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1.1 Η Ρόδνο ζήκεξα 

 

Ζ Ρφδνο, κε έθηαζε 1398km
2 

, κεγαιχηεξν κήθνο 77 ρηι. θαη κεγαιχηεξν 

πιάηνο 37 ρηι.,  είλαη ην κεγαιχηεξν λεζί ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ην ηέηαξην ζε 

έθηαζε λεζί ηνπ Αηγαίνπ αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο, ελψ ν πιεζπζκφο ηεο 

αλέξρεηαη ζε 163.476 θαηνίθνπο. Βξίζθεηαη πεξίπνπ 460 ρηιηφκεηξα λνηηναλαηνιηθά 

ηεο Αζήλαο θαη 18 ρηιηφκεηξα λνηηνδπηηθά ηεο Σνπξθίαο. Ζ πφιε ηεο Ρφδνπ είλαη 

πξσηεχνπζα ηνπ νκψλπκνπ λεζηνχ θαη ηνπ λνκνχ Γσδεθαλήζνπ. Σν επξχηεξν 

Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ (Γήκνο Ρνδίσλ, Ηαιπζνχ θαη 

Καιιηζέαο) έρεη κφληκν πιεζπζκφ 118.358 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2001), ελψ ν 

Γήκνο Ρνδίσλ ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ππνινγίδεηαη φηη έρεη πεξίπνπ 98.000 θαηνίθνπο. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

απνγξαθή σζηφζν ε πφιε ηεο Ρφδνπ έρεη επίζεκα 53.709 θαηνίθνπο θαη είλαη ε 

κεγαιχηεξε πφιε ζην Αηγαίν πέιαγνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 1.1 Υάξηεο ηεο Ρφδνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82_%28%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
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Ζ Ρφδνο είλαη ν πην ειηφινπζηνο ηφπνο ζηελ Δπξψπε εθφζνλ έρεη θαηά κέζν 

φξν 300 κέξεο ιηαθάδαο ην ρξφλν.  Παηξίδα ελφο απφ ηα εθηά ζαχκαηα ηνπ θφζκνπ 

θαη έλαο απφ ηνπο ηνπξηζηηθφηεξνπο πξννξηζκνχο ηεο Διιάδαο, φπνπ θηινμελεί 

κέρξη θαη 100.000 ηνπξίζηεο εκεξεζίσο θαη 1.250.000 επηζθέπηεο ην ρξφλν. Σν λεζί 

είλαη θπξίσο νξεηλφ κε έληνλε βιάζηεζε θαη πεδηάδεο. Ζ Ρφδνο έρεη κία πνιχ 

πινχζηα αξρηηεθηνληθή παξάδνζε πνπ απνηειείηαη απφ έλα αλάκηγκα  Μεζαησληθψλ, 

Δλεηηθψλ, Βπδαληηλψλ, Σνχξθηθσλ θαη ληφπηαο αξρηηεθηνληθήο. Ζ κνλαδηθή 

πξσηεχνπζα ηεο Ρφδνπ, ε πφιε ηεο Ρφδνπ, βξίζθεηε εληφο θαη εθηφο ησλ ηεηρψλ ελφο 

θαινδηαηεξεκέλνπ θάζηξνπ πνπ ρηίζηεθε απφ ηνπο Ησαλλίηεο Ηππφηεο θαη πνπ 

απνηειεί έλα απφ ηα ηειεηφηεξα δείγκαηα κεζαησληθήο αξρηηεθηνληθήο. Σν λεζί 

απνηειείηε απφ ηνπο παξαθάησ Γήκνπο: 

o Γήκνο Ρφδνπ (53.709) 

o Γήκνο Αξραγγέινπ (7.779) 

o Γήκνο Αηηαβχξνπ (3.225) 

o Γήκνο Αθάληνπ (6.712) 

o Γήκνο Ηαιπζνχ (10.107) 

o Γήκνο Καιιηζέαο (10.251) 

o Γήκνο Κακείξνπ (5.145) 

o Γήκνο Ληλδίσλ (3.633) 

o Γήκνο Νφηηαο Ρφδνπ (4.313) 

o Γήκνο Πεηαινχδσλ (12.133) 

 

 

1.2 Η παιηά πόιε ηεο Ρόδνπ ζήκεξα 

 

Ζ παιηά πφιε ηεο Ρφδνπ ζήκεξα είλαη έλα κέξνο ην νπνίν ηζνξξνπεί 

αλάκεζα ζηνλ κεζαίσλα θαη ηελ ζεκεξηλή επνρή κε κεγάιε επηηπρία. Δίλαη κία 

νινδψληαλε πνιηηεία 583 η.ρικ. (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεηρψλ θαη ηεο Σάθξνπ) κε 

πεξίπνπ 6.000 θαηνίθνπο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηα ίδηα αλαζηεισκέλα θηήξηα 

πνπ δνχζαλ νη Ηππφηεο ηνπ Αγ. Ησάλλε πξηλ απφ 6 αηψλεο. Γηαηεξεί αλαιινίσην ην 

κεζαησληθφ ραξαθηήξα θαη ην ρξψκα ηεο κε ηα πέηξηλα ηδησηηθά θαη δεκφζηα θηήξηα, 

ηνπο ζηελνχο ιηζφζηξσηνπο δξφκνπο, ηηο θακάξεο θαη ηηο αςίδεο, φια ηέιεηα 

δηαηεξεκέλα φπσο ήηαλ ηνλ 15ν αη. κ.Υ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ φιν ην 

νηθηζηηθφ ζχλνιν έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κλεκείν παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο θαη 

πξνζηαηεχεηαη απφ δηεζλείο ζπλζήθεο θαη νξγαληζκνχο (Unesco).  

Ζ είζνδνο ζηελ Μεζαησληθή Πφιε γίλεηαη απφ έμη κεγάιεο πχιεο θαη άιιεο 

κηθξφηεξεο. Οη Πχιεο απηέο είλαη: 

• Ζ Πχιε ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ζηα ΝΓ, πνπ θηίζηεθε ην 1441-42. 

• Ζ Πχιε Κνζθηλνχ ζηα Νφηηα. Ολνκάδεηαη θαη Κφθθηλε Πφξηα, επεηδή, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάδνζε, έγηλαλ εθεί ζθαγέο θαηά ηελ άισζε ηεο Ρφδνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο 

ην 1522. 

• Ζ Πχιε ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο πνπ βγαίλεη ζην Ληκάλη. Ζ χπαξμή ηεο είλαη 

γλσζηή απφ ηνλ 15ν αηψλα. 

• Ζ Θαιαζζηλή Πχιε (Porta Marina), ε σξαηφηεξε απ’ φιεο ηηο πχιεο. Κηίζζεθε ην 

1478 θαη βξίζθεηαη κπξνζηά ζην θεληξηθφ ιηκάλη. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B1%CE%B2%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%86%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CF%89%CE%BD
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• Ζ Πχιε ηνπ Αγίνπ Παχινπ ζηα βφξεηα, πνπ βγάδεη ζην Μαλδξάθη. 

Καηαζθεπάζηεθε ζηα κέζα ηνπ 15νπ αηψλα. Κνληά ηεο βξίζθεηαη ν γθξεκηζκέλνο 

πχξγνο ηνπ Naillac (Ναγηάθ), έλα εληππσζηαθφ έξγν ζπλνιηθνχ χςνπο 46 κέηξσλ. 

Κηίζζεθε ην 1396-1421 θαη γθξεκίζηεθε ην 1863, θαηά ηνλ ηζρπξφ ζεηζκφ. ήκεξα 

ζηέθεη κφλν ε βάζε ηνπ. 

• Ζ Πχιε ηεο Διεπζεξίαο. Απηή θαηαζθεπάζηεθε κεηαγελέζηεξα απφ ηνπο 

Ηηαινχο(ην 1924) θαη απνηειεί ηελ θχξηα είζνδν απφ ην Μαλδξάθη ζηελ Μεζαησληθή 

Πφιε (Πι. χκεο). 

Τπάξρνπλ αθφκα θαη άιιεο δεπηεξεχνπζεο Πχιεο, φπσο ε Πχιε ηεο 

Παλαγίαο αλάκεζα ζηε Θαιαζζηλή θαη ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, ε Πχιε – Πχξγνο 

ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ λφηηα ηεο Πχιεο ηεο Διεπζεξίαο θαη ε Πχιε ηεο Αξγάιινπ 

βφξεηα ηεο Θαιαζζηλήο Πχιεο, πνπ νδεγεί ζην Μνπζείν. 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1.2 Υάξηεο ηεο παιηάο πφιεο ηεο Ρφδνπ 
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1.3 ύληνκε Ξελάγεζε 

  

 Ξεθηλψληαο απφ ην Μαλδξάθη θαη πεξλψληαο ηελ Πχιε Διεπζεξίαο, ζηελ 

Πιαηεία χκεο, ην πξψην θηήξην πνπ αληηθξίδεη ν επηζθέπηεο είλαη ην Καηάιπκα ηεο 

Γιψζζαο ηεο Ωβέξλεο (15νο αη.), ζην νπνίν ζηεγάδνληαη ζήκεξα ππεξεζίεο ηεο 

Αξραηνινγίαο. ηελ ίδηα πιαηεία δεμηά βξίζθεηαη ην θηήξην ηεο Γεκνηηθήο 

Βηβιηνζήθεο, φπνπ κπνξεί λα ζαπκάζεη θαλείο έξγα ζχγρξνλσλ Διιήλσλ δσγξάθσλ. 

πλερίδνληαο θζάλεη ζηελ Πιαηεία Αξγπξνθάζηξνπ, ζην θέληξν ηεο νπνίαο 

βξίζθεηαη έλα παιαηνρξηζηηαληθφ βαθηηζηήξη κε κηα βξχζε ζην θέληξν ηνπ. ηελ 

πιαηεία Αξγπξνθάζηξνπ νξζψλεηαη έλα απφ ηα σξαηφηεξα θαη παιαηφηεξα θηήξηα 

ηεο Μεζαησληθήο Πχιεο ην παιηφ νπινζηάζην ησλ Ηππνηψλ φπνπ ζήκεξα ζηεγάδεηαη 

ην Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο ή Λανγξαθηθφ Μνπζείν. Γηα λα θχγνπκε απφ ηελ 

πιαηεία πεξλάκε θάησ απφ κηα κηθξή θακάξα, ε νπνία ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

ηελ είζνδνο ησλ νρεκάησλ ζηελ Μεζαησληθή Πχιε, βγαίλνπκε ζηελ Παλαγία ηνπ 

Κάζηξνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα βπδαληηλή εθθιεζία ηέρλεο ζηελ αξρή ηεο νδνχ 

Ηππνηψλ. Δίλαη ν κνλαδηθφο απζεληηθφο δξφκνο πνπ δηαζψδεηαη θαη πεξηιακβάλεη ηα 

ζεκαληηθφηεξα θηήξηα. 

Αθνινπζψληαο ηελ νδφ Ηππνηψλ αξηζηεξά είλαη ην «Νέν λνζνθνκείν» έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηαηα επξήκαηα ησλ αξραίσλ, ειιεληθψλ θαη ξσκατθψλ ρξφλσλ. 

Μηα κεγαιφπξεπε Πχιε πνπ βξίζθεηαη αλαηνιηθά ζηελ πιαηεία Μνπζείνπ νδεγεί 

ζηε κεγάιε απιή. 

ηε ζπλέρεηα δεμηά ηα θαηαιχκαηα ηεο Ηηαιίαο, Γαιιίαο, Πξνβεγθίαο θαη 

απέλαληη ηεο Ηζπαλίαο, ηέζζεξηο απφ ηηο έμη « γιψζζεο» φπσο ιέγνληαη κε ηα 

εκβιήκαηα ησλ ηδξπηψλ ηνπο (ηεο Αγγιίαο βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Μνπζείνπ). ην 

ηέινο ηεο νδνχ Ηππνηψλ κπαίλνπκε ζηελ αλαζηεισκέλε ζηνά, αξηζηεξά ν ρψξνο πνπ 

ήηαλ ν Άγηνο Ησάλλεο ηνπ Κνιιαθίνπ, πξνζηάηεο ησλ Ηππνηψλ θαη δεμηά νξζψλεηαη 

ην Παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ πνπ ρηίζηεθε γχξσ ζην 1350 θαη ρξεζίκεπε ζαλ 

θαηνηθία ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ αιιά θαη γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ηάγκαηνο.  

 

 

 

 

1.3.1 Σα αμηνζέαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνιιάθηνπ : 

 

 

Σν Παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ 

  

Δίλαη έλα νξζνγψλην θηήξην δηακνξθσκέλν γχξσ απφ κία κεγάιε απιή. 

Κηηζκέλν ζην βνξεηνδπηηθφ πςειφηεξν ζεκείν ηεο Μεζαησληθήο Πφιεο δεζπφδεη 

πάλσ απ’ απηήλ θαη ηα ιηκάληα ηεο. Άξξεθηα πάληα δεκέλν κε ηελ νρχξσζε, κεηείρε 

ελεξγά ζηελ άκπλα ηεο πφιεο θαη ήηαλ ην ηειεπηαίν θαηαθχγην ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

πεξίπησζε θαηάιεςεο ηνπ ππνινίπνπ νηθηζκνχ απφ ηνλ ερζξφ. Δίλαη βέβαην φηη ν 

ρψξνο φπνπ νξζψλεηαη ην Παιάηη νρπξψζεθε πξηλ θαηαιάβνπλ ηε Ρφδν νη Ηππφηεο. 

Οη εζσηεξηθνί ηνπ ρψξνη ήηαλ επηπισκέλνη κε μχιηλνπο ζξφλνπο θαη έδξαλα, κε 

ζθαιηζκέλα πάλσ ηνπο θνζκήκαηα πζηεξνγνηζηθήο ηερλνηξνπίαο. Τπήξραλ επίζεο 

μχιηλα εξκάξηα κε πνιχηηκα αγγεία θαη ηδάθηα καξκάξηλα. 
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Σν Παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ δελ ήηαλ κφλν ην δηνηθεηηθφ θέληξν ησλ 

Ηππνηψλ, αιιά θαη έδξα ηεο θνηλσληθήο θαη πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ηεο Ρφδνπ. Σελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ην 

Παιάηη ρξεζηκνπνηήζεθε σο θπιαθή, ρξήζε πνπ ζα δηαηεξήζεη θαη επί 

Ηηαινθξαηίαο, κέρξη ηελ επνρή πνπ απνθαζίζηεθε ε «αλαζηήισζε» ηνπ. 

Απφ ηνπο Σνχξθνπο εγθαηαιείπεηαη ζηελ ηχρε ηνπ θαη ζηγά - ζηγά θαηαξξέεη. 

Οη θαηά θαηξνχο κεγάινη ζεηζκνί ηεο Ρφδνπ ζπκπιήξσζαλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. Δλ 

ηνχηνηο δηαηεξνχζε ηελ παιηά ηνπ φςε, εμσηεξηθά ηνπιάρηζηνλ, κέρξη ηα κέζα 

πεξίπνπ ηνπ 19νπ αη. Σν ηειεησηηθφ θηχπεκα ην έδσζε ην 1856 ε έθξεμε ηεο 

ππξίηηδαο πνπ βξηζθφηαλ ζηα ππφγεηα ηεο γεηηνληθήο κε ην Παιάηη εθθιεζίαο ηνπ 

Αγ. Ησάλλε ηνπ Κνιιαθίνπ θαη απφκεηλε κφλν ην ηζφγεην ηνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο, ην 1937 ν ηειεπηαίνο Ηηαιφο 

θπβεξλήηεο ηεο Ρφδνπ Cesare Maria de Vecchi μεθίλεζε θαη νινθιήξσζε ηελ 

επηζθεπή θαη αλαζηήισζε ηνπ θηεξίνπ, δίλνληαο δηαθνξεηηθή εζσηεξηθή 

δηαξξχζκηζε πνπ λα εμππεξεηεί ηε ρξήζε ηνπ σο ζέξεηξν γηα ηνλ ίδην θαη άιινπο 

θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο.  

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1.3 Παιάηη Μεγάινπ Μαγίζηξνπ 
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Σν λέν Ννζνθνκείν ηωλ Ιππνηώλ (Αξραηνινγηθό Μνπζείν) 

 

Δίλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα δηαηεξεκέλα θηήξηα ηεο Ηππνηνθξαηίαο ρηηζκέλν 

δηαγσλίσο απέλαληη απφ ην Ναφ ηεο Παλαγηάο ηνπ Κάζηξνπ. ήκεξα, ζην θηήξην 

απηφ ζηεγάδεηαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ηεο Ρφδνπ. Δίλαη πνιχ πηζαλφλ φηη απηφ 

ην νίθεκα ήηαλ ε θαηνηθία ηνπ πξψηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ, ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ 

αη., πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ θηεξίνπ ηνπ Καζηέιιν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ, σο λνζνθνκείν, δείρλεη λα έρεη αιιάμεη αξγφηεξα, 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ Fabrizio del Carretto (1513 –1521), 

φπσο θαίλεηαη απφ ην νηθφζεκν πάλσ απφ ηελ είζνδν. Καηά ηε δηάξθεηα 

αλαζηήισζεο, νη Ηηαινί πξφζζεζαλ επάιμεηο ζηελ θνξπθή ηνπ θηεξίνπ, πνπ είλαη 

αξθεηά ηαηξηαζηέο ζε γεληθέο γξακκέο, παξφια απηά φκσο δελ ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηελ απζεληηθφηεηα ηνπο.  

 

 

 

Η νδόο Ιππνηώλ 

 

Δίλαη ν ζεκαληηθφηεξνο δξφκνο ηεο Μεζαησληθήο Πφιεο φπνπ, θαηά ηελ 

παξάδνζε, βξίζθνληαη ηα πεξηζζφηεξα θαηαιχκαηα. ηε δηάξθεηα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο πνιιά απφ ηα θηήξηα ηνπ δξφκνπ απηνχ αιινηψζεθαλ εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά – ηδηαίηεξα εθείλα πνπ βξίζθνληαλ ζην δπηηθφ άθξν ηνπ δξφκνπ, θνληά 

ζην Παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ. Κχξηα αηηία αιινίσζεο ή θαηαζηξνθήο ησλ 

ηειεπηαίσλ πξέπεη λα ήηαλ ε αλαηίλαμε ην 1856 ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγ. Ησάλλε, πνπ 

γεηηλίαζε άκεζα κε απηά. ηα ρξφληα ηεο Ηηαινθξαηίαο αθαηξέζεθαλ φιεο νη 

πξνζζήθεο πνπ είραλ γίλεη ζηελ Σνπξθνθξαηία, θαηεδαθίζηεθαλ ηα λεφηεξα ηεο 

Ηππνηνθξαηίαο θηήξηα θαη ζηε ζέζε ηνπο θηίζηεθαλ άιια ηππνηηθνθαλή. Παξά ηηο 

κεγάιεο θιίκαθαο επεκβάζεηο ησλ Ηηαιψλ, ην απνηέιεζκα αηζζεηηθά είλαη πάξα 

πνιχ θαιφ.  

 

 

 Δηθφλα 1.4 Σν Ννζνθνκείν ησλ Ηππνηψλ- Δμσηεξηθά Δηθφλα 1.5 Σν Ννζνθνκείν ησλ Ηππνηψλ- Δζσηεξηθά 
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Σν ζπίηη ηνπ πξίγθηπα Σδεκ ή Σδηηδίκ 

 

Βνξεηνδπηηθά ηεο Ηππνηψλ νξζψλεηαη έλα κεγάιν θηήξην φπνπ, ζχκθσλα κε 

ηε κνπζνπικαληθή παξάδνζε, θηινμελήζεθε απφ ην Μεγάιν Μάγηζηξν P. D’ 

Aubusson, ν εμφξηζηνο θαη δηεθδηθεηήο ηνπ ζξφλνπ, αδειθφο ηνπ νπιηάλνπ 

Βαγηαδήη, πξίγθηπαο Σδεκ ή Σδηηδίκ. Ζ πξνζπέιαζε ηνπ γίλεηαη απφ έλα ζηελφ 

δξνκίζθν, πνπ πεξλά θάησ απφ ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ θαηαιχκαηνο ηεο Γαιιίαο, πνπ 

είλαη απφ ηα πην εληππσζηαθά, κεγάια θαη σξαία θηήξηα ηεο κεζαησληθήο πφιεο.  

 

 

Σν Πξώην Ννζνθνκείν 

 

Απνηειεί ην κφλν δείγκα ηεο πξψηκήο αξρηηεθηνληθήο ησλ Ηππνηψλ, πξηλ ην 

1480 θαη δίλεη κία εηθφλα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνεγήζεθε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

ηέινπο ηνπ 15νπ θαη θπξίσο ηεο αξρήο ηνπ 16νπ αηψλα, κε ην εκθαλέο 

Αλαγελλεζηαθφ θαη έληνλν ζηξαηησηηθφ πλεχκα.  

 

 

Ο Ναύζηαζκνο 

 

ηε βνξεηνδπηηθή άθξε ηνπ Κνιιαθίνπ, ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο ηνπ 15νπ θαη 

ζηελ αξρή ηνπ 16νπ αη., ήηαλ εγθαηεζηεκέλνο ν Ναχζηαζκνο θαη ε Οπινζήθε ησλ 

Ηππνηψλ. Ζ ιεηηνπξγία φκσο ηνπ ρψξνπ απηνχ ζηελ Σνπξθνθξαηία θαη ζηελ 

Ηηαινθξαηία αιινηψζεθε αξθεηά. Απφ ηηο απνζήθεο πνπ αθνπκπνχζαλ ζην 

βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ηείρνπο έρεη ζσζεί κφλν κία θακαξνζθέπαζηε, κε ηα 

νηθφζεκα Μαγίζηξσλ. 

 

Δηθφλα 1.6 Ζ Οδφο Ηππνηψλ 
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1.3.2 Σα ζεκαληηθά θηήξηα ηεο Πόιεο  

 

Καζηειιάληα 

 

ην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο ζεκεξηλήο πιαηείαο Ηππνθξάηνπο πςψλεηαη 

έλα απφ ηα σξαηφηεξα αξρηηεθηνληθά κλεκεία ηεο Ρφδνπ, ε «Καζηειιάληα» πνπ 

ζηεγάδεη ην Ηζηνξηθφ θαη Λανγξαθηθφ Αξρείν Γσδεθαλήζνπ θαη ηε Γεκφζηα 

Βηβιηνζήθε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναπαξρείν 

 

ηε βνξηλή πιεπξά ηεο πιαηείαο Δβξαίσλ Μαξηχξσλ πςψλεηαη έλα δηψξνθν 

θηήξην, εμίζνπ σξαίν κε ην «θαηάιπκα» ηεο «γιψζζαο» ηεο Γαιιίαο θαη ηελ 

«Καζηειιάληα». Ο πεξηεγεηήο Rottiers πνπ πξψηνο ην πεξηγξάθεη θαη ην απεηθνλίδεη 

ζηηο ιηζνγξαθίεο ηνπ, ην νλφκαζε ιαζεκέλα Ναπαξρείν. Έρεη φκσο ππνζηεξηρηεί ε 

πηζαλφηεηα λα ήηαλ εδψ ε έδξα ηνπ νπλίηε κεηξνπνιίηε Ρφδνπ. Ζ νηθνδφκεζε ηνπ 

ρξνλνινγείηαη ζην ηέινο ηνπ 15νπ θαη ζηελ αξρή ηνπ 16νπ αη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1.7 Καζηειιάληα 

Δηθφλα 1.8  Ναπαξρείν 
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Αλεκόκπινη 

 

Κηήξηα πνιχ ζεκαληηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηε Μεζαησληθή Ρφδν ήηαλ νη 

αλεκφκπινη, πνπ πεξηέβαιιαλ ηελ πφιε θαη νξζψλνληαλ ζηνπο δχν κφινπο ησλ 

ιηκαληψλ. Κπιηλδξηθνί, θηηζκέλνη ζχκθσλα κε ην ηζφδνκν ζχζηεκα ηνηρνδνκίαο, 

ζηεγάδνληαλ κε μχιηλε, θσληθή ζηέγε, πνπ κπνξνχζε λα ζηξέθεηαη θαηά ηε βνχιεζε 

ηνπ κπισλά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πλένληνο αλέκνπ. Απηνί νη κχινη άιεζαλ 

ζηηάξη θαη πηζαλφλ νξηζκέλνη ρξεζίκεπαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ππξίηηδαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθθιεζίεο  

 

ηε Μεζαησληθή Πφιε ηεο Ρφδνπ ζψδνληαη 29 εθθιεζίεο. Τπνινγίδεηαη φηη 

ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αη., πξηλ νη Σνχξθνη θαηαιάβνπλ ην λεζί, πξέπεη λα έθηαλαλ 

ζπλνιηθά ηηο 35 σο 37. Δθηφο ησλ ηεηρψλ, κέζα ζηνπο θήπνπο πνπ πεξηέβαιιαλ ηελ 

πφιε , ππήξραλ αθφκα γχξσ ζηηο 23 εθθιεζίεο. Απφ ηηο εθθιεζίεο ηεο Μεζαησληθήο 

Πφιεο, γχξσ ζηηο επηά θηίζηεθαλ ζίγνπξα πξηλ απφ ηελ Ηππνηνθξαηία, φπσο ε 

Παλαγηά ηνπ Κάζηξνπ, ν Αγ. Φαλνχξηνο, ν Αγ.. Κσλζηαληίλνο θ.α.  

 

 

1.3.2.1 Κηήξηα Γπηηθνεπξωπαϊθώλ αξρηηεθηνληθώλ ηύπωλ  

 

Παλαγηά ηνπ Μπνύξγθνπ 

 

ην αλαηνιηθφ άθξν ηεο κεζαησληθήο πφιεο, ζηε ζπλνηθία ησλ Δβξαίσλ, 

είλαη νξαηά ηα εξείπηα δχν δπηηθνεπξσπατθνχ ηχπνπ εθθιεζηψλ : ηεο Παλαγηάο ηνπ 

Μπνχξγθνπ θαη ηεο Παλαγηάο ηεο Νίθεο. Απφ ηελ Παλαγηά ηνπ Μπνχξγθνπ 

δηαηεξνχληαη ζε φιν ηνπο ην χςνο νη ηξεηο αςίδεο ηνπ Ηεξνχ Βήκαηνο, ν δπηηθφο 

ηείρνο θαη ηα ιείςαλα παξεθθιεζηψλ. Δίρε κήθνο 30κ. πεξίπνπ (ρσξίο ηηο αςίδεο ηνπ 

Ηεξνχ Βήκαηνο) θαη πιάηνο 14κ. πεξίπνπ. Δίλαη πηζαλφ φηη δελ είρε εγθάξζην θιίηνο. 

Οηθνδνκήζεθε ζην ηέινο ηνπ 14νπ ή ζηελ αξρή ηνπ 15νπ αη. Ζ Παλαγηά ηεο Νίθεο 

θηίζηεθε πξνο ηηκήλ ηεο Παλαγηάο πνπ βνήζεζε ηνπο Ηππφηεο λα ληθήζνπλ ηνπο 

Σνχξθνπο ζηε κεγάιε πνιηνξθία ηνπ 1480. ήκεξα είλαη εληειψο θαηεζηξακκέλε 

θαη δηαθξίλνληαη κφλν θάπνηα ιείςαλα ησλ ζηαπξνζνιίσλ πνπ ηελ θάιππηαλ.  

Δηθφλα 1.9  Ηππνηηθνί Αλεκφκπινη Μαλδξαθίνπ 
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Δηθφλα 1.10 Παλαγία ηνπ Μπνχξγθνπ 

 

 

 

 

Αγ. Ιωάλλε ηνπ Κνιιαθίνπ 

 

Ζ κεγαιχηεξε, σξαηφηεξε θαη κεγαινπξεπέζηεξε απ’ ηηο εθθιεζίεο 

δπηηθνεπξσπατθνχ ηχπνπ ήηαλ ε εθθιεζία ηνπ Αγ. Ησάλλε ηνπ Κνιιαθίνπ, πνπ 

νξζσλφηαλ ζηα λφηηα ηνπ Παιαηηνχ ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ. Διάρηζηα ιείςαλα 

ηεο δηαθξίλνληαη ηψξα. Σν 1856 αλαηηλάρζεθε θαη θαηαζηξάθεθε εληειψο. Γεθάδεο 

κέηξα λνηηφηεξα, πάλσ ζην θαξδχ δξφκν ηεο αγνξάο, απνθαιχθζεθε πξφζθαηα ε 

γνηζηθνχ ηχπνπ εθθιεζία πνπ θαηά παξάδνζε ήηαλ νη Αγ. Απφζηνινη  
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1.3.2.2 Κηήξηα Βπδαληηλώλ αξρηηεθηνληθώλ ηύπωλ  

 

Παλαγηά ηνπ Κάζηξνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 1.11 Ζ Παλαγία ηνπ Κάζηξνπ 
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Ζ Παλαγηά ηνπ Κάζηξνπ πνπ ίζσο είλαη θαη ε αξραηφηεξε εθθιεζία απφ ηηο 

βπδαληηλέο, αλήθεη ζηνλ ηχπν ηνπ εγγεγξακκέλνπ ζηαπξνχ. Υξνλνινγείηαη 

ηνπιάρηζηνλ ζηνλ 11ν αη. θαη ήηαλ ε ειιεληθή κεηξφπνιε ηεο Ρφδνπ ζηε Βπδαληηλή 

πεξίνδν ηνπ λεζηνχ θαη ζηε Φξαγθνθξαηία έγηλε ιαηηληθή. Ζ νρχξσζε ηεο Ρφδνπ, 

παξνπζηάδεη γχξσ ζηα 1500, ζηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο, ηελ αθφινπζε δηάηαμε 

(απφ κέζα πξνο ηα έμσ):  

Σν ηείρνο θαηεβαίλεη θαηαθφξπθα ή ζθαξπσηά κέρξη ηελ Σάθξν. Πάλσ ηνπ 

πεξπαηά θαλείο ζηνλ πεξίδξνκν ηνπ, πξνθπιαγκέλνο απφ ηα έμσ κε ζηεζαίν, 

ηειεηψλεη πάλσ ζε επάιμεηο θαη αλνίγκαηα γηα κηθξά πνιπβφια φπια, ηφμα θα 

θαλφληα. 

ε πνιιά ζεκεία ηεο νρχξσζεο κπξνζηά απφ ην ηείρνο, είραλ θαηαζθεπάζεη 

πξνηείρηζκα, πνπ είλαη ρακειφηεξν απφ ην ηείρνο θαη ηα ππξά ηνπ ζπκκεηείραλ κφλν 

ζηε κάρε ηεο Σάθξνπ κεηά ηελ αλχςσζε ηνπ εμσηεξηθνχ αλαιεκκαηηθνχ ηνίρνπ ηεο 

Ζ Σάθξνο είλαη θαξδηά θαη βαζηά θαη έκελε πάληα ζηεγλή. ε θαίξηα ζεκεία 

θαηαζθεπάδνπλ κέζα ζ’ απηήλ επηκήθε πξνρψκαηα, παρηά θαη ςειά ζην χςνο ηνπ 

θάκπνπ. Ζ Σάθξνο παγίδεπε ηνλ ερζξφ φηαλ έκπαηλε κέζα γη’ απηφ θαη ήηαλ 

εμαηξεηηθά θνληθή.  

Πνιχ ιίγα ζηνηρεία ηεο νρχξσζεο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε βπδαληηλή ή 

γεληθά ζε αλαηνιηθή επίδξαζε. Οπσζδήπνηε, ηα θπξίαξρα ζηνηρεία ηεο νρχξσζεο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ νρπξσκαηηθή ηέρλε ηεο Πξνβεγθίαο θαη Καηαινλίαο. Ο 

Ηζπαλφο A. Fluvian θαίλεηαη λα εηζάγεη, ζηε ξνδηαθή αξρηηεθηνληθή, ηζπαληθά 

ζηνηρεία. Παξφια απηά, νη κέζνδνη θαη ηερλνηξνπίεο πνπ κεηαθέξνληαη ζηε Ρφδν 

απφ έλαλ άιιν θφζκν, ηε δπηηθή Δπξψπε, κεηαβάιινληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζην 

νηθνδνκηθφ πιηθφ θαη ηηο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ ληφπησλ 

καζηφξσλ. 

 

 

 

1.3.3 Οη Πύιεο   

 

ηε κέζε πεξίπνπ ηνπ ηείρνπο ηνπ ιηκαληνχ αλνίγεηαη ε Θαιαζζηλή πχιε, ε 

σξαηφηεξε ηνπ θάζηξνπ ηεο Ρφδνπ. Σν άλνηγκα ηεο ην πεξηβάιινπλ εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά δχν ςεινί εκηθπιηλδξηθνί πχξγνη, ζθαξπσηνί ζηε βάζε ηνπο θαη κε 

πνιεκίζηξεο ζηελ θνξπθή ηνπο. Πάλσ απφ ην άλνηγκα ηεο, πξνο ηε ζάιαζζα, 

δηαηεξείηαη κηζνθαηαζηξακκέλν ην αλάγιπθν ηεο βξεθνθξαηνχζαο παλαγηάο πνπ 

ηελ πεξηβάιινπλ κάιινλ ν Αγ. Ησάλλεο Πξφδξνκνο θαη ν απ. Πέηξνο. Απφ θάησ 

βξίζθνληαη ηα νηθφζεκα ηνπ Σάγκαηνο, ηνπ βαζηιηθνχ νίθνπ ηεο Γαιιίαο θαη ηνπ P. 

D’ Aubusson, κε ηε ρξνλνινγία 1478.  
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Αθνινπζεί πξνο βνξξά ε πχιε ηνπ Αξλάιδνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηείρνο ην 

δηαηξππά ε πχιε ηνπ Ναπζηάζκνπ ή ηνπ Σαξζαλά. Αθφκα βνξεηφηεξα ε πχιε Απ. 

Παχινπ έιεγρε, ην πεγαηλέια απφ ην εκπνξηθφ ιηκάλη πξνο ην ιηκάλη ηνπ 

Μαληξαθηνχ θαη ην κφιν ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ θαη αληίζηξνθα. 

Δηθφλα 1.13 Ζ Πχιε ηνπ Αγ. Παχινπ 

Δηθφλα 1.12 Ζ Θαιαζζηλή Πχιε 
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Ζ πχιε ηεο Διεπζεξίαο αλνίρηεθε ηελ πεξίνδν ηεο Ηηαινθξαηίαο εθεί πνπ 

βξίζθεηαη ζήκεξα ε πιαηεία χκεο ελψ ε κεζαησληθή πχιε ησλ Καλνληψλ, ζηελ 

πιαηεία Κιενβνχινπ, επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ηεο νρχξσζεο απφ ην Παιάηη. Απφ 

απηήλ ηελ πχιε μεθηλά έλα εγθάξζην ηείρνο, πνπ ελψλεη ην Παιάηη κε ην εμσηεξηθφ 

ηείρνο ην νπνίν δηαηξππάηαη ρακειά απφ ηελ πχιε ηνπ Αγ. Αλησλίνπ πνπ νδεγεί απφ 

ηελ πφιε έμσ ζηνλ θάκπν θαη ζην ιηκάλη ηνπ Μαληξαθηνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξγφηεξα ην ηκήκα απηφ ηεο νρχξσζεο πήξε ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ απφ 

ηνλ Μεγάιν Μάγηζηξν P. D’ Amboise, πνπ έθηηζε θαη ηελ εμσηεξηθή σξαία θαη 

επηβιεηηθή πχιε D’ Amboise.  

 
Δηθφλα 1.16 Ζ Πχιε D’ Amboise 

Δηθφλα 1.14 Πηλαθίδα ζηελ είζνδν ηεο Πχιεο ηεο 

Διεπζεξίαο 

Δηθφλα 1.15 Ζ Πχιε ηεο Διεπζεξίαο 
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Μεηά ηελ πχιε απηή αθνινπζεί ν πξνκαρψλαο ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ, πνπ ζηα 

ρξφληα ηνπ A. Fluvian ήηαλ κία απφ ηηο θεληξηθέο πχιεο ηνπ θάζηξνπ, αθνχ 

νδεγνχζε απφ ηελ χπαηζξν θαηεπζείαλ ζηελ αγνξά. Σελ πχιε θξάδεη ν P.d’ 

Aubusson ην 1496, πνπ ηε κεηαβάιιεη ζε απιφ αιιά ηζρπξφ πξνκαρψλα θαη ηε 

ζεκεξηλή ηεο κνξθή ηεο ηελ δίλεη ν Ph. V. De l’ isle Adam ην 1521, κε ζρέδηα ηνπ 

πεξίθεκνπ κεραληθνχ Basilio dalla Scuola θαη ζα γίλεη κία απφ ηηο πην ηζρπξέο 

ζέζεηο ηεο νρχξσζεο.  

Σελ πχιε Αγ. Αζαλαζίνπ ηελ πξνζηάηεπε απφ ηα δπηηθά ν ηζρπξφο, 

ζηξνγγπιφο θαη ςειφο πχξγνο ηεο Παλαγηάο ελψ ην ίδην δπλαηφ θαη ζχλζεην 

νρχξσκα ήηαλ θη εθείλν ηεο πχιεο Κνζθηλνχ ή Αγ. Ησάλλνπ ή φπσο ηελ έιεγαλ νη 

Φξάγθνη ην Μεζαίσλα θαη ηελ ιέεη αθφκα ν θφζκνο, Κφθθηλε Πφξηα. Μεηά ηελ 

Κφθθηλε Πφξηα, ζηε ζεκεξηλή πιαηεία Μειίλαο Μεξθνχξε βξίζθεηαη ε πχιε 

Αθαληηάο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1.17 Ζ Πχιε ηνπ Αγ. Ησάλλε ή Κφθθηλε Πχιε 

Δηθφλα 1.18 Ζ Πχιε ηνπ Αγ. Αζαλαζίνπ Δηθφλα 1.19 Γεληθή άπνςε ηνπ ρψξνπ θνληά ζηελ 

Πχιε ηνπ Αγ. Αζαλαζίνπ 
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Ο ζηξνγγπιφο πχξγνο ηνπ F. Del Carretto ή πχξγνο ηεο Ηηαιίαο ήηαλ αξρηθά 

κία απφ ηηο πχιεο ηεο πφιεο. Γχξσ ζην 1480 φκσο ηελ έθιεηζαλ θαη ηε κεηέηξεςαλ 

ζε ηζρπξφ πχξγν.  

Ζ πχιε ηεο Αγ. Αηθαηεξίλεο έβγαδε θαηεπζείαλ απφ ηελ εβξατθή ζπλνηθία 

ζην κφιν ησλ Μχισλ. Αλνηγκέλε ινμά θη φρη κεησπηθά, πάλσ ζην ηείρνο, 

αζθαιηδφηαλ κε κηα ζπξφκελε πξνο ηα πάλσ πφξηα, ελψ ςειά απφ πάλσ ηεο είρε ηελ 

«θαηαρχζηξα» ή «θνληά». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλάκεζα ζηελ πχιε ηεο Αγ. Αηθαηεξίλεο θαη ηε Θαιαζζηλή πχιε βξίζθεηαη 

ζήκεξα ε πχιε ηεο Παλαγηάο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1.20 Ζ πχιε ηεο Αγ. Αηθαηεξίλεο 

Δηθφλα 1.21 Πηλαθίδα ζηελ είζνδν ηεο Πχιεο ηεο Παλαγίαο Δηθφλα 1.22 Ζ Πχιε ηεο Παλαγίαο 
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1.4 ηόρνη εξγαζίαο 

 

Ζ παιηά πφιε ηεο Ρφδνπ απνηειεί ζήκεξα κηα «έθζεζε» ειιεληζηηθψλ, 

βπδαληηλψλ, κεζαησληθψλ θαη νζσκαληθψλ κλεκείσλ θαη είλαη ε κεγαιχηεξε θαη 

θαιχηεξα δηαηεξεκέλε νρπξσκέλε πφιε ηεο Δπξψπεο. Όκσο γηα  λα απνθηήζεη ηελ 

ζεκεξηλή ηεο κνξθή, έρνπλ ζπκβάιεη κε θαζνξηζηηθφ ξφιν νη επεκβάζεηο πνπ έρνπλ 

πινπνηεζεί αλά ηνπο αηψλεο. Δκείο ινηπφλ κε απηήλ ηελ εξγαζία ζέινπκε λα 

δηεξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έγηλαλ απηέο, ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ,  αιιά θαη ηη πξνθάιεζε ηηο δεκηέο. Αθφκα θαη ζήκεξα ε παιηά 

πφιε ηαιαηπσξείηαη απφ θζνξέο πνπ πξνθαιεί ν ρξφλνο.  

Θέινπκε ινηπφλ, λα αμηνινγήζνπκε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη, 

λα αλαδείμνπκε ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη λα πξνηείλνπκε νπζηαζηηθέο ιχζεηο γηα 

ηελ  αληηκεηψπηζε ηνπο.  Άιισζηε ε εξγαζία πνπ έρεη γίλεη, θαηά κεγάιν κέξνο ηεο, 

βαζίδεηαη ζε νξγαλσκέλν ζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ  θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

γξαθείνπ Σ.Α.Π.Α. ‘Όκσο ππάξρεη ηδησηηθή πξσηνβνπιία ε νπνία πνιιέο θνξέο δελ 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σέινο ειπίδνπκε κε ην πέξαο απηήο ηεο 

εξγαζίαο λα έρνπκε βγάιεη θάηη επνηθνδνκεηηθφ.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 
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2.1 Η Ρόδνο θαηά ηελ κπζνινγία 

 

χκθσλα κε ηελ κπζνινγία ηνπ Πηλδάξνπ , φηαλ ν Γίαο λίθεζε ηνπο Γίγαληεο 

θαη έγηλε άξρνληα ηεο γεο, απνθάζηζε λα ηελ κνηξάζεη ζηνπο ζενχο ηνπ Οιχκπνπ. 

Δθείλε ηελ ζηηγκή ε Ρφδνο δελ θαηλφηαλ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ήηαλ 

βπζηζκέλε. Ο Ήιηνο έιεηπε ζην θαζηεξσκέλν ηαμίδη ηνπ θαη νη άιινη ζενί 

παξέιεηςαλ λα ηνλ βάινπλ ζηνλ θιήξν.  Όηαλ ην άθνπζε απηφ ν Γίαο ήηαλ έηνηκνο 

λα μαλαθάλεη ηελ θιήξσζε, θάηη πνπ δελ ηνλ άθεζε λα θάλεη ν Ήιηνο, θαζψο έβιεπε 

λα μεθπηξψλεη απφ ηελ ζάιαζζα κηα λέα ρψξα θαη δήηεζε λα ηνπ δψζνπλ απηή.  

Σφηε ν Γίαο θάιεζε ηελ Λαρέζε λα δψζεη φξθν φηη ε λέα απηή ρψξα ζα είλαη ν 

θιήξνο ηνπ Ήιηνπ. Βγήθε ηφηε ην φκνξθν λεζί απφ ηνλ αθξφ ηεο ζάιαζζαο θαη ην 

έδσζαλ ζηνλ ζεφ Ήιην.  

Δθεί ν Ήιηνο κε ηε Νχκθε Ρφδν γέλλεζε επηά γηνχο ηνπο Ζιηάδεο: ηνλ 

Όρηκν, ηνλ Κέξθαθν, ηνλ Μάθαξ, ηνλ Αθηίνλα, ηνλ Σελάγε, ηνλ Σξηφπα, ηνλ 

Κάλδαιν θαη κηα θφξε ηελ Ζιεθηξπψλε. Ο Κέξθαθνο γέλλεζε ηξεηο γηνχο, ηνλ 

Κάκηξν, ηνλ Ηαιπζφ θαη ηνλ Λίλδν, πνπ κνίξαζαλ ην λεζί ζε ηξία κέξε θαη ν 

θαζέλαο είρε ηε δηθή ηνπ πφιε, ζηελ νπνία έδσζε ην φλνκα ηνπ. 

Ο κχζνο απηφο, βγαικέλνο απφ ηε θαληαζία ηνπ ιανχ, πξνζπαζεί λα δψζεη 

εξκελεία ζε δηάθνξα γεγνλφηα. Ζ αλάδπζε ηεο Ρφδνπ απφ ηε ζάιαζζα έρεη ζρέζε 

κε ηηο αληδήζεηο θαη θαζηδήζεηο, γηα ηηο νπνίεο κηιά ε Γεσινγία γηα ηε δηακφξθσζε 

ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο. Ζ αγάπε ηνπ Ήιηνπ γηα ηε Ρφδν εμεγείηαη κε ηελ ειηνθάλεηα 

πνπ έρεη ζρεδφλ φιεο ηηο κέξεο ηνπ ρξφλνπ. Γη’ απηφ ηελ νλφκαζαλ Νχκθε ηνπ 

Ήιηνπ θαη ηε ζεσξνχλ θφξε ηεο Αθξνδίηεο πνπ αλαδχζεθε απφ ηνλ αθξφ ηεο 

ζάιαζζαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 2.1 Ζ Ρφδνο θαηά ηελ κπζνινγία 
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2.2 Η Ρόδνο ζηα αξραία ρξόληα 

 

Ζ Ρφδνο θαηνηθήζεθε ζηα πξντζηνξηθά ρξφληα απφ πξνειιεληθά θχια (ηα 

νπνία ν κχζνο αλαθέξεη κε ην φλνκα Σειρίλεο) θαη αξγφηεξα απφ Μπθελαίνπο θαη 

Αραηνχο. Σειηθά θπξίαξρνη ηνπ λεζηνχ έγηλαλ νη Γσξηείο, νη νπνίνη ίδξπζαλ ηξεηο 

ζεκαληηθέο πφιεηο, ηελ Ηαιπζφ, ηε Λίλδν θαη ηελ Κάκεηξν, θαη έδσζαλ ζην λεζί ην 

δσξηθφ ραξαθηήξα πνπ δηαηήξεζε ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αξραίαο ηζηνξίαο ηνπ.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπλνεκέλε ε Ρφδνο απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο, ζην κέζν αθξηβψο ησλ 

αξραίσλ εκπνξηθψλ δξφκσλ κεηαμχ Βνξξά -Νφηνπ θαη Αλαηνιήο-Γχζεο θαη ρσξίο 

αμηφινγε αληαγσλίζηξηα πφιε ζηα απέλαληη κηθξαζηαηηθά παξάιηα αλαπηχζζεηαη, 

επεκεξεί νηθνλνκηθά θαη κεηαηξέπεηαη ζε ζεκαληηθή λαπηηθή δχλακε θαη ζε 

ζπνπδαίν εκπνξηθφ θέληξν. Οη Ρφδηνη ηαμηδεχνπλ ζ’ φιε ηε Μεζφγεην ηδξχνληαο 

απνηθίεο θαη εκπνξηθνχο ζηαζκνχο, ελψ ζπλάπηνπλ πξνλνκηαθέο εκπνξηθέο ζρέζεηο 

κε ηελ Αίγππην, ηηο νπνίεο ζα δηαηεξήζνπλ θαη ζα εθκεηαιιεπηνχλ θαη ζε επφκελεο 

ηζηνξηθέο πεξηφδνπο.  

 

 

Δηθφλα 2.2 Ζ Ρφδνο ζηα αξραία ρξφληα 
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Σν ζπνπδαηφηεξν γεγνλφο ζηελ αξραία ηζηνξία ηνπ λεζηνχ είλαη ν 

πλνηθηζκφο. Σφηε (408 π.Υ.) νη ηξεηο αξραίεο πφιεηο ηνπ λεζηνχ, ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ Γσξηέα, πνιηηηθνχ, νιπκπηνλίθε θαη γηνπ ηνπ Γηαγφξα, ελψλνληαη 

γηα λα ηδξχζνπλ ηελ πφιε ηεο Ρφδνπ. Έθηνηε ε ηζηνξία φινπ ηνπ λεζηνχ ηαπηίδεηαη 

κε ηελ ηζηνξία ηεο λέαο πφιεο. Ζ λέα πφιε θηίδεηαη ζχκθσλα κε ην Ηππνδάκεην 

ξπκνηνκηθφ ζχζηεκα ζην βφξεην άθξν ηνπ λεζηνχ. Διέγρνληαο ην ζαιάζζην δξφκν 

απφ ην Αηγαίν πξνο ηα ειιεληζηηθά βαζίιεηα ηεο αλαηνιήο, πξνηθηζκέλε κε πέληε 

ιηκάληα θαη επλνεκέλε απφ ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θαη ζπγθπξίεο, αθκάδεη, επεκεξεί θαη 

γίλεηαη κηα απφ ηηο σξαηφηεξεο, πινπζηφηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο πφιεηο ηεο επνρήο.  

Ζ ζέζε ηεο σο δεκνθξαηηθήο θαη νπδέηεξεο πφιεο αλάκεζα ζηηο 

ειιεληζηηθέο κνλαξρίεο εδξαηψλεηαη θπξίσο κεηά ηελ απφθξνπζε ηεο πνιηνξθίαο ηνπ 

Γεκήηξηνπ ηνπ Πνιηνξθεηή. Απφ ηελ πψιεζε ησλ πνιηνξθεηηθψλ κεραλψλ πνπ ν 

Γεκήηξηνο εγθαηαιείπεη, ρξεκαηνδνηείηαη ε θαηαζθεπή ηνπ Κνινζζνχ Ρφδνπ, πνπ 

απνηειεί έλα απφ ηα επηά ζαχκαηα ηεο αξραηφηεηαο.  

Ζ πφιε εμειίζζεηαη ζε κεγάιε λαπηηθή δχλακε θαη ζην θχξην 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπνξηθφ θαη ηξαπεδηθφ θέληξν ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

ζεκεηψλνληαο ηαπηφρξνλα κεγάιε πνιηηηζηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε. Όκσο ε 

άλνδνο ηεο Ρψκεο δηαθφπηεη ηελ αθκή ηεο πφιεο.  

Δηθφλα 2.3 Μηθξνγξαθία ηεο κεζαησληθήο πφιεο ηεο Ρφδνπ 

http://ce.eng.usf.edu/pharos/wonders/colossus.html
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Ζ λέα ηάμε πξαγκάησλ ηεο pax romana δελ κπνξεί λα αλερζεί ηελ παξνπζία 

νπνηαζδήπνηε άιιεο αληαγσληζηηθήο ζηε Ρψκε πφιεο. Σν 42 π.Υ. νη Ρσκαίνη 

πνιηνξθνχλ θαη θπξηεχνπλ ηε Ρφδν. Σεο αθαηξνχλ ην ζηφιν θαη ηελ απνγπκλψλνπλ 

απφ ηνπο θαιιηηερληθνχο ζεζαπξνχο πνπ ηελ θνζκνχλ, κεηαθέξνληάο ηνπο ζηε 

Ρψκε.  

Ζ Ρφδνο, παξά ην φηη θαηαθέξλεη λα δηαηεξήζεη γηα πνιιά ρξφληα αθφκα ηελ 

πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή αθηηλνβνιία ηεο, έρεη εηζέιζεη πηα ζε ηξνρηά παξαθκήο 

θαη ηειηθά κεηαηξέπεηαη ζε κηα απιή επαξρία ηεο Ρσκατθήο θαη αξγφηεξα ηεο 

δηάδνρεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Ζ νηθνλνκηθή παξαθκή, νη θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο θαη νη ερζξηθέο επηδξνκέο δελ επηηξέπνπλ ζηε Ρφδν λα αλαθηήζεη ην 

ρακέλν θιένο. Ζ αξραία πφιε ζπξξηθλψλεηαη θαη πεξηνξίδεηαη ζηα ζεκεξηλά φξηα 

ηεο κεζαησληθήο πφιεο. Γε ράλεη βέβαηα ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο θαη 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί λαπηηθή βάζε θαη εκπνξηθφ ζηαζκφ ησλ Βπδαληηλψλ, αιιά 

ειάρηζηα πξάγκαηα ζπκίδνπλ ηελ αξραία έλδνμε επνρή.  

Καηά ηε Λαηηλνθξαηία ε Ρφδνο αθνινπζεί παξφκνηα ηχρε κε ηα ππφινηπα 

λεζηά ηνπ αξρηπειάγνπο, αιιάδνληαο ζπλερψο άξρνληεο, ψζπνπ ην 1309 ην λεζί 

θαηαιακβάλεηαη απφ ην πνιπεζληθφ ζηξαηησηηθφ-ζξεζθεπηηθφ ηάγκα ησλ Ησαλληηψλ 

Ηππνηψλ ηεο Ηεξνπζαιήκ, νη νπνίνη εθπαηξηζκέλνη (κεηά ηελ επαλάθηεζε ησλ Αγίσλ 

Σφπσλ απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο), αλαδεηνχλ λέα έδξα.  

Σν λεζί έξρεηαη ζε νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή επαθή κ’ φιε ηε 

δπηηθή Δπξψπε θαη κεηαηξέπεηαη ζ’ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπνξηθά θαη 

λαπηηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο, εμππεξεηψληαο ην εκπφξην θαη ηε λαπζηπινΐα κεηαμχ 

Γχζεο θαη Αλαηνιήο.  

 

 

2.3 Η Ρόδνο ζην κεζαίωλα      

 

Σν 345κ.Υ. έγηλε ηζρπξφο ζεηζκφο ζηε Ρφδν, ζνβαξφηεξνο φκσο είλαη απηφο 

ηνπ 515κ.Υ. Με ηελ θαηαζηξνθή ηεο πφιεο θαη ησλ ηεηρψλ δελ ήηαλ εχθνιν λα 

μαλαρηηζηνχλ πάιη ζηελ ίζηα έθηαζε, απφ ην Μφληε κηζ έσο ην Α’ λεθξνηαθείν θαη 

ην Πάλσ Γηαιφ. Ζ πφιε, χζηεξα απφ ηηο αιιεπάιιειεο ζπκθνξέο, είρε ειαηησζεί  

θαη είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία λέαο θαη ην ρηίζηκν άιισλ ηεηρψλ, πνπ λα κπνξνχλ 

λα ηελ πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο ερζξηθέο επηδξνκέο. Γη απηφ ράιαζαλ ηα παιηά ηείρε 

θαη ηα πεξηφξηζαλ ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζέζε κέζα ζηα νπνία ρηίζηεθε ε κεζαησληθή 

πφιε, πεξίπνπ φπσο ζψδεηαη ζήκεξα. Δίλαη ηα ηείρε πνπ βξήθαλ νη Ηππφηεο ην 1309 

κ.Υ., ηα νπνία επηδηφξζσλαλ θάζε ιίγν θη έβαδαλ ηα νηθφζεκα ηνπο. 

Σν 1275 επηζθεπάδεηαη απφ ηνλ Μηραήι  Ζ΄ Παιαηνιφγν ηα ηείρε ηεο Ρφδνπ 

θαη ε ηάθξνο. Ζ Ρφδνο  θαηαιακβάλεηαη νξηζηηθά ην 1309 απφ ηνπο Ηππφηεο ηνπ 

Αγίνπ Γηάλλε ηεο Ηεξνπζαιήκ. Σν ηάγκα ησλ Ηππνηψλ ηνπ Άε Γηάλλε ηεο 

Ηεξνπζαιήκ είρε σο ζθνπφ ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο ηνπο Υξηζηηαλνχο πνπ πήγαλ λα 

πξνζθπλήζνπλ ηνλ Παλάγην ηάθν. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ Ηππνηψλ ήηαλ νη 

πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ κνπζνπικάλσλ (Οζσκαλψλ, Σνχξθσλ ).  Σα 

κέιε ηνπ ηάγκαηνο πιήζπλαλ κε ηνλ θαηξφ κε ζπξξνή λέσλ απφ αξηζηνθξαηηθέο 

νηθνγέλεηεο ηεο Δπξψπεο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάζηεθε λα ρσξηζηνχλ ζε 7 έζλε πνπ 

νλνκάζηεθαλ «Γιψζζεο» : ηεο Πξνβεγθίαο, Ωβέξλεο, Γαιιίαο, Ηηαιίαο, Ηζπαλίαο, 

Γεξκαλίαο, Αγγιίαο. Γεληθφο εγνχκελνο ησλ γισζζψλ ήηαλ ν Μάγηζηξνο.  Σν 1187 

ν Υαιίθεο ηεο Αηγχπηνπ αιαδίλ θήξπμε ηνλ πφιεκν θαηά ησλ ζηαπξνθφξσλ ηεο 

http://www.knightshospitallers.org/main.htm
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Παιαηζηίλεο θαη θαηέιαβε ηελ Ηεξνπζαιήκ. Οη Ησαλλίηεο θαηέθπγαλ  ην 1211 ζην 

θξνχξην Ατ Γηάλλεο ηεο Άθξαο ηεο Παιαηζηίλεο, φπνπ έκεηλαλ σο ην 1291. 

Καηέθπγαλ ηφηε ζηελ Κχπξν θαη ζηε ζπλέρεηα, ην 1309, θαηέιαβαλ ηελ Ρφδν, φπνπ 

θαη εγθαηαζηάζεθαλ απνθεχγνληαλ έηζη ηελ επάλνδν ζηελ Δπξψπε. Με ηελ 

θαηάιεςε ηεο Ρφδνπ νη Ησαλλίηεο νλνκάζηεθαλ Ηππφηεο ηεο Ρφδνπ. Μνίξαζαλ 

αμηψκαηα ζηηο 8 γιψζζεο(ε γιψζζα ηεο Ηζπαλίαο ρσξίζηεθε ζηε γιψζζα ηεο 

Αξαγνλίαο θαη ηεο Καζηίιιεο) θη έγηλαλ: 

 Μεγάινο Ννζνθφκνο – Γι. Γαιιίαο 

 Μεγάινο Σαμίαξρνο – Πξνβεγθίαο 

 Αξρηζηξάηεγνο – Ωβέξλεο 

 Ναχαξρνο – Ηηαιίαο 

 Σνπξθνπνιέξηνο – Αγγιίαο 

 Μεγ. ΒάΪινο – Γεξκαλίαο 

 Μεγ. σηήξαο – Αξαγνλίαο 

 Μεγ. Καγθειάξηνο – Καζηίιιεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 2.4 Ο Μεγάινο Μάγηζηξνο Pierre d’ Aubusson σο επηβιέπσλ ησλ ζπλεξγείσλ 
θαηαζθεπήο ησλ νρπξψζεσλ 
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Κάζε γιψζζα είρε ην θαηάιπκά ηεο (auberge) , φπνπ έκελε ν αξρεγφο κε ην 

πκβνχιην ηνπ θαη φινη νη αξρεγνί ησλ Γισζζψλ απνηεινχζαλ ην πκβνχιην ηνπ 

Μεγάινπ Μαγίζηξνπ, πνπ έκελε ζην παιάηη ην εηδηθφ θαη δίπια ήηαλ ν λαφο ηνπ 

Παηξψλα ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Αγίνπ Γηάλλε. Δπίζεκε γιψζζα ήηαλ ε ιαηηληθή, έπεηηα 

ε γαιιηθή, κηινχζαλ φκσο δηάθνξεο γιψζζεο. Οη ληφπηνη βέβαηα κηινχζαλ ειιεληθά. 

Σν ηάγκα ησλ ζηαπξνθφξσλ δηνηθείηαη απφ ην Μεγάιν Μάγηζηξν πνπ ήηαλ ν ηζφβηνο 

αλψηαηνο άξρνληαο ζηε δηνίθεζε θαη ζην ζηξάηεπκα. Απηφο δηνηθνχζε κε ην 

δηνηθεηηθφ ηνπ ζπκβνχιην. ηα 213 ρξφληα (1309 – 1522) παξακνλήο ηνπο ζηε Ρφδν 

πέξαζαλ απφ ην λεζί νη παξαθάησ 19 Μάγηζηξνη:  

 Foulques de Villaret  1309-1319 απφ ηε Γιψζζα ηεο Πξνβεγθίαο 

 Helion de Villeneuve 1319-1346 απφ ηε Γιψζζα ηεο Πξνβεγθίαο 

 Dieudonne de Grozon 1346-1353 απφ ηε Γιψζζα ηεο Πξνβεγθίαο 

 Pierre de Corneillan 1353-1355 απφ ηε Γιψζζα ηεο Πξνβεγθίαο 

 Roger de Pins 1355-1365 απφ ηε Γιψζζα ηεο Πξνβεγθίαο 

 Raymond Berenger 1365-1373 απφ ηε Γιψζζα ηεο Πξνβεγθίαο 

 Robert de Julliac 1373-1377 απφ ηε Γιψζζα ηεο Γαιιίαο 

 Ferdinand d’ Heredia 1377-1396 απφ ηε Γιψζζα ηεο Ηζπαλίαο 

 Philibert de Naillac 1396-1421 απφ ηε Γιψζζα ηεο Γαιιίαο 

 Antoine Fluvian 1421- 1437 απφ ηε Γιψζζα ηεο Ηζπαλίαο 

 Jean Bonpart de Lastic 1437-1454 απφ ηε Γιψζζα ηεο Ωβέξλεο 

 Jacques de Milly 1454-1461 απφ ηε Γιψζζα ηεο Ωβέξλεο 

 Pier Reymond Zacosta 1461-1467 απφ ηε Γιψζζα ηεο Ηζπαλίαο 

 Giovanni Battista Delgi Orsini 1467-1476 απφ ηε Γιψζζα ηεο Ηηαιίαο 

 Pierre d’ Aubusson 1476-1503 απφ ηε Γιψζζα ηεο Ωβέξλεο 

 Emery d’ Amboise 1503-1512 απφ ηε Γιψζζα ηεο Γαιιίαο 

 Guy de Blanchefort 1512-1513 απφ ηε Γιψζζα ηεο Πξνβεγθίαο 

 Fabrizio del Cretto 1513-1521 απφ ηε Γιψζζα ηεο Ηηαιίαο 

 Villiers de L’ Isle Adam 1521-5122 απφ ηε Γιψζζα ηεο Γαιιίαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 2.5 Foulques de Villaret Δηθφλα 2.6 Helion de Villeneuve  Δηθφλα 2.7 Dieudonne de Grozon  
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Δηθφλα 2.8 Pierre de Corneillan Δηθφλα 2.9 Roger de Pins Δηθφλα 2.10 Raymond Berenger 

Δηθφλα 2.11 Robert de Julliac Δηθφλα 2.12 Ferdinand d’ Heredia Δηθφλα 2.13 Philibert de Naillac 

Δηθφλα 2.14 Antoine Fluvian Δηθφλα 2.15 Jean Bonpart de Lastic Δηθφλα 2.16 Jacques de Milly 
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Σελ επνρή ηνπ Helion de Villeneuve (1319-1346)  επηδηνξζψζεθαλ ηα ηείρε 

ηεο Ρφδνπ θαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ Παξαδείζη ρηίζηεθε ην θξνχξην πνπ πήξε 

ην φλνκα ηνπ Villeneuve. Δξείπηα ηνπ θξνπξίνπ ζψδνληαη πάλσ απφ ηε ζεκεξηλή 

ηνπνζεζία Κνπθάο θη απφ απηφ πήξε ην φλνκα Βηιιαλφβα θαη ην ρσξηφ πνπ ρηίζηεθε 

γχξσ απφ ην θξνχξην. Ο κεγάινο Μάγηζηξνο Ferdinand d’ Heredia (1377-1396)  

επηδηφξζσζε ηα νρπξά θαη έρηηζε δχν κεγάινπο πχξγνπο ζην εκπνξηθφ ιηκάλη ηεο 

Ρφδνπ. Ο Philibert de Naillac (1396-1421) έρηηζε γηα ηελ νρχξσζε ηεο Ρφδνπ έλα 

πχξγν ζηελ είζνδν ηνπ εκπνξηθνχ ιηκαληνχ, ζηελ αλαηνιηθή πξνεμνρή ηεο πχιεο 

ηνπ Αγίνπ Παχινπ, βγαίλνληαο απφ ην Μαλδξάθη απφ ην φλνκα ηνπ ηνλ έιεγαλ 

πχξγν Naillac ή ηνπ Αγίνπ Μηραήι. Δίρε χςνο 49κ., ηξεηο ηεηξάγσλεο νξνθέο θαη 

ζην κέζν ππήξρε έλαο θαλφο γηα ηα πινία. σδφηαλ έσο ην 1863, νπφηε έπεζε απφ 

ζεηζκφ. Ο Antoine Fluvian (1421- 1437) έθαλε κηα επέθηαζε ηεο Δβξατθήο 

ζπλνηθίαο  θαη ζπγθέληξσζε ρξήκαηα λα ρηίζεη ην Ννζνθνκείν. Ζ αλνηθνδφκεζε ηνπ 

άξρηζε απφ ηνλ Jean Bonpart de Lastic (1437-1454 ) ζηα 1440 θαη ηειείσζε απφ ηνλ 

Pierre d’ Aubusson (1476-1503). Ο Pier Reymond Zacosta (1461-1467) έρηηζε ηνλ 

Δηθφλα 2.17 Pier Reymond Zacosta Δηθφλα 2.18 Giovanni Battista Delgi 

Orsini 

Δηθφλα 2.19 Pierre d’ Aubusson 

Δηθφλα 2.20  Emery d’ Amboise Δηθφλα 2.21 Guy de Blanchefort Δηθφλα 2.22 Fabrizio del Cretto 
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πχξγν ηνπ Αγίνπ Νηθφια ζηελ είζνδν ηνπ Μαλδξαθηνχ. ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

θάξνο. Έρηηζε επίζεο  θαη ην θξνχξην ηνπ Αξράγγεινπ. Σν 1468 γίλεηαη λέα 

επηδηφξζσζε ησλ ηεηρψλ ηεο Ρφδνπ πνπ ηνπο δίλεη ην ζεκεξηλφ ζρήκα ηνπο θαη 

επηπιένλ ρηίδνληαη θη άιινη πχξγνη ζην ζαιαζζηλφ ηείρνο. 

Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε πέθηεη ην 1453 ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ θαη ν ερζξφο 

είλαη πηα « πξν ησλ ππιψλ ». Οη Μάγηζηξνη νρπξψλνπλ φζν θαιχηεξα γίλεηαη ηελ 

πφιε, ην ιηκάλη θαη ηα θάζηξα ηεο ππαίζξνπ θαη αλεθνδηάδνληαη κε ηξφθηκα θαη 

φπια. Ζ πεξίνδνο απηή σο ην 1480 ππήξμε πνιχ ηαξαγκέλε κε επηδξνκέο απφ ηνλ 

ηνπξθηθφ ζηφιν, κε δηακάρεο κε ηε δεκνθξαηία ηεο Βελεηίαο θαη απνηπρεκέλε 

πξνζπάζεηα ζχλαςεο εηξήλεο ησλ Ηππνηψλ κε ηνπο Σνχξθνπο. Σε γεληθή δηεχζπλζε 

ησλ νρπξσκαηηθψλ εξγαζηψλ αλέιαβε ν Mάγηζηξνο Pierre d’ Aubusson πνπ είρε 

γλψζεηο κεραληθήο.  

πλνιηθά νη Ηππφηεο έκεηλαλ ζηελ Ρφδν 213 ρξφληα (1309-1522) θη 

αγσλίζηεθαλ καδί κε ηνπο Ρνδίηεο γηα ην γφεηξν ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη ηε ζσηεξία 

ηνπ ηφπνπ. ε φιν απηφ ην δηάζηεκα ηεο Ηππνηνθξαηίαο ε Ρφδνο είρε απνθξνχζεη 

ηφζεο επηδξνκέο, πνιηνξθήζεθε 4 θνξέο θαη ζψζεθε ηηο 3. 

Οη «Ηππφηεο ηεο Ρφδνπ»  απνρψξεζαλ ηειηθά απφ ηε Ρφδν ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ 

1523 θαη θαηέθπγαλ ζηελ Κξήηε καδί κε 5000 Ρνδίηεο πνπ ζέιεζαλ λα ηνπο 

αθνινπζήζνπλ. Απφ εθεί πήγαλ ζηελ Ηηαιία, φπνπ πεξηπιαλήζεθαλ απφ πφιε ζε 

πφιε, ψζπνπ ν Κάξνινο Δ΄ ηεο Ηζπαλίαο ηνπο παξαρψξεζε ηε Μάιηα ην 1530 θαη 

γη’ απηφ νλνκάζηεθαλ πηα «Ηππφηεο ηεο Μάιηαο». 

Μεηά ηελ Σνχξθηθε άισζε ηεο Ρφδνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα επαλάθηεζε  ηεο 

εθ κέξνπο ηνπ ηάγκαηνο, πνπ φκσο απνηπγράλεηαη. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

αλαθάιπςε ηεο Ρφδνπ αλαδσππξψλεηαη ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821. 

 

 

 

2.4 Ιζηνξία ηεο παιηάο πόιεο 

 

Ζ Πφιε ηεο Ρφδνπ ηδξχζεθε ην 408 π.Υ. ζηελ «Παλφο άθξα», ζηε βφξεηα 

κχηε ηνπ λεζηνχ θαη ξπκνηνκείηαη κε ην θαιχηεξν πνιενδνκηθφ ζχζηεκα φισλ ησλ 

επνρψλ, ην Ηππνδάκεην. Ζ Παιηά Πφιε πεξηβάιιεηαη απφ πνιχ θαινδηαηεξεκέλα 

κεζαησληθά ακπληηθά ηείρε ηνπ 14νπ θαη 15νπ αηψλα, κήθνπο πεξίπνπ πέληε 

ρηιηνκέηξσλ θαη πιάηνπο πεξίπνπ 12 κέηξσλ, κε επάιμεηο θαη ππξγίζθνπο θαζψο θαη 

ηάθξν, πιάηνπο πεξίπνπ 30 κέηξσλ, κε γέθπξεο ζηηο Πχιεο. Γηαζέηεη 11 Πχιεο απφ 

ηηο νπνίεο μερσξίδνπλ ε Πχιε Νη’ Ακπνπάδ θαη ε Θαιαζζηλή Πχιε ή Πχιε ηνπ 

Ληκαληνχ. Οη ππφινηπεο είλαη: Πχιε Μνπζείνπ, Πχιε Αξλάιδνπ, Πχιε Σαξζαλά, 

Πχιε Διεπζεξίαο, Πχιε Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Πχιε Αθάληηαο, Πχιε Παλαγίαο ,Πχιε 

ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο θαη Πχιε Αγίνπ Ησάλλε ή Κνζθηλνχ. Ζ ηειεπηαία 

νλνκάδεηαη θαη Κφθθηλε Πφξηα, θαζψο, φπσο ιέεη ε παξάδνζε ζηελ Πχιε απηνί 

ζθαγηάζηεθαλ πνιινί ρξηζηηαλνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Άισζεο ηεο πφιεο ην 1522 

απφ ηνπο Σνχξθνπο. 

Ζ Παιηά Πφιε θηίζηεθε απφ ηνπο Ηππφηεο ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ή 

απιά Ησαλλίηεο Ηππφηεο, πνπ έθηαζαλ ζηε Ρφδν ην 13ν αηψλα, κεηά ηελ εθδίσμε 

ηνπο απφ ηνπο Αγίνπο Σφπνπο, φηαλ πηα ε Ηεξνπζαιήκ έπεζε ζηα ρέξηα ηνπ 

αιαληίλ. Οη Ησαλλίηεο αθνχ θαηάθεξαλ λα απνζπάζνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ Πάπα 

θαηέιαβαλ ηε Ρφδν, ελψ λσξίηεξα είραλ θάλεη έλα κηθξφ πέξαζκα απφ ηελ Κχπξν, 
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φπνπ ν βαζηιηάο ηνπο είρε παξαρσξήζεη ηε Λεκεζφ. Οη Ησαλλίηεο ηεο Ρφδνπ ήηαλ 

νξγαλσκέλνη ζε επηά δηαθνξεηηθέο «Γιψζζεο» -Langues ή Tongues-, απηέο ηεο 

Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Πξνβεγθίαο, ηεο Ωβέξλεο, ηεο Ηηαιίαο, Ηζπαλίαο θαη 

ηεο Αγγιίαο ελψ ην έκβιεκα ηνπο ήηαλ ν «ζηαπξφο ηεο Ακάιθεο», ν νπνίνο 

αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε «ζηαπξφ ηεο Μάιηαο», φηαλ νη Ησαλλίηεο θαηέθπγαλ ζ’ 

απηφ ην λεζί ηεο Μεζνγείνπ, κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Ρφδνπ απφ ηνπο Οζσκαλνχο, 

ην 16ν αηψλα.. 

Σν εληππσζηαθφ Κάζηξν ησλ Ηππνηψλ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ή Ηππνηψλ ηεο 

Ρφδνπ πιένλ βξίζθεηαη ζηε ΒΓ πιεπξά ηνπ θάζηξνπ ηεο Παιηάο Μεζαησληθήο 

Πφιεο, ην επνλνκαδφκελν, θαηά ηα ρξφληα ηεο Ηππνηνθξαηίαο (1309-1522), 

Κνιιάθην ή Chateu. Σν Κνιιάθην πεξηειάκβαλε ηα Καηαιχκαηα ησλ Γισζζψλ, 

δειαδή ηα θαηαιχκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ εζλψλ ή εζλνηήησλ, ην λνζνθνκείν, ηηο 

θαηνηθίεο ησλ ηππνηψλ, ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θαη ην παιάηη ηνπ Μεγάινπ 

Μαγίζηξνπ. Υσξηδφηαλ απφ ην πνιχ κεγαιχηεξν λφηην ηκήκα, ηε Υψξα ή Μπνχξγθν 

κε έλα εζσηεξηθφ ηείρνο ελψ ηα δχν κέξε έλσλε κία πχιε. ηε Υψξα δηέκελε θαη 

εξγαδφηαλ ν ληφπηνο πιεζπζκφο, δειαδή νη Έιιελεο, νη εβξαίνη θαη νη Λαηίλνη. 

Ζ Οδφο ησλ Ηππνηψλ, πνπ είλαη ρηηζκέλε πάλσ ζε δξφκν ηεο αξραίαο πφιεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ θεληξηθή νδφ ηεο Παιηάο Πφιεο, πιάηνπο 6 κέηξσλ, φπνπ ζα 

ζπλαληήζεηε θαη ηα πεξηζζφηεξα κεζαησληθά θηήξηα. Δδψ βξίζθνληαη θαη ηα 

θαηαιχκαηα ησλ δηαθφξσλ εζλνηήησλ ηνπ ηάγκαηνο ή «Γισζζψλ», κε πην 

εληππσζηαθφ ην Γαιιηθφ Καηάιπκα, ηελ πξφζνςε ηνπ νπνίνπ θνζκεί ν ζπξεφο ηνπ 

Μεγάινπ Μάγηζηξνπ.  

Σν 1522 κεηά απφ αξθεηέο απνηπρεκέλεο απφπεηξεο ηειηθά ε Πφιε ηεο 

Ρφδνπ πέθηεη ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ θαη μεθηλά ε πεξίνδνο ηεο Σνπξθνθξαηίαο 

(1522-1912). Γελ ζα ραξαθηεξίδακε απηή ηελ πεξίνδν απφ ηηο πην ιακπξέο γηα ηελ 

πφιε αιιά κάιινλ ην αληίζεην. Οη κελ νρπξψζεηο αιιά θαη ηα πεξηζζφηεξα 

κεζαησληθά θηίζκαηα ζπληεξνχληαη αιιά νη κεηαηξνπέο ζηηο ρξήζεηο είλαη 

ζεκαληηθέο. Σν Παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ κεηαηξέπεηαη ζε θπιαθή, ην 

Ννζνθνκείν ησλ Ηππνηψλ ζε ζηξαηψλα, ελψ ηελ ίδηα ψξα θηίδνληαη πνιιά ηδακηά, 

κε εληππσζηαθνχο κηλαξέδεο αιιά θαη ινπηξά. Οη Έιιελεο δελ είραλ πιένλ ην 

δηθαίσκα λα θαηνηθνχλ εληφο ησλ ηεηρψλ. Όζνη δηαηεξνχζαλ θαηαζηήκαηα θαη 

γεληθά φζνη εξγάδνληαλ κέζα ζ’ απηήλ έπξεπε λα ηελ εγθαηαιείςνπλ ην 

ειηνβαζίιεκα. 

Σν 1912 μεθηλά κηα λέα πεξίνδνο γηα ηε Ρφδν, φηαλ θαηαιακβάλεηαη απφ ηνπο 

Ηηαινχο. Ζ πεξίνδνο ηεο Ηηαινθξαηίαο (1912-1948) είλαη κηα πεξίνδνο αλάπηπμεο 

αιιά θαη κεηακφξθσζεο ηεο πφιεο. Οη Ηηαινί θαηαζθεπάδνληαη θαιαίζζεηα θηήξηα, 

αλαδεηθλχνπλ ηνπο αξραηνινγηθνχο ηφπνπο, δηακνξθψλνπλ ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο, 

εληάζζνπλ λέεο ρξήζεηο ζε αλαζηεισκέλα κεζαησληθά θηίζκαηα θαη θεξχζζνπλ 

πεξηκεηξηθά ηνπ ηεηρηζκέλνπ νηθηζκνχ, γχξσ απφ ηηο νρπξψζεηο θαη ηελ ηάθξν, κηα 

κλεκεηαθή δψλε πξαζίλνπ, ζπλνιηθήο έθηαζεο 150 ζηξεκκάησλ ελψ μαλαθηίδνπλ ην 

Παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ, πνπ είρε θαηαζηξαθεί ζε κηα έθξεμε 

ππξηηηδαπνζήθεο, πνπ βξηζθφηαλ ζηα ππφγεηα γεηηνληθήο εθθιεζίαο, ην 1856. Σν 

έξγν ηεο αλαζηχισζεο, πνπ μεθίλεζε ην 1937 θαη νινθιεξψζεθε ην 1940, 

ζηεξίρηεθε ζηα αξρηθά ζρέδηα ησλ Ηππνηψλ θαη παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ 

αξθεηέο αιινηψζεηο παξφια απηά δελ παχεη λα είλαη έλα ζπγθινληζηηθφ κλεκείν 
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2.5 ύγρξνλε Ιζηνξία 

 

Σν 1912 ε Ρφδνο βξίζθεηαη γηα ηειεπηαία θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ππφ ην 

θαζεζηψο θαηνρήο. πγθεθξηκέλα ε Ηηαιία, πνπ απφ ην επηέκβξε ηνπ 1911 

βξηζθφηαλ ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε κε ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, θαηαιακβάλεη 

ηα κέρξη ηφηε ηνπξθνθξαηνχκελα Γσδεθάλεζα.   

Αξρηθά ε Ηηαιία ππφζρεηαη ηελ απηνλφκεζε ησλ λεζηψλ θαη ηε κειινληηθή 

απφδνζή ηνπο ζηελ Διιάδα, θαζψο φκσο ν θαηξφο πεξλά θαη θπξίσο κεηά ηελ 

εδξαίσζε ηνπ θαζηζηηθνχ θαζεζηψηνο ζπκπεξηθέξεηαη απνηθηνθξαηηθά. Αξρίδεη έηζη 

απφ ηηο 5 Μαΐνπ ηνπ 1912 γηα ηε Ρφδν θαη ηα Γσδεθάλεζα, ε πεξίνδνο ηεο 

Ηηαινθξαηίαο πνπ εμειίζζεηαη ζε δχν θάζεηο : 

Α)Σελ πεξίνδν ηεο ηηαιηθήο ζηξαηησηηθήο Καηνρήο κε έλαξμε ηελ 5ε Μαΐνπ 

1912, εκεξνκελία θαηάιεςεο ηεο Ρφδνπ, κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηεο 

Λσδάλλεο. 

Β)Σελ πεξίνδν ηεο ηηαιηθήο θπξηαξρίαο, πνπ έρεη έλαξμε ηελ 6ε Απγνχζηνπ 

1924, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλλεο θαη ιήγεη κε ηε 

ζπλζεθνιφγεζε ησλ Ηηαιψλ ζηηο 8 επηεκβξίνπ 1943. 

Δίλαη ε δεχηεξε θαη πην ζθιεξή γηα ηα λεζηά πεξίνδνο ηεο Ηηαινθξαηίαο πνπ 

θνξπθψλεηαη κε ηελ αλάιεςε ηεο ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο δηνίθεζεο ησλ λεζηψλ 

απφ ηνλ ηεηξάξρε ηνπ θαζηζκνχ Cesare Maria De Vecchi, ν νπνίνο αξρίδεη λα 

εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά κέηξα αθειιεληζκνχ ησλ λεζηψλ θαη εμηηαιηζκνχ ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

Παξφια απηά ε πεξίνδνο ηεο Ηηαινθξαηίαο είλαη κηα πεξίνδνο αλάπηπμεο 

αιιά θαη κεηακφξθσζεο ηνπ λεζηνχ. Δθηεινχληαη κεγαιφπλνα δεκφζηα έξγα θαη 

εθζπγρξνλίδεηε ε δηνίθεζε. Οη Ηηαινί θαηαζθεπάδνπλ θαιαίζζεηα θηήξηα, 

αλαδεηθλχνπλ ηνπο αξραηνινγηθνχο ηφπνπο, δηακνξθψλνπλ ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο, 

εληάζζνπλ λέεο ρξήζεηο ζε αλαζηεισκέλα κεζαησληθά θηίζκαηα. Κεξχζζνπλ 

πεξηκεηξηθά ηνπ ηεηρηζκέλνπ νηθηζκνχ, γχξσ απφ ηηο νρπξψζεηο θαη ηελ ηάθξν, κηα 

κλεκεηαθή δψλε πξαζίλνπ, ζπλνιηθήο έθηαζεο 150 ζηξεκκάησλ, μαλαθηίδνπλ ην 

Παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ, πνπ είρε θαηαζηξαθεί ζε κηα έθξεμε 

ππξηηηδαπνζήθεο, πνπ βξηζθφηαλ ζηα ππφγεηα γεηηνληθήο εθθιεζίαο, ην 1856 θαη 

δεκηνπξγνχλ ην θέληξν ηεο πφιεο, ην Μαλδξάθη.  

Οη Ηηαινί δελ αθνινχζεζαλ ηε λεζηψηηθε αξρηηεθηνληθή, αιιά πξνζπάζεζαλ 

λα "δέζνπλ" ηα θηήξηα απηά κε ηα ηείρε, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα αξρηηεθηνληθφ 

ζχλνιν πνπ εληππσζηάδεη αθφκα θαη ζήκεξα. Σέηνηα θηήξηα είλαη ην Γηθαζηηθφ 

Μέγαξν, ην Γηνηθεηηθφ (Ννκαξρία), ην Γεκαξρείν, ην Ληκελαξρείν, ην Σαρπδξνκείν, 

ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην Αθηαίνλ, ε Νέα Αγνξά, ην Δζληθφ Θέαηξν θαη ην 

μελνδνρείν ησλ Ρφδσλ, ην νπνίν, κεηά ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ, θηινμελεί απφ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1998 ην Καδίλν. Γίπια απφ ην Γηνηθεηήξην βξίζθεηαη ε εθθιεζία ηνπ 

Δπαγγειηζκνχ, ε νπνία αξρηθά ήηαλ θαζνιηθή εθθιεζία αθηεξσκέλε ζηνλ Αγίνπ 

Ησάλλε. Απέλαληη απφ ην Δζληθφ Θέαηξν βξίζθεηαη ην ηδακί ηνπ Μνπξάη-Ρέηο, ελψ 

άιια θηήξηα ηεο επνρήο εθείλεο ζπλαληά θαλείο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Νηνρσξίνπ. Σέηνηα θηήξηα είλαη ε Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Ρφδνπ, ην 

Οξθαλνηξνθείν Θειέσλ, ην Ννζνθνκείν θιπ.   

Μεηά ηελ αλαθσρή ησλ Ηηαιψλ ην επηέκβξε ηνπ 1943, ζηε Ρφδν 

επηθξαηνχλ νη γεξκαληθέο δπλάκεηο θαη αξρίδεη ε πεξίνδνο ηεο γεξκαληθήο Καηνρήο 
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ζηα λεζηά.  Ζ Γεξκαληθή θαηνρή ζα ιήμεη κεηά απφ 2 ρξφληα, αθνχ νη Γεξκαλνί 

εηηεκέλνη ηνπ Β' παγθνζκίνπ πνιέκνπ απνρσξνχλ απφ ηελ Διιάδα. 

Σν έξγν ηεο αλαζηχισζεο, πνπ μεθίλεζε ην 1937 θαη νινθιεξψζεθε ην 

1940, ζηεξίρηεθε ζηα αξρηθά ζρέδηα ησλ Ηππνηψλ θαη παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ 

αξθεηέο αιινηψζεηο παξφια απηά δελ παχεη λα είλαη έλα ζπγθινληζηηθφ κλεκείν.  

ηηο 8 Μαΐνπ 1945 ππνγξάθεηαη ζηε χκε ε ζπλζήθε παξάδνζεο ηεο 

Γσδεθαλήζνπ απφ ηνπο Γεξκαλνχο ζηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο πνπ έρνπλ επηθεθαιήο 

ηνλ Άγγιν ζηξαηεγφ PAGET. Αξρίδεη έηζη ε πεξίνδνο ηεο Αγγινθξαηίαο ζηα 

Γσδεθάλεζα, πνπ δηαξθεί κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 1947, φηαλ ν Άγγινο ηαμίαξρνο 

PARKER παξαδίδεη ηελ εμνπζία ζηνλ πξψην Έιιελα ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή 

αληηλαχαξρν Πεξηθιή Ησαλλίδε. Ζ Διιεληθή ηξαηησηηθή Γηνίθεζε, ηειεπηαίν 

ζηάδην πξηλ απφ ηελ Δλζσκάησζε, ιήγεη ζηηο 7 Μαξηίνπ 1948, επίζεκε εκεξνκελία 

ενξηαζκνχ ηεο πξνζάξηεζεο θαη Δλζσκάησζεο ηεο Γσδεθαλήζνπ ζην ειιεληθφ 

θξάηνο. Απαιιαγκέλε απφ ηε μεληθή θαηνρή θαη ηνπο πνιέκνπο ε Ρφδνο θαηφξζσζε 

ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα έρεη κηα ξαγδαία ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Σν εχθξαην 

θιίκα κε ηελ κεγάιε ειηνθάλεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θπζηθέο νκνξθηέο ηνπ λεζηνχ, 

ηα κλεκεία θαη ηελ ππνδνκή πνπ δεκηνπξγήζεθε, θάλνπλ ηε Ρφδν λα είλαη έλα απφ 

ηα ζπνπδαηφηεξα ηνπξηζηηθά θέληξα ηεο Μεζνγείνπ.  

Αμηφινγε είλαη θαη ε γεσξγηθή παξαγσγή ηνπ λεζηνχ πνπ πεξηιακβάλεη 

θαιιηέξγεηεο δεκεηξηαθψλ, εζπεξηδνεηδψλ, ακπειηψλ, θεπεπηηθψλ θιπ.  

Ζ πφιε ηεο Ρφδνπ απνηειεί ηελ έδξα ηνπ νκψλπκνπ δήκνπ θαη ηνπ λνκνχ 

Γσδεθαλήζνπ. Θεσξείηαη κηα απφ ηηο σξαηφηεξεο πφιεηο ηεο Μεζνγείνπ κε ηα 

εληππσζηαθά ηείρε θαη ηα κλεκεία ηεο. Δθηφο απφ ηελ εκπνξηθή θαη ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε, εληππσζηαθή άλνδν ζεκεηψλεη ε παηδεία θαη ε πλεπκαηηθή θίλεζε. Πέξα 

απφ ηα ζρνιεία, ιεηηνπξγεί γηα δεθαεηίεο ε Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Ρφδνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ, ελψ ηζηνξηθνί, 

αξραηνιφγνη, πνηεηέο, ινγνηέρλεο, επηζηήκνλεο θιπ. δεκηνπξγνχλ κηα αμηνπξφζεθηε 

πλεπκαηηθή θίλεζε. 

Ζ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε, απνηέιεζκα ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, είρε ζαλ απνηέιεζκα λα επεθηαζεί ε πφιε. Νέεο ζπλνηθίεο 

δεκηνπξγνχληαη, θπξίσο ζηηο παξπθέο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Πφιεσο, φπσο είλαη 

ε Αλάιεςε, νη Άγηνη Απφζηνινη, ε Ρνδνπνχια, ην Μαθξχ ηελφ, ν Άγηνο ηέθαλνο, 

ην Ρνδίλη θαη ην Καξαθφλεξν.  

Όια ηέιεηα δηαηεξεκέλα φπσο ήηαλ ηνλ 15ν αη. κ.Υ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο 

πνπ φιν ην νηθηζηηθφ ζχλνιν έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κλεκείν παγθφζκηαο 

θιεξνλνκηάο θαη πξνζηαηεχεηαη απφ δηεζλείο ζπλζήθεο θαη νξγαληζκνχο (Unesco).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΣΟΤ ΑΙΧΝΔ  
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3.1 Βπδαληηλή Πεξίνδνο (7νο αη. -1309) 

 

Ζ βπδαληηλή πφιε θηίζηεθε πάλσ ζηελ ειιεληζηηθή πφιε, ήηαλ κηθξφηεξε 

απ’ απηήλ θαη μέθεπγε ζε αξθεηά ζεκεία απφ ην Ηππνδάκεην ζχζηεκα πνπ είρε 

ραξαθηή ε ειιεληζηηθή φπσο απνθαιχθζεθε θαηά ηελ αλαζθαθή ηεο 

παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο ηεο νδνχ Αγεζάλδξνπ, νη επζχγξακκνη νδνί ηνπ 

Ηππνδάκεηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειιεληζηηθήο πφιεο θαη κεηαηξάπεθαλ ζηαδηαθά ζε 

ζηελνχο αθαλφληζηνπο δξφκνπο, νη νπνίνη φκσο δελ άιιαμαλ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε 

θαη δηεχζπλζε, πηζαλφηαηα  ηα θηήξηα θαηαζθεπάδνληαλ  ην πνιχ δηψξνθα φπσο 

ζπλέβαηλε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ θηεξίσλ ηεο απηνθξαηνξίαο θαη κε επίπεδε ζηέγε. 

Ο πξψηνο νρπξσκέλνο ππξήλαο ηνπ βπδαληηλνχ «θξνπξίνπ» ηνπ 7νπ αη. κ.Υ. 

αλαπηχζζεηαη ζην κπρφ ηνπ θεληξηθνχ «κεγάινπ ιηκέλνο» ηεο ειιεληζηηθήο πφιεο,  

ε πφιε είρε δηαρσξηζηεί ζε δχν ηκήκαηα ηελ επνρή απηή, κε εζσηεξηθή νρχξσζε, 

ζην έλα δηέκελαλ ε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία θαη ζην άιιν νη απινί θάηνηθνη 

γεγνλφο πνπ απεηθνλίδεη ηελ ηππηθή δηαίξεζε ηεο πφιεο ηνπ Μεζαίσλα. Σν άλσζελ 

κε ηνλ θαηξφ άιιαδε έηζη ζηα ηειεηψκαηα ηνπ 11νπ αηψλα ή ζηελ αξρή ηνπ 12νπ 

αηψλα ε βπδαληηλή πφιε απνηεινχηαλ απφ ηξία ηκήκαηα: 

1) Σελ αθξφπνιε ζην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηνπ θξνπξίνπ εθεί φπνπ βξηζθφηαλ 

ην πνιεκηθφ θαη ην εκπνξηθφ ιηκάλη. ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηε ην ζεκεξηλφ 

Μαλδξάθη. 

2) Σν θξνχξην πνπ ην δηαπεξλνχζε ε πνκπηθή κέζεο νδνχ, ζηε ζέζε ηεο 

ζεκεξηλήο νδνχ Ηππνηψλ, ε νπνία έλσλε ηελ αθξφπνιε κε ηελ βπδαληηλή κεηξφπνιε, 

ηελ Παλαγηά ηνπ Κάζηξνπ θαη θαηέιεγε ζηελ θεληξηθή πχιε ηελ Θαιαζζηλή , ζηνλ 

άμνλα ηνπ κεγάινπ ιηκαληνχ, ηελ  θάησ πφιε ή Υψξα ζηα λφηηα ηνπ θξνπξίνπ. 

3) Έμσ απφ ηηο νρπξψζεηο έκελαλ ζεκαληηθά θηίζκαηα φπσο νη αξραίνη κφινη 

ησλ Μχισλ, ηνπ Άγηνπ Νηθνιάνπ θαη ηνπ Naillac. Αθφκα είλαη πνιχ πηζαλφ, νη 

αλεκφκπινη πνπ επαλαιακβάλνληαη ξπζκηθά θαηά κήθνο ηνπ αλαηνιηθνχ κφινπ ηνπ 

κεγάινπ ιηκέλνο, λα θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά ηελ βπδαληηλή πεξίνδν, πξηλ ηελ 

ηππνηηθή θαηάθηεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.1 Φάζε επέθηαζεο ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο 
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ε φια ηα ζσδφκελα ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ 

ηεθκεξηψλεηαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε νηθνδνκηθνχ πιηθνχ πξνεξρφκελνπ απφ 

παιαηφηεξα θηίζκαηα ηεο κεγάιεο ειιεληζηηθήο ή παιαηνρξηζηηαληθήο πφιεο, πνπ 

πξνυπήξραλ ζηελ ίδηα ζέζε. Γξαπηέο πεγέο αλαθέξνπλ φηη γχξσ ζην 1275 ν 

βπδαληηλφο δηνηθεηήο ηεο Ρφδνπ ρξεζηκνπνηνχζε θπιαθηζκέλνπο γηα λα δηαλνίγνπλ 

ηελ ηάθξν θαη λα ιαηνκνχλ πέηξα γηα ηελ αλέγεξζε ησλ ηεηρψλ, ελψ φηαλ νη Άγγινη 

ζηαπξνθφξνη πέξαζαλ απφ ηελ πφιε ην 1191, εληππσζηάζηεθαλ ηφζν απφ ηελ 

θιίκαθα ησλ εξεηπίσλ ησλ ηεηρψλ ηεο ειιεληζηηθήο  πεξηφδνπ κε ηνπο πχξγνπο, ηα 

νγθψδε νηθνδνκήκαηα δηαθφξσλ δεκφζησλ ιεηηνπξγηψλ θαη φια ηα ίρλε ηεο 

παιαηφηεξεο ππθλήο θαηνίθεζεο ηεο πεξηνρήο, πνπ ηε ζχγθξηλαλ κε ηελ αξραία 

Ρψκε. 

 

 

 

3.2 Πεξίνδνο Ιππνηνθξαηίαο  (1309-1522) 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο Βπδαληηλήο Πεξηφδνπ θαη ηελ παξνπζία ηνπ Σάγκαηνο 

ησλ Ηππνηψλ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηεο Ηεξνπζαιήκ, παξαηεξείηαη έληνλε νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Καηά θχξην ιφγν παξαηεξνχληαη βειηηψζεηο ζηελ νρχξσζε ηεο 

πφιεο, είηε ελίζρπζεο είηε αλαθαηαζθεπήο απηψλ, ιφγσ ησλ ζπλερφκελσλ πνιέκσλ.  

Αθφκα ππήξμε θαηαζθεπή πνιιψλ κλεκεηαθψλ θηεξίσλ αιιά θαη εθθιεζηψλ. Ο 

έληνλνο νηθνδνκηθφο αλαβξαζκφο δηήξθεζε πεξίπνπ 2 αηψλεο, θαη παξαηεξήζεθαλ 

αιιαγέο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ χθνπο, πξάγκα πνπ νδήγεζε θαη ζε νξηζκέλεο αιιαγέο 

ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ιχζεσλ.  

Σελ πεξίνδν απηή ηα πιηθά γηα ηηο θαηαζθεπέο πξνέξρνληαλ απφ ηα 

ραιάζκαηα ησλ θαηαζθεπψλ ηεο ειιεληζηηθήο πφιεο θαζψο θαη απφ ηα ηείρε πνπ 

ππήξραλ ζηελ «Ηππνδάκεηα πφιε». Δπεηδή ηα πιηθά απηά θάπνηα ζηηγκή ηειείσζαλ, 

ππήξμε ε αλάγθε  ιαηφκεπζεο λέσλ πιηθψλ. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ δχν ιαηνκεία, ην 

έλα βξηζθφηαλ κέζα ζηελ κεζαησληθή πφιε, θαη ζπγθεθξηκέλα θνληά ζηηο θακάξεο 

ηνπ Σαξζαλά θαη ην άιιν ζηελ πεξηνρή Ληβάδα, ζεκεξηλή πεξηνρή Νηνρψξη. Σελ 

χπαξμε ηνπο βεβαηψλνπλ ηα ηππνηηθά έγγξαθα ηεο πεξηφδνπ απηήο πνπ θπιάζζνληαη 

ζηα Αξραία ηεο Μάιηαο. Σα νρπξσκαηηθά έξγα ζρεδίαδαλ θαη δηεχζπλαλ νη 

Πξσηνκάζηνξεο ησλ ηεηρψλ (muratores), κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο, απ’ φηη 

ηνπιάρηζηνλ μέξνπκε, ήηαλ Έιιελεο. ε κία καξκάξηλε πιάθα, πνπ είλαη 

εληνηρηζκέλε δίπια ζηελ εζσηεξηθή πφξηα ηεο πχιεο ηνπ Αγ. Ησάλλνπ ή Κνζθηλνχο, 

είλαη ραξαγκέλν ην φλνκα ηνπ πξσηνκάζηνξα « φισλ ησλ ηεηρψλ» Μαλφιε Κνχληε. 

Ζ θαζηέξσζε ηεο ρξήζεο ηεο ππξίηηδαο ζηνλ 15ν αη. ( είρε ήδε αξρίζεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 14ν αη.) επέβαιε ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηα φπια θαη ζηελ 

ηαθηηθή ηεο επίζεζεο θαη ηεο άκπλαο. Απφ εδψ θαη ζην εμήο, ηελ άκπλα ησλ πφιεσλ 

φιεο ηεο Δπξψπεο ζα νξγαλψλνπλ νη Μεραληθνί. Δλ ηνχηνηο, ε ζπκβνιή ησλ 

κεραληθψλ ζηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νρχξσζεο ηεο 

Ρφδνπ δηαπηζηψλεηαη κε βεβαηφηεηα κφλν πξνο ην ηέινο ηεο Ηππνηνθξαηίαο. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απιήο ρεηξσλαθηηθήο δνπιεηάο ζηα νρπξσκαηηθά έξγα ησλ 

Ησαλληηψλ ην έθαλαλ ζθιάβνη.  

 Πξνο ην ηέινο ηεο Ηππνηηθήο Πεξηφδνπ ρξεηάζηεθε λα γίλεη κεηαθνξά 

πσξφιηζσλ απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ, θπξίσο πεξηνρέο θαηά κήθνο ηεο αθηήο 

ζηα λφηηα ηεο πφιεο, ζηελ πεξηνρή Κνζθηλνχ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μαιψλαο. 
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ηηο αξρέο ηνπ 15νπ αη. ε ηππνηηθή πφιε είρε πιένλ νξγαλσζεί ζε δχν 

μερσξηζηέο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο εληφο ηνπ ηεηρηζκέλνπ ππξήλα ηεο: 

Σν Κνιιάθην κε απηφλνκε νρχξσζε, πνπ ηαπηηδφηαλ κε ην πξσηνβπδαληηλφ 

«θξνχξην» θαη πεξηειάκβαλε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σάγκαηνο αιιά θαη 

ηηο ηδησηηθέο θαηνηθίεο ησλ ηππνηψλ. Καηά ηελ πεξίνδν απηή αλαθέξεηαη ζηηο 

γξαπηέο πεγέο, αιιά ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε 

ησλ κεζαησληθψλ θαηαζθεπψλ, ε εζσηεξηθή ππνδηαίξεζε ηνπ Κνιιάθηνπ ζε ηξία 

ηκήκαηα κε επηκέξνπο νρπξσκαηηθέο γξακκέο: 

Σν πςειφηεξν ηκήκα, ζην νπνίν θαηνηθνχζε ν Μεγάινο Μάγηζηξνο, δειαδή 

ην νρπξσκέλν παιάηη, πνπ ηαπηίζηεθε κε ηε βπδαληηλή αθξφπνιε ζηε βνξεηνδπηηθή 

γσλία ηνπ Κνιιάθηνπ. Σν ηκήκα πνπ θαηείραλ νη Ηππφηεο Μνλαρνί ηνπ Σάγκαηνο, 

εληφο ηνπ νπνίνπ ηδξχζεθε ε θαζνιηθή κνλαζηεξηαθή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. 

Σν ηκήκα πνπ πεξηειάκβαλε ην Οπινζηάζην θαη ην Ννζνθνκείν ηνπ Μνλαζηεξίνπ, 

ζην νπνίν νη πξνζθπλεηέο θαη νη πεξαζηηθνί απφ ηε Ρφδν εχξηζθαλ θαηαθχγην. Σν 

Μπνχξγθν ή πφιε ησλ αζηψλ Διιήλσλ θαη Λαηίλσλ, φπνπ θπξίσο αλαπηπζζφηαλ ην 

εκπνξηθφ θέληξν θαη θαηνηθνχζαλ νη Έιιελεο. Ζ έθηαζε ηνπ ζπλερψο κεγάισλε, 

θαζψο ε ηππνηηθή νρχξσζε ζηαδηαθά επεθηεηλφηαλ πξνο ηα λφηηα θαη αλαηνιηθά. 

ηελ πξψηε ηππνηηθή θάζε ηεο πφιεο κέρξη ηα κέζα ηνπ 15νπ αη. 

δηαπηζηψλεηαη απφ γξαπηέο θπξίσο πεγέο φηη ππήξραλ ζπλνηθίεο εθηφο ηεηρψλ, 

νρπξσκέλεο ζε θάπνηα θάζε, γηα ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν νη φξνη suburbia, extra-suburbia θιπ. 

Απφ έγγξαθα επίζεο ηνπ 15νπ αη. πξνθχπηεη φηη ππήξραλ θαηνηθεκέλνη 

ππξήλεο θαη εθηφο ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο, ηα πξνάζηηα ή ρσξηά. Αλαθέξεηαη ην 1439 

θαη 1451 νηθηζκφο ζηε Ληβάδα ηεο Ρφδνπ, ζηα βφξεηα ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο, ελψ ην 

1453 αλαθέξεηαη ρσξηφ κε ην φλνκα Άγηνη Αλάξγπξνη, επξηζθφκελν ζηελ 

Καζηειιαλία ηεο Ρφδνπ. 

ηελ νρπξσκέλε δψλε ηεο ηππνηηθήο πεξηφδνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ θαη νη ηξεηο 

αξραίνη κφινη, ηνπ Naillac, ησλ Μχισλ θαη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, κε δηαδνρηθέο 

επεθηάζεηο ησλ νρπξψζεσλ απφ ην ηέινο ηνπ 14νπ αη. Σφηε θηίζηεθε ν επηβιεηηθφο 

θχξηνο πχξγνο ηεο νρχξσζεο ησλ ιηκαληψλ ζην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ κφινπ ηνπ 

Naillac, κέρξη ην 1465, πνπ νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ 

θξνπξίνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

Καηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 15νπ αη., ιφγσ ηεο κεηαλάζηεπζεο αζηψλ απφ ηελ 

άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη άιισλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, 

ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πφιεο.  Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα 

πχθλσζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ θαη ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ  ζηα ζεκεία πνπ 

ππήξρε πεξηζψξην νηθνπεδνπνίεζεο θαη αλάπηπμε νηθνδνκψλ γηα ζηέγαζε λέσλ 

θαηνηθηψλ, θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ηεο Άλσ θαη ηεο Κάησ Οβξηαθήο, ζηα 

αλαηνιηθά ηεο ηππνηηθήο πφιεο. Έηζη αθνινχζεζε ζρεδφλ πιήξεο κεηαζρεκαηηζκφο 

ηεο πφιεο θαη ησλ νρπξσκαηηθψλ θαηαζθεπψλ, κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

λέα πνιεκηθή ηερληθή ησλ θαλνληψλ, ζην ηέινο ηνπ 15νπ – αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα. 

χκθσλα κε ηζηνξηθέο γξαπηέο πεγέο νη ζεηζκνί πνπ δηήξθεζαλ απφ ην 

Μάξηην σο ην Γεθέκβξην ηνπ 1481 ήηαλ ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθνί. Σν κέγεζνο ησλ 

θαηαζηξνθψλ πεξηγξάθεηαη  απφ ηνλ G. Caoursin: «ν πξψηνο ζεηζκφο έγηλε ζηηο 17 

Μαξηίνπ ηνπ 1481 ζηηο ηξεηο ην απφγεπκα. ηηο 3 Μάηνπ έγηλε ηζρπξή δφλεζε ζηηο 

ελλέα ην πξσί θαη αθνινχζεζε κεγάιν παιηξξντθφ θχκα, ην νπνίν, παξφηη 

πιεκκχξηζε δηάθνξα θηήξηα, είρε ζαλ κνλαδηθή δεκηά λα βπζηζηεί έλα εκπνξηθφ 
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θαξάβη πνπ ήηαλ αγθπξνβνιεκέλν ζην ιηκάλη. πρλέο δνλήζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο νδήγεζαλ ζηε ζηαδηαθή εμαζζέληζε ησλ θηεξίσλ ηεο πφιεο. Ο κεγάινο 

ζεηζκφο έγηλε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ. Ο θφζκνο μχπλεζε απφ κία δφλεζε ηα κεζάλπρηα 

θαη ελψ άιινη έηξεραλ λα πξνζεπρεζνχλ ζηηο εθθιεζίεο, άιινη ζηνπο ειεχζεξνπο 

ρψξνπο θαη άιινη ζηνπο ζφινπο θάησ απφ ηα ζπίηηα ηνπο, ηζρπξφηεξε δφλεζε 

αθνινχζεζε ζηηο ηέζζεξηο ην πξσί θαη αθφκε κία ηζρπξφηεξε ζηηο έμε. Απηή ε 

ηειεπηαία θαηέζηξεςε ην Παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ θαη ηνπο ηξεηο κεγάινπο 

πχξγνπο ζην ιηκάλη. Ηζνπέδσζε ηηο εθθιεζίεο θαη ηφζν πνιχ έπιεμε ηα ζπίηηα, πνπ 

φζα  έκεηλαλ φξζηα ρξεηάζηεθαλ αλαθαηαζθεπή. Πνιινί άλζξσπνη ζθνηψζεθαλ. 

Αθνινχζεζε κία ηειεπηαία δφλεζε ην απφγεπκα, ζε ζπλδπαζκφ κε λνηηνδπηηθφ 

άλεκν θαη βξνρή. Οη θάηνηθνη κεηέθεξαλ ηα ππάξρνληά ηνπο ζε μχιηλεο θαιχβεο». 

Ωο απνηέιεζκα ησλ θαηαζηξνθψλ απηψλ ππήξμε ε πιήξεο αλαθαηαζθεπή ησλ 

θαηνηθηψλ θαη ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ ηνπ «Κνιιάθηνπ». 

Όια ηα ζεκαληηθά νηθνδνκήκαηα ηεο κεζαησληθήο πφιεο, θηεξίσλ, ηεηρψλ 

αιιά θαη λαψλ, έρνπλ γίλεη απφ Ρνδίηεο νηθνδφκνπο θαη καζηφξνπο, νη νπνίνη 

εηδηθεχνληαλ ζηελ θαηεξγαζία ηεο πέηξαο. Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ή ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ θαη ησλ πην 

ζεκαληηθψλ δεκφζησλ νηθνδνκεκάησλ, δηαηεξήζεθαλ εληαγκέλα ζηελ ηειηθή κνξθή 

ησλ θαηαζθεπψλ ηα ζσδφκελα ηκήκαηα ησλ παιαηφηεξσλ νηθνδνκηθψλ θάζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3.2 Μεζαησληθή Πφιε Ρφδνπ- Ζ εμέιημε ηεο πφιεο θαη ησλ νρπξψζεσλ 
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Σέινο, ηα θάζηξα ηεο ππαίζξνπ ηα νηθνδνκνχζε ζπρλά κε έμνδα ηνπ ην 

Ηππνηηθφ Σάγκα, αιιά ηε ζπληήξεζε ηνπο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ηελ θάλνπλ νη 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Σνπο ηειεπηαίνπο ηνπο αγγάξεπαλ κεξηθέο θνξέο λα 

βνεζήζνπλ θαη ζηελ αξρηθή νηθνδφκεζε. Οη εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο, ηέινο, ήηαλ 

έκκηζζνη. Οη παιαηφηεξνη πχξγνη, νξζνγψληνη ή ζηξνγγπινί, κέρξη ηελ επνρή ηνπ J. 

B. de Lastic απέρνπλ κεξηθά κέηξα απφ ην ηείρνο θαη είλαη αλεμάξηεηνη, γηα λα 

κπνξνχλ πάλσ ζηε κάρε λα απνκνλψλνληαη. Σψξα φκσο πξέπεη αλ αληέρνπλ ζηηο 

βνιέο ηνπ ππξνβνιηθνχ θαη γη’ απηφ ηνπο ζηεξίδνπλ πάλσ ζην ηείρνο. Οη πχξγνη πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζεκεία θξίζηκα γηα ηελ άκπλα επελδχνληαη εμσηεξηθά κε ρακειά 

πξνηεηρίζκαηα πνπ βγαίλνπλ κπξνζηά απφ ηελ θχξηα νρχξσζε, κεγαιψλνληαο έηζη 

ηνλ θχθιν δξάζεο ηνπ ππξνβνιηθνχ ηνπο. Απφ ηελ επνρή ηνπ P. d’ Aubusson, 

κεηψλεηαη κε πεξίζθεςε ν αξηζκφο ησλ ππιψλ ηεο ζηεξηάο πνπ κεηαβάιινληαη ζε 

πξαγκαηηθά πξνσζεκέλα νρπξά. 

 

 

3.3 Πεξίνδνο Σνπξθνθξαηίαο (1523-1912) 

 

Ζ νζσκαληθή πεξίνδνο είλαη κηα πνιχ κεγάιε ρξνληθά πεξίνδνο κέζα ζηελ 

νπνία ζπλέβεζαλ αξθεηέο κεηαβνιέο ζε θνηλσληθνπνιηηηθφ επίπεδν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη πιένλ απηή ηελ πεξίνδν ε παιηά  Πφιε θαηνηθείηε θαηά 

θχξην ιφγν απφ Οζσκαλνχο θαη κηθξφ αξηζκφ Δβξαίσλ, ελψ νη Υξηζηηαλνί θάηνηθνη 

ηεο Ηππνθξαηηθήο πεξηφδνπ  εθδηψθνληαη. Απνηέιεζκα φιεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο 

είλαη νη πνιιέο κεηαβνιέο ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ξπζκφ, θαζψο θαη ζηηο νηθνδνκηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Θα ιέγακε φηη ε πιεηνςεθία ησλ θηεξίσλ δελ 

έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άξηηαο θαη επηκειεκέλεο θαηαζθεπήο ησλ ηππνηηθψλ 

θηεξίσλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ κνλφ ιίγεο ηδησηηθέο θαηνηθίεο, θαζψο θαη ηα ηεκέλε, 

ηα ινπηξά θαη άιια δεκφζηα θηήξηα. Βαζηθφ ζηνηρείν, πνπ επηδξά θαζνξηζηηθά ζηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή πνηφηεηα, είλαη ε θνηλσληθή ηάμε ηνπ 

ηδηνθηήηε. ηελ πεξίπησζε ησλ εππφξσλ, ηα πιηθά θαη ε επεμεξγαζία ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ, νη δηαθνζκήζεηο είλαη πινχζηα θαη επηκειεκέλα. 

ηελ πξψηε θάζε ηεο Σνπξθνθξαηίαο δειαδή ζηα κέζα ηνπ 16
νπ

 αηψλα  

αλεγείξνληαη θπξίσο ηεκέλε θαη ινπηξά. Καηά ηελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη πσο 

γίλεηαη ρξήζε ζεκαληηθψλ θηεξίσλ ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ κε ίδηα ή 

δηαθνξεηηθή κνξθή. Απηφ αθνξά θηήξηα θαηνηθίαο αιιά θαη δεκφζηα θηήξηα. Σα 

θηήξηα θαηνηθίαο δέρνληαη πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο γηα λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ λέσλ ελνίθσλ. Πξφθεηηαη γηα μχιηλεο θαηαζθεπέο φπσο 

ζαρληζηά, παηάξηα, δηαρσξηζηηθνχο ηνίρνπο θηι. πνπ αιινηψλνπλ αιιά ζπλήζσο δελ 

θαηαζηξέθνπλ αλεπαλφξζσηα ηελ αξρηθή αξρηηεθηνληθή κνξθή ηνπ θηεξίνπ. ηα 

λέα ηεκέλε πξνζηίζεληαη ζρεδφλ φινη νη ρξηζηηαληθνί λανί ηεο παιηάο πφιεο πνπ 

κεηαηξέπνληαη ζε ρψξνπο κνπζνπικαληθήο ιαηξείαο, κε ηε δηακφξθσζε θφγρεο 

κηρξάκπ (θφγρε ζηελ εζσηεξηθή παξεηά ελφο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ελφο 

ηεκέλνπο πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Μέθθαο), πξνζζήθε 

μιμπέρ(εμψζηεο κε θιίκαθα ζην εζσηεξηθφ ηεκέλνπο) θαη ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο 

ζην εζσηεξηθφ. ην εμσηεξηθφ ησλ ηεκελψλ πξνζηίζεηαη μχιηλν ζπλήζσο πξνζηψν 

θαη κηλαξέο. Ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ην κλεκεηαθφ ζχλνιν ησλ κεζαησληθψλ 

νρπξψζεσλ, είλαη πξνθαλέο φηη «πάγσζε» ζηελ θπξηνιεμία ζηε κνξθή πνπ είρε ην 

1522, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηηο εθηεηακέλεο επηζθεπέο  ησλ εξεηπίσλ πνπ άθεζε ε 

πνιηνξθία θαη ε ηειηθή άισζε ηεο πφιεο.  
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Δηθφλα 3.3  Πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Πφιεο ηεο Ρφδνπ ζην ηέινο 

ηεο Σνπξθνθξαηίαο 
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ηνπο δχν επφκελνπο αηψλεο, ν ξφινο ηνπ ιηκαληνχ ηεο Ρφδνπ σο ελφο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηαζκνχο ζην ζηαπξνδξφκη ησλ ζαιάζζησλ δξφκσλ ηεο 

Μεζνγείνπ, απφ Γχζε πξνο Αλαηνιή θαη απφ Βνξξά πξνο Νφην, πεξηνξίζζεθε 

αηζζεηά θαη αληηθαηαζηάζεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηδηαίηεξα αλαπηπζζφκελε 

ζε απηήλ ηελ πεξίνδν πφιε ηεο κχξλεο, ζηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα έηζη ε 

νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε σο απνηέιεζκα ηεο γεληθφηεξεο 

παξαθκήο ηεο απηνθξαηνξίαο.  

Αμίδεη κφλν λα ζεκεησζεί ε νηθνδφκεζε, ζην ηέινο ηνπ 18νπ αη., θηεξίνπ 

βηβιηνζήθεο ην νπνίν δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα σο κνπζνπικαληθή βηβιηνζήθε. Απφ 

ηα κέζα ηνπ 19νπ αη., ζηα πιαίζηα πξνζπαζεηψλ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θξάηνπο, 

παξαηεξείηαη θάπνηα νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Καηαζθεπάδνληαη Γηθαζηήξηα, 

πχξγνο κε ξνιφη, θαζψο θαη άιια θηήξηα εθηφο ησλ ηεηρψλ. Ο λενθιαζηθηζκφο θαη ν 

εθιεθηηζκφο είλαη ην αξρηηεθηνληθφ χθνο κε ην νπνίν εθθξάδεηαη θπξίσο απηφο ν  

εθζπγρξνληζκφο ζηα δεκφζηα θηήξηα, αιιά θαη ζε νξηζκέλεο ηδησηηθέο θαηνηθίεο. 

ηελ πφιε ιεηηνχξγεζαλ λαππεγεία, πνπ δηαηεξήζεθαλ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. 

ζηε ζέζε ησλ αξραίσλ λεσξίσλ, ζην κπρφ ηνπ ιηκέλα ηνπ Μαλδξαθίνπ, ηελ 

εθκεηάιιεπζε φκσο ησλ δαζψλ είρε ν Καπνπδάλ παζά γηα ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ ή 

γηα ηα λαππεγεία ηεο Πχιεο. 

Ζ πεξίνδνο ηεο Σνπξθνθξαηίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία καθξά πεξίνδνο 

ζπληήξεζεο ησλ κεζαησληθψλ θηηζκάησλ θαη ησλ νρπξψζεσλ κεηά ηελ απνρψξεζε 

ησλ ηππνηψλ αιιά θαη αξθεηψλ Διιήλσλ αζηψλ, νη νπνίνη ηνπο αθνινχζεζαλ ζηε 

λέα ηνπο έδξα, ηε Μάιηα. Σα δεκφζηα θηήξηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε κηθξέο 

κεηαηξνπέο γηα ηε ζηέγαζε ιεηηνπξγηψλ ηεο Οζσκαληθήο Γηνίθεζεο. Έηζη ην Παιάηη 

ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ κεηαηξάπεθε ζε θπιαθέο πςειψλ πξνζψπσλ, ην 

Ννζνθνκείν δηαηήξεζε ηε ρξήζε ηνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 19νπ αη., νπφηε 

κεηαηξάπεθε ζε ζηξαηψλα θιπ. Οη ηνίρνη ηνπ νξφθνπ είλαη επίζεο ιηζνδνκέο πάληα 

ιαμεπηέο κε πάρνο 0,20κ. θαη δηάηξεηνη απφ παξάζπξα ζε κηθξέο απνζηάζεηο κεηαμχ 

ηνπο. Ζ φιε θαηαζθεπή πξνθαλψο κεηαθέξεη ζε πέηξα ηε ιχζε ησλ ιεπηψλ μχιηλσλ 

θαη ησλ ηζαηκάδσλ ησλ ζπηηηψλ ηεο Αλαηνιίαο. 

Οη πνιπάξηζκεο εθθιεζίεο ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο κεηαηξάπεθαλ ζε 

κνπζνπικαληθά ηεκέλε, αθνχ εληφο ησλ ηεηρψλ απαγνξεπφηαλ λα θαηνηθνχλ 

ρξηζηηαλνί θαη νη πχιεο έθιεηλαλ κεηά ηελ έμνδν ησλ Διιήλσλ εκπφξσλ ή ηερληηψλ 

θαηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ. Παξάιιεια νηθνδνκήζεθαλ λέα κεγαινπξεπή ηεκέλε θαη 

άιια ζπγθξνηήκαηα θηεξίσλ θνηλήο σθέιεηαο, κε ζεκαληηθφηεξν ην επηβιεηηθφ 

ζπγθξφηεκα ηνπ ηεκέλνπο νπιετκάλ ζην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ «παδαξηνχ», ην 

νπνίν πεξηειάκβαλε «ηκαξέη», πνπ κέρξη πξφζθαηα ιεηηνπξγνχζε σο δεκνηηθφ 

ζπζζίηην, «κελδξεζέ»(ηεξνδηδαζθαιείν), ζπγθξφηεκα εθπαηδεπηηθψλ θηεξίσλ γηα 

άξξελεο θαη ζήιπο, ηελ πεξίθεκε κνπζνπικαληθή βηβιηνζήθε Αρκέη Υαθνχδ θαη ηνλ 

πχξγν ηνπ Ρνινγηνχ, πνπ εδξάζηεθε ζηνλ εξεηπσκέλν βπδαληηλφ πχξγν ηεο 

λνηηνδπηηθήο γσλίαο ηνπ Κνιιάθηνπ, γλσζηφ θαηά ηελ ηππνηνθξαηία σο Guardia(ηεο 

θξνπξάο). Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηνηθηψλ είλαη δηψξνθα θηήξηα κε απνζήθεο, 

ζηαχινπο, θηι. ζην ηζφγεην θαη ρψξνπο θαηνηθίαο ζηνλ φξνθν. Ζ θάηνςε έρεη ζρήκα 

Γ κε ηελ κηθξή θεξαία ζπλήζσο ρακειφηεξε θαη πεξηθιείεη εζσηεξηθή απιή πνπ 

πεξηβάιιεηαη απφ ςειφ καληξφηνηρν απφ ηηο άιιεο δχν πιεπξέο. Απηφ δελ ηζρχεη 

θπζηθά ζηα πξνυπάξρνληα θηήξηα ηεο ηππνηηθήο πεξηφδνπ, πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε 

Οζσκαληθέο θαηνηθίεο. Σν ηζφγεην έρεη κεγάιν χςνο (4,50-5,50κ), ελψ ν φξνθνο δελ 

μεπεξλά ηα 4,50κ. Σν ηζφγεην απνηειεί εληαίν ρψξν, ηνπιάρηζηνλ ζην κεγάιν ζθέινο 
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ηνπ Γ. Οη ζηεγάζεηο είλαη επίπεδα δσκάηηα ραξαθηεξηζηηθή επηξξνή ηνπ θιίκαηνο 

θαη ησλ πιηθψλ ησλ αθηψλ ηνπ Αηγαίνπ. 

Απφ ηελ επνρή ήδε ηεο ηνπξθηθήο θαηάιεςεο απφ ην νπιετκάλ ην 

Μεγαινπξεπή, ν νπνίνο εληαθίαζε ηνπο λεθξνχο ηεο κάρεο ζηνλ αδηακφξθσην ρψξν 

terra deserta γχξσ απφ ηελ νρχξσζε, ην νρπξσκαηηθφ πξαλέο κεηαηξάπεθε ζε 

εθηεηακέλν κνπζνπικαληθφ θαη εβξατθφ λεθξνηαθείν. Σέινο, νη θαηνηθίεο ησλ 

Διιήλσλ θαη Λαηίλσλ ηεο πεξηφδνπ ηεο Ηππνηνθξαηίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

ζηέγαζε ησλ λενθεξκέλσλ επνίθσλ κνπζνπικάλσλ, κε κηθξέο κεηαηξνπέο θαη 

πξνζζήθεο ειαθξψλ ζηνηρείσλ, ελψ δηακνξθψζεθαλ πνιπάξηζκνη θήπνη ζην 

εζσηεξηθφ ησλ θαηνηθηψλ. ηα ζεκεία πνπ είραλ εξεηπσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεχηεξεο κεγάιεο πνιηνξθίαο έγηλαλ ζπζηεκαηηθέο επηρψζεηο κε θπηφρσκα, 

ηδηαίηεξα θαηά κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ ησλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ. 

Ο ρψξνο ηεο κεζαησληθήο ηάθξνπ, ησλ πξνκαρψλσλ θαη ησλ πξνρσκάησλ 

παξέκεηλε αδηακφξθσηνο σο ρψξνο ζηξαησληζκνχ θξνπξάο θαη πεξηνξηζκέλεο 

θαιιηέξγεηαο ή βνζθήο δψσλ, κε ειάρηζηεο πξνζζήθεο θπιαθίσλ, θπξίσο ζηα 

ςειφηεξα ζεκεία ησλ πχξγσλ. ην εκπνξηθφ ιηκάλη, έμσ απφ ηε Θαιαζζηλή Πχιε 

θαη δε έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ κπρνχ ηνπ σο ηελ πχιε ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ, 

ρηίδνληαη θαηαζηήκαηα θαη απνζήθεο. εκαληηθέο επηπηψζεηο είρε ε πξνζζήθε ηνπ 

πέηξηλνπ ππξγίζθνπ ελφο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο θάξνπο ηεο Μεζνγείνπ ζηνλ 

θεληξηθφ πχξγν ηνπ θξνπξίνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ήδε απφ ην ηέινο ηνπ 17νπ αη. Ζ 

πξφζζεηε επηβάξπλζε πνπ δεκηνχξγεζε ζην αζζελέζηεξν ζεκείν ηεο ιηζνδνκήο, ζην 

ζπεηξνεηδέο θιηκαθνζηάζην ηνπ πχξγνπ, νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ πιήξε 

απνδηνξγάλσζε θαη ηνλ θίλδπλν θαηάξξεπζεο ηνπ. 

Σν δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 19νπ αη. ήηαλ ε επνρή πνπ επέθεξε ηε κεγαιχηεξε 

θαηαζηξνθή ζηα κλεκεία ηεο κεζαησληθήο πφιεο. εκαληηθφηεξν γεγνλφο ππήξμε ε 

έθξεμε ηεο ππξίηηδαο ζηα ππφγεηα ηνπ θακπαλαξηνχ ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ 

Κνιιάθηνπ ζηηο 6 Ννεκβξίνπ ηνπ 1856. ε  ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ 

πνπ είρε πξνεγεζεί, ε έθξεμε αθάληζε ζηελ θπξηνιεμία ην θέληξν ηεο ηππνηηθήο 

πφιεο ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 300κ. θαη εμαθάληζε ηειείσο ηε κεγαινπξεπή 

κνλαζηεξηαθή εθθιεζία ηνπ Σάγκαηνο κε φινπο ηνπο αλεθηίκεηνπο ζεζαπξνχο θαη 

ηα ηεξά θεηκήιηα πνπ βξίζθνληαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο. 

 Ζ ζεηζκηθή αθνινπζία ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αη. θαη ηδηαίηεξα ν 

θαηαζηξνθηθφο ζεηζκφο ηνπ 1863 είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

παλίζρπξνπ θχξηνπ πχξγνπ ηεο νρχξσζεο ησλ ιηκαληψλ, ηνπ πχξγνπ ηνπ Naillac, 

πνπ έζηεθε αηψλεο επηβιεηηθφο ζην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ νκψλπκνπ κφινπ. 

 Σέινο, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη., ην 1908, θαζαηξέζεθαλ γηα ιφγνπο 

πνιενδνκηθνχο απφ ηελ Οζσκαληθή Γηνίθεζε νη παιαηνί πχξγνη ηεο πχιεο ηνπ 

Σαξζαλά, ε αλέγεξζε ησλ νπνίσλ, βάζεη ησλ ζσδφκελσλ νηθνζήκσλ ηνπο, αλάγεηαη 

ζηνλ 14ν αη., επί κεγάινπ Μαγίζηξνπ Heredia. 
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3.4 Πεξίνδνο Ιηαινθξαηίαο (1912-1948) 

  

Ζ πεξίνδνο ηεο Ηηαινθξαηίαο ζεκαηνδνηεί γηα ηελ πφιε ηεο Ρφδνπ ηελ πην 

έληνλε νηθνδνκηθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία νινθιεξψζεθε ε ππνδνκή γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θαη ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε ζχγρξνλε δηακφξθσζε ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ηεο Ηηαινθξαηίαο(1923-1943) 

πινπνηείηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ εθηέιεζε 

κεγαιφπλνσλ δεκφζησλ έξγσλ θαη ηελ ίδξπζε ζεκαληηθψλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ.  

 Οη Ηηαινί κεηέθεξαλ ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο πφιεο εθηφο ησλ ηεηρψλ, θαηά 

κήθνο ηνπ κηθξνχ ιηκέλνο ηνπ Μαλδξαθίνπ, επεθηείλνληαο ηελ νηθνδφκεζε λέσλ 

επηβιεηηθψλ θηεξίσλ, ε νπνία είρε μεθηλήζεη επί ηνπξθνθξαηίαο. Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ 

λένπ απηνχ ηζηνξηθνχ θέληξνπ θαη ηεο Νέαο Αγνξάο ζηε ζέζε ηνπ παιηνχ 

νζσκαληθνχ Γηνηθεηεξίνπ, είρε κλεκεηαθφ ραξαθηήξα θαη πεξηειάκβαλε ηε 

δηακφξθσζε ηκήκαηνο ησλ θήπσλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί ζην ρψξν ηνπ 

νρπξσκαηηθνχ πξαλνχο (glacis). Ο ρψξνο πνπ κεηαζρεκαηίζηεθε, κεηά θαη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ ησλ ηδηνθηεζηψλ, εθηείλεηαη απφ 

ηελ νδφ Ηππνηψλ θαη ηελ πιαηεία ηνπ κεγάινπ Ννζνθνκείνπ ζηα λφηηα κέρξη ηε 

βφξεηα νρπξσκαηηθή γξακκή θαη απφ ηελ αλαηνιηθή νρπξσκαηηθή γξακκή θαη ηηο 

πχιεο ηνπ Arnaldo θαη ηνπ Σαξζαλά κέρξη ην παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ζ επέκβαζε ήηαλ θπξίσο πνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα θαη πεξηειάκβαλε ηε 

δηάλνημε λέσλ ππιψλ ζηα ηείρε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ, ηελ 

αλάπιαζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ηεο κλεκεηαθήο νδνχ Ηππνηψλ, ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ παιαηηνχ ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ, ηελ θαηεδάθηζε νιφθιεξσλ 

Δηθφλα 3.4 Ζ νδφο Ηππνηψλ πξηλ ηελ ηηαιηθή επέκβαζε 
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νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ηζηνξηθψλ θηηζκάησλ. Δπίζεο πεξηέιαβε ηε δηακφξθσζε 

ηνπ ρψξνπ ζην πεξίγπξν ηνπ παιαηηνχ, φπνπ βξηζθφηαλ θαηά ηελ ηππνηνθξαηία ν 

θήπνο ηεο Ωβέξλεο. Απηή έγηλε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαζθαθηθή έξεπλα ζην ρψξν 

ησλ αξραίσλ λεσξίσλ θαη ηνπ κλεκεηαθνχ ξσκατθνχ ηεηξάππινπ, ε νπνία καο έδσζε 

ηα παξαθάησ ζεηηθά ζηνηρεία: 

Α)Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα θαη απνθάιπςε ζεκαληηθψλ αξραίσλ κλεκείσλ, 

ηδηαίηεξα ηνπ λανχ ηεο Αθξνδίηεο θαη ηνπ ξσκατθνχ ηεηξάππινπ, γηα ηελ αλάδεημε 

ηνπ νπνίνπ ρξεηάζηεθε λα κεηαθεξζεί ε ηππνηηθή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

ηνπ Piossasco. 

Β)Ζ αλαζηήισζε θαη απνθαηάζηαζε ζεκαληηθψλ κεζαησληθψλ κλεκείσλ θαη 

ζπγθξνηεκάησλ, φπσο ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ θαη ηεο κλεκεηαθήο δψλεο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο Οπινζήθεο, ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ην παιαηφ Ννζνθνκείν 

ηνπ 14νπ αη. 

Γ)Ζ δηακφξθσζε επξχηεξσλ πεξηνρψλ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ εθιεθηηθήο 

κνξθήο θηεξίσλ θαη ζηνηρείσλ πνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα, θαη  

Γ)Ζ έληαμε λέσλ ρξήζεσλ ζηα αλαζηεισκέλα κεζαησληθά θηίζκαηα, φπσο 

ηνπ Αξραηνινγηθνχ Ηδξχκαηνο Γσδεθαλήζνπ, ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ηεο 

Δζλνγξαθηθήο πιινγήο. 

Έπεηηα απφ κία πεληεθνληαεηία, ζηε λέα δηακφξθσζε ππεξηνλίδνληαη 

ζχγρξνλα ζηνηρεία θαη θηίζκαηα, αγλνψληαο ηελ χπαξμε πνιχ ζεκαληηθψλ 

παιαηφηεξσλ ιεηςάλσλ θαη πνιενδνκηθψλ ραξάμεσλ. εκαληηθά αξραηνινγηθά 

ζηνηρεία ράζεθαλ νξηζηηθά ιφγσ ηεο αιφγηζηεο θαηεδάθηζεο θαη ηεο έιιεηςεο 

ηεθκεξίσζεο θαηά ηηο απνρσκαηψζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ 

δηακνξθψζεσλ απηψλ. 

Ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ελέξγεηα δηαρείξηζεο ηνπ κλεκεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

ππήξμε ε θήξπμε ηεο «κλεκεηαθήο δψλεο ηεο κεζαησληθήο πφιεο», πνπ πεξηέιαβε 

θαη δψλε πξνζηαζίαο – πξάζηλνπ γχξσ απφ ηηο νρπξψζεηο θαη ηελ ηάθξν, ήδε ην 

1920. Ζ δψλε απηή θαηαιακβάλεη κηα έθηαζε πεξίπνπ 150 ζηξεκκάησλ θαη ε 

ηηαιηθή Γηνίθεζε πξνρψξεζε εζπεπζκέλα ζηελ θήξπμε ηεο σο αδφκεηεο, γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ην κλεκεηαθφ ζχλνιν. Ζ ελέξγεηα απηή 

πξφιαβε επηπρψο ηηο πξνζέζεηο πνπ είραλ ήδε εθδεισζεί απφ ηδηψηεο γηα 

νηθνπεδνπνίεζε θαη νηθνδφκεζε ζηνπο σξαηφηαηνπο απηνχο ειεχζεξνπο ρψξνπο ηνπ 

θέληξνπ ηεο ζχγρξνλεο πφιεο ηεο Ρφδνπ. 

Απφ ηελ «κλεκεηαθή δψλε ηεο κεζαησληθήο πφιεο», νη Ηηαινί απνκάθξπλαλ 

ηα κνπζνπικαληθά θαη εβξατθά λεθξνηαθεία θαη κεηέβαιαλ ηελ πεξηνρή ζε έλα 

κεγάιν άιζνο, πνπ ην ζπλζέηνπλ ςειά δέληξα θαη ζακλνεηδή θπηά, φπσο 

δεκηνχξγεζαλ θαη έλαλ ρψξν πεξηπάηνπ θαη ζέαζεο ησλ νρπξψζεσλ κε κηα ζηελή 

λεζίδα δάζνπο ζην θέληξν ηεο ζχγρξνλεο πφιεο. 

Ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο άξρηζαλ λα θαηεδαθίδνληαη 

φια ηα λεφηεξα θηίζκαηα πνπ νξζψλνληαλ πάλσ ζηα ηείρε, φπσο έλα κεγάιν 

δηψξνθν θηήξην πνπ ήηαλ κέζα ζηνλ πξνκαρψλα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ θαη ην 

νζσκαληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν. εκαληηθή πνιενδνκηθή παξέκβαζε ήηαλ ε 

θαηεδάθηζε φισλ ησλ θηηζκάησλ ηνπ Σεισλείνπ θαη ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ πνπ 

είραλ νηθνδνκεζεί ζηνλ 19ν θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ζην ρψξν ηεο πξνβιήηαο 

έμσ απφ ηε Θαιαζζηλή Πχιε, θαζψο θαη ηε λέα δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο ηεο 

Κνιψλαο, παξφηη ηεο ζηέξεζε ην γξαθηθφ ραξαθηήξα ηνπ παιηνχ ιηκαληνχ κε ηα 

ζνθάθηα θαη ηα θαθελεία. 
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Μεηά ηελ θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά πνπ εθδειψζεθε ζην ηππνηηθφ κλεκείν 

ηεο Καζηειιαλίαο ην 1920, νη ηηαιηθέο αξρέο δηακφξθσζαλ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

ζε κία λέα πιαηεία, ραξαθηεξηζηηθνχ ηηαιηθνχ ζηπι. 

Σν 1922, θαηά ηελ επέηεην ησλ 400 ρξφλσλ απφ ηελ άισζε ηεο Πφιεο απφ 

ηνπο Σνχξθνπο, άλνημαλ ηελ πχιε ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη απνθαηέζηεζαλ ηελ 

πέηξηλε γέθπξα πνπ νδεγνχζε πξνο ηελ χπαηζξν. Απηφ ην έξγν είρε ζπκβνιηθφ 

ραξαθηήξα, δηφηη άλνηγε θαη πάιη ε πχιε απφ ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηελ ηνπξθηθή 

παξάδνζε, εηζήιζε ζηελ πφιε ν θαηαθηεηήο ηεο Ρφδνπ νπιετκάλ θαη έδσζε εληνιή 

λα θιείζεη, ψζηε λα κελ πεξάζεη άιινο θαηαθηεηήο κεηά απφ απηφλ. Σν πηζαλφηεξν 

πάλησο είλαη ε πχιε λα είρε ήδε θιείζεη επί Ηππνηνθξαηίαο γηα ιφγνπο αζθαιείαο.  

Καηά ηελ ηηαιηθή πεξίνδν, ζην ρψξν ηεο κεζαησληθήο ηάθξνπ έγηλαλ ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ φκβξησλ πδάησλ, ηνλ επηθαλεηαθφ θαζνξηζκφ 

θαη ηελ απνςίισζε ηνπ, κε αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ βξαρψδνπο ππνζηξψκαηνο θαη 

αξραίσλ ζηνψλ ησλ πεγαδηψλ θαη ησλ ιαμεπκάησλ ηεο κεζαησληθήο ιαηφκεζεο. 

Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ ρψξνπ κεηαηξάπεθε ζε θπηψξην θαη 

αλζφθεπν. Πξνρψξεζαλ επίζεο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηεξεχλεζε θαη 

απνρσκάησζε ησλ επηρσκέλσλ ζηνψλ ησλ πξνκαρψλσλ. Σν ίδην έθαλαλ ζε έλα 

κεγάιν ηκήκα ηνπ αξραίνπ δηθηχνπ ππνδνκήο, ησλ πδξεπηηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ 

ζηνψλ ηεο Ηππνδάκεηαο πφιεο, πνπ έρνπλ είζνδν απφ ην επίπεδν ηεο ηππνηηθήο 

ηάθξνπ.  

Ζ επηινγή ηεο ηηαιηθήο Γηνίθεζεο λα δηαηεξήζεη ηνλ «κεγάιν ιηκέλα» ησλ 

αξραίσλ Ρνδίσλ σο θχξην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ, φπσο ήηαλ ζηελ αξραία θαη ηε 

κεζαησληθή επνρή αιιά θαη ζηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο , είρε δπζκελέζηαηεο 

ζπλέπεηεο γηα ηε κνξθή ησλ ζαιάζζησλ νρπξψζεσλ θαη θπξίσο ηνπ ειιεληζηηθνχ 

θαη κεζαησληθνχ κφινπ ησλ Μχισλ. Ζ θζνξά ηνπ ζαιαζζηλνχ ηείρνπο επηηαρχλεηαη 

απφ κέξα ζε κέξα απφ ηα θαπζαέξηα θαη ηηο δνλήζεηο ησλ κεγάισλ ζρεκάησλ πνπ 

θαηεπζχλνληαη πξνο ην ιηκάλη ή απνκαθξχλνληαη απφ απηφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 3.5  Σν ηηαιηθφ ξπζκηζηηθφ ζρέδην ηεο κεζαησληθήο πφιε ηεο Ρφδνπ 
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Σν 1934 εγθξίζεθε κε εηδηθφ δηάηαγκα ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην ηεο κεζαησληθήο 

πφιεο ηεο Ρφδνπ, ην νπνίν εθπνλήζεθε απφ ην ζεκαληηθφ αξρηηέθηνλα ηεο επνρήο 

Florestano di Fausto θαη πξνέβιεπε δπλακηθέο επεκβάζεηο ζρεδφλ πιήξνπο 

αλαδηάηαμεο ηνπ κεζαησληθνχ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο κε 

δηαλνίμεηο λέσλ νδψλ, θαηεδαθίζεηο θηηζκάησλ κεηά απφ αλαγθαζηηθέο θαη ζπρλά 

απιήξσηεο απαιινηξηψζεηο ησλ ηδηνθηεζηψλ θαη δηακνξθψζεηο ειεχζεξσλ ρψξσλ.  

Σν 1935 δηαλνίρζεθε ε λέα Πχιε ηεο Αθαληηάο ζηα ηείρε ηεο γιψζζαο ηεο 

Ηηαιίαο, βνξεηναλαηνιηθά ηνπ πξνκαρψλα ηνπ del Carretto θαη ε νδφο ηνπ Fabrizio 

del Carretto δηέζρηζε ην νγθψδεο πξφρσκα ηεο Ηηαιίαο, θαηαθεξκαηίδνληαο ην ζε 

ηξία αζχλδεηα ηκήκαηα. Ζ νδφο απηή, θαηεπζπλφκελε βφξεηα πξνο ην κφιν ησλ 

Μχισλ θαη ην λέν ιηκάλη ηεο πφιεο θαη λνηηναλαηνιηθά πξνο ηε βηνκεραληθή δψλε 

ηεο πεξηνρήο Κφβα, δηέθνςε ηελ νκαιή απφιεμε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

ηκήκαηνο ηεο κεζαησληθήο ηάθξνπ πξνο ηνλ θφιπν ηεο Αθαληηάο, αιινηψλνληαο ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αηζζεηηθή ηεο πεξηνρήο θαη κεηαηξέπνληαο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα 

ηεο ηάθξνπ ζε πεξηκεηξηθή ιεσθφξν ηεο πφιεο κε ηξφπν κε θαηαζηξνθηθφ. 

Πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο κεζαησληθήο πφιεο, ζηα βνξεηνδπηηθά, ε ίδηα νδφο 

δηέζρηζε ην κεζαησληθφ θήπν πνπ είλαη γλσζηφο απφ ηηο αξρεηαθέο πεγέο σο 

«κεγάινο θήπνο ηεο πιαηείαο», θζάλνληαο κέρξη ηα επηβιεηηθά εξείπηα ηνπ γνηζηθνχ 

θαζεδξηθνχ λανχ ηεο Παλαγίαο ηνπ Μπνχξγθνπ. Μεηά ηελ απαιινηξίσζε ησλ 

ηδηνθηεζηψλ νη Ηηαινί πξνρψξεζαλ ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ εξεηπίσλ απφ επηειείο 

πξνζζήθεο, ζηε ζηεξέσζε θαη αλάδεημε ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε 

θαη ηε γξαθηθή απνθαηάζηαζε ηνπ αξρηηέθηνλα H. Balducci. Ζ δηακφξθσζε απηή 

πξνρψξεζε θαη νινθιεξψζεθε απφ ηελ ειιεληθή Γηνίθεζε ην 1955, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ επηγξαθή πνπ ζψδεηαη εληεηρηζκέλε ζηε ζεκεξηλή Πχιε ηεο 

Παλαγηάο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 3.6 Ζ Παλαγία ηνπ Μπνχξγθνπ πξηλ ηηο ηηαιηθέο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 
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ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απηήο, θαηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, ε 

κεζαησληθή πφιε πθίζηαηαη θαη πάιη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθέο ηεο 

ηζηνξίαο ηεο, πνπ απηή ηε θνξά επέθεξαλ νη βνκβαξδηζκνί ησλ πκκάρσλ, 

ζηξεθφκελνη ελαληίνλ ησλ Ηηαιψλ θαη Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ. Σα ζπζζσξεπκέλα 

εξείπηα απφ ηηο πνιπάξηζκεο βφκβεο πνπ έπιεμαλ ην κλεκεηαθφ ζπγθξφηεκα 

δεκηνχξγεζαλ θελά ζην κεζαησληθφ πνιενδνκηθφ ηζηφ, πνπ αθφκε θαη ζήκεξα δελ 

θαηέζηε δπλαηφλ λα δηεπζεηεζνχλ. ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

ίζρπζε ελ κέξεη ε αξρηθή ιεηηνπξγία ησλ νρπξψζεσλ. Έλα ηκήκα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο θαηαθχγην ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ, φπσο νη πξνκαρψλεο ηνπ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Ηηαιίαο ή ηνπ del Carretto θαη δπν-ηξεηο αλζππφλνκνη. ην 

θξνχξην ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ν ηηαιηθφο ζηξαηφο εγθαηέζηεζε αληηαεξνπνξηθά 

ππξνβφια θαη πνιπβφια. Έγηλαλ έηζη βαξηέο θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

θαη θηίζηεθαλ ηνίρνη κε αζβεζηφιηζνπο, φπσο επίζεο θαη ζην κφιν ησλ Μχισλ, γηα 

ηελ άκπλα ηνπ ιηκαληνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 3.7 Ζ πχιε ε Θαιαζζηλή κεηά απφ βνκβαξδηζκνχο  
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Ζ βξεηαληθή Γηνίθεζε, πνπ αθνινχζεζε ηελ απνρψξεζε ησλ ηηαιηθψλ θαη 

γεξκαληθψλ δπλάκεσλ απφ ηα Γσδεθάλεζα, πξνζπάζεζε λα απνθαηαζηήζεη ηηο 

ζνβαξέο δεκηέο ηνπ πνιέκνπ, φζν απηφ ήηαλ δπλαηφλ, ζην κηθξφ δηάζηεκα πνπ 

παξέκεηλε ζηελ εμνπζία (1945-1947). Ζ θαηάζηαζε απηή απνηππψλεηαη ζην ράξηε 

πνπ εθπνλήζεθε απηή ηελ πεξίνδν θαη ζηνλ νπνίν επηζεκαίλνληαη ηα θηήξηα πνπ 

θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο, απηά πνπ θξίλνληαη επηζθεπάζηκα, ηα επηζθεπαζκέλα 

θαη φζν ήηαλ ήδε ππφ θαηαζθεπή. εκαληηθφ ππφβαζξν εμάιινπ γηα ηελ πφιε ηεο 

Ρφδνπ απνηέιεζε ν ράξηεο Town plan of Rhodes, ελεκεξσκέλνο κε φια ηα θηίζκαηα 

αθξηβψο πξηλ ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ 1943 θαη βαζηζκέλνο ζηα πξνεγνχκελα 

ππφβαζξα ησλ Ηηαιψλ θαη ζε αεξνθσηνγξαθίεο ηεο επνρήο. 

ηε δηάξθεηα ηεο αγγιηθήο θαηνρήο ε Γηνίθεζε φρη κφλν δηεπθφιπλε, αιιά 

πξνέβε ζε καδηθέο κεηαθνξέο ζηε Ρφδν θαηνίθσλ ησλ κηθξψλ λεζηψλ. Σνπο 

λεζηψηεο απηνχο εγθαηέζηεζε ζηα εξεηπσκέλα θηίζκαηα ηεο παιηάο πφιεο, ζε ρψξν 

εληειψο μέλν πξνο ην λεζησηηθφ θαη αγξνηηθφ ραξαθηήξα ηεο πξνεγνχκελεο 

θαηνηθίαο ηνπο, πνπ θπζηθά ηνλ έλησζαλ ερζξηθφ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη, ζε έγγξαθν ηεο 11εο Οθησβξίνπ 1947, 

ην νπνίν ππνγξάθεη ν Γηεπζπληήο Μνπζείνπ θαη Αξραηνινγηθήο Πεξηθέξεηαο, 

αλαθέξεηαη φηη ν ρψξνο ηεο κεζαησληθήο ηάθξνπ, πνπ επί «ηηαιηθήο Γηνηθήζεσο δελ 

ελνηθηάδεην νχηε εθαιιηεξγείην, σο αξραηνινγηθφο ρψξνο», επί αγγιηθήο Γηνηθήζεσο 

άξρηζε λα ελνηθηάδεηαη ζε ηδηψηεο απφ ην Γήκν Ρφδνπ. Αμηνπεξίεξγν εμάιινπ είλαη 

φηη «θαη κεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο ππφ ηεο ειιεληθήο Γηνηθήζεσο, ν Γήκνο 

Ρφδνπ ζπλερίδεη ηελ είζπξαμε ησλ ελνηθίσλ». ην ίδην έγγξαθν αλαθέξεηαη επίζεο 

φηη γηα πξψηε θνξά επεηξάπε ε θαιιηέξγεηα ηνπ ρψξνπ ηεο ηάθξνπ απφ 

ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. 

 

Δηθφλα 3.8 Ζ πχιε ε Θαιαζζηλή θαηά ηνλ Β’ παγθφζκην πφιεκν  
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3.5 ύγρξνλε πεξίνδνο Α (1947-1985) 

 

Μεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα, θχξην 

κέιεκα ηεο ειιεληθήο Γηνίθεζεο, ππήξμε ε απνθαηάζηαζε ησλ κεγάισλ 

θαηαζηξνθψλ ηνπ νιέζξηνπ πνιέκνπ θαη ε δηαηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, ηελ νπνία ήδε δηέζεηε ε Ρφδνο. 

ηε κεζαησληθή πφιε, πνπ κέρξη ηνλ πφιεκν ηελ θαηνηθνχζαλ κφλν Σνχξθνη, 

Δβξαίνη θαη ιίγνη Ηηαινί, παξνπζηάζηεθε πιήξεο αλαηξνπή ησλ θνηλσληθψλ 

δεδνκέλσλ. Σν κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν, πάληνηε νιηγάξηζκν θαη έμσ απφ ηνλ 

παξαγσγηθφ ρψξν, ζπλέρηζε ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ, ρσξίο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

πξνζθέξεη θάηη, έζησ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Ο αζηηθφο ειιεληθφο 

πιεζπζκφο ήηαλ εγθαηεζηεκέλνο ζηα «καξάζηα», ζηελ εθηφο ησλ ηεηρψλ πφιε, θαη 

είρε άκεζνπο δεζκνχο κε ηνλ παξνηθηαθφ ρψξν, φπνπ θαηέθεπγαλ ηα δσεξφηεξα 

άηνκα θαη πινχηηδαλ, θξνληίδνληαο λα θηίδνπλ θπξίσο ζεξηλέο πνιπηειείο θαηνηθίεο 

γηα ηελ νιηγφρξνλε δηακνλή ηνπο ζηε Ρφδν. 

ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ πνιινί κνπζνπικάλνη θαηέθπγαλ ζηα γεηηνληθά 

παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη βέβαηα δελ επέζηξεςαλ φινη, ελψ ηδηαίηεξε αλαθνξά 

πξέπεη λα γίλεη ζηε καδηθή εμφλησζε ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ, φηαλ νη Γεξκαλνί 

θαηέιαβαλ ηε Ρφδν ην 1943. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1944, 1.673 κέιε ηεο ηζξαειηλήο 

θνηλφηεηαο ζπλειήθζεζαλ, ζπγθεληξψζεθαλ ζηε ζεκεξηλή πιαηεία Δβξαίσλ 

Μαξηχξσλ, ζην θέληξν ηεο αθκάδνπζαο εβξατθήο ζπλνηθίαο, θαη ππνρξεψζεθαλ λα 

παξαδψζνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία. Σν γεγνλφο απηφ είλαη γλσζηφ σο 

Οινθαχησκα, γηαηί φινη απηνί νη άλζξσπνη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

Ναδί ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. Μφλν 151 άηνκα επέδεζαλ, ελψ κεγάινο 

αξηζκφο θηεξίσλ, απφ ηα πινπζηφηεξα ηεο πφιε, εξεκψζεθαλ θαη είλαη κέρξη ζήκεξα 

γλσζηά σο «εγθαηαιεηκκέλεο εβξατθέο ηδηνθηεζίεο». Σα αθαηνίθεηα απηά αθίλεηα 

πξνζθέξνληαλ σο πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ θαηάιπκα γηα ηνπο λένπο θαηνίθνπο ηεο 

πφιεο, ηνπο Γσδεθαλήζηνπο πξφζθπγεο. 

Παξάιιεια, ην ειιεληθφ Γεκφζην πξνρσξεί ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ην 

λφκν δηαδηθαζία θαηάιεςεο ησλ ηδηνθηεζηψλ, ησλ νπνίσλ νη λφκηκνη ηδηνθηήηεο δελ 

δίλνπλ ζεκεία δσήο ζηε δηάξθεηα κηαο εηθνζαεηίαο. Σν γεγνλφο φηη ε Ρφδνο, φπσο 

θαη ε Κσο, είλαη νη κνλαδηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο γηα ηηο νπνίεο έρεη ζπζηαζεί απφ 

ηνπο Ηηαινχο ην 1926 θαη ιεηηνπξγεί κέρξη θαη ζήκεξα εηδηθή ππεξεζία 

Κηεκαηνινγίνπ, είλαη βαζηθφ πιενλέθηεκα θαη γηα ην ηδηαίηεξα πεξίπινθν 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο κεζαησληθήο πφιεο. Σν κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 1/5 ησλ «θηηζηψλ» ηδηνθηεζηαθψλ 

κεξηδίσλ θαη ζην 1/3 ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο ηεο πφιεο. Γελ ιείπνπλ πάλησο νη 

ζθεηεξηζηηθέο ελέξγεηεο απφ ηδηψηεο, πνπ κε παξφκνηνπο ηξφπνπο λέκνληαη αθφκε 

θαη ζήκεξα αξθεηά απφ ηα εγθαηαιεηκκέλα αθίλεηα. 

Δίλαη πιένλ ζαθέο φηη ε κεζαησληθή ηεηρηζκέλε πφιε θαηαιακβάλεη ην 

γεσγξαθηθφ θέληξν ηεο ζχγρξνλεο, φπσο άιισζηε θαη ηεο κεγάιεο ειιεληζηηθήο 

Ηππνδάκεηαο πφιεο. Γελ αθνινπζεί φκσο ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ ππνιείπνπ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηηαιηθήο πφιεο θαη ηεο λεφηεξεο ξαγδαίαο επέθηαζεο 

ηεο, ζχκθσλα κε ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηνπ 1962 θαη ην Ρπζκηζηηθφ  ρέδην Γνμηάδε 

ηνπ 1973. Ηδηαίηεξα κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Γσδεθαλήζησλ κεηαλαζηψλ 

θαηνίθσλ(πκηαθνί, Καξπάζηνη, Καιχκληνη θ.α.), εθδειψζεθε ε ηάζε γηα αγξνηηθή 

θαιιηέξγεηα θαη βνζθή δψσλ ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο ηεο πφιεο θαη ηδηαίηεξα ζην 

ρψξν ηεο κεζαησληθήο ηάθξνπ, φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ. Όπσο ηεθκεξηψλεηαη 
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απφ πνιιά έγγξαθα ηνπ αξρείνπ ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο ηεο πξψηεο απηήο 

πεξηφδνπ, γηα ηα ρσξάθηα ζηελ ηάθξν εηζέπξαηηε ελνίθην ν Γήκνο ηεο Ρφδνπ. Καηά 

ηα επφκελα ρξφληα ν ειεχζεξνο απηφο κλεκεηαθφο ρψξνο ζπλερψο ππνβαζκηδφηαλ 

θαη πεξηγξάθεηαη σο «εζηία κφιπλζεο γηα ηελ πφιε», «ρψξνο απξνζπέιαζηνο γηα ην 

θνηλφ θαη επηθίλδπλνο γηα ππξθαγηέο θαη άιια αηπρήκαηα». Σν 1955 αλαθέξεηαη ε 

θαηαζθεπή ππνλφκσλ θαη ε δηνρέηεπζε φκβξησλ θαη αθαζάξησλ πδάησλ επξχηεξσλ 

πεξηνρψλ ηεο πφιεο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο ηάθξνπ. 

Σν 1954 έγηλε κηα λέα πξνζπάζεηα ξπκνηνκηθήο κειέηεο ηεο παιηάο πφιεο, 

πνπ βαζίζηεθε ζην αληίζηνηρν ηηαιηθφ ηνπ 1934, ιακβάλνληαο ππφςε ηα λέα 

δεδνκέλα ηεο επνρήο, θαη ηδηαίηεξα ηηο θαηαζηξνθέο θαη ηα θελά πνπ δεκηνχξγεζαλ 

νη βνκβαξδηζκνί ηνπ 1944. Βαζηθή αξρή παξέκεηλε ε εμππεξέηεζε ηεο θπθινθνξίαο 

ηνπ απηνθηλήηνπ κε δηαπιαηχλζεηο παιηψλ θαη ράξαμε λέσλ δξφκσλ. Σα θελά 

εμαηηίαο ησλ βνκβαξδηζκψλ επέηξεπαλ ηε ζρεδίαζε λέσλ πιαηεηψλ θαη ειεχζεξσλ 

ρψξσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν 1959 ζπληάρζεθε ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην κε ηνπο φξνπο δφκεζεο ηεο 

κεζαησληθήο πφιεο ηεο Ρφδνπ, βαζηζκέλν ζε ηνπνγξάθεζε ηνπ 1956, πνπ εγθξίζεθε 

ηειηθά ην 1961 (ΦΔΚ 148/23-12-1961, ηεχρ.4). Βαζηθή αξρή παξακέλεη ε ράξαμε 

λέσλ δξφκσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Θεζπίδεηαη έηζη ε δηάλνημε 

πεξηθεξεηαθνχ δξφκνπ ηεο πφιεο εζσηεξηθά ησλ νρπξψζεσλ θαη πνιιψλ λέσλ 

Δηθφλα 3.9  Ρπζκηζηηθφ ρέδην ηεο κεζαησληθήο πφιεο (1954) 
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δξφκσλ θαη πιαηεηψλ, ελψ πξνβιέπεηαη δηαπιάηπλζε αξθεηψλ άιισλ ζην ζχλνιν 

ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο. 

ηαζκφ γηα ηελ αληίιεςε ηεο δηαρείξηζεο ηεο κεζαησληθήο πφιεο απνηειεί ε 

εηδηθή κειέηε ηνπ γξαθείνπ Γνμηάδε ην 1971. Ζ κειέηε απηή αλαιχεη ζπλνπηηθά ηελ 

αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηεο παιηάο πφιεο, πνπ αξηζκνχζε ηφηε 5.488 θαηνίθνπο 

θαη 1.752 θαηνηθίεο, ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε κεηά ηηο αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο 

πνπ έγηλαλ θαηά ηα ρξφληα ηεο ηηαινθξαηίαο (1920-1945), ηα θελά πνπ 

δεκηνχξγεζαλ νη βνκβαξδηζκνί ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηνλ πνιενδνκηθφ 

ηζηφ, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο (ην 1/5 ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πφιεο αλήθεη 

ζην Γεκφζην), ηελ έιιεηςε δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη ηελ έληνλε εκπνξηθή θίλεζε 

(460 θαηαζηήκαηα). ηε ζχληνκε εμέηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πφιεο 

επηζεκαίλεηαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ νηθηζκνχ θαη δσληαλήο 

πνιηηείαο, ε αδπλακία ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο λα αληηκεησπίζεη νηθνλνκηθά ην 

πξφβιεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ θηεξίσλ ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο δηαηήξεζεο 

ηνπ ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα ηεο πφιεο, θαζψο θαη νη πηέζεηο πνπ απφ ηφηε πθίζηαην 

απφ ηελ έληνλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.  

Σν 1971 έγηλαλ ζεκαληηθέο επεκβάζεηο, θπξίσο ζσζηηθνχ ραξαθηήξα, ζην 

θξνχξην ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, θαζψο ρξεηάζηεθε λα γίλεη εηδηθή επηρείξεζε 

αλέιθπζεο ησλ απζεληηθψλ ιίζσλ απφ ηε ζάιαζζα κε ηε βνήζεηα δπηψλ. ηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λεφηεξνπ νρπξνχ ηνπ d’ Aubusson ηα ηζρπξά λνηηναλαηνιηθά 

θχκαηα είραλ ππνζθάςεη ηα ζεκέιηα ζην ζεκείν αθξηβψο ηεο εθβνιήο ηεο 

ππεξρείιηζεο ηεο ππφγεηαο θηλζηέξλαο ηνπ θεληξηθνχ πχξγνπ ηνπ Zacosta. Αθνχ 

ππνζεκειηψζεθε ην θξνχξην κε εηδηθή θαηαζθεπή νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, 

πξνρψξεζε ε πφληηζε κεγάισλ πνζνηήησλ θπζηθψλ νγθφιηζσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θξνπξίνπ. Οη νγθφιηζνη απηνί, πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε άκεζε επαθή κε ηηο 

κλεκεηαθέο θαηαζθεπέο, θάιπςαλ ζρεδφλ νινθιεξσηηθά ηελ αξραία πξνβιήηα ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ αλαηνιηθνχ κφινπ θαη ήηαλ επηδήκηνη γηα ηελ αηζζεηηθή 

αλάδεημε ηνπ επηβιεηηθνχ θξνπξίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 3.10 Ζ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θξνπξίνπ 
ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ πξηλ ηα ζσζηηθά κέηξα 

Δηθφλα 3.11 Αεξνθσηνγξαθία ηνπ θξνπξίνπ ηνπ 
Αγ. Νηθνιάνπ ηνλ Ηνχλην 2000 
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Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή δεκηνπξγήζεθαλ ηάζεηο επέθηαζεο ηεο λεφηεξεο 

ηζηκεληέληαο πξνβιήηαο, πνπ είρε ήδε επί ηηαιηθήο Γηνίθεζεο πξνζηεζεί θαηά κήθνο 

ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ κφινπ ηνπ αγίνπ Νηθνιάνπ. Ζ πξνο βνξξά επέθηαζε ηεο 

είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ πιήξε βχζηζε ηεο λνηηνδπηηθήο πιεπξάο ηνπ θξνπξίνπ ζε 

κηα ηζηκεληέληα πιαηθφξκα αιιά θαη ηελ αιινίσζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο ηηαιηθή 

δηακφξθσζεο κε ραξαθηεξηζηηθά ειαθάθηα ζηελ είζνδν ηνπ κηθξνχ ιηκέλνο ηνπ 

Μαλδξαθίνπ.  

Δπί δηθηαηνξίαο (1967-1974) εηέζε πηεζηηθά ην ζέκα ηεο πεξαηηέξσ 

επέθηαζεο ηεο πξνβιήηαο ηνπ κεγάινπ ιηκαληνχ. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο έθξηλαλ φηη 

ην θξνπξηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ νρπξσκέλνπ κφινπ θαη ηνπ επηβιεηηθνχ πχξγνπ ησλ 

Μχισλ έζηεθε εκπφδην ζηα ζρέδηά ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο εληαίαο επίπεδεο 

πιαηείαο, έθηαζεο πνιιψλ ρηιηάδσλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Με ην πξφζρεκα ησλ 

ξσγκψλ  πνπ παξνπζίαδε ν πχξγνο, ν νπνίνο είρε ζπληεξεζεί θαη εληαρζεί άξηζηα 

απφ ηνπο Ηηαινχο ζην ρψξν ησλ ηεισλεηαθψλ θαη ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνλ 

θήξπμαλ «επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπν» θαη εηνίκαδαλ ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν γηα ηελ 

θαηεδάθηζή ηνπ. Σφηε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ αλέιαβε εζπεπζκέλα ην κεγάιν 

θφζηνο ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πχξγνπ. Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζηεξέσζεο μεθίλεζαλ 

ην 1974 θαη ηειείσζαλ ην 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 3.12 Ο πχξγνο ησλ Μχισλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 

απνθαηάζηαζεο ηε δεθαεηία ηνπ 1970 
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Παξ’ φια απηά, γξήγνξα πξνρψξεζαλ νη εξγαζίεο ηεο πξνβιήηαο, αξρηθά 

ζηα βφξεηα ηνπ κφινπ, θαηαξγψληαο ηνλ ηηαιηθφ θπκαηνζξαχζηε, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ην 1979-80, θαη ζηα αλαηνιηθά, βπζίδνληαο ην κφιν κε ηνπο Μχινπο θαη ηνλ πχξγν 

κέζα ζε κηα πιαηηά έθηαζε απφ ηζηκέλην.  

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1977 κέρξη ην 1982 ππήξμε κείσζε ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο ησλ κεζαησληθψλ κλεκείσλ γηα δηάθνξεο αηηίεο, φπσο ε έιιεηςε 

ηθαλνπνηεηηθψλ ρξεκαηηθψλ ρνξεγήζεσλ, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ έκπεηξσλ 

ηερληθψλ θαη ε απνπζία ηερληθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. 

Ζ κεζαησληθή πφιε είρε κεηαηξαπεί ζε κία νηθηζηηθή πεξηνρή πνπ δελ ζχκηδε 

ζε ηίπνηε ηελ ππθλνθαηνηθεκέλε πφιε ηεο πεξηφδνπ 1910-1920, φηαλ φινη νη 

θάηνηθνη ηεο, Οζσκαλνί θαη Δβξαίνη, ήηαλ ηδηνθηήηεο ησλ ζπηηηψλ ζηα νπνία 

δηέκελαλ. Σελ δεθαεηία ηνπ ’60 ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηδηνθηεζίαο θηηζκάησλ ηεο 

παιηάο πφιεο δελ αλήθεη ζε ηδηψηεο, ελψ φζε αλήθεη ζε θάπνηνπο, ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο γηα ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 3.13 Καηάξξεπζε ζηνλ πξνκαρψλα ηνπ Παιαηηνχ ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ κεηά ηνλ ζεηζκφ 

ηνπ 1957 
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Ο κεγάινο ζεηζκφο ηνπ 1957 δεκηνχξγεζε θαη λέα πξνβιήκαηα ζηνλ ήδε 

απνδηνξγαλσκέλν νηθηζηηθφ ππξήλα ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο, ελψ ην κεγάιν ηκήκα 

ησλ ηηαιηθψλ δηακνξθψζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Παιαηηνχ ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ 

ππέθεξαλ πιένλ αηζζεηά απφ αδπλακία επαξθνχο ζπληήξεζεο κεηά απφ εθδήισζε 

θαη λέσλ θαηαξξεχζεσλ θαη έθιεηζαλ ηηο πφξηεο πξνο ην θνηλφ. Έηζη ην 

ηαιαηπσξεκέλν κλεκεηαθφ θέιπθνο, κε ζηνηρεία φισλ ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ 

εμέιημεο ηεο πφιεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία ζηαζεξήο ρξήζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο εμαηηίαο ηεο ππνβάζκηζεο ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ ζπλνηθηψλ ζην 

παιηφ ηζηνξηθφ θέληξν. Σα κηθξά κνπζνπικαληθά ηεκέλε (κεηδίηηα= επθηήξηνη 

νίθνη), πνιιά απφ ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ζε παιηέο βπδαληηλέο ή ηππνηηθέο 

εθθιεζίεο, είραλ ζε κεγάιν βαζκφ εγθαηαιεηθζεί, πηζαλφηαηα ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 

20νχ αη. Ο Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο ησλ Μνπζνπικαληθψλ Κηεκάησλ (Βαθνχθ) είρε 

εγθαηαζηήζεη ηφζν ζην εζσηεξηθφ ησλ κλεκεηαθψλ απηψλ θηηζκάησλ, φζν θαη ζηα 

πξνζθηίκαηα θαη θειηά ησλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ ζπρλά ηα πεξηέβαιιαλ, άζηεγνπο 

κνπζνπικάλνπο, ελψ θάπνηα άιια ρξεζηκνπνηνχληαλ  σο γξαθεία ή απνζεθεπηηθνί 

ρψξνη. Μφλν ηα ηέζζεξα κεγάια θεληξηθά ηεκέλε, ηνπ νπιετκάλ, ηνπ Ηκπξαήκ, ηνπ 

Ρεηδέπ θαη ηνπ Μνπζηαθά παζά, παξέκεηλαλ ζε θαλνληθή ή κεξηθή ιεηηνπξγία, ελψ 

ην Νηεκηξιί ηδακί, πηζαλψο παιηά ειιεληθή κεηξφπνιε ηνπ Μπνχξγθνπ ή 

Αξράγγεινο Μηραήι, θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ 1944. 

Σν κλεκεηαθφ Ρνιφη θαη ην παιηφ κνπζνπικαληθφ ζρνιείν αλήθνπλ ζην ηδησηηθφ 

Βαθνχθ Φερηή Παζά κε έδξα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη πεξηιακβάλνπλ ζε 

εξεηπηψλα θαηάζηαζε ηνπο δχν δπηηθφηεξνπο πχξγνπο ηεο πξσηνβπδαληηλήο 

νρχξσζεο ηνπ θξνπξίνπ θαη ην λεφηεξν κεγάιν λενθιαζηθφ ρνιείν, πνπ 

ιεηηνπξγνχζε κέρξη ην 1994 σο 13ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πφιεσο Ρφδνπ. 

ηελ πεξηνρή ησλ εβξατθψλ ζπλνηθηψλ, απφ ηηο έμη ζπλαγσγέο πνπ 

ζεκεηψλνληαη ζηνλ θηεκαηνινγηθφ ράξηε ηνπ 1926, ζήκεξα δηαηεξείηαη αθφκε ζε 

ιεηηνπξγία ε κεγάιε ζπλαγσγή ηεο Κάησ Οβξηαθήο, γλσζηή σο ζπλαγσγή  Kahal 

Shalom. Ζ κεγάιε ζπλαγσγή ηεο Δπάλσ Οβξηαθήο, καδί κε φιν ην ζπγθξφηεκα ησλ 

εβξατθψλ εθπαηδεπηηθψλ θηεξίσλ (ρνιή Alliance) πνπ αλαπηπζζφηαλ ζην θέληξν 

ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ κεηαμχ ησλ νδψλ Θεζέσο, Πηλδάξνπ θαη Κηζζηλίνπ, 

θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο απφ βνκβαξδηζκνχο ην 1944. Καη νη ππφινηπεο 

κηθξφηεξεο, δεπηεξεχνπζεο ζπλαγσγέο θαηαζηξάθεθαλ ή εγθαηαιείθζεθαλ κεηά ην 

Οινθαχησκα ησλ Δβξαίσλ ηεο Ρφδνπ ην 1944. 

Οη παιηέο εθθιεζίεο, βπδαληηλέο ή ηππνηηθέο, πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηα φξην 

ηεο Οβξηαθήο ή ηα εξείπηα φζσλ απφ απηέο είραλ θαηαζηξαθεί ζηε δηάξθεηα ηεο β΄ 

πνιηνξθίαο ηνπ 1522 (Παλαγία Μπνχξγθνπ, Παλαγία ηεο Νίθεο, αλψλπκε εθθιεζία 

ηεο νδνχ Κηζζηλίνπ), ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ρψξνη θαηνηθίαο εβξατθψλ νηθνγελεηψλ. 

 Μεηά ηνλ πφιεκν, ην ειιεληθφ λεζησηηθφ ζηνηρείν επαλέξρεηαη θαη θαηνηθεί 

ηελ ηεηρηζκέλε πφιε ηεο Ρφδνπ, έζησ θαη θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ήδε 

αλαθεξζήθακε. Έηζη  ιεηηνπξγνχλ μαλά σο ελνξηαθέο εθθιεζίεο ε παιηά βπδαληηλή 

εθθιεζία θαη εγθαηαιεηκκέλν ηέκελνο (Peial ad Din Mesdjidi) ζηε κνπζνπικαληθή 

ζπλνηθία, ε ζεκεξηλή εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Φαλνπξίνπ θαη ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Παληειεήκνλα ζηελ εβξατθή ζπλνηθία. 

Μεηά ην 1982 ν Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Βαθνχθ 

απνθάζηζε λα παξαρσξήζεη ηηο εθθιεζίεο ηεο κεζαησληθήο πφιεο ζηελ 

Αξραηνινγηθή Τπεξεζία. Σελ ίδηα επνρή ζεκαληηθά θνζκηθά κεζαησληθά κλεκεία, 

φπσο ν Ξελψλαο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο (14νο αη.), ην «Ναπαξρείν» (15νο αη.), ηα 

παιάηηα ηνπ Operti (αξρέο ηνπ 16νπ αη.) θαη ηεο νδνχ ηκίνπ (15νο αη.) θαηέξξεαλ 
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ζηγά ζηγά θαη αιινηψλνληαλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο, άζηεγνπο λεζηψηεο, πνπ ηα 

είραλ θαηαιάβεη ακέζσο κεηά ηνλ πφιεκν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πγρξφλσο νη νρπξψζεηο δηαβξψλνληαλ ή θαηέξξεαλ. Αίηηα ησλ 

θαηαξξεχζεσλ δελ ήηαλ πηα ν πφιεκνο αιιά ε έιιεηςε θξνληίδαο θαη ζπληήξεζεο 

ησλ κλεκεηαθψλ θαηαζθεπψλ  θαη ηνπ πεξηβάιινληνο  ρψξνπ ελφο ηφζν επηβιεηηθνχ 

κλεκεηαθνχ ζπλφινπ. Σελ ηάθξν είρε θάλεη αδηάβαηε ε άγξηα απηνθπήο βιάζηεζε, 

θαη ηελ ππνβάζκηδε ε ζπλερήο βφζθεζε άγξησλ δψσλ, ηα αθάζαξηα λεξά ησλ 

παξάλνκσλ ππνλφκσλ θαη ηα ζθνππίδηα θαη κπάδα πνπ ζπζηεκαηηθά αθήλνληαη εθεί.  

Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο 4εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ ην 1977 έγηλε 

πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο ζπληήξεζεο ησλ αθηλήησλ δηαρείξηζεο Σ.Α.Π.A., αθνχ 

γηα πξψηε θνξά πξνζιήθζεθαλ εκεξνκίζζηνη αξρηηέθηνλεο θαη πνιηηηθνί κεραληθνί. 

Απηνί εθπνλνχζαλ ηηο κειέηεο θαη επέβιεπαλ ηηο εξγαζίεο. Σν 1981 άξρηζαλ θαη 

ζπλερίζηεθαλ κέρξη πεξίπνπ ην 1986 ζσζηηθέο εξγαζίεο ζην ζαιαζζηλφ ηείρνο ηνπ 

κεζαησληθνχ ιηκαληνχ θαη ζην πξνηείρηζκα ησλ ζηεξηαλψλ νρπξψζεσλ ζηηο ζέζεηο 

κάρεο ηεο Ωβέξλεο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Πξνβεγθίαο. 

Απφ ην 1979-1980 έσο ην 1985, πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κεηαβαηηθή 

πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο ηεο «νξγαλσκέλεο ζπλνιηθήο παξέκβαζεο» ζην δηαηεξεηέν 

κλεκεηαθφ ζπγθξφηεκα πνπ αθνινχζεζε, επηθξάηεζε έληνλν θιίκα πξνβιεκαηηζκνχ 

ζρεηηθά κε ην θνξέα πνπ έπξεπε λα αλαιάβεη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζηκεο 

Δηθφλα 3.14 Γεληθή δηάηαμε δηακνξθψζεσλ ηεο ηάθξνπ 
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θαηάζηαζεο πνπ δηαπηζησλφηαλ ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο ηεηρηζκέλεο 

πφιεο. ηα πιαίζηα απηά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζπλαξκφδην ηνπηθφ θνηλσληθφ 

θνξέα πξνρψξεζε ε έληαμε πνιηηηζηηθήο ρξήζεο ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 

ειεχζεξνπ ρψξνπ ηεο κεζαησληθήο ηάθξνπ κε ηε κνξθή πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 

ππαίζξηνπ ζεάηξνπ, ην γλσζηφ σο Θέαηξν Μεζαησληθήο Σάθξνπ «Μειίλα 

Μεξθνχξε». Σν ζέαηξν απηφ, κε είζνδν απφ ηελ πχιε ηεο Αθαληηάο, ππήξμε κηα 

πξψηκε πξνζπάζεηα θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ κλεκεηαθνχ ρψξνπ θαη έδσζε ην 

έλαπζκα γηα ηηο πξψηεο πεηξακαηηθέο δηακνξθψζεηο ηεο ηάθξνπ θαηά κήθνο ηεο 

πξφζβαζεο ηνπ. 

Κπξίσο κεηά ην 1983, δηαπηζηψζεθε ξαγδαία επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο 

δηαηήξεζεο ησλ κλεκείσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ νρπξψζεσλ, θαζψο ζην ρεξζαίν ηκήκα 

ησλ νρπξψζεσλ ζηε ζέζε κάρεο ηεο Πξνβεγθίαο εθδειψζεθαλ κεγάιεο θιίκαθαο 

θαηνιηζζήζεηο θαη θαηάξξεπζε ηνπ κεηαπξνκαρψληνπ ηκήκαηνο ηνπ πξνηεηρίζκαηνο 

ζε κήθνο 30κ. ην ρεηκψλα ηνπ 1983. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

απνηειεζκαηηθήο επέκβαζεο ζηα κεζαησληθά κλεκεία. 

 

 

3.6 ύγρξνλε πεξίνδνο Β(1985-2000) 

 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ πληήξεζεο θαη Απνθαηάζηαζεο ηεο 

Μεζαησληθήο Πφιεο ηεο Ρφδνπ, ζηα πιαίζηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1985, απνηειεί ζεκαληηθή ηνκή ζηα 

κέρξη εθείλε ηελ επνρή δεδνκέλα ηεο Γηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θαη 

αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ θαη γεληθφηεξα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλνιηθήο παξέκβαζεο ζηε κεζαησληθή πφιε ηεο Ρφδνπ 

εηζάγεηαη έλαο λένο ζεζκφο, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

Απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα. Οη ζπλαξκφδηνη θξαηηθνί θαη ηνπηθνί θνξείο 

αλαιακβάλνπλ ζπληνληζκέλε δξάζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ, ηεο ηεηρηζκέλεο κεζαησληθήο πφιεο. Σελ 

πινπνίεζε ησλ θνηλψλ απνθάζεσλ, πνπ εθθξάδνληαη ζηα πιαίζηα δχν ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ, ηεο θνηλήο θαη επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, αλαιακβάλεη γηα πξψηε θνξά 

ζηελ Διιάδα ν Γήκνο ηεο Ρφδνπ. Ζ ζπιινγηθφηεηα ησλ ζπκβαιιφκελσλ θνξέσλ 

εθθξάδεηαη θαη ζην επίπεδν ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ γξαθείνπ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ην 1985 σο δηεπηζηεκνληθή νκάδα αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλν, αληηθείκελν νξίζηεθε ε απνθαηάζηαζε 20 

εξεηπσκέλσλ θηηζκάησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, δηαρείξηζεο ηνπ 

Σ.Α.Π.Α., ησλ νπνίσλ ε ρξήζε παξαρσξήζεθε ζην Γήκν ηεο Ρφδνπ γηα κηα 

εηθνζαεηία, κέρξη ηε ιήμε ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ην λενζχζηαην «Γξαθείν πληήξεζεο θαη 

Απνθαηάζηαζεο ηεο Μεζαησληθήο Πφιεο ηεο Ρφδνπ» έκπαηλε θπξηνιεθηηθά ζηελ 

θαξδηά ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θνηλσληθήο ππφζηαζεο ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο. 

Παξάιιεια κε ηελ νξγάλσζε ελφο πξψηνπ ζπλεξγείνπ πνπ πξνρψξεζε άκεζα ζε 

θαζαξηζκνχο, απνρσκαηψζεηο θαη ιήςε επεηγφλησλ ζσζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ θηεξίσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή επέκβαζε, δξνκνινγήζεθαλ  νη πξψηεο 

αλαζηεισηηθέο αιιά θαη επξχηεξεο κειέηεο, θαζψο θαη πξνηάζεηο έληαμεο 

θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ (θσηηζκνχο νδψλ θαη αλάδεημεο κλεκείσλ θαη κλεκεηαθψλ 
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ρψξσλ, ηνπνζέηεζεο θάδσλ απνξξηκκάησλ θιπ.). Απφ ην μεθίλεκα ηνπ ην Γξαθείν 

ηεο Μεζαησληθήο Πφιεο ζπλέδεζε ηηο κειέηεο κε ηελ έξεπλα, ηε δεκηνπξγία δειαδή 

λέσλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα έξγα. Δπίζεο αλαηέζεθε ε εθπφλεζε 

λέσλ ππνβάζξσλ αθξηβνχο ηεθκεξίσζεο ησλ κλεκείσλ θαη ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ 

ζε εμεηδηθεπκέλα ηδησηηθά ηερληθά γξαθεία , φπσο ηεο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο 

ηεο κεζαησληθήο πφιεο, ηεο ηνπνγξαθηθήο -θσηνγξαθηθήο απνηχπσζεο ησλ 

νρπξψζεσλ θαη ηεο ηάθξνπ, ηεο αξρηηεθηνληθήο απνηχπσζεο ηνπ θξνπξίνπ ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ θ.ά. 

ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα νινθιεξψζεθαλ νη πξψηεο κειέηεο ηνπ 

ηερληθνχ γξαθείνπ, πνπ πξνρψξεζαλ παξάιιεια κε ηηο πξνθαηαξθηηθέο – 

δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζε θάζε θηίζκα. Ζ πινπνίεζε ησλ κειεηψλ μεθίλεζε ακέζσο 

κεηά ην 1986 κε απηεπηζηαζία απφ εηδηθά ζπλεξγεία ηνπ γξαθείνπ, απνηεινχκελα 

θπξίσο απφ ηερλίηεο πνπ δελ είραλ εκπεηξία ζε αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο, παξφηη 

αλάκεζα ζε απηνχο ππήξραλ θαη αξθεηνί Καξπάζηνη ιηζνμφνη- θηίζηεο πέηξαο, 

θαηαζθεπαζηέο βνηζαισηψλ δαπέδσλ θ.ά. ην κεηαμχ πξνρψξεζαλ θαη 

νινθιεξψζεθαλ ηα εηδηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζπληήξεζε ησλ 

δνκηθψλ πιηθψλ ησλ κεζαησληθψλ ιηζνδνκψλ θαη ηα γεσινγηθά- γεσηερληθά 

πξνβιήκαηα ησλ κεζαησληθψλ θαηαζθεπψλ. Ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ επηθαλεηαθή 

ζπληήξεζε ησλ ιηζνδνκψλ επηβιήζεθαλ λένη θαλφλεο επέκβαζεο φζνλ αθνξά ην 

βαζκφ θζνξάο ησλ ιίζσλ πνπ αληηθαζίζηαληαη, ην βάζνο θαη ηνλ ηξφπν δφκεζεο ησλ 

λέσλ πγηψλ ιηζνζσκάησλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα κέρξη ηφηε ρξεζηκνπνηνχκελα 

«θαπάθηα», δειαδή ε απιή επέλδπζε ησλ δηαβξσκέλσλ ιίζσλ, ηε ζχλζεζε ησλ 

θνληακάησλ θαη ηνλ ηξφπν ζθξαγίζκαηνο ησλ αξκψλ ηεο ηνηρνπνηία. χληνκα 

θαηαξγήζεθε πιήξσο ην κέρξη ηφηε ρξεζηκνπνηνχκελν επξχηαηα καχξν ηζηκέλην, 

αθφκε θαη ζε επαθή κε ηα απζεληηθά ηκήκαηα ιηζνδνκψλ, κε ηδηαίηεξα βιαπηηθά 

απνηειέζκαηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 3.15  Υάξηεο παξνπζίαζεο ησλ ηδηνθηεζηψλ ηεο κεζαησληθήο πφιεο ηεο Ρφδνπ 
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Μέρξη ην 1922-1993 ην Γξαθείν πληήξεζεο θαη Απνθαηάζηαζεο ηεο 

Μεζαησληθήο Πφιεο ηεο Ρφδνπ πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

νηθνδνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 20 αθηλήησλ ηνπ Σ.Α.Π.Α. ζε 

έλα πνζνζηφ 60-70%. ην πξψην απηφ ζηάδην παξέκβαζεο έγηλε πξνζπάζεηα 

επίιπζεο ησλ νμπκκέλσλ ζηεγαζηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ κλεκείσλ πνπ είραλ 

εληαρζεί ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηππνηηθνχ 

μελψλα ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο αιιά θαη αξθεηψλ απφ ηα άιια θηίζκαηα ηεο πξψηεο 

απηήο πεξηφδνπ, ππήξμε αλάγθε κεηαζηέγαζεο ηνπιάρηζηνλ 15 νηθνγελεηψλ. Σν 

πξφβιεκα αληηκεησπίζηεθε επηηπρψο κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππφινηπσλ θελψλ ή 

εκηεξεηπσκέλσλ θηηζκάησλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε ηνπ 

Ξελψλα ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, απφ ηνλ νπνίν ρξεηάζηεθε λα κεηαζηεγαζηνχλ πάλσ 

απφ 10 λνηθνθπξηά, ηνπνζεηήζεθαλ ζηε βνκβαξδηζκέλε πιαηεία ηνπ Αγίνπ 

Παληειεήκνλα πξνθαηαζθεπαζκέλνη νηθηζκνί, ζηα πιαίζηα ηνπ κεγάιεο δηάξθεηαο 

εξγνηαμίνπ ηνπ ηππνηηθνχ κλεκείνπ σο ρψξνη πξνζσξηλήο δηακνλήο ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή κεηαζηέγαζε ηνπο ζε θαηάιιεια επηζθεπαζκέλα αθίλεηα ηεο 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. 

ηηο 27-29 Ννεκβξίνπ ηνπ 1986 νξγαλψζεθε επηζηεκνληθή ζπλάληεζε κε 

ηίηιν «Ηζηνξία θαη πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο ηεο κεζαησληθήο πφιεο ηεο Ρφδνπ», ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο ιεηηνχξγεζε θαη έθζεζε ζηνπο ρψξνπο ηεο ηππνηηθήο 

Καζηειιαλίαο.  

Σν 1988 κε απφθαζε ηεο UNESCO ε κεζαησληθή πφιε ηεο Ρφδνπ εληάρζεθε 

ζηνλ θαηάινγν ησλ Πφιεσλ ηεο Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Έηζη ην 

ειιεληθφ θξάηνο αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ απηνχ αγαζνχ «πξνο φθεινο ηεο Αλζξσπφηεηαο». Σελ ίδηα ρξνληά, ηνλ 

Γεθέκβξε ηνπ 1988, δηεμήρζε ζην παιάηη ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ ε χλνδνο 

Κνξπθήο ηεο Δ.Ο.Κ. Με αθνξκή ην γεγνλφο απηφ, ην αλαζηεισκέλν απφ ηνπο 

Ηηαινχο θηήξην ζπληεξήζεθε θαη αλαλεψζεθε ν εμνπιηζκφο ηνπ. Ζ αλαζθαθηθή 

έξεπλα, πνπ πξνρψξεζε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ζε πνιιά ζεκεία ζην ηζφγεην θαη 

ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή απιή, αιιά θαη ε θαζαίξεζε ησλ ηηαιηθψλ 

επηρξηζκάησλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ρψξσλ ηνπ, επηβεβαίσζαλ απηφ πνπ κέρξη ηφηε 

ήηαλ απιή ππφζεζε, φηη δειαδή ην παιάηη ήηαλ βπδαληηλή αθξφπνιε θαη ε αξρηθή 

ηνπ θαηαζθεπή ρξνλνινγείηαη ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 7νπ αηψλα. 

Σν κεγάιