ. (2011[2008]) Ο τεχνίτης, μτφ. Β Τομανάς. Θεσσαλονίκη: Νησίδες, σσ. 42.

3. Σέννετ, Ρ. (2011[2008]) Ο τεχνίτης, μτφ. Β Τομανάς. Θεσσαλονίκη: Νησίδες, σσ. 127

4. Σέννετ, Ρ. (2011[2008]) Ο τεχνίτης, μτφ. Β Τομανάς. Θεσσαλονίκη: Νησίδες, σσ. 127

5. διαισθητικό άλμα: Τα διαισθητικά άλματα αψηφούν τους λογικούς συλλογισμούς. Τα τέσσερα στοιχεία που συντελούν στην εκτέλεση ενός διαισθητικού 
άλματος είναι: εκ νέου διαμόρφωση, γειτνίαση, έκπληξη, βαρύτητα. ( Σέννετ, Ρ. (2011[2008]) Ο τεχνίτης, μτφ. Β Τομανάς. Θεσσαλονίκη: Νησίδες, σσ. 177)

6. Flusser, V. (2006[1987]) Η Γραφή, μτφ. Γ. Ηλιόπουλος. Αθήνα: Ποταμός, σσ. 60
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ΡΟΔΟΣ

Αεροφωτογραφία | Ρόδος |  36ο 26’ 33.21” Β    28ο  13’ 22.36” Ε
Πηγή: Google Earth
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Η Ρόδος είναι η πρωτεύουσα των δώδεκα νησιών που αποτελούν τις Ν, Σποράδες και λέγονται σήμερα Δωδεκάνησος ή 
Δωδεκάνησα. ... 

...Εκτός από το όνομα Ρόδος είχε και πολλά άλλα ονόματα: Οφιούσα, Αστερία, Τρινακρία, Αιθρία, Κορυμβία, Ποηέσσα, Αταβυρία, 
Τελχινίς, Σταδία, Ολόεσσα, Ποντία, Μακαρία, που έχουν σχέση με το σχήμα, τις καιρικές συνθήκες, τη βλάστηση και άλλες 
ιδιότητες του νησιού. ...

Νύμφη του Ηλίου. Ανάδυση της Ρόδου από τη θάλασσα.
Όπως λέει ο Πίνδαρος στον Ζ́ Ολυμπιόνικο, υμνώντας τον Ροδίτη Ολυμπιονίκη Διαγόρα, όταν οι θεοί μοίραζαν τη γη μεταξύ 
τους, η Ρόδος δεν φαινότανε στην επιφάνεια της θάλασσας, ήταν βυθισμένη στο βάθος της. Ο ήλιος έλειπε στο συνηθισμένο 
ταξίδι του κι οι άλλοι θεοί ξέχασαν να του βγάλουν κλήρο. Ο Δίας άμα το άκουσε ήταν έτοιμος να κάμει νέα διανομή, ο Ήλιος 
όμως δεν τον άφησε, γιατί έβλεπε να βγαίνει από τα βάθη της αφρισμένης θάλασσας μια χώρα που μπορούσε να θρέψει 
πολλούς ανθρώπους και πολλά κοπάδια κι αυτή ήθελε να του δώσουν μερίδιο. Αμέσως προσκάλεσε τη χρυσόπεπλη Λάχεση  
ο Δίας να δώσει ανεπίβουλα το μεγάλο όρκο, πως άμα φανεί στον αιθέρα η νέα χώρα θα είναι κλήρος του Ηλίου. Εβλάστησε 
τότε μέσα από την άλμη της θάλασσας το όμορφο νησί και το  ‘δωσαν στο θεό που στέλλει τις αχτίνες του στον κόσμο 
οδηγώντας τα φτερωτά άλογα.
Εκεί ο Ήλιος με τη Νύμφη Ρόδο γέννησε εφτά γιους κι απ’ αυτούς ένας, ο Κέρκαφος, γέννησε τρεις, τον Κάμιρο, τον Ιάλυσο 
και τον Λίνδο, που μοίρασαν το νησί σε τρία μέρη, έτσι καθένας είχε τη δικιά του πόλη  και της έδωσε το όνομά του. Ο μύθος 
είναι χαριτωμένος σαν μύθος, σαν φαντασία του λαού, που προσπαθεί πάντα να δώσει μια ερμηνεία στα διάφορα γεγονότα 
και τα ονόματα  που ακούει. Υπήρχαν βέβαια οι τρεις πόλεις και το όνομα Ρόδος κι ο λαός προσπάθησε να τα συνδυάσει με το 
μύθο. Η ανάδυση της Ρόδου από τη θάλασσα έχει σχέση με τις ανιζήσεις και καθιζήσεις, για τις οποίες μιλά η Γεωλογία στη 
διαμόρφωση της επιφάνεια ς της γης, σύμφωνα με τη θεωρία ότι τα νησιά του Αιγαίου ήταν ενωμένα με τη Μικρασία και την 
κυρίως Ελλάδα. Κι η μεγάλη αγάπη του Ηλίου στη Ρόδο εξηγείται με την ηλιοφάνεια που έχει πάντα, άμα λάβουμε υπόψη ότι 
σ’ όλες τις εποχές το νησί είναι ηλιόλουστο και σπάνια περνά μέρα που να μη φανεί ο ήλιος, πράγμα που την κάμνει ζηλευτό 
τόπο διαμονής. Αυτή είναι η βάση του μύθου, γι αυτό την ονόμασαν Νύμφη του Ηλίου και τη θεωρούν κόρη της Αφροδίτης, 
συνδυάζοντας με τον αφρό της θάλασσας, από τον οποίο βγήκε η θεά.

...Τα ονόματα των μηνών του Ροδιακού ημερολογίου έχουν σχέση με τις διάφορες εορτές και είναι σχεδόν δωρικά όλα με μια 
επίδραση Ιωνική, όπως έχει επίδραση κι η πολιτική και πολιτιστική κίνηση της Ρόδου --Γράμματα, Τέχνες και Επιστήμες— 
από τη γειτνίαση και συνεργασία με τους Ίωνες (Αθήναι). Το ημερολόγιο αποτελείται από 12 σεληνιακούς μήνες, με πρόσθετο 
μήνα – «εμβόλιμον»-- τον Πάναμον Β’ και χωρίζεται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το  θερινό. Τα ονόματα των μηνών είναι 
γνωστά από τις επιγραφές και τις σφραγίδες των αμφορέων, που βρέθηκαν άφθονες στη Ρόδο.

Α’ Χειμερινό Εξάμηνο
1. Θεσμοφόριος  (Οκτώβριος – Νοέμβριος)
2. Διόσθυος  (Νοέμβριος – Δεκέμβριος)
3. Θευδαίσιος  (Δεκέμβριος – Ιανουάριος)
4. Πεταγείτνιος  (Ιανουάριος – Φεβρουάριος)
5. Βαδρόμιος  (Φεβρουάριος  - Μάρτιος)
6. Σμίνθιος  (Μάρτιος – Απρίλιος)

...Η θέση της Ρόδου βοήθησε από τα παλιά χρόνια να επιδοθούν στο εμπόριο οι κάτοικοι της. Η θέση αυτή αποτελεί τη 
διασταύρωση των δρόμων από τον Εύξεινο Πόντο στο Αιγαίο και στην Αίγυπτο κι από την άλλη Ελλάδα και τη Δ. Μεσόγειο  
στα λιμάνι της Ανατολής , Μικρασίας, Φοινίκης, Συρίας, Παλαιστίνης και τη σημασία της αυτή είχαν προσέξει πολύ ενωρίς  
οι Ροδίτες σαν ναυτικοί. Έπλεαν με τα καράβια τους μακριά, πριν από την αρχή των Ολυμπιάδων, λέει ο Στράβωνας, και 
μετέφεραν εμπορεύματα, γι αυτό πολύ χρυσάφι μαζεύτηκε στη Ρόδο.
Η ουδετερότητα που κρατούσαν ανάμεσα στα διάφορα κράτη, η φιλία με την Αίγυπτο από την εποχή των Φαραώ, που 
κορυφώνεται την εποχή των Πτολεμαίων κι η ναυτική τους νομοθεσία, τους έδωσαν εξαιρετική θέση στη διενέργεια του 
εμπορίου. Είχαν ιδρύσει εμπορικά πρακτορεία στην Αίγυπτο, στον Πόντο και άλλες χώρες και μ’ αυτά εκτελούσαν το εμπόριο 
στο εσωτερικό. Έπλεαν ελεύθερα παντού, συνεργάζονταν με τη Δήλο και τις διάφορες  πόλεις, γι’ αυτό  διατηρούσαν φιλία 
με τους άρχοντές τους. ...

