
26. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΤΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ClV)

Εις τάς ανασκαφικάς εργασίας, αί όποΐαι συνεχίσθησαν εντός τής 
'Ρόδου κατά τούς τελευταίους μήνας τοΰ 1954, μετέσχεν ό Επιμελητής 
'Αρχαιοτήτων κ. Π. Λαζαρίδης, ως καί ό Τεχνικός Σύμβουλος τής ’Αρ
χαιολογικής 'Υπηρεσίας Δωδεκάνησου, Άρχιτέκτων Δ. Ε. κ. Δ. Όρ. Κα- 
τσάρης, δ όποιος παρέσχεν ωσαύτως πολύτιμον βοήθειαν διά την συντήρη- 
σιν καί την έν γένει διασφάλισιν των έρευνηθέντων μνημείων.

Α'. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

'Αποκάλυψές άρχαίας όδοϋ. 'Ένεκα τής ιδιαιτέρας σημασίας, την 
οποίαν έχει διά την 'Ρόδον, ώς επίσης καί διά την έν γένει ιστορίαν τής 
ελληνικής πολιοδομίας, τύ ζήτημα τής ρυμοτομικής διαιρέσεως τής πό- 
λεως ταύτης, άρχομένων τών νέων άνασκαφικών εργασιών συνεκεντρώθησαν 
άπαντα τά μέχρι τοΰ τέλους περίπου τοΰ 1952 υπάρχοντα σχετικά στοιχεία 
εις προκαταρκτικού χαρακτήρος μελέτην, εις την οποίαν περιελιήφθη καί 
προσωρινόν διάγραμμα αξόνων τών ώς βεβαίων ή πιθανών θεωρουμένων 
αρχαίων οδών ι.

Τό διάγραμμα τούτο, ώς καί ή δλη μελέτη, εΐχον σκοπόν κυρίως την 
διευκόλυνσιν τής συστηματικωτέρας παρακολουθήσεως τοΰ έν λόγφ θέμα
τος κατά τάς ανασκαφικάς έρευνας καί τάς οίκοδομικάς ή άλλας εργασίας, 
τάς έκτελουμένας έντός τής συγχρόνου πόλεως, ή οποία κατέχει περίπου την 
θέσιν τής αρχαίας-

Μετά τών ώς πιθανών σημειωθεισών δδών τού διαγράμματος τού
του περιλαμβάνεται, υπό σήμα Ρ 27, οδός έκ τού κατά μήκος τής πόλεως 
(Β-Ν), τής οποίας ό άξων ήχθη επί τή βάσει τής οδού Ν. Ζηλανδίας, κα- 
τασκευασθείσης κατά τό νοτιοδυτικόν μέρος τής πόλεως, προ τοΰ τελευταίου 
πολέμου, έπί τής γραμμής παλαιού αγροτικού δρομίσκου.

Σχετικώς αναγράφονται εις την εϊρημένην μελέτην τά εξής2: «Την 
γραμμήν κατά μήκος άγυιών τής πόλεως φαίνεται δτι ήκολούίίουν καί πα
λαιοί δρόμοι, άποτελέσαντες την βάσιν διαμορφώσεως συγχρόνων, ώς είναι 
ή οδός Ν. Ζηλανδίας, σημαντικωτάτη ασφαλώς καί κατά την αρχαιότητα 
διά την έπικοινωνίαν τής πόλεως προς την δυτικήν πλευράν τής νήσου».

Κατά τό 1954 ό Δήμος 'Ρόδου έπεχείρησε την διάνοιξιν νέας όδοϋ 1

1 I. Δ. ΚΟΝΤΗ, Συμβολή εις τήν μελέτην τής ρυμοτομίας τής 'Ρόδου, πίν. I, II. 
7 Αΰτ. σ. 20.
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κατά τήν προς Β. προέκτασιν τής όδοΰ Ν. Ζηλανδίας, καθοριζομένην από 
Ν. υπό τής καθέτου προς αυτήν όδοΰ Διαγοριδών (Ρ 17), από Β. δέ υπό 
τής νεωτέρας όδοΰ Β. ’Ηπείρου.

Ώς ήτο επόμενον τάς εργασίας τοΰ Δήμου παρηκολούθησε μεθ’ δλως 
Ιδιαιτέρας προσοχής ή ’Αρχαιολογική 'Υπηρεσία, ή οποία καί διέκοψεν αύ- 
τάς, ευθύς ως άνεφάνησαν τά αναμενόμενα αρχαία λείψανα.

Ή άρξαμένη έξερεύνησις τοΰ χώρου εις δύο μεγάλους τομείς, εις τούς 
οποίους κυρίως άπεκαλύφθησαν τά λείψανα, ήτοι παρά τήν διασταΰρωσιν 
τής διανοιγομένης όδοΰ προς τήν οδόν Χειμάρρας (Ρ 13) καί προς τήν 
οδόν Πίνδου (Ρ 5), περιωρίσθη κατά τύ 1954 εις γενικόν κατατοπισμόν, 
έν σχέσει προς τήν έκτασιν καί τήν μορφήν τής αρχαίας όδοΰ, άκολουθού- 
σης ακριβώς τήν γραμμήν τής διανοιγομένης, ως επίσης καί των παρακει
μένων οικοδομών. Είδικώτερον εξητάσθησαν τά λείψανα τά χρονολογού
μενα από τής υστέρας ελληνιστικής εποχής μέχρι τής έγκαταλείτ|ιεως τής 
έκτος τών ορίων τής μεσαιωνικής πόλεως περιοχής.

Ώς έκ τούτου άνεσκάφη έκ τών άναγομένων εις τήν αρχαιότητα στρω
μάτων τό άνώτερον κυρίως, βαθύτερον δέ έχώρησεν ή σκαφή μόνον εις τά 
μέρη, εις τά όποια ήτο τοΰτο απαραίτητον, κυρίως λόγιρ καταστροφής τών 
ύψηλότερον ευρισκομένων λειψάνων, προς διαπίστωσιν τής συνεχίσεως τών 
εξεταζόμενων κατασκευών.

1. Τομεύς α. (Ε’ικ. 1-2). Μεταξύ τών οδών Πίνδου (Ρ 5) καί 
Β. ’Ηπείρου ή άνασκαφή περιέλαβε μέρος τής διανοιγομένης όδοΰ εις μή
κος 126 μ., άρχόμενον αμέσως προς Β. τής όδοΰ Πίνδου καί τερματιζό- 
μενον εις άπόστασιν 50 μ. περίπου από τής όδοΰ Β. ’Ηπείρου.

Ένταΰθα εις βάθος 1.70 μ. από τής αρχικής επιφάνειας τοΰ κήπου, 
εις τον όποιον άνήκεν ό χώρος, ήδη από τής μεσαιωνικής εποχής, άπεκα- 
λύφθη ή αρχαία οδός, παρ’ αυτήν δέ καί λείψανα τών οικοδομημάτων, 
τών κειμένων επί τής δυτικής οικοδομικής γραμμής, σφζόμενα μέχρις ύψους 
μεγ. 1.85 μ. από τοΰ φυσικοΰ άργιλλώδους εδάφους, επί τοΰ οποίου εδρά
ζονται.

Πρόκειται περί τοΰ προσθίου μέρους οικήσεων — ή καί τίνος δημοσίας 
ίσως οικοδομής—πλησίον τής διασταυρώσεως τής όδοΰ προς τήν οδόν Πίν
δου, κατεσκευασμένων, κατά τήν πρόσοψιν διά κανονικών καί καλώς είργα- 
σμένων πωροπλίνθων, κατά δέ τά εσωτερικά διαμερίσματα διά κατά τό 
μάλλον ή ήττον ακανόνιστων πωροπλίνθων, αί όποίαι διασφζουν λείψανα 
«πομπηιανών» κονιαμάτων.

Τό κατώτερον μέρος τών έν λόγιρ τοίχων ανάγεται εις τήν ελληνιστι
κήν τουλάχιστον εποχήν — τά εντός τοΰ 1954 βαθέως άνασκαφέντα τμήματα 
ένεφάνισαν διατεταραγμένα τά παρακείμενα στρώματα — Ινφ άνω ot τοίχοι
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έχουν άνακατασκευασθή μεταγενεστέρως, κατά πάσαν πιθανότητα μετά τινα 
τών καταστρεψάντων τήν πόλιν σεισμών, διά τοϋ άρχικοΰ προφανώς υλι
κοί, τό όποιον έχρησίμευσεν ωσαύτως καί διά σημαντικός μεταβολάς τοΰ 
παλαιού σχεδίου τών οικοδομών.

Είκ. 1. Ή άποκαλυφ'θ’εΐσα αρχαία οδός μετά τών άνωτέρων όδοστρωμάτιον
κατά τον τομέα α'.

Τό πλάτος τής όδοϋ εις τον τομέα τοΰτον διεπιστώθη μόνον μέχρι 
3.90 μ. από τής δυτικής οικοδομικής γραμμής. Περαιτέρω δεν κατέστη δυ
νατόν νά εξακρίβωσή ή έκτασις τής όδοΰ Α., ενεκα πλήρους άλλοιώσεως 
τοΰ χώρου από τής πλευράς ταυτης, προξενηθείσης υπό παλαιότερον εκτε-
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λεσθέντων αρδευτικών καί όίλλων αγροτικών έργων. Οΰτω δεν κατέστη δυ
νατόν νά διαπιστωθή και τό από Α. δριον τοΰ άνδηρωτοϋ πεδίου, επί τοΰ 
οποίου φαίνεται δτι έκειτο ή οδός είς τον τομέα τοϋτον επίσης, ως καί εις 
τον τομέα β' (βλ. κατωτέρω).

Ή οδός ήτο έστρωμένη διά πεπιεσμένης άργιλλώδους γης («άσπρό- 
πηλα»), περιεχούσης άμμον, θαλασσίους χάλικας («σαβοϋραν»), άσβεστον, 
δστρακοκονίαμα, λεπτήν λατύπην εκ πώρου, έτι δέ όστρακα αγγείων κ. ά.

Τοιαϋτα στρώματα, πάχους 0.20 μ. περίπου, διακρίνονται καί άλλα

Είκ. 3. Άρχικώς κρυπτός οχετός οι
κίας εντός τοΰ ανώτερου οδοστρώμα

τος τοΰ τομεως α'.

υπό τό άνώτατον, αντιστοιχούντο προφανώς εις διαφόρους έπισκευάς τής όδοϋ.
Κατά διαστήματα ή οδός διακόπτεται υπό μικρών εγκαρσίων προς 

αυτήν οχετών, άρχικώς κρυπτών, έκκινούντων εκ τών οικοδομημάτων τής 
δυτικής πλευράς (είκ. 3). Ή από Α. άπόληξις τών οχετών δεν δΰναται νά 
διαπιστωδή, ένεκα τής σημειωθείσης άλλοιώσεως τοΰ χώρου.

Τό άνασκαφέν μέρος τής όδοΰ εις τον τομέα τούτον εμφανίζει, εις 
άπόστασιν 85.30 μ. από τής όδοΰ Πίνδου, υψομετρικήν διαφοράν κατά τό 
μήκος' αί οίκοδομαί τοΰ βορειοτέρου τμήματος εδράζονται 1 μ. βαθΰτερον 
τών νοτιωτέρων οικοδομών. Ό τρόπος άντιμετωπίσεως τής διαφοράς ταύ- 
της θέλει άποτελέσει άντικείμενον έξετάσεως κατά τήν συνεχιζομένην έρευ
ναν. Όμοίως θέλει έξετασίίή καί ή ακριβής σχέσις προς τήν εξεταζομένην

Είκ. 2. Είς βάβ-ος σκαφή τής όδοΰ παρ’ 
οικοδομήν τοΰ τομέως α-.
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οδόν άλλων, καθέτων προς αυτήν, έμφανισθεισών κατά την άνασκαφήν.
Διαρκούσης τής τελευταίας περιόδου μέρος τοΰ πλάτους τής όδοΰ 

είχε καταπατηθή υπό των ιδιοκτητών των παρακειμένων οικοδομών.
Βορειότερον δεν έπεξετάθη ή άνασκαφή εις τον τομέα τοϋτον, διότι 

τα λείψανα ένεφανίζοντο περισσότερον διατεταραγμένα και βαθυτερον μόνον 
ενιαχού σιρζόμενα. 'Ως εκ τοότου ή συνέχισις τής άνασκαφής κατά τό προς 
την οδόν Β. Ηπείρου μέρος τοΰ τομέως άπήτει την διάνοιξιν μεγάλων λάκ
κων, συνεπαγομένων, πλήν τών άλλων, πλήρη δυσχέρανσιν τής επικοινω
νίας τών παροικούντων προς την έν λόγιρ αρτηρίαν.

2. Τομενς β'. Ουτος εύρίσκεται νοτιώτερον τοΰ τομέως α'., μεταξύ 
τής όδοΰ Χειμάρρας (Ρ13) και τής όδοΰ Πίνδου (Ρ5). Ένταΰθα ή έξε- 
ρευνωμένη οδός άνεσκάφη κατά τό 1954 εις μήκος 58 μ., άρχόμενον από 
ήρειπωμένης οικίας, κείμενης επί τής όδοΰ Χειμάρρας, ήτοι εις άπόστασιν 
70 μ. από τοΰ κεντρικοΰ άξονος τής όδοΰ ταΰτης.

Ήρευνήθη κυρίως τό δυτικόν μέρος τής αρχαίας όδοΰ, τό δε ανατο
λικόν έξητάσθη μόνον διά τάφρων, κατά διαστήματα, προς διαπίστωσιν 
τής έκτάσεως καί τής καταστάσεως τής όδοΰ από τής πλευράς ταυτης.

Εις τον εν λόγιο τομέα ή έρευνα παρουσιάζει πρόσθετον ενδιαφέρον,
διότι αμέσως παρά τό άνασκαφέν τμήμα τής όδοΰ, προς Α. άπεκαλΰφθη-
σαν κατά τό 1952 τά λείψανα τών οικημάτων, τά σημειωθέντα ως κείμενα 
εις τον «Συνοικισμόν Εργατοϋπαλλήλων» ι.

Τό επίπεδον εδράσεως τών οικημάτων τούτων, χρονολογουμένων του
λάχιστον από τοΰ 2ου π. X. μέχρι τοΰ 2ου μ. X. αίώνος, κεΐται βαθυτε- 
ρον τοΰ άνωτέρου επιπέδου τής έξερευνωμένης όδοΰ, διότι αυτή εύρίσκετο 
επί άνδηρωτοΰ πεδίου.

Σημειωτέου ότι ή άνδηρωτή διαμόρφωσις διατηρείται, μετά τών φυ
σικών ως εκ τής έπιχώσεως αλλοιώσεων, μέχρι σήμερον, τοΰτο δέ απο
τελεί μίαν ακόμη επιβεβαίωσιν τής άλλαχοΰ έκφρασθείσης ΰποθέσεως, περί 
αναγωγής εις την άρχαίαν διαίρεσιν τών εντός τής συγχρόνου πόλεως καί
ιδία κατά τό δυτικόν μέρος υπαρχόντων άφθονων ανδήρων, μετά προσ-
ανατολισμοΰ προς τά κυρία σημεία τοΰ όρίζοντος.

Ή έπιβεβαίωσις αυτή επαυξάνει την αξίαν τών έν λόγφ διαμορφώ
σεων ως στοιχείων άποκαταστάσεως τοΰ σχεδίου καί τής έν γένει μορφής 
τής αρχαίας 'Ρόδου.

Καί εις τον τομέα τοΰτον ή οδός έμφανίζει ανάλογα προς τά ανωτέρω 
σημειωθέντα οδοστρώματα, μετά παρεντιθεμένων πήλινων υδραυλικών σω- 1

1 Αύτ. σ. 9 έξ. Πρβ. L. MorriconE, Annuario SIA, XXVII-XXIX, σ. 359
ύπ. 2.
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ληνώσεων (είκ. 4), δμοιαι των οποίων απεκαλΰφθησαν καί εις to βορειό- 
τερον μέρος τοΰ τομέως α'.

Τό διαπιστωθέν πλάτος τής όδοΰ εις τον τομέα β', έξικνοΰμενον μέ
χρι πέρατος τοΰ άνδηρου, επί τοΰ οποίου δεν απεκαλΰφθησαν λείψανα κτι- 
σμάτων από Α., είναι 16 μ. περίπου. Έκ τοΰτου συνάγεται δτι ή οδός 
άνήκεν εις τήν κατηγορίαν τών πλατειών, ως είναι άλλωστε φυσικόν, ένεκα 
τής σημειωθείσης ήδη σημασίας της από συγκοινωνιακής άπόψεως.

Ή ετέρα τών μέχρι τοΰδε άποκαλυφθεισών πλατειών τής πόλεως 
(Ρ31), βαίνουσα επίσης από Β. 
προς Ν. υπό τήν ρωμαϊκήν της 
μορφήν, έχει πλάτος 10.30 μ., εις 
τό όποιον παλαιότερον προσετί- 
θετο, κατά πάσαν πιθανότητα, καί 
χώρος καταληφθείς τελικώς υπό 
τών στοών, αί όποΐαι επλαισίουν 
τήν οδόν τής ρωμαιοκρατίας

’Από τής δυτικής πλευράς 
τής έξερευνωμένης όδοΰ, από τής 
οποίας ύπήρχον οικοδομαί, δια
σώζονται κατά χώραν λίαν μετα
γενέστεροι μόνον τοίχοι, κατεσκευ- 
ασμένοι διά παλαιού ύλικοϋ. Παρά 
τό νοτιοδυτικόν πέρας τοΰ σκάμ
ματος δμως απεκαλΰφθησαν έν 
μέρει τα θεμελια τής μεγάλης αρ- ργικ ± Τμήμα τής όδοΰ κατά τον τομέα β', 
χαιας οικοδομής, κείμενης επί -τής μετά τοΰ ανώτερου οδοστρώματος, σωληνώ- 
κανονικής οικοδομικής γραμμής. σεων καί οπών δένδρων.
Τής οικοδομής ταΰτης δεν ήτο δυ
νατή προς τό παρόν ή άποκάλυψις, ένεκα τής ύπάρξεως υπέρ αυτήν οικι
ακών τινών κατοικουμένων.

Τό λοιπόν άνασκαφέν μέρος τής αρχαίας όδοΰ δεν διασψζει επί τής 
οικοδομικής γραμμής τοίχον, διακρίνεται δμως παρά τό πέρας τών οδο
στρωμάτων σαφώς ή έδρα διαλυθέντος τοίχου, ό όποιος άνήκεν εις τήν 
πρόσοψιν οικοδομημάτων ή καί εις περίβολον ίσως, σχετιζόμενον προς τήν 
σημειωθεΐσαν μνημειώδη οικοδομήν.

Άξιοσημείωτον είναι προς τοΰτοις δτι προ τοΰ έν λόγφ τοίχου άπε- 
καλΰφθησαν όπαί είς τά οδοστρώματα, διαμ. 0.20-0.30 μ., αί όποΐαι όφεί-

ΙΙΑΕ 1952, σ. 572 έξ.
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Είκ. 5. Κάτοψις καί τομαί τής έξερευνηθείσης σπηλαιώδους κατασκευής.
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λονται, κατά πάσαν πιθανότητα, εις δένδρα ευρισκόμενα παρά τήν παρυ
φήν τής όδοΰ (είκ. 4).

Αί λεπτομέρειαι τής δλης έρεύνης θά παρασχεθούν εις τήν έπομένην 
έκθεσιν, μετά τήν περάτωσιν τής συνεχιζόμενης άνασκαφικής εργασίας και 
των καταρτιζόμενων σχεδιογραφημάτων.

Β'. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΓΙΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

α'. Έξερεύνησις σπηλαιώδους κατασκευής. (Εϊκ. 5 - 6). Ό αμέ
σως προς Ν. τού τεμένους τού Ιίυθίου ’Απόλλωνος χώρος, ένθα έξετε- 
λέσθη ή άνακοινουμένη έρευνα, πλάτους 100 μ. περίπου, ϊσου, προς τό 
ήμισυ τού μεγάλου βασικού μέ
τρου τής διαιρέσεως τής αρχαίας 
'Ρόδου, διατηρεί εις άρίστην κα- 
τάστασιν τήν εις άνδηρωτά πεδία 
αρχικήν του διαμόρφωσιν. Έπι 
πλέον τά πεδία ενταύθα παρου
σιάζουν κανονικώτερον τού συνή
θους σχηματισμόν, ως εκ των δια- 
στάσεών των δέ και τού διαχωρι
σμού των διά καλώς κατεσκευα- 
σμένων αναλημμάτων, τοίχων ή 
κατατομών βράχων, παρέχουν τήν 
έκτΰπωσιν δτι άπετέλουν τεμένη ή 
άλλα αυτοτελούς μνημειακής δια- 
μορφώσεως μέρη τού συνόλου.

ΕΙδικώτερον τό νότιον ήμισυ 
τού εν λόγο) χώρου, καθοριζόμε- 
νον από Ν. μέν υπό δρομίσκου, συμπίπτοντος προς τήν άνωτέραν άποληξιν 
τής αρχαίας οδού Ρ 18 α, από Α. υπό δρομίσκου, ύπερκειμένου τής κλειτύος 
τού σταδίου, ό όποιος άντικατέστησεν ϊσως άρχαίαν επίσης οδόν, από Β. δε 
καί Δ. υπό κατατομών βράχων, συμπληρουμένων διά μεγάλων πωροπλίν
θων, διαχωρίζεται κατά μήκος (Α-Δ) εις τρία ίσα πεδία 50x 50 μ. πε
ρίπου, άποτελοΰντα ωσαύτως κανονικά μέρη τής διαιρέσεως τού συνόλου.

Εις τάς εϊρημένας κατατομάς τών βράχων, τάς πλαισιούσας τον χώ
ρον από Β. καί Δ., υπάρχουν λίαν ένδιαφέρουσαι κανονικαί ορθογώνιοι 
Ισοχαί, κόγχαι καί ιδίως σπηλαιώδεις κατασκευαί, άποκεκαλυμμέναι καί μή, 
αί όποιαι ερμηνεύονται συνήθως ώς τάφοι.

Τρεις τών κατασκευών τούτων, άνήκουσαι εις τον δυτικόν τών εν λόγιρ

Είκ. 6. Ή είσοδος τοΰ σπηλαίου πρό 
τής έξερευνήσεως.
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τριών σχηματισμών, κατά τον τελευταΐον πόλεμον έχρησίμευσαν διά τάς 
άνάγκας αντιαεροπορικής πυροβολαρχίας, έδρευούσης παρά την θέσιν, ύπο- 
στασαι αλλοιώσεις και βλάβας. Έπί πλέον ή μία εξ αυτών, ή οποία άπε- 
τέλεσε τό άντικείμενον τής παροΰσης έρεΰνης, έσκαμμένη εντός τοΰ βράχου 
τοϋ καθορίζοντος τον σχηματισμόν από Β., ύπέστη κα'ι τάς συνέπειας έκρή- 
ξεως παρ’ αυτήν βόμβας ή άλλου βλήματος. Τοΰτο συνετέλεσεν εις την μέ- 
χρις επικίνδυνου βαθμοΰ έπιδείνωσιν τής καθιζήσεως τοΰ άποσπασθέντος 
προσθίου μέρους τοΰ σπηλαίου, ή οποία πιθανώς ειχεν αρχίσει προηγου
μένως. Σημειοΰται σχετικώς οτι και άλλα μεγάλα μέρη τών παρακειμένων 
βράχων έχουν καταρρεΰσει παλαιότερον, διότι οί βράχοι οΰτοι είναι κρο
καλοπαγείς, μάλλον χαλαράς συστάσεως, προς τοΰτοις δέ εδράζονται επι- 
φανειακώς έπί μαλακών γεωλογικών στρωμάτων.

Ή ΰφισταμένη ανάγκη λήψεως τών απαραιτήτων μέτρων διά την 
διάσωσιν τοΰ μνημείου ήγαγεν εις την προηγουμένην μελέτην τών λεπτο
μερειών τής κατασκευής, προς αποφυγήν άλλοιώσεως τής αρχικής του μορ
φής, ως επίσης καί τήν συναφή άνασκαφικήν έξερεύνησίν του, διότι τό 
σπήλαιον δεν ήτο πλήρως άποκεκαλυμμένον.

Κατόπιν τής έξερευνήσεως ταυτης κατέστη δυνατή ή λήψις τοΰ εις 
εικόνα 5 παρεχομένου σχεδιογραφήματος.

Συγκεκριμένους άνεσκάφη εντός τοΰ προσθίου μέρους τοΰ σπηλαίου 
ή ύπάρχουσα έπίχωσις μέχρις 0.80-1 μ. ύπέρ τό έκ πεπιεσμένων θρυμμά
των πωρολίθου δάπεδον. Εις τό ό'πισθεν μέρος άπεβλήθη έπίχωσις ύψους 
0.50 μ., έκ τής δλης δέ κατασκευής καθηρέθησαν αί στρατιωτικοί προσθήκαι.

Έξωτερικώς, ένθα ή έπίχωσις ήτο μεγαλυτέρα, άνεσκάφη παρά τήν 
πρόσοψιν τοΰ μνημείου καί τών παρακειμένων κατασκευών τής κατα
τομής τάφρος μήκους 15.50x8 μ. εις βάθος 1.60 μ. από τής σημερινής 
έπιφανείας.

Συμπληρωματικώς προς τό παρεχόμενον σχεδιογράφημα σημειοΰνται έν 
σχέσει προς τό μνημεΐον τά εξής:

Άμφοτέρων τών παραστάδων τής εισόδου διασώζεται τό κατώτερον 
μέρος, διατηροΰν τό κονίαμα καί έξωτερικώς. Τής δυτικής παραστάδος δια
σώζεται καί τό άνώτερον μέρος μετά τοΰ έπικράνου από τής έσωτερικής 
πλευράς. ’Έξω, ένθα τό έπίκρανον φαίνεται ότι διεμορφοΰτο, κατά τό πλεΐ- 
στονδιά κονιάματος, λείψανα μόνον τών γλυφών διατηρούνται έπί τοΰ βράχου.

Ώς προς τους δωρικούς κίονας τής προσόψεως διακρίνεται σαφώς έπί 
τοΰ στυλοβάτου ή περιφερής θέσις έδράσεως τοΰ άνατολικοΰ, διαμ. 0.40. 
Ή αντίστοιχος θέσις τοΰ Ιτέρου κίονος δεν άνεζητήθη, σημειωθέντος τού
του κατ’ αναλογίαν προς τον ανατολικόν' διότι από Δ. διατηρείται έπί τοΰ 
στυλοβάτου τοίχος, διά τοΰ οποίου άπεφράγη ή πρόσσψις τοΰ σπηλαίου,
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δτε είς εποχήν λίαν μεταγενεστέραν προφανώς, φαίνεται δτι τοϋτο έχρησί- 
μευσεν ως κατοικία, δεν εκρίθη δέ προς τό παρόν απαραίτητος ή πλήρης 
καθαίρεσις τοΰ τοίχου.

Μετά τών ευρημάτων τής προ τοΰ σπηλαίου άνασκαφείσης τάφρου, 
ή οποία περιείχε πλεΐστα τεμάχια αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών, άνηκόν- 
των, κατά πάσαν πιθανότητα, εις παρακείμενα οικοδομήματα, συγκαταλέγε
ται και ήκρωτηριασμένον πώρινον δωρικόν κιονόκρανου, συμφυές προς τό 
ανώτατου μέρος τοΰ άρραβδώτου κορμοΰ τοΰ κίονος. Τό κιονόκρανου 
τοΰτο είχε μετατροπή είς βυζαντινόν επίθημα, χρησιμοποιηθέν προφανώς 
εις οικοδομήν τής εποχής ταύτης, τής οποίας και άλλα, ασαφή είσέτι λεί
ψανα, διασώζονται παρά τό σπήλαιον.

Ώς έκ τοΰ μεγέθους και τής τεχνοτροπίας του τό εν λόγφ δωρικόν 
κιονόκρανου είναι λίαν πιθανόν δτι άνήκεν είς ένα τών κιόνων τοΰ 
σπηλαίου.

’Αμέσως υπέρ τό επιστυλίου υπάρχει επί τής εξωτερικής επιφάνειας 
τοΰ μνημείου εντομή βάθους 0 20 μ. καί ύψους 0.32 μ., εκτεινόμενη καθ’ 
δλην τήν πρόσοψιν. “Ενεκα τής θέσεως καί τών διαστάσεάιν της ή εντομή 
αυτή φαίνεται δτι έχρησίμευσε προς ένθεσιν τρίγλυφου, ιδιαιτέρως είργα- 
σμένου επί λίθου καταλληλότερου προς τοΰτο τής κροκαλοπαγούς επιφάνειας 
τοΰ βράχου τής προσόψεως, καλυφθέντος τελικώς τοΰ συνόλου διά κονιά
ματος.

Ή φθορά τής επιφάνειας τοΰ βράχου καί αϊ αλλοιώσεις, προξενη- 
θείσαι έπ’ αυτής κατά τάς μεταγενεστέρας χρήσεις τοΰ σπηλαίου, δέν επι
τρέπουν τήν συναγωγήν βεβαίων συμπερασμάτων εν σχέσει προς τον τρό
πον άπολήξεως τής προσόψεως υπέρ τό τρίγλυφον.

Ή καλή ποιότης τής δλης εργασίας καταφαίνεται κυρίως είς τά πλη
ρέστερου διατηρούμενα μέρη τοΰ προσθίου διαμερίσματος τοΰ μνημείου, 
τό όποιον ήτο πλήρως ώρθογωνισμένον καί μετ’ επιφανειών απολύτως ορι
ζοντίων καί κατακορΰφων. Τό πλεΐστον τών τοίχων διασφζει είσέτι τό 
φαιόν προς ροδόχρουν κονίαμα, άνευ δηλώσεως πλίνθων, διά τοΰ όποιου 
έκαλΰπτετο καί ή οροφή. Πλαστικώς διεμορφοΰτο ταινία μόνον έπιστέφουσα 
τούς τοίχους έν συνεχεία προς τό επιστύλιου τής εισόδου, ή οποία άνω άπέ- 
ληγεν εις ιωνικόν κυμάτιον.

Είς τό μέσον τών πλαγίων τοίχων τοΰ προσθίου διαμερίσματος 
υπάρχουν αί εις τά σχεδιογραφήματα δηλούμεναι κόγχαι, πλαισιούμε- 
ναι δι’ αναγλύφου ταινίας, όμοιας προς τήν πλαισιοΰσαν καί τήν εσωτε
ρικήν θύραν.

Ή θύρα αυτή, από τής πλευράς τοΰ οπισθίου διαμερίσματος, εμφα
νίζει επί τοΰ κατωφλιού καί ανωφλιού 0.04 μ. βάθους εντομήν, πλάτους
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0.21 μ., προοριζομένην προς ένθεσιν ξυλίνου, κατά πάσαν πιθανότητα, πλαι
σίου των θυροφύλλων.

Ίο οπίσθιον διαμέρισμα τοΰ μνημείου δεν παρουσιάζει τουλάχιστον 
ίχνη κονιάματος η άλλης τίνος διακοσμήσεως. Ή υποτιθέμενη μόνον βά- 
σις τής ελαφρώς καμαρωτής οροφής δηλοΰται διά μικράς προεξοχής των 
πλαγίων τοίχων.

Ή σχεδόν εύθύγραμμος κατατομή των κυματίων τής διακοσμήσεως 
τοΰ προσθίου διαμερίσματος, τα όποια είναι λεπτά καί κομψά, άλλα μετά 
προφανούς κλασσικιστικής διαθέσεως κατεσκευασμένα, άγει εις τήν χρονο- 
λόγησιν τοΰ μνημείου κατά τήν υστέραν ελληνιστικήν εποχήν, προς τήν 
οποίαν συμφωνεί καί ή μορφή τοΰ άποδοθέντος εις αυτό κιονοκράνου.

Έν σχέσει προς τον χαρακτήρα τοΰ μνημείου παρατηροΰνται τά 
εξής: Μόνος ό τόπος τής διμεροΰς σπηλαιώδους κατασκευής μετ’ άνοικτοΰ, 
έν εΐδει προδόμου Ιν παραστάσι, τοΰ προσθίου μέρους, εμφανιζόμενος 
κατά τήν έν λόγφ έποχήν παραλλήλως εις ιερά καί είς τάφους, δεν δύνα- 
ται νά άποτελέση σταθεράν βάσιν προς άπόδοσιν τοΰ μνημείου είς εκατέ- 
ραν των κατηγοριών.

Ή μορφή άφ° ετέρου τοΰ καμαροσκεποΰς οπισθίου διαμερίσματος 
συσχετίζει τήν κατασκευήν προς τά ταφικά μνημεία, ένφ ή θέσις της έντός 
τών ορίων τής πόλεως έπιβάλλει τον αποκλεισμόν τής ερμηνείας της ώς 
κοινοΰ τουλάχιστον, ήτοι ως στερουμένου λατρευτικής τίνος διά τήν πόλιν 
σημασίας τάφου. Διότι, παρά τον κατά τό παρελθόν χαρακτηρισμόν δια
φόρων άποκαλυφθεισών κατασκευών έντός τής περιοχής τής πόλεως ως τα- 
φικών μνημείων, έξ οΰδενός βεβαίου στοιχείου συνάγεται δτι έγίνοντο 
πράγματι ταφαί έντός τής περιοχής ταυτης.

Πολύ δλιγώτερον, ώς έκ τούτου, θά ήδΰνατο νά ύποτεθή ότι επετρέ- 
πετο ή ταφή είς τό μνημειωδέστερον διαμεμορφωμένον μέρος τής άκροπό- 
λεως, είς τό οποίον περιελαμβάνετο ή θέσις τοΰ έξερευνηθέντος σπηλαίου.

Εναντίον τής περί τάφου εκδοχής βαρύνει προς τούτοις καί ή μή 
άνεύρεσι,ς έντός τοΰ μνημείου κατασκευής τίνος έκ τών κατά κανόνα έμφα- 
νιζομένων είς τούς τάφους τών νεκροπόλεων τής 'Ρόδου, ώς είναι αί βά
σεις ή αί κογχαι προς τοποθέτησιν τών σαρκοφάγων, αί κλΐναι, αί κόγχαι 
προς ένθεσιν τεφροδόχων κτλ.

Άντιθέτως υπάρχουν, ώς εΐδομεν, είς τό πρόσθιον μέρος αί κόγχαι, 
αί όποΐαι ώς έκ τοΰ σχήματος καί τοΰ μεγέθους των είναι προφανές ότι 
προωρίζοντο δι’ άγαλμάτια. ’Ανάλογοι κόγχαι άπαντοΰν καί είς ταφικά 
μνημεία αλλαχοΰ' εις την Ροδον όμως, προς τό παρόν είναι γνωσταί, επί 
τής άκροπόλεως ίδίςι, μόνον έκ τοΰ μεγάλου νυμφαίου καί εξ άλλων θέ
σεων καθαρώς λατρευτικοΰ χαρακτήρος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:38 EEST - 18.237.180.167



Ίωάννου Δ. Κοντή : ‘Ανασκαφικαί έρευναι εις την πόλιν τής Ρόδου (IV) 351

Εις μικράν, επί παραδείγματι, άπόστασιν προς Α. τοΰ έρευνηθέντος 
σπηλαίου υπάρχει τοιαΰτη κόγχη επι τής κατατομής τοΰ βράχου, κατασκευα- 
σθεΐσα άναμφιβόλως προς ένθεσιν άγαλματίου θεότητός τίνος, είς δέ την 
αμέσως προς Δ. τοΰ σπηλαίου τούτου έτέραν μονομερή σπηλαιώδη δια- 
μόρφωσιν τής κατατομής, ή οποία, ώς έκ τοΰ σχήματος και μεγέθους της δεν 
ήτο δυνατόν νά άποτελή τάφον, διασψζεται, αμέσως έναντι τοΰ ανοίγματος 
τής εισόδου υψηλά, κόγχη, προοριζομένη άναμφιβόλως προς ενθεσιν τοΰ 
αγάλματος τής θεότητος, ή οποία έλατρεύετο εντός τής κοιλότητος ταΰτης. 
Τό κάτω μέρος τής κόγχης έχει καταστροφή υπό των στρατιωτών.

Άπό άπόψεως διαρρυθμίσεως τοΰ χώρου ή έξετασθεΐσα σπηλαιώδης 
κατασκευή, ως έχει άποκαλυφθή ήδη, έν συνδυασμώ προς τάς παρακειμέ- 
νας ομοιογενείς καί λοιπάς διαμορφώσεις τής κατατομής των βράχων, είναι 
λίαν σημαντική, διότι είναι προφανές δτι αΰται έχρησίμευσαν διά την άρ- 
θρωσιν τών πλευρών τών ανωτέρω περιγραφέντων τεμενοειδών σχηματι
σμών. 'Η έξερεύνησις τοΰ περιεχομένου εις τούς σχηματισμούς τούτους χώ
ρου θέλει άποκαλύψει ασφαλώς λείψανα τών εντός αυτών υπαρχόντων κτι- 
σμάτων, είς τά όποια φαίνεται δτι άνήκον τα κατά την άνασκαφήν άνευ- 
ρεθέντα άφθονα αρχιτεκτονικά τεμάχια.

Έκ τών μέχρι τοΰδε γνωστών περί τής διαρρυθμίσεως τής άκρο- 
πόλεως τής 'Ρόδου υπό την τελικήν της μορφήν, προκύπτει δτι αυτή συνετε- 
λέσθη κυρίως άπό τής άνοικοδομήσεως τής πόλεως μετά τον σεισμόν τοΰ 
226 π. X. μέχρι τέλους περίπου τής 1ης π. X. εκατονταετηρίδος, παρέχει 
δ' ώς έκ τούτου σαφώς είσέτι τάς εκφάνσεις τών τεχνοτροπιών, αί όποΐαι 
ΐσχυσαν κατά την εποχήν ταύτην.

Παν νέον στοιχεΐον προστιθέμενον είς την γνώσιν τής διαμορφώσεως 
ταύτης ενισχύει την ήδη έκφρασθεΐσαν πεποίθησιν περί τής ιδιαιτέρας 
σπουδαιότητος τής ροδιακής άκροπόλεως, ώς διατηρούσης άφθονα λείψανα 
άποκεκαλυμμένα καί μή, επαρκή διά την σπουδήν τής έπενεργείας επί τήν 
διάταξιν τοΰ χώρου τών έν λόγφ τεχνοτροπιών, αί όποΐαι είναι κυρίως 
γνωσταί έκ τής μελέτης τής γενομένης είς άλλους τομείς τής άρχαίας 
τέχνης.

Είδικώς ώς προς τήν τάσιν προς γραφικότητα, ή οποία κυριαρχεί 
είς τήν περιοχήν τής έφετινής έρεύνης, παρατηρεΐται δτι αυτή έμφανίζεται 
καί άλλαχοΰ επί τής άκροπόλεως, ύποτεταγμένη πάντοτε έντός τών ορίων, 
τά όποια έθετεν ή ίπποδάμειος διαίρεσις τοΰ συνόλου τής πόλεως. Μετά 
μεγαλυτέρας ελευθερίας ή τάσις αΰτη έκδηλοΰται έκτος τής πόλεως, είς τάς 
νεκροπόλεις, είς τάς οποίας, κατά τήν έν λόγφ εποχήν, ποικιλοτρόπως χρη- 
σιμοποιοΰνται οί βράχοι ώς στοιχεία διαμορφώσεως, εις σπηλαιώδεις καί 
άλλας κατασκευάς, άναγομένας κυρίως εις μικρασιατικά καί άπώτερα πρω-
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τότυπα, συντεθειμένος δμως υπό πνεΰμα ελαφρός γραφικότητος.
Ή συμπλήρωσις τής έξερευνήσεως τής άκροπόλεως καί τών νεκροπό

λεων τής 'Ρόδου, εν συνδυασμφ προς τήν δημοσίευσιν τών αποτελεσμάτων 
τών προ μακροϋ χρόνου έκτελεσθεισών σχετικών άνασκαφών, θέλει παρά
σχει από πολλών πλευρών ενδιαφέρουσαν εικόνα τοϋ σπουδαιοτάτου τοΰτου 
κέντρου ιδία ως προς τής διασταύρωσιν τών ποικίλων καλλιτεχνικών ρευ
μάτων τής εϊρημένης εποχής.

β'. ’Αρχαιολογική τοπογράφηαις τής άκροπόλεως. Μέχρι τής πε- 
ρατώσεως τής τοπογραφήσεως τής 'Ρόδου υπό τοΰ Ιταλικού Στρατιωτικού 
Γεωγραφικού ’Ινστιτούτου, κατά τό 1924, τήν βάσιν τών σχεδιογραφημά
των τής πόλεως άπετέλεσεν ό ύπ’ αριθμόν 1637 χάρτης τοΰ Βρεττανικοΰ 
Ναυαρχείου, έκ τοϋ οποίου έλήφθη τό σχεδιογράφημα τό παρασχεθέν υπό 
τοϋ C. Τ. Newton εν συνεχεία δέ καί υπό άλλων άσχοληθέντων περί 
σχετικών θεμάτων.

Έν τφ μεταξύ κατηρτίσθη υπό τοϋ A. Gabriel τό σχέδιον τής με
σαιωνικής 'Ρόδου, παρεσχέθη δ’ ύπ’ αυτού καί ενδιαφέρον μικρόν σχέδιον 
τής περιοχής ολοκλήρου τής πόλεως 2.

Ή τοπογράφησις τοΰ είρημένου ινστιτούτου εχρησίμευσε διά τον κα
ταρτισμόν τοϋ συστηματικού ρυμοτομικού σχεδίου τής 'Ρόδου, επί ενός δέ 
τών ύπ’ αυτού έκτυπωθέντων χαρτών έσημειώθησαν υπό τού R. U. Inglieri 

κατά τό 1936 καί τά αρχαία λείψανα *. Ή τελευταία αυτή εργασία, ως 
προς τό μέρος τής πόλεως, είναι λίαν χρήσιμος, άλλ’ ελλιπής καί διά τήν 
εποχήν τής δημοσιεύσεώς της, προσέτι δέ καί μετά τινων άνακριβειών.

Κατά τον τελευταΐον πόλεμον κατηρτίσίίη υπό τής αγγλικής στρατιω- 
κής υπηρεσίας χάρτης τής 'Ρόδου, εις τον όποιον αΐ αναπόφευκτοι άτέ- 
λειαι τών παλαιοτέρων σχεδίων διωρθώθησαν σημαντικώς διά τής χρήσεως 
αεροπορικής φωτογραφίας τής περιοχής τής πόλεως.

Έπί τοϋ χάρτου τούτου, ως επίσης καί επί τής έν λόγφ φωτογρα
φίας, έγινεν ή επεξεργασία τοΰ ανωτέρω μνημονευθέντος προκαταρτικοϋ 
διαγράμματος τών αξόνων τών αρχαίων οδών τής 'Ρόδου.

’Από τής έγκαταστάσεως τών ελληνικών αρχών εις τήν Δωδεκάνησον 
ήρχισε νέα τοπογράφησις τής πόλεως υπό τών τεχνικών υπηρεσιών τοΰ 
κράτους, άποσκοποΰσα κυρίως εις τήν βελτίωσιν τοΰ ρυμοτομικού σχεδίου. 
Ή εργασία αύτη, τής οποίας μέγα μέρος έχει περατωθή, εμφανίζεται πλη- * 1

1 Travels and Discoveries in the Levant I, πίν. IV.
! La Cit£ de Rhodes I, a. 3, είκ. 3.
1 Carta archeologica dell’Isola di Rodi (Foglio Citta).
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ρεστέρα και λόγφ τής βοηθητικής χρήσεως των παλαιοτέρων χαρτών και 
αεροπορικών φωτογραφιών.

'Ως είναι φυσικόν εις τάς ανωτέρω τοπογραφήσεις και τον καταρτι
σμόν τών οικείων χαρτών, καίτοι οΰτοι περιλαμβάνουν στοιχεία πολύτιμα 
από αρχαιολογικής άπόψεως, δεν κατεβλήθη ιδιαιτέρα φροντις διά την ση- 
μείωσιν τών αρχαίων λειψάνων. 11ρό παντός ουδόλως επεδιώχΟη ή επαρ
κής και ακριβής σημείωσις τών άφθονων στοιχείων, τά όποια ή νεωτέρα 
πόλις διατηρεί εκ τής πολιοδομικής διαμορφώσεως τής αρχαίας. Είναι δέ 
τά στοιχεία ταΰτα λείψανα τοΰ ρυμοτομικού συστήματος, άνδηρωταί καί 
άλλαι διατάξεις στενώς σχετιζόμεναι προς τό σύστημα τούτο, α? όποΐαι δΰ- 
νανται νά συμβάλουν τά μέγιστα είς τόν σχηματισμόν εϊκόνος τής έπιπεδο- 
γραφικής και λοιπής διαθέσεως τής πόλεως, αναλήμματα, λείψανα τού ύδρευ- 
τικοϋ και αποχετευτικού συστήματος κ.λ.π.

Ή σπουδαιότης τών στοιχείων τούτων είναι προφανής, προκειμένου 
μάλιστα περί πόλεως, ως ή 'Ρόδος, οικουμένης, ή οποία δεν δύναται, ώς 
έκ τούτου, νά άνασκαφή εν συνόλφ. Είναι δέ γνωστόν δτι ή διαμόρφωσης 
τής 'Ρόδου, θεωρουμένη κατά τήν αρχαιότητα ώς τυπικόν δείγμα εφαρμο
γής τού ιπποδαμείου τρόπου, ενδιαφέρει αμέσως τήν έν γένει ιστορίαν τής 
πολιοδομίας.

Τήν ανάγκην τής άνευ αναβολής ύποτυπώσεως τών έν λόγιο στοι
χείων, τά όποια δυστυχώς εξαφανίζονται καθημερινώς, ένεκα τής άνα- 
πτύξεως τής συγχρόνου πόλεως, κατανοήσασα ή 'Αρχαιολογική Εταιρεία 
ένέκρινε κατ' αρχήν τήν άπαιτουμένην δαπάνην προς βαδμιαίαν συμπλή- 
ρωσιν από αρχαιολογικής άπόψεως τής συνεχιζομένης νέας τοπογραφήσεως 
τής πόλεως.

Κατά τό 1954 συνετελέσθη τό πρώτον μέρος τής εργασίας ταύτης, 
τό όποιον συνίστατο είς τήν λήψιν τών αναγκαίων στοιχείων προς καταρ
τισμόν τοπογραφικού σχεδίου τής άκροπόλεως έξ αρχής. Διότι ή έκτασις 
αΰτη, ή οποία άπετέλει κατά τήν αρχαιότητα ένιαΐον σύνολον μετά τής 
άλλης πόλεως, δεν περιελήφθη εις τήν τοπογράφησιν τών τεχνικών υπη
ρεσιών, ως εΰρισκομένη έκτος τοΰ σχεδίου τής συγχρόνου πόλεως.

ΙΙλήν τής έντός τού αρχαίου τείχους περιεχομένης έκτάσεως τοΰ ορο
πεδίου τής άκροπόλεως περιελήφιΤη εις τήν κατά τό 1954 γενομένην τοπο- 
γράφησιν καί σημαντικός χώρος από Ν. έκτος τού τείχους, άνήκων, έπί 
μέρους, εις άρχαίαν νεκρόπολιν κυρίως επειδή παρουσιάζει παλαιάν τεχνη
τήν διαμόρφωσιν τού έδάφους, άνάλογον προς τήν έντός τής πόλεως 
παρατηρουμένην, χρήσιμον δ’ ώς έκ τούτου προς σύγκρισιν.

'Η δλη έργασία, τελούσα υπό τήν έποπτείαν τού Τεχνικού Συμβού
λου τής 'Αρχαιολογικής ’Υπηρεσίας Δωδεκάνησου, Άρχιτέκτονος κ. Δ.

23
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Κατσάρη, έξετελέσθη διά ταχυμέτρου υπό πενταμελούς τοπογραφικοΰ 
συνεργείου, κατευθυνομένου υπό τού Τοπογράφου Μηχανικού κ. Γ. Σαρ- 
τζετάκη.

Κατ’ αυτήν ύπετυπώθη είς 8 πινακίδας επί διαφανούς χάρτου 0.60 x 
0.90 μ. υπό κλίμακα 1:500, έκτασις εν συνόλφ 650 στρεμμάτων. Έπρα- 
γματοποιήθησαν έν συνόλφ 2486 τοπογραφικαί στάσεις, εις μήκος όδεύσεως 
7257 μ. σημειωθέντων απάντων των ενδιαφερόντων στοιχείων τής τεχνη
τής και φυσικής διαμορφώσεως τής άκροπόλεως, μετά τών ενδιαφερόντων 
επίσης υψομέτρων.

Έλπίζεται δτι κατά τά επόμενα έτη θά καταστή δυνατή ή συνέχισις 
τής εργασίας διά τής συμπληρώσεως τής τοπογραφήσεως είς την κάτω πά
λιν, προς έγκαιρον σημείωσιν τών είς αυτήν διατηρούμενων αρχαιολογικών 
στοιχείων, παρά τάς υφιστάμενος σχετικάς δυσχερείας, κυρίως ένεκα τής 
αριθμητικής άνεπαρκείας τών είς τήν 'Ρόδον ειδικών τεχνικών, έναντι ιδία 
τού πλήθους τών έπειγούσης φύσεως έργων, τά όποια έκτελούνται εις τήν 
Δωδεκάνησον.

Σημειούται προς τούτοις ενταύθα δτι κατά τό 1954 άντεγράφησαν, δα
πάνη τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, επί διαφανούς χάρτου 92 πινακίδες 
περιέχουσαι ποικίλα οχεδιογραφήματα τμημάτων τον άρχαίου υδραγω
γείου της 'Ρόδου, τά όποια περιλαμβάνονται καί είς τό σύγχρονον ύδραγω- 
γεΐον. Τών σχεδιογραφημάτων τούτων, τά όποια μετά μεγάλης έπιμελείας 
κατηρτίσθησαν υπό τής ιταλικής τεχνικής υπηρεσίας, κατά τήν κατασκευήν 
τού υδραγωγείου, ή πληρέστερα σειρά υπάρχει εις τό γραφεΐον τού’Οργανι
σμού 'Υδρεύσεως τής πόλεως, χρησιμεύουσα διά τάς άνάγκας του.

Ή αντιγραφή τής σειράς ταύτης έγινε φροντίδι τού διευθύνοντος τον 
’Οργανισμόν 'Υδρεύσεως πολιτικού μηχανικού κ. Θ. Παπαθανάση, είχε δέ 
ως σκοπόν τήν διασφάλισιν τού εν λόγφ υλικού, τό όποιον είναι πολύ
τιμον διά τήν επιστήμην, λαμβανομένου ύπ’ ό'ψιν μάλιστα δτι πολλά τών 
ύποτυπωθέντων τμημάτων τού άρχαίου υδραγωγείου δεν είναι πλέον προσιτά 
προς Ιξέτασιν.

Τά επί διαφανούς χάρτου αντίγραφα θά παραμείνουν είς τό άρχεΐον 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήλιοτυπίαι δέ τής σειράς εις τό ’Αρχαιολο
γικόν "Ιδρυμα Δωδεκανήσου.

Γ'. ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Ή όχύρωοις τοΰ μεγάλου λιμένος. (ΓΙίν. I, είκ. 7-8). Συνεπλη- 
ρώθη ή έξερεύνησις τού τμήματος τού άρχαίου τείχους τού μεγάλου λιμέ
νος, τό όποιον ειχεν άποκαλυφθή από τού προηγουμένου έτους, μεταξύ
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τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος και τοϋ νοσοκομείου τής 'Αγίας 
Αικατερίνης, προς Ν. τοΰ ίπποτικοΰ τείχους.

Κατά τούς τελευταίους μήνας τοϋ 1954 άνεσκάφη τό δυτικώτερον 
μέρος τοΰ τμήματος, εις μήκος 26 μ. από τοΰ προηγουμένως άποκαλυφθέν- 
τος πεταλοειδοΰς πύργου, μέχρι τοΰ είρημένου νοσοκομείου, παρά το όποιον 
έσταμάτησε κατ’ ανάγκην ή άνασκαφή. Οΰτω τό σΰνολον τής άποκαλυφ·θεί
σης όχυρώσεως άνήλθεν είς 85 μέτρα.

ΕΙκ. 7. Ή βάσις τοϋ πεταλοειδούς πύργου μετά τήν άπομάκρυνσιν των πέριξ χωμάτων.

Είς άπόστασιν 12.60 μ. από τοΰ πεταλοειδοΰς πύργου άπεκαλύφθη 
πύλη, πλάτους 3.33 μ., τής οποίας ή ΰπαρξις ΰπετέθη εις τήν προηγουμέ- 
νην έκθεσιν, ένεκα τής ασυνήθους στροφής τοΰ προσώπου τοΰ πύργου 
προς τό εσωτερικόν τής πόλεως, δυναμένης νά ερμηνευθή ως έκ τής ανάγ
κης ΰπερασπίσεως παρακειμένης εισόδου. Ή θέσις τοΰ πύργου προς τα 
αριστερά τοΰ εισερχομένου διά τής πύλης, αντί τής κανονικής προς τά δε
ξιά, οφείλεται ασφαλώς είς ειδικούς, αγνώστους προς τό παρόν λόγους, 
σχετιζομένους προς τήν διαμόρφωσιν τής όχυρώσεως ενταΰθα.

Τής πύλης διατηρείται κατά χώραν ό κατώτερος δόμος των τειχω- 
μάτων, έδραζόμενος επί κοίτης άποκεκομμένης επί τοΰ βράχου, ή όποια
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συνεχίζεται, δι’ ίσοπεδώσεως τοΰ εδάφους, και πέραν της εξωτερικής γραμ
μής τοϋ τείχους.

Τοΰ μεταξύ τής πύλης και τοΰ πύργου τείχους διατηρείται, επί μέ
ρους, ή νότιος πλευρά μέχρι δύο δόμων (συν. ύψ. 1 μ.) διακρίνεται δε 
σαφώς και ολόκληρος ή κοίτη επί τοϋ βράχου, εκ τής όποιας συνάγεται 
μετ’ ασφαλείας δτι τό πλάτος τοϋ τείχους είς την βάσιν του ήτο 4-4.10 
μέτρα' δσον δηλαδή τό πλάτος τοΰ ανατολικού μέρους τής άνασκαφείσης 
οχυρώσεως προ τής διαπλατύνσεως, περί τής οποίας έγινε λόγος εις την 
προηγουμένην έκθεσιν.

Εϊκ. 8. Τό δυτικώτερον άποκαλυφθέν τμήμα τοϋ τείχους τοΰ μεγάλου λιμένος.

Τοΰ προς Δ. τής πύλης τείχους διασο)ζεται ή νότιος πλευρά εις τρεις 
δόμους (συν. ύψ. 1.30 μ.), όπισθεν των οποίων τό εσωτερικόν τής κατα
σκευής άπετέλει κανονικώς τετμημένος βράχος, τοΰ αύτοϋ ύψους προς την 
διασφζομένην νότιον πλευράν. Τής βορείου πλευράς είς τό άνασκαφέν μι
κρόν μέρος παρά την πύλην υπάρχει μόνον ή άποκεκομμένη επί τοΰ βρά
χου κοίτη, ή οποία είναι εύρυτέρα τής άπαιτουμένης τοΰ έλλείποντος εξω
τερικού προσώπου τοΰ τείχους' εκ τούτου συμπεραίνεται δτι ή μεγαλυτέρα 
ϊσοπέδωσις τοΰ βράχου, ή οποία συνεχίζεται καί πέραν τοϋ άνασκαφέντος 
μέρους υπό την έπίχωσιν, έχρειάσθη διά κατασκευήν τινα σχετιζομένην προς 
την παρακειμένην πύλην. Τό πλάτος τοΰ τείχους, συμπεριλαμβανομένης καί 
τής έλλειπούσης βορείου πλευράς, φαίνεται δτι ήτο ενταύθα περί τά 4.40 μ.

Νέα χρονολογικά στοιχεία δεν περιείχοντο είς την λίαν διατεταραγμέ- 
νην έπίχωσιν τοϋ άνασκαφέντος τμήματος. “Αξιόν σημειώσεως σχετικώς είναι
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δτι παρά τήν πύλην, μεταξύ των άνευρεθέντων ελληνιστικών καί τινων με
ταγενεστέρων αντικειμένων, ύπήρχον πολλά μελαμβαφή όστρακα κλασσικών 
αγγείων.

Πλήν των ανωτέρω άπηλλάγη ό πεταλοειδής πύργος από τών περι
βαλλόντων αυτόν χωμάτων καί κατέστη οΰτω δυνατή ή λήψις τής εις τήν 
είκ. 6 φωτογραφίας.

’Αμέσως παρά τό μεσαιωνικόν τείχος, μεταξύ αύτοΰ και τής όδοΰ 
Πινδάρου, ή οποία διέρχεται παρά τό άποκαλυφθέν άρχαΐον τείχος, ήρευ- 
νήθη ή δλη έκτασις διά δοκιμαστικών τάφρων, αί όποΐαι λείψανα μόνον 
τών κατά τον τελευταίου πόλεμον βομβαρδισθεισών ίπποτικών οίκίων άπέ- 
δωκαν, ούδέν δέ ίχνος παλαιοτέρας χρήσεως τοϋ χώρου, ό όποιος εύρίσκετο 
εκτός τής άνασκαφείσης όχυροόσεως τοΰ λιμένος.

Εγγύτερον τοΰ αρχαίου τείχους δεν ήτο δυνατή ή έκτέλεσις δοκιμών 
ένεκα τής σημειωθείσης διελεύσεως παρ’ αυτό τής όδοΰ Πινδάρου.

'Οπωσδήποτε υπενθυμίζεται δτι καί κατά τήν εποχήν τής πολιορκίας 
τοΰ Δημητρίου εις τήν θέσιν ταύτην, ή οποία, ως έσημειώθη ήδη, φαίνε
ται δτι εύρίσκετο εις τό έπίκεντρον τοΰ άγώνος τής πρώτης περιόδου τοΰ 
πολέμου, έκτος τοΰ τείχους τοΰ λιμένος βράχοι μόνον ύπήρχον, ως μαρτυ
ρεί ρητώς ό Διόδωρός (XX, 87.1) όμιλών περί άποκρούσεως τών έπιτεθέν- , 
των στρατιοιτών τοΰ Δημητρίου: σννήργει δε τ,οϊς έκ τής πόλεως ή τον 
παρά τό τείχος τόπου τραχύτης, πολλών καί μεγάλων πετρών κατά τό συνε
χές κείμενων παρά τήν οικοδομήν έξω τοϋ τείχους.

Αί δοκιμαστικοί σκαφαί πράγματι μόνον βράχους άπεκάλυψαν ύπό 
τά θεμέλια τών βομβαρδισθέντων ίπποτικών οικημάτων' φαίνεται δ’ ως έκ 
τούτου δτι ή βραχώδης παραλία, ή οποία ύπήρχε παρά τό ίπποτικόν τεί
χος προ τής κατασκευής τοΰ νεωτέρου περί τό τείχος εξωτερικού δρόμου, 
έξετείνετο κατά τήν αρχαιότητα καί εντεύθεν τής γραμμής τοΰ τείχους τού
του, τής άπεχούσης περί τά 40 μ. από τοϋ άποκαλυφθέντος αρχαίου τείχους.

δ', εκ της νεκροπολεως της ΡΟΔΟΥ

Κατά τήν διάρκειαν τής παρούσης άνασκαφικής περιόδου άνευρέθη 
εις τήν νεκρόπολιν τής Άκανδιάς ή εις τήν είκ. 9 άπεικονιζομένη επιτύμβιος 
στήλη, τής όποιας τήν δημοσίευσιν, μετά τών λοιπών γλυπτών, τών είσ- 
αχθέντων εις τό Μουσειον τής 'Ρόδου εσχάτως, άνέλαβεν ό επιμελητής ’Αρ
χαιοτήτων κ. Γ. Δοντάς, ύπηρετών κατά τον χρόνον τής άνευρέσεώς της 
εις 'Ρόδον καί συνεργαζόμενος εις τήν άνασκαφήν. Παρατίθεται πρόχειρον 
σημείωμα τοΰ έν λόγιο έπιμελητοΰ περί τής στήλης.

Επιτύμβιος στήλη άπό τήν Άκανδιάν (ύπό Γ. Σ. Δοντά). (Είκ. 9).
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Επιτύμβιος στήλη έκ μαρμάρου λευκού προς τεφρόχρουν. Μέγιστον ύψος 
στήλης μέ την βάσιν και τό άνθέμιον 0.917, πλάτος τής στήλης άνω (άνευ 
τοΰ αετώματος) 0.423, πλάτος τής στήλης κάτω (άνευ τής βάσεως) 0.478. 
πλάτος τής βάσεως κάτω 0.555 πάχος μέγιστον βάσεως κάτω 0.170, πλά
τος τής προεξοχής επί τής οποίας πατεΐ ό νέος 0.045, μήκος 0.425, πάχος

εμπρός 0.01. Τό κεντρικόν ά- 
κρωτήριον τοΰ αετώματος άπο- 
τελεΐται έξ ανθεμίων αναστρο
φών φύλλων και δΰο διπλών 
βλαστοσπειρών κάτωθεν αυτού. 
Τά πλάγια ακρωτήρια (εν μέ- 
ρει άποκεκρουμένα) αποτελούν
ται και αυτά έξ ανθεμίων μέ 
ανάστροφα φύλλα. Τό κέντρον 
τοΰ τυμπάνου κοσμεί άσπίς. 
Τό οριζόντιον γεΐσον άποτελεϊ- 
ται έκ ταινίας λοξής κατατομής 
κάτω, ιωνικού κυματίου εις τό 
μέσον και άλλου κοίλου άνω. 
Τής παραστάσεως λείπουν τό 
άνω μέρος τοΰ προσώπου και 
τμήμα τοΰ αριστερού, σταθε
ρού σκέλους.

Έπι κίονος μέ δωρικόν 
κιονόκρανον, λήγοντος δ'μως κά
τω εις βάσιν, στηρίζεται λεπτός 
νέος, ένδεδυμένος α) χιτωνίσκον 
μέ βραχείας χειρίδας και έζω- 
σμένον εις τά ισχία και β) χλα- 

Είκ. 9. ’Επιτύμβιος στήλη έκ τής νεκροπόλεως μυδα, η οποία πορποΰται επι 
τής Άκαντιάς. τού δεξιού ώμου καί, διερχο-

μένη προ τοΰ λαιμού, πίπτει 
ό'πισθεν εις εύρεΐαν επιφάνειαν. Τήν άναπέτασιν αυτήν τής χλαμύδος προ- 
καλεΐ ή κίνησις τής αριστερός χειρός, ή οποία στηρίζεται εις τό ισχίον (μέ 
τά τρία δάκτυλα).

Εις τήν προτεταμένην δεξιάν χεΐρά του ό νέος κρατεί κράνος, προς 
τό όποιον βλέπει μέ θλΐψιν (κίνησις τής κεφαλής). Ό νέος στηρίζεται εις 
τό αριστερόν σκέλος, ένφ τό δεξιόν είναι κεκαμμένον και διέρχεται όπισθεν 
τού αριστερού. Ό δεξιός πους διέρχεται πάλιν προ τού αριστερού.
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Ή εργασία τών διακοσμητικών μερών τής στήλης είναι μάλλον αδρά, 
τής μορφής δμως ή εργασία, αν και δχι τόσον πολύ λεπτομερής, είναι 
πολύ καλή καί «δροσερά».

Ή κίνησις τής χειρός κρατούσης κράνος είναι παλαιόν μοτίβον εις 
τήν τέχνην, άπαντα ήδη επί αγγειογραφιών αρχαϊκής εποχής, συνεδέετο δε 
άρχικώς μέ τήν έξοδον τοΰ πολεμιστοϋ (βλ. π.χ. Wrede, Krieger’s Ausfahrt 
in der archaisch - griechischen Kunst, AM, 1916, σελ. 221 κέ. βλ. πίν. 
XX, 29. - Bdschor, Kriegertum in der Parthenonzeit, εΐκ. 38.-Kirsten, 
Zur Athena Lemnia, Festschrift Schweitzer, σελ. 166, κέξ ), συν τφ χρόνφ 
δμως προσέλαβε νεκρικόν χαρακτήρα (διά τήν σημασίαν τής κινήσεως εις 
τήν Λημνίαν Άθηνάν βλ Buschor, έ. ά. σελ. 17) επί πολλών αγγείων 
τού 5ου αί. (Kirsten, αυτόθι, σελ. 171), δπως λ. χ. επί τής ωραίας λευ
κής ληκύθου τών ’Αθηνών (Riezrer, Weissgrundige attische Lekythen, 
πίν. 36. - Buschor, έ. ά. είκ. 40).

Έδό) δμως τό ψυχικόν νόημα είναι διάφορον. Δεν είναι ή σχέσις 
τοΰ νεκρού οπλίτου προς τό αγαπητόν πρόσωπον, είναι ή σχέσις τούτου 
προς τό άγαπημένον άντικείμενον, τό άχρηστον πλέον κράνος.

'Ώς προς τήν καλλιτεχνικήν θέσιν τής στήλης πολλά στοιχεία συν
δέουν αυτήν μέ τήν αττικήν τέχνην καϊ τήν πραξιτέλειον παράδοσιν : ΙΙλήν 
τοΰ έν γένει σχήματος τής στήλης και τής μ ιρφής τών ανθεμίων, ή στά
σις τοΰ νέου ή οποία είναι συνήθης εις τά αττικά ανάγλυφα (Conze, 

Attische Grabreliefs, II, ·2, σποράδην), δπως λ.χ. τήν ωραίαν στήλην νέου εις 
Leyden (Dieporder, Die attischen Grabreliefs, σελ. 38-9) είναι συγγενε- 
στάτη δμως κυρίως μέ τήν στάσιν τοΰ Λυκείου ’Απόλλωνος τοΰ ΓΙραξιτέ- 
λους, δπως απεικονίζεται επι μερικών αθηναϊκών νομισμάτων τοΰ 1ου αί. 
π. X. (Rizzo, Prassitele, πίν. 119, άρ. 1 καί σελ. 79). Και ή στάσις τών 
ποδών δέν είναι είμή τονισμένη μίμησις τής στάσεως τών ποδών τοΰ 
’Απόλλωνος Σαυροκτόνου (αυτόθι, πίν. 59-62) καί τοΰ άναπαυομένου Σα- 
τύρου (αυτόθι, πίν. 48, 49, 53, 54), ενφ και ή δλη χάρις καί τρυφερό- 
της είναι σαφής Γΐραξιτέλειος χαρακτήρ.

Έν τούτοις ή στήλη δέν ανήκει εις τον 4ον π.Χ. αί. Ή μορφή τοΰ 
νέου δέν έχει πλέον τον ενιαίον, ρυθμικόν παλμόν τών Πραξιτελείων καί άλλων 
έργων τοΰ 4ου π.Χ. αί. Βασική αιτία είναι ή μετατροπή τής στάσεως καί 
ό τονισμός τής μιας πλευράς (αριστερόν σκέλος—αριστερά χειρ καί κίων).

Ή νέα στάσις αναφαίνεται ήδη εις τον 4ον π.Χ. αί., δπως λ.χ. τήν 
Δημοκρατίαν τοΰ νέου έκ τής αγοράς αττικού ψηφίσματος τοΰ 336 π X. 
κατά τής τυραννίδος (AJA. 1953, πίν. 29,7) ή ζ\ημοκρατία δμως κρατεί 
ακόμη τον ενιαίον, δυναμικόν παλμόν τοΰ 4ου αίώνος. Ό νέος τής Ροδια- 
κής στήλης μέ τήν «σπασμένην φόρμαν» του ανήκει μάλλον εις τήν πρώι
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μον ελληνιστικήν γενεάν τοΰ Δημοσθένους τοϋ Πολυεύκτου (βλ. Horn, 

Stehende weibliche Gewandstatuen in der hellenistischen Plastik, σ. 4-5), 
τοϋ Αίσχίνου (τελευταία όρθοτέρα χρονολόγησις υπό V. Pouesen, Portraits 
Grecs άρ. 25, σελ. 54, εις τό 280 π X. μέ τον Δημοσθένη και τον Όλυμ- 
πιόδωρον) κλπ.

Είναι γνωστόν, ότι κατά τάς άρχάς τοΰ 3ου π. X. αΐ., οί υιοί τοΰ 
Πραξιτέλους Τίμαρχος και Κηφισόδοτος είργάσθησαν εις την Κώ διά τά 
ανάγλυφα τοΰ βωμοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ (μεταξύ 285 καί 280, BiEber, Jahrb. 
1923-24, σελ. 271' βλ. και Bieber, Sculpture of the Hellenistic Age, σελ. 
20-1). Ή έπίδρασις όμως τοΰ Πραξιτέλους έπεξετάθη καί εις την Ρόδον, 
όπως άποδεικνΰουν έργα άνευρεθέντα επί τής νήσου καί επί τής γειτονι
κής Χάλκης (Bieber, Sculpture, σελ. 124-5).'Ότι αρκετοί 'Αθηναίοι καλλι- 
τέχναι είργάζοντο εις την Ρόδον τον 3ον π.Χ. αί. μαρτυροΰν αί έπιγραφαί 
(Διοπείθης, Πείθανδρος, Άρχέστρατος, Διονυσόδωρος' βλ. Lindos, II, 1, 
σελ. 51) μερίς δ’ αυτών ασφαλώς άνήκεν εις τον Πραξιτέλειον κύκλον.

Πάντως ή στήλη δεν είναι έργον ’Αθηναίου, άλλ’ εντοπίου τεχνίτου : 
α) Ή στήλη στερείται τής αΰστηράς τεκτονικής μορφής τών αττικών στη
λών. Οΰτω λείπουν αί πλάγιαι παραστάδες τοΰ συνήθους ναϊδιοσχήμου τύ
που τών αττικών στηλών τοΰ 4ου π.Χ. αί., τό κεντρικόν άκρωτήριον είναι, 
έν σχέσει προς τό αέτωμα, δυσαναλόγως μέγα, τέλος ή ανάγλυφος παράστα- 
σις πατει επί ειδικής, προεξεχούσης πλακός, αντί νά χρησιμοποιήται προς 
τοΰτο τό κάτω μέρος τής στήλης. Κατ’ αυτόν τον τρόπον επιτυγχάνεται ή 
πλήρης ανεξαρτησία τής παραστάσεως έναντι τής στήλης, ή οποία τίθεται 
είς εντελώς δειπερεύουσαν μοίραν καί χάνει την πραγματικήν υπόστασίν 
της (βλ. Weickert είς Zur griechischen Grabstele, Festgabe A. v. Salis, 

σελ. 150).
β) Ό καθαρώς «’ιωνικός» χαρακτήρ τοΰ έργου είναι έκδηλος τόσον 

εις τήν ρευστότητα καί τήν έλλειψιν οίασδήποτε σαφοΰς γραμμής, όσον καί 
τήν μεγάλην τρυφερότητα καί απαλότητα τών επιφανειών (βλ. Pfuhl, Spat- 
ionische Plastik, Jahrb. 1935 σελ. 9 κ.ε. ’ιδίως σελ. 11). (Γ.Σ.Δ).

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΝΤΗΣ
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