...Στην πόλη Ρόδο συγκεντρώνονταν προϊόντα από όλον τον τότε γνωστό κόσμο σε υποθήκες και τα ‘βλεπε κανείς εκτεθειμένα 
σε ιδιαίτερο χώρο  της παραλίας, που πήρε το όνομα Δείγμα, ανάλογα με την ιδιότητα τους, ήταν δηλαδή μια έκθεση 
δειγμάτων από διάφορα εμπορεύματα. Έκαμναν εξαγωγή κρασί, σύκα, αγγεία από τα εγχώρια προϊόντα κι είχαν εισαγωγή ή 
σαν διαμετακομιστικό εμπόριο τα σιτηρά, μέλι, κερί, δέρματα, κρέατα ταριχευτά από τον Πόντο, ξυλεία από τη Μακεδονία και 
ινδοαραβικά προϊόντα. Κι έτσι μπορούμε να πούμε για τη Ρόδο αυτό που είπε ο Θουκυδίδης για την Αθήνα, ότι δεν τους έλειπε 
τίποτε  από τα ντόπια και ξένα προϊόντα και απολάμβαναν τα ξένα σχεδόν όπως και τα δικά τους. ...

Η μεσαιωνική πόλη, που σώζεται θαυμάσια ίσαμε σήμερα, σχεδόν ανέπαφη, δίνει μια εικόνα εξαίρετη για τα μέρη μας , γιατί 
είναι αλήθεια ότι ελάχιστα τέτοια μνημειακά σύνολα  της βυζαντινής  ή φραγκικής εποχής έχουν μείνει, ενώ είναι πιο άφθονα 
στη Δ. Ευρώπη. ...

...Από το ΙΖ’ αιώνα και τις αρχές του ΙΗ’ είναι σε μεγάλη χρήση η αλληλοδιδακτική λεγόμενη μέθοδος, που μεταφέρθηκε από την 
Ευρώπη στην Ελλάδα και τα τουρκοκρατούμενα μέρη. Σύμφωνα μ’ αυτή οι καλύτεροι και νοημονέστεροι μαθητές υποβοηθούν 
τους αδυνατότερους με την καθοδήγηση του δασκάλου. Για την Ελλάδα δεν είναι νέα η  μέθοδος αυτή, ήταν σε χρήση στην 
αρχαιότητα και τη ρωμαϊκή εποχή και διατηρήθηκε περισσότερο, κυρίως στον υπόδουλο Ελληνισμό, για οικονομικούς λόγους  
και μετά την κατάργησή της. Στη Ρόδο συνηθιζόταν ακόμη και μετά το 1900 στα χωριά  που είχαν ένα μόνο δάσκαλο και δεν 
επαρκούσε να διδάσκει σ’ όλες τις τάξεις. Έβαζε τότε τον πρωτόσχολο, έναν ικανό μαθητή από τη μεγαλύτερη τάξη κι εδίδασκε 
το αλφαβητάριο στους αρχάριους. Μ’ αυτό τον τρόπο ο δάσκαλος διδάσκει στις τρεις ανώτερες τάξεις, γιατί τα σχολεία αυτά 
λειτουργούσαν συνήθως με τέσσερις τάξεις. ...

Το κύριο χαρακτηριστικό του ροδίτικου σπιτιού είναι το «χοχλακίδι», με το οποίο είναι καμωμένα τα δωμάτια, η είσοδος κι η 
αυλή. Κάμνουν ένα κονίαμα στο έδαφος και τοποθετούν τα χοχλακάκια, διαλεγμένα από την παραλία, άσπρα ή μαύρα, με τα 
οποία κάμνουν διάφορα σχήματα, μαιάνδρους, γιρλάντες, δεντράκια, άγκυρες, κύκλους σαν ψηφιδωτά. Η διακόσμηση αυτή είναι 
απαραίτητη στην πόλη Ρόδο και τη Λίνδο για όλα τα σπίτια. Με το ίδιο χοχλάκιδια κοσμούν το εσωτερικό και την αυλή των σπιτιών 
στα Κοσκινού και μερικά σπίτια σε άλλα χωριά, ενώ είναι απαραίτητο γενικά για όλες τις εκκλησίες της Ρόδου. ...

Β’ Θερινό Εξάμηνο
7. Αρταμίτιος  (Απρίλιος –Μάιος)
8. Αγριάνιος  (Μάιος – Ιούνιος)
9. Υακίνθιος  (Ιούνιος – Ιούλιος)
10. Πάναμος  (Ιούλιος – Αύγουστος)
11. Καρνείος  (Αύγουστος –Σεπτέμβριος)
12. Δάλιος  (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος)
13. Πάναμος Β’  (εμβόλιμος)

Αποσπάσματα από το βιβλίο “Ιστορία της Ρόδου” του Χ.Ι.Παπαχριστοδούλου
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Ρόδος

έκταση: 1400,68 km2

πληθυσμός: 115.290 (απογραφή 2011)
πρωτεύουσα: Ρόδος (55.000 κάτοικοι)

36ο  10’ 21’’ Ν        27ο  57’ 58’’ Ε
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Kλασική εποχή

Η Ρόδος και η Μεσόγειος.

Bυζαντινή - Iπποτική περίοδος

B’ Iπποτική περίοδος

1480-1522 Κεντρικό οδικό δίκτυο | Συνδέσεις περιοχών

Ρόδος
Φιλέρημος

Αρχαία Κάμειρος

Έμπωνας

Πηγές Καλλιθέας

Κοιλάδα Πεταλούδων

Αρχάγγελλος

Λίνδος

Γεννάδι

Πρασονήσι
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1523-1531

1821

1912-1943

1945-1947 Χάρτης αεροπορικών συνδέσεων 
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Gr. Buondelmonti: χάρτης της Ρόδου του 15ου αι. μΧ
Πηγή: Σφηρόερας, Β. Αβραμέα, Α. και Αδράχας, Σ. (2009) Χάρτες 

και χαρτογράφοι του Αιγαίου πελάγους. Αθήνα: Ολκός, σσ. 41
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Hiller von Gaertringen: χάρτης της Ρόδου τον 10ο-5ο αι. πΧ
Πηγή: Παπαχριστοδούλου, Χ. (1972) Ιστορία της Ρόδου. Αθήνα: Στέγη 

Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, σσ. 30

T. Porcacchi: χάρτης της Ρόδου  του 1572 

Β. dalli  Sonetti: χάρτης της Ρόδου  του 1485 

Πηγή: Σφηρόερας, Β. Αβραμέα, Α. και Αδράχας, Σ. (2009) Χάρτες και χαρτογράφοι του Αιγαίου πελάγους. Αθήνα: Ολκός, σσ. 75

Πηγή: Σφηρόερας, Β. Αβραμέα, Α. και Αδράχας, Σ. (2009) Χάρτες και χαρτογράφοι 
του Αιγαίου πελάγους. Αθήνα: Ολκός, σσ. 48
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Επέκταση του σχεδίου πόλεως κατά τον Κ. Δοξιάδη
Πηγή: Κωνσταντινόπουλος, Γ. (1986) Αρχαία Ρόδος. Αθήνα: ΜΙΕΤ, σσ. 241

Σχέδια των αξόνων της αρχαίας Ρόδου κατά τον Ι. Κοντή

Σχεδιάγραμμα του χώρου που κατέλαβε η πόλη Ρόδος

Πηγή: Πηγή: Κωνσταντινόπουλος, Γ. (1986) Αρχαία Ρόδος. Αθήνα: ΜΙΕΤ, σσ. 237

Πηγή: Πηγή: Κωνσταντινόπουλος, Γ. (1986) Αρχαία Ρόδος. Αθήνα: ΜΙΕΤ, σσ. 200
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Βούας | Αργαλειός
Πηγή: Παπαχριστοδούλου, Χ. (1969) Λεξικογραφικά και λαογραφικά της Ρόδου. Αθήνα, σσ. 235

Μοτίβα κεντημάτων
Πηγή: Παπαχριστοδούλου, Χ. (1969) Λεξικογραφικά και λαογραφικά της Ρόδου. Αθήνα, σσ. 242
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Οδός Ιπποτών | 1850-1912
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. 

Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 51
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Θαλασσινή Πύλη | φωτογραφία του Γάλλου αρχιτέκτονα Roy Lucien | 1911
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 60

Οικογένεια Μουσουλμάνων της Ρόδου | 1873

Οικογένεια Εβραίων της Ρόδου | 1873

Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 32

Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 32
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Δρόμος του παζαριού | Σήμερα οδός Σωκράτους | 1850-1912

Εβραίοι έμποροι χαλιών | 1850-1912

Τούρκοι αχθοφόροι και ευρωπαίοι περιηγητές | 1850-1912 Αρχοντοοικογένειες στην αυλή του Ξενοδοχείου των Ξένων | 1905

Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 45

Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 51

Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 70 Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 52
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Εβραϊκή συνοικία | φωτογραφία του Edward Morgan Forster | 1903 Περιηγητές στην περιοχή του λιμανιού | 1850-1912
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 47 Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 62
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Θαλασσινή Πύλη | 1912-1943
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 88

Εμπορικός δρόμος Σωκράτους | 1912-1943

Παζάρι στην Παλιά Πόλη | 1912-1943

Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 107

Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 120
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Δρόμος του παζαριού | Σήμερα οδός Σωκράτους | φωτογραφία του Arturo Faccioli | 1912
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 89
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Δρόμος του παζαριού | Σήμερα οδός Σωκράτους | φωτογραφία του Arnold Genthe | 1930
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 112

Οδός Ερμού και πλατεία Ιπποκράτους πριν την αποκατάσταση | 1912-1943
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 95 
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Κοσμική ζωή στο Μεγάλο Ξενοδοχείο των Ρόδων | 1912-1943 Ζαχαροπλαστείο Γεωργίου Δημητριάδη στη Νέα Αγορά | 1912-1943
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 145 Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 149
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Περίπατος στο Μανδράκι | 1912-1943
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 150



5756

Υπαίθρια έκθεση και πώληση σταφυλιών | 1912-1943
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 154



5958

Μουσουλμάνος μικροπωλητής | 1912-1943 Υπαίθριος πωλητής ξηρών καρπών | 1912-1943
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 105 Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 105
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Μικροπωλητές και Ψαράς στην Παλιά Πόλη | 1912-1943
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 105 και 153 
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Ροδίτισσα υφάντρα σε αυλή της Παλιάς Πόλης | φωτογραφία Νικολάου Στουρνάρα | 1943-1950
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 266



6564

Οικογένεια Αφαντενών | οικία με παραδοσιακό διάκοσμο
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 218

Οικία Καπετάν Αντώνη | 1882
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 235

Σχεδιαστές της εταιρίας κεραμικών I.C.A.R.O. | 1912-1943
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 171
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Κοινότητα των Καλυθιών | φωτογραφία Γιάννη Κοζά | 1950
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 212
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Γαμήλια φωτογραφία

Γυναίκες με παραδοσιακές ενδυμασίες

Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 189

Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 246

Αγγειοπλαστείο στα Στεγνά Αρχαγγέλου
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 229
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Ψαράδες στην παραλία της Ψαροπούλας | 1943-1950
Πηγή: Δοντάς, Σ. (2012) Ρόδος 1850-1950, εκατό χρόνια φωτογραφίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, σσ. 266
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ΜΑΣΤΡ0-ΝΙΚΟΛΑΣ

Η κατοικία του μαστρο-Νικόλα | Παλιά Πόλη Ρόδου



125124

ονοματεπώνυμο: 
τόπος γέννησης:
έτος γέννησης:
έτος θανάτου:
επάγγελμα:

όνομα μητρός:
αδέρφια:
όνομα συζύγου:
παιδιά:

όνομα πατρός:

Κωνστάκης Νικόλας
Σύμη
1910
1982
ράφτης (φραγκοράφτης)
ιεροψάλτης (από 20 ετών)

Σεβαστή
Ανδρέας, Φώτης, Μιχάλης, Γιώργος, Χαράλαμπος, Σταύρος, Νίκος, Μαρία
Σεβαστή
Ανδρέας, Μαρία, Φωτεινή (Φωφώ), Ειρήνη (Ρήνα), Κωνσταντίνος (Ντίνος)

παπα-Κωνσταντίνος  (παπα-Τηλιακός)

1910 γεννήθηκε στη Σύμη | 23 Απρίλη

μαθαίνει ραπτική
πεθαίνει η μητέρα του Σεβαστή

γεννήθηκε το πρώτο παιδί | Ανδρέας
αρρωσταίνει με φυματίωση και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Σωτηρία
αποκαθιστάται η υγεία του | εργάζεται σε ραφεία των καταστημάτων Λαμπρόπουλου | τελειοποιεί την κοπτική
επιστρέφει στη Σύμη | γεννήθηκε το δεύτερο παιδί | Μαρία | έως τότε πεθαίνουν τα υπόλοιπα αδέρφια από φυματίωση

γεννήθηκε το τρίτο παιδί | Φωτεινή (Φωφώ)

γεννήθηκε το πέμπτο παιδί | Κωνσταντίνος (Ντίνος)

μετακομίζουν στην Παλιά Πόλη της Ρόδου

πεθαίνει η σύζυγός του Σεβαστή

πεθαίνει

γεννήθηκε το τέταρτο παιδί | Ειρήνη (Ρήνα) | πεθαίνει ο πατέρας του παπα-Τηλιακός

φιλόλογος | διευθυντής του σχολείου Κεμαστής

πεθαίνουν από φυματίωση 

αρραβωνιάζεται τη Σεβαστή Φουρνιωτάκη

παντρεύεται στη Σύμη | μετακομίζει στην Κρεμαστή Ρόδου με την γυναίκα του και τα αδέρφια του Ανδρέα και Μαρία

1927
1928
1929

1931
1932
1933
1934
1935

1938
1939
1940

1946

1955

1982

1975

ΣΥΜΗ

ΣΥΜΗ

ΤΗΛΟΣ

ΡΟΔΟΣ

ΡΟΔΟΣ

ΣΥΜΗ
ΑΘΗΝΑ
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Από χειρόγραφο βιβλίο βυζαντινής μουσικής του μαστρο-Νικόλα
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μαστρο-Νικόλας | 1931 Γάμος Νικόλα και Σεβαστής | 1931
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Με τον πρώτο του γιο Ανδρέα
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παπα-Κωνσταντίνος

Σεβαστή, παπα-Κωνσταντίνος, Ανδρέας, Μαρία

Οι γονείς της Σεβαστής | Μανόλης, Φωτεινή
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Οικογενειακή φωτογαφία | 1945 Οικογενειακές φωτογαφίες | 1952 | 1954 
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Οικογενειακή φωτογαφία | 1956
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Ο μαστρο-Νικόλας στην είσοδο του ραφείου του στην Παλιά Πόλη | οδός Αγίου Φανουρίου Ψάλλοντας | Ταξιάρχης Ρόδου

Παραδοσιακή φορεσιά Τήλου
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Ο μαστρο-Νικόλας με τη νύφη του Πολυξένη και τον εγγονό του Νίκο | 1979
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Σύρος | 1976
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Ραπτομηχανή
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Μεγάλο ψαλίδιΑριστείδης
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Παπανικολής
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Καμπούρης
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ΜαξιλαράκιΡίγα
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ΣφουγγαράκιΚογχύλι
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Μαντολίνο
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Χειρόγραφο βιβλίο βυζαντινής μουσικής
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Σημειωματάριο
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181180
Της παμπακιάς  (βαμβάκι)
Του στραβοκλειδιού
Του κρομμυδά
Του φασουλάρη
Τ’ αγγέλου
Του ριαμού
Του συνοδακιού
Του φτια  (αυτιά)
Του τρούλλου  (θόλος)
Του σύκαλου
Του καμζή
Τ’ αρφανού
Του κουτσουρά
Της λούγκρας  (θηλυκό γουρούνι)
Του γαμώσταυρου
Του σταδιάτη
Του  κουλλουρά
Του τιναμένου  (τινάζω)
Του κουνελιού
Του γαλανού
Του κρουκονηκαδιού
Του λουμπουνά (λούπινα, λουμπουνάρια)
Του ενάντιου
Της καστανιάς
Της πιπίνας
Του πατσά
Του κακακιού
Του μπρουσαντού
Του γιακιότζη
Της κάγιαμους
Του κρητικού
Της κωστάρας
Της προβέτζας (Ν.Δ. άνεμος που σηκώνει 
κύματα)
Της αγκόρφας
Τ’ ασκητή
Του τηλιακού
Του γιωργαλά
Του βαγιουδιού
Της κοντύλας
Της λουβιαργιάς (λεπρός)
Του κουτσόφτη  (κομμένο αυτί)
Του βρωμόφτη
Της παλιοπαπούτσας
Του εξαδάκτυλου
Της δακτύλας
Της ποδάρας
Του κάννη  (ψηλά πόδια)
Του κόλου
Της μουννούς
Του στραβολαίμη
Του σάουνου  (σαγόνι)
Του χειλά 
Του γοντά ( μεγάλα δόντια)
Της μουστάκας
Της ρουφούνας  (μεγάλα ρουθούνια)
Του μύτου
Της μάτας
Του κούτελλου  (μέτωπο)
Της μάλλας
Του μαλλιαρού
Του σπανού
Του εξηντατρίχη
Τ’ άγριου

Του καιρού
Της εμπούστας (μπούστος, σουτιέν)
Του κουρδιστού
Της μιχαλούς
Του παλιάτσου
Του κεφαλακιού
Του κουλούμπρη
Του χιώτη 
Του κώτη
Της ροδίτισσας
Της λεμονιάς
Του λεμονιού
Του λύκου
Του ασπράκη
Του μήστρου
Του κολομούτσουνου
Της σαντορινιάς
Της μπαρδάκκας (πήλινο λαγήνι )
Του καταραμένου
Του βολαριού (βόλος)
Του κύρη
Της ασπρομαλλούς
Του αξιπόλυτου
Του πισσά
Του καρναβά
Του πατσακιού
Του μαργελιού
Της βαβούρας
Της βοβούδενας
Του μάχλη 
Της σιδέρας
Της μανώλας
Του λουμπουνά  (λούπινα, λουμπουνάρια)
Του πετράσκου
Του γαλανού
Τ’ αφεντακιού
Της λούππενας
Του καννιά  (ψηλά πόδια)
Του σιφωνιού
Του σκουλουκιού
Του κοϊτσού
Της κοφίνας
Του κοφινίδη
Του καρπολία
Του παποριού
Του μπαχουλλαδιού
Του βελιού
Της σκούνας (ιστιοφόρο)
Του κετσέ  (άπλυτο μαλλί προβάτων)
Του κετσεδιού
Του μιχαλά
Του πουμποριού
Του βιτάλη
Του χαλιδενιού
Του πρόστιχου
Της μελένης
Του κρανιδιού
Του βρόττου  (γροθιά)
Του μαλαξού
Του σαλονικιού
Του φασάκου
Του σοφά
Του καττιού (γατάκι)

Του κκέλη  (φαλακρός)
Του ποντικοφαομένου
Του ποντικαλλιού
Του μονογιού
Του καμένου
Του γαδαρά
Του γοππά  (είδος ψαριού)
Του γύλλου  (είδος ψαριού)
Του σκορπιού  (είδος ψαριού)
Του χαννά  (είδος ψαριού)
Του σαφρυδιού  (είδος ψαριού)
Του σπαραγγιού
Της καλουργιάς  (είδος ψαριού)
Του ψαροφαομένου
Της μποτίνας
Του ψολόγιαννου
Της μαούνας
Της καράβας
Της καΐκας
Της παπόρας
Της τσουλλούς (με μακρύ τσουλί, πλεξούδα)
Της σοβράκας
Της πουδιάλλας  (πατζάκι παντελονιού)
Του κοφινά
Του αγγουρά
Του κολοκυθά
Του πιπεριού
Της πατίχας  ( καρπούζι)
Του βριτιού
Της φακής
Της βαλανιάς  (βελανιδιά)
Του δρακοτού
Του τριχιού
Της φλούρενας
Του δαμαλιού (μοσχάρι)
Του κάτη  (γάτος)
Του σκυλιού
Του γανίτη (μεγάλο πιθάρι)
Του χαβιαρά
Του βουρά
Του κρουτσελλιού
Του σκορδόπιστου
Του καμπανιάρη
Του σκόρδου
Του δράκου
Της τσαττάλας
Της μαντάλας
Του χοχλιού (σαλιγκάρι θάλασσας)
Της τσούκκας  (τσουκάλι)
Του Θεού
Της κλειδαργιάς
Του κοβγιού  (είδος ψαριού)
Του γιαουρτά 
Της τριχιάς ( το λεπτό κόσκινο)
Του μελαχρινού
Του μαύρου
Του κόκκινου
Της αέλαστης  (αγέλαστη)
Της καλιτερεσένης  (αχαϊρευτη)
Του γατανιού
Του μπογιατζή
Του καλημέρα νερό
Του ρίζου
Του φλούρου

Του  ρουφισού
Της φλούδας
Του σπέτσου
Του πατατούκου
Της σαραάδαινας
Του καϊλλή
Της φώτενας (Φωτεινή)
Της μαλαντράνας
Του αΐλη
Του τάκκου
Των περιστερακιών
Των καργακιών
Της φλέβας
Των πουλακιών
Της κόκκινης τρίχας
Του χιολιού  (χέλι)
Του χιονιού
Του κουλουμπρακιού
Του αγά
Του μπαριανού
Του κατρούλη
Του μπαμπακιού
Του Αβέρωφ  (πολεμικό πλοίο)
Του χαμιτειέ
Του ασβέστη
Του καλαμοκάννη (λεπτά πόδια σαν καλάμια)
Της ασπροκολίνας
Του κατρούλικου
Του μάττακα  (τσιπούρι)
Του ντρυδενιού
Της σφίκας
Της ταμπάκκας
Του φριμένου (ψημένο στο φούρνο)
Της καραβίδας
Της τσίας
Του σεφτιά
Της ππούστας
Του κιτσέ
Του ντολόρου
Του κρασομανώλη
Του ψύλλου
Του λητού
Του ληού 
Του ντολορενιού
Του τρουτσούνιου
Του πισσά
Της τσούκκας (πήλινο τσουκάλι)
Του καγκάη
Της αρμάρας ( ντουλάπι)
Της σανίδας
Του χαρουππά
Του καντουνιού  (η γωνία)
Του σεϊτη
Του λεντιανού
Του χάσκα ( με ανοικτό στόμα)
Του χασκακιού
Της τσιμιάς (το τζάκι)
Του γιαρεμιού
Του παναϊδιού
Του φαναρατζή
Της φαναρατζήδενας
Της μαλακής Του κομήτη
Του συκολόου (το καλάθι για τη συλλογή των σύκων)

Του κατσουνιού ( το καμπύλο τμήμα του μπαστουνιού)
Του σβαρλακακιού 
Του αράπη
Του κλαδιού
Της τζιένας
Της σμαρίδας
Του κούρη
Του χατζή
Της αλόας (μεγαλόσωμο άλογο)
Της πιλίνας  (απεριποίητη)
Του γιάβα
Του σκεμπέ  ( πατσάς)
Του πασά
Της βασίλισσας
Της βεζύρενας
Του πατσά
Της λούγκρας
Του λουγκραενιού
Της μαχαίρας
Της γιατταγάνας
Της αρμάρας  (ντουλάπι)
Του χειρά 
Του ψύλλου
Του χαδαρακιού
Του χαμαλακιού  (χαμάλης,αχθοφόρος)
Του τσόλλου (φοράει ρούχα τσόλια, σχισμένα, φτωχικά)
Του τσουβαλλά
Της χατζουλλιάς
Του δεσπότη
Της κοτσομύττας
Του κοραή
Του χοχού (κογχύλι, μπουρού)
Του γεροντιού
Του μαυρομούστακου
Του λιηστού
Της πούλλας (κότα)
Της λούφφας (βαριανασαίνει όταν βαδίζει)
Της γούργιας
Της βαβάνας
Της μελόφιας  (φίδι)
Του κετσέ (άπλυτο μαλλί προβάτων) 
Της πατζίνας
Του μουννόγλου
Του  σκάρου (είδος ψαριού)
Του αυγενινού
Του τσίγγου
Του μισού
Του ψοριάρη
Του συνηγλή (λεπτά κουλουράκια με σουσάμι)
Του παφήτη
Του βλάχου
Της τσατταλίνας
Του παονιού  (παγόνι)
Του βυζάντιου
Του ατσιγκανακιού
Του κοντουλακιού
Του ττελιού (σύρμα)
Της καλουππαριάς
Της ανέρεσης
Της πίττας
Του κολοβονιού
Του κανιαούρη
Του διαμαντακιού
Του μοίρη

Της τσέρκας
Της αστράενας  (Αστραδενή όνομα γυναικείο )
Του ιντόνη   (Αντώνης)
Του καντήλι
Του κασαρουνιού
Της καστρούνας
Του καππακιού
Του λιαμή
Του παχοπού
Του τουρβά
Του γανίτη (μεγάλο πιθάρι) 
Του φλούρου
Του κατζαμία
Του τσουβαλλιού
Του καλιού
Του σκορδομυττιού
Του χαμαλακιού
Του καλαμίτη
Του μακράκη
Της μηλιάς
Της μυρτιάς
Του ταμπατζά
Του γαλανού
Του γαλανουδενιού
Του κωσταντιού
Της σηπιάς
Του σιφονιού
Του πέρου
Του σαλονικιού
Του κοτζά
Του τηλιακακιού
Της μούμιας
Του μιχαλάντου
Του δαμιανού
Του χουχιού  (κογχύλι)
Του ευκλή
Της κασίας
Του παπαδικού
Του πατακά
Του μουτζαμπά
Της φώκιας
Του ξαττουπιού
Του χηρά
Του κουρεμένου
Του παντιερά
Της γαρουφαλλιάς
Του καμπούρη
 Της  τζαφείρας
Του λατσαττιανού
Του πουατζανού
Των μηλαρακιών
Της αττούσας
Του κουσατιανού
Του κοτζαμπάση
Του ππαδακιού
Του νυντρέου
Του χρουσού 
Του φακισμούρη
Του λεντή
Του λένταρου
Του καλαφάτη
Του καλαφατά
Του γνεφτουργιού  (γνέφω)

Σόγια της Σύμης  (Παραβγόλια, παρατσούκλια)
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Του μανιά
Του καλλέτζη
Του  μουστάκη
Του μιληδονιού
Της πετρουμιανής
Του σπέτσου
Της μυροφόρας
Του τοππάλη
Του πουτζάρικου  (πούτζα-βουβωνοκήλη) 
Του φιλιπάριου
Του τρουλλιού
Του λουμπουναδιού
Της φλέας  (φλέβας)
Τ’ αστουππαλίτη  (από την Αστυπάλαια)
Της χαρκίτησσας
Της Ελένης
Της Ζωής
Της πιπίλλενας
Της μαχαίρας
Του σταυριανού
Του μαστρογιώργη
Του μαστραναστάση
Του διαβολακιού
Του κακλαματζή
Του τριμμάτη
Του κατσουρού
Του καρναβά
Της καρβουναριάς
Του δρακωτού
Τ’ αγκουρά
Του κουβελλά
Τ’ ασβέστη
Του ρυπιού
Του κουτσουκκιού
Του στέργου
Του περβολαργιάς
Του τζαργάνη
Του χρουσαφινακιού
Του κλαδιού
Του κλαδάκη
Του κυρμιχάλη
Του γομπιού
Του γλάνου
Της τάγκας
Του γλαρενιού
Της παράσκενας
Του κάστρου
Της λωστιανής
Του μανιαδενιού
Της τζίενας
Της μοίρενας
Της στάμπας
Της κάππαρης
Του φωταρά
Του παχωπού
Του καμουτζελλιού (καρνάβαλος)
Του κωτσοβασίλη
Του καραπάκκη
Του καραμούκκη
Του διμούκκη
Της μπάμιας
Του καραμπουγιούκκη
Του κοκκινιού
Της καρπαδιάς (Καρπαθιάς)

Του δραάτη (αγροφύλακας)
Του καρδάση
Της φεντούκας
Του γιαγκινιού
Του κινινιού
Του κλιθαρένου  (κριθαρένος)
Του κρατσαλλού
Του ριφιού  (μικρό κατσικάκι)
Του μιντηρινιού  (μανταρίνι)
Του γαλαντή
Της μηλιάς
Του μαργαρίτη
Του ταράκλη
Του κροκκά  (σαύρα)
Των πουλλακιών
Τ’ αλαφακιού  (ελαφάκι)
Τ’ αλαφιού
Της αλαφίνας
Του γιαγκινιού
Της ξανθής
Της σανίδας
Της χρουσαφινάρας
Τ’ αγά
Του μαυρίκιου
Της τσατταλίνας
Της μπονόρας
Του  νέου
Του κωλομούτσουνου
Του κολωκανιού
Της μπιστόλλας
Του μπιστολλιού
Του τσήτσιρου
Της κασίας 
Του γοντά  (δοντάς)
Της τσιμνιάς  (τζάκι)
Του μπακκαλιέρου  (βακαλάος)
Της λατέρνας
Του λαδένου
Της μυρτιάς
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Ανωάκι
Άγιος Κωνσταντίνος 
Πέτασος
Αγία Τριάδα
Αμαλός
Προφήτης Ηλίας
Λαγκάδες
Άγιος Γεώργιος
Μυγδαλίδι
Μαγκλάδι
Κεφάλι
Φράκτης
Ελεούσα
Ψηλός πωρός
Άγιος Δημήτριος
Τσιγκούρες
Μελισσάκια
Γωνιές 
Δαμασκηνές
Σπηλαρίδια
Παράγκα
Καμισια
Άγιος Ιωάννης
Αγία Φωτεινή
Καλλερές
Αυλώνιδες
Χοχλακίδια
Άγιος Παντελεήμονας
Καλοχριστόφορου
Πορτί
Μάρτενας
Βαγγελάκια
Πετάσας
Κρασοκέλλα
Βελλεράς
Άης Μάμμας
Καψαλά
Τραχείλη
Ροά
Χείλλη
Πεννακίδες
Άγιοι Απόστολοι
Άη Προκόπης
Κάτω Κοθώνια
Τρυπητά
Πητηριστής
Πηγή 
Σταυρους
Άγιος Βασίλειος
Τραούνα
Κόκκινα
Πάθη εγκρεμμός
Στα στενά πεζούλλια
Στου Μπουλού την τρύπα
Πριννάρι
Παμπακιά
Στο κούμελλο
Στα Νελικούδια
Αινούσες
Ψαλίδες
Μαλλοβουρνά
Στου Τσημπουρδή τη μάντρα
Στου πολίτη
Στου Μάχα

Φορακλή
Γαρίπια
Ασκητίνου
Πηγές
Πετρούς
Τσίκνη
Κυργιάννη
Καβαλλάργια
Καμάρι
Λαππάσια
Βαθειά
Βόθρο
Μάρμαρα
Χοιρολάκκοι
Γραμύθους
Πίσω περιόλι
Σταυρί
Πορό
Άη Χριστοφόρο
Ντραούνα
Μετόχη (άηΠαντελεήμονας)
Μαϊτινες
Δυοκλησιές
Βόουκες
Βαρνάδικα
Παλιόμαντρες
Μονοπέτρια
Αξυνάδες
Άη Γιώργηδες
Αγιά Πελαγιά
Λειές
Σπαθάρος(αμπέλια)
Άη Νικήτας
Κάτω βουνιά
Βουνάρι
Βρουλλοβούναρο
Άη Ανάργυροι
Βαρκαριές
Κοιλάδια
Μερτόργια
Μαντροφάκοι
Αγιά Ειρήνη
Σαρακήνες
Νεντρενέδες
Κάμπου κατέβα
Θωνάργια
Άη Ακινδύνους
Πελεκητάδη
Λαρνάκια
Κατηφόργια
Καρβελλάς
Πηαδάκια
Ζούδια
Νένητα
Αχαμνή
Λουπιές
Κρεμμαρούλλια
Άης Κόνυνας
Πάτελλα
Κατσούνες
Τράφοι
Πετροί
Ροδόη
Σωτήρες

Τα κελλιά
Το κιόνι
Μέλισσας
Το ραχήδι
Άης Γιάννης
Στη σκάφη
Το Κρεμάρι
Μάντρες
Σκάφη(βρύση)
Άης Νικόλας
Έμπροσθεν μεριά
Όπισθεν
Λεθρά
Πορτέλλα
Ασκηταριό
Πρασούδα(βρύση)
Στη φτερίδα
Στης πλαγιάς το σπήλιο
Στηυ βήνα
Σκαμνιά
Άγια Άννα(νερό)
Τσημούρδι(νερό)
Καλυβοτά
Βουνάρες
Στα αϊ Γιωργιού το κλεισούρι
Καινούριο νερό
Στ’ αλώνια
Στου Κατσήλλη τις μάντρες
Στ’ αχλάδι
Καρβουνόλακκος
Δίτρυπη
Σεληνιές
Πρίννου
Πατέλλα
Πλατιά πεζούλα
Στην πορτέλλα
Καταφύγιο των κατασκόπων
Μοτοζάτορας
Φιναρί
Λουμπούδι
Χοντρά κρεμμάρια
Καραμιχάλη
Ορφός
Εμπρός Μουσταφάς και Μέσα Μουσταφάς
Στου σκηνού τον ποταμό
Στου Παρδάλη τον άμμο
Στεφανιά
Κανονιέρα
Άι Πολύκαρπος
Λίμνη 
Στου Χαή  το νησσί
Στον τράχηλα
Γερακιά 
Κογχύλλια
Στην Ατά
Στραβοχάλια
Στον ξένο
Χαμηλός Κάστελλος
Κώτη
Μελίσσι
Ντραανιώτισσα
Ψηλός Κάστελλος
Στο κομμό
Σελλάδι

Αποκόμη
Λάκκους
Κρεμαστές
Άη Νικόλας
Μισαργιά
Χαρκαδιό
Κάστρο της Μισαργιάς
Συκάλλια
Δράλλια
Βωκκολιός
Γραμύνθι
Αμαλή
Σκουλλούτη της μάντρες
Σπιτάκια
Πετρόσπηλιο
Καπετάνο
Πύργο πήζουλλα
Γέρο Ντώνη την αχλαδιά
Κοντύλη
Μαγλη Πετάτσα
Φυρά
Θαρενό
Κριτουράκη
Ρούσιο άλογο
Γάδαρο 
Βαθειά
Μαύρη σπηλάδα
Βούρνα
Καλλετέ
Προδρόμου 
Καμάρα
Ρίνια 
Μένη
Βρωχώργια
Πέτρο
Στα Νεγνώστη το κρεμμαρούλλη
Πέτασος
Μάχαλη
Άη Στράτης
Λούππιους
Κοιτάσματα
Ποτήρη χωράφια
Πάτελλο
Ρούχτη
Στελλάδι
Χάι Βούρνα
Κουτλουπή
Χτένια
Χρυσοβέργη
Παλιόκαστρο
Χαλόπετρο
Δαμαλάδες
Σταυρός του Μελέτιου
Ψαρά τη κόκκα
Γεράνη
Εληάκοι
Μεσακεί σκάλα
Μελισσού το βουνάρι
Λορενή βούρνα
Πλακωτή
Καβάκοι
Πλαγμένη πέτρα
Πάνω σπηλάδια
Χοντρό βουνό κοπρερό

Ραδάφνια
Κολοβρέχτης
Σπήλιος
Νελακιού
Μισοβούνια
Βουνό
Άι Ελιά
Καλαθά
Καραβωτή πέτρα
Ασκηταριό
Σπιτάκια
Κάστρο
Χαλόπετρο
Αθνηστής
Πεζούλλα
Ταλλιά
Βουνάρι
Καττουέλλες
Μουστακού
Σαλαχτό
Λιού την εκκλησά
Κάππαρι
Παλλικάρι
Λιμένας
Λουμπουνόπετρες
Μοναχή
Ξόπετρες
Βλιχάδες
Πλαγιά αποστροφή
Κλασμά
Πλάκες
Ψωμαθήκα
Σπήλιο
Χαλατή εκκλησιά
Αγία Ευφημία
Μ. Χωριό
Χοχλακιά
Καυκάρα
Άης  Τρύφωνας
Εμπρός σπήλιος
Ζήρες
Πηγάδια
Ασωμάτους
Κουρκουρούνια
Θημαδερά
Κυλίστρες
Κοντά κερατούδια
Χαμάδες
Στεφάνου
Φουλέ
Χοροί
Ποταμιές
Βασιλούς
Σκαλιά
Ροδιά
Γιάενας
Χοχλακάρι
Πορί
Άη Θέκλη
Μεσκοπιανός
Αχαμνό
Άη Τριάδες
Κενά
‘Αης  Μερκούρης

Κούμελλα
Ακατσάρι
Μονόδρομου καμήνη
Εληάδικα
Κόκκινο σελάδι
Άης Πέτρος
Θυρίδια
Χαλόπετρο
Ξοβύγλι
Σπανού τρύπες
Χτήσμα
Αηντριά
Κεκκίνη
Δανιήλ
Αμπέλια
Γιαλλούρενας την πέτρα
Τραπεζωτό
Αλική
Πατσά
Κακού διάβα
Συκιά 
Κεντή
Πατέλλα
Βελλεράς
Βάρδια
Αντωνάκενας ραχίδη
Σκίστρο
Κουππί
Μαρμάρι
Τρουτσούλλους
Μετάτο
Βουβού
Χατζηκαμμά
Ελίθθου
Εληά
Πύργο
Κορακοφωλιά
Χοντρό βουνί
Καπνού ταλώνι
Κατσοπρύκια
Συκιάς
Κρεμμάρι
Παπαγιωργάκι
Σουφράς
Γιωργαρά
Μελισσότοπο
Κατάβατα
Βαθιά πηγή
Κιφνής
Της Παναγιάς
Λιμενάρι
Κορφάδι
Κυργιαλέξη
Χαμηλή
Της ψηλής
Βίγλας
Πράσα
Άρμενο
Ρούσια
Χώνη
Σταυρουδή
Τραχήλους
Μουρσελλά κάβο
Χαλάσματα

Κερατιά
Κάμπο
Άης Γιώργης
Λακκιά
Πλευριά
Πεννακήδα
Λουτράκια
Στο τσιού
Πετρωτή
Μακριά Σκηνούς
Καλλιά
Φουρουένη
Ξυλοχώραφα
Αλεμονήτησσες
Σούες
Άη Αντώνης
Γιαλό
Ρούσσιο
Άγ. Αναστασές
Λιμένας 
του Μακρή
Στόλους
Ποταμόσυρμα
Άη Βασίλης
Τ’ Αναγνώστη
Μυλοκαπάσια
Άη Μαρίνα
Σκάλες
Πετρονάδες
Άη Νίκη
Κενά χωράφια
Γληόργια
Ξεροπηγή
Ααλλιώνας
Κατήφορο
Κατσιάς των ποταμών
Λαγκάδια
Πατέλλες
Σκαλιά
Κακουές
Ποτιστός
Λακήδια
Νεβατά
Ξετραφομένα
Ρούσια
Κλαδόμαντρι
Πρύννοι
Άης Δημήτρης
Λαγκάδες
Δρυά
Χρυσουλλάδικα
Άη Βαρβάρα
Δώματα
Ξεροκάμπους
Χαρκιά
Πούζικα
Σταυρούς
Οργιάς
Σαννιάνους
Σακκάδες
Πιπέρους
Μεταβράδους
Άη Μαρίνα
Νεματιά

Κουτσούρους
Κεφάλα
Μαύρο ποτάμι
Μαργιάς του Καμμά λολουσούρι
Γλαστρονήσσι
Χοχλάκους
Σανταλάκι
Εβριούς
Γαλάτι
Τσιππιδόφτη
Σκάλα κεφάλας
Βούβες
Ασμηνεριάς ποτάμι
Χαέ
Μαγμίκλουσούρι
Ρουχά
Σαπουνόχωμα
Κυροκέλλι
Καπετάνο τρύπα
Μεγάλη ράχη
Στεφάνου φελάδα
Κεφάλι
Θεοσκέπαστη
Κουλλιανές
Καταφείδι
Γαλανή
Κόκκα
Ροσόη
Κριάλλος
Αης Παντελεήμονας
Μελέτιου
Αη Συμεών
Κούτσουμπα
Μύρτος
Γαβριήλ
Κηπούλλα
Αη τριά
Άης Φιλήμονας
Φιρώ
Χοιρονήσσι
Κουφάτη
Γουτανιάτη
Μιχαλάντο νερό
Χαλόπετρο
Κύργια δόξαση
Μποργιάτη
Ληού πεζούλλες
Ληό
Κονόμου πεζούλλες
Χάρακα
Ληού ραχίδη
Καπετάνο νερό
Νικολή πέτρα
Καμπιργιανού
Αη Παντελέμονα βούρνες
Στ’ ακρωτήρι
Περικοπιά 
Βλυχάδα
Βορκερή
Πλήστρη
Αγ. Σοφιά
Πούντα
Φαγκρόστεμμα
Μιχαλάντενας βούρνες

Τοποθεσίες  Μεγάλου Χωρίου  Τήλου
Ψωργιάρη πέτρα
Αυλάκι
Δεσπότη μάντρα
Μέλισσα
Στραβοχάλλια
Καλαφάτη
Φραγκιάρη
Της Νικόλας
Βάσες
Αη Θόδωρας
Πλάκα
Αμπελιού ποτάμι
Γερακιού κρεμμαρούλλι
Μπάρβα Γιώργη 
κρεμμαρούλλι
Ανουργιά πλάτσικα
Σιδερά
Ακατσάροι πετάσοι
Διακούρο σκαλωσές
Πυργάλλα
Καττότρυπες
Μυρτιές
Πάνω μάντρες
Παραδείσσι
Μπάτη
Σφοντήλι
Χαίρεσ’ η σκάλα
Οφτιόπετρα
Μπρος ραχίδι
Αη Αντώνιδες
Καύκκες
Χάλλαρο
Αης Κυρικός
Καμάρι
Κομμανίστρες
Καμίνια
Γαλατά
Βίγλα
Νερούδια
Αη Νικολαρά ραχίδι
Φετρόβουνο
Χαέ σπίτια
Πλαούρα
Ρούκκουνας
Δυο κρεμμοί
Πλακιά
Παπαδιά
Κρεμμαρούλλια
Σωτήρι
Χοιρότρυπα
Κάππαρες
Κρεμμάρι
Αγριομέλισσα
Λουππουποτρυπες
Κρύφτη
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βιβλιοθήκη

καθρεύτης

κρεμάστρες

κούτα

βιβλία βυζαντινής μουσικής

σε καρφιά κρεμούσε τις κρεμάστρες 
με τα ρούχα

με περισσεύματα υφασμέτων

ραπτομηχανή

(άκουγε συνεχώς μουσική, 
διαφορετικά έψελνε)

σφουγγαράκι, σημάδια, κοπίδι

κατάστιχο των μέτρων, ψαλίδια, τετράδιο, στυλό, 
μολύβια, κουτάκι με σαπουνάκια

τρανζίστορ

καμπούρης
μαξιλαράκι

μάρμαρο

συρτάρι

κογχύλι
Αριστείδης | ψαλίδι

μπαρμπανικολής| σίδερο

Εργαστήριο μαστρο-Νικόλα



189188



191190



193192

ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
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...Τα κρητικά είναι στο δρόμο των χωριών της ΝΔ πλευράς και χτίστηκε από την τουρκική διοίκηση για τους Τουρκοκρήτες 
πρόσφυγες, που έφυγαν από την Κρήτη με την επανάσταση του 1896/97. Μετά την απελευθέρωση έφυγαν πολλοί κι όσοι έμειναν 
μιλούν ακόμα ελληνική διάλεκτο της Κρήτης. Έχουν εγκατασταθεί εκεί και πολλοί Έλληνες σήμερα.

...Η Τουρκική διοίκηση προστάτευε τους πρόσφυγες που έρχονταν από την Κρήτη με τα γεγονότα αυτά, κυρίως όταν εγκαταστάθηκε 
εκεί ο πρώτος αρμοστής πρίγκιπας Γεώργιος. Τους εγκατάστησε σε νέο συνοικισμό, που πήρε το όνομα Κρητικά, στην παραλιακή 
οδό που οδηγεί από την πόλη Ρόδο στα χωριά της ΝΔ πλευράς, στους Β πρόποδες του Μόντε Σμιθ. ...ήταν πρόβλημα για τους 
χωρικούς που περνούσαν από εκεί για να κατέβουν στην αγορά. ...διατηρούσαν την ελληνική γλώσσα... Μόνο με την επικοινωνία 
με τους άλλους Τούρκους άρχισαν οι άντρες να μαθαίνουν την τουρκική. Εκτός από τη γλώσσα διατηρούν ακόμη και τον τύπο των 
κρητικών επώνυμων, Αγαδάκης, Ταχτεράκης, κλπ.

Σήμερα τα Κρητικά αποτελούν ένα συνοικισμό της πόλης της Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή αυτή αναπτύσσεται για 
1,5km κατά μήκος του οδικού άξονα Ρόδου-αεροδρομίου. Αποτελείται από 38 ισόγεια κτίσματα. Εκατέρωθεν της περιοχής 
βρίσκονται ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
Περιβάλλεται από δύο ισχυρά όρια, το λόφο του Monte Smith και τη θάλασσα, ενώ παράλληλα διατρέχεται από 
αυτοκινητόδρομο διπλής κατεύθυνσης. Παρουσιάζει επομένως, μια έντονη γραμμικότητα. Επιπλέον, εξαιτίας του  
βορειοδυτικού προσανατολισμού ο αέρας είναι έντονος όλες τις εποχές του χρόνου.
Παρατηρώντας, οι ομάδες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή θα μπορούσαν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. 
Κάτοικοι, γηγενείς και παραθεριστές. Οι κάτοικοι κάθονται-ξεκουράζονται μπροστά από τις κατοικίες τους, διασχίζουν  κάθετα 
το δρόμο για να κατευθυνθούν είτε προς τον φούρνο, που βρίσκεται στο απέναντι πεζοδρόμιο, είτε προς την παραλία για  να 
κάνουν μπάνιο, να ψαρέψουν ή να αγναντέψουν τη θάλασσα. Οι γηγενείς διασχίζουν το δρόμο οδικώς και πιθανόν σταματούν 
στο φούρνο. Οι παραθεριστές αντίστοιχα, διασχίζουν την περιοχή με ποδήλατο ή περπατώντας, κάνοντας τζόκινγκ, βόλτα ή 
απολαμβάνοντας το τοπίο.

Αποσπάσματα από το βιβλίο “Ιστορία της Ρόδου” του Χ.Ι.Παπαχριστοδούλου
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Ακουμπώντας το εργόχειρο στο τοπίο.
Το φως του ήλιου διαπερνά την πλέξη. Δημιουργούνται σκιές που μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Ο κάτοικος έχει δημιουργήσει, δημιουργεί, θα δημιουργεί το δικό του “εργόχειρο”, τη δική του σκιά. Μία “νησίδα” ιδιωτικού 
χώρου μέσα στον δημόσιο. 
Ένας πυκνωτής κίνησης και στάσης. Παύση. 
Ήλιος, κινούμαι, περπατώ, τρέχω, συνεχίζω, φτάνω, σκιά, στάση, στέκομαι, αφουγκράζομαι, κοιτάω, παρατηρώ, μένω.

Για τα Κρητικά, σχεδιάζονται σκίαστρα τόσο από την πλευρά της θάλασσας όσο κι από εκείνη του λόφου. Αμπέλια*, ψάθες, 
καλάμια συνδυάζονται με προϋπάρχουσες υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη τις εφήμερες κατασκευές στην παραλία των 
Κρητικών και στο νησί γενικότερα. 
Ο χώρος του οίκου προεκτείνεται στο δημόσιο χώρο, συμπληρώνοντας τις σκιές  που δημιουργούνται από τα ίδια τα κτίσματα. 
Προκείμενου να γίνει εφικτή η πρόταση αυτή, ο δρόμος που διατρέχει την περιοχή μετατρέπεται σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, 
καθώς δεν αποτελεί τη μοναδική δυνατή διαδρομή από και προς την πόλη της Ρόδου. Οπότε, πλακοστρώνεται με κυβόλιθο, 
διευκολύντας με τον τρόπο αυτό, την κάθετη κίνηση προς το παραλιακό μέτωπο.

Στο σχέδιο που ακολουθεί παρουσιάζεται η εν λόγω επέμβαση σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της συνολικής έκτασης 
της περιοχής. Εξαιτίας της μορφολογικής ομοιογένειας της τοποθεσίας είναι δυνατή η παραλλαγή κι επανάληψη των 
προτεινόμενων αρχιτεκτονικών δομών  σε όλο το μήκος της.

*Τα αμπέλια ως πλεκτό.
Το αμπέλι είναι πολυετές φυτό και αναπτύσσεται γρήγορα. Ο κορμός του έχει πολλαπλές διακλαδόσεις κι αρκετούς βραχίονες και βλαστάρια. Ο φλοιός των 
φυλωδών τμημάτων βγαίνει σε λωρίδες και αποχωρίζεται. Οι βλαστοί στην πορεία του χρώνου γίνονται ξυλώδεις βραχίονες που ονομάζονται βέργες, 
κληματόβεργες ή κληματίδες. Το κλίμα έχει βλαστούς και κληματίδες διαφόρων υλικών. Κάθε βλαστός έχει τη βάση και την κορυφή που αυξάνεται, διάφορους 
κόμπους, φύλλα, αλλά και τα βασικά διακριτικά του αμπελιού που είναι οι έλικες, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κι αναρριχάται. Ακόμα τους μεσοκάριους 
βλαστούς και τις ταξιανθίες που εξελίσσονται σε σταφύλια. 

Τα φύλλα του αμπελιού είναι μεγάλα, παλαμοειδή και φύονται από το βλαστό με ένα μίσχο. Το σχήμα τους είναι χαρακτιριστικό και παρουσιάζει διαφορές ανάλογα 
με την ποικιλία και το είδος, όπως διαφορές παρουσιάζει το χρώμα, το χνούδι στην κάτω επιφάνεια και το μέγεθος.

Τα μάτια, μικροί κόμποι δηλαδή από τους οποίους φυτρώνουν οι βλαστοί, βρίσκονται στις μασχάλες των φύλλων και είναι δύο ειδών, αυτά που βγαίνουν μαζί 
με τους βλαστούς και δίνουν μακριά βαστάρια, και αυτά που βγαίνουν μετά από μία περίοδο αργότερα από τους βλαστούς και δίνουν μικρά βλαστάρια. Επίσης 
υπάρχει στη βάση του κλήματος μία επιμήκυνση, που λέγεται στεφάνη, πάνω στην οποία υπάρχουν μικρά νεκρά μάτια, που λέγονται φυλλίτες. Πάνω από την 
Στεφάνη υπάρχει ένα άλλο μάτι που λέγεται τυφλό ή τσίμπλα, που σε ορισμένες περιπτώσεις δίνει βλαστάρια. 

(πηγή: el.wikipedia.gr)
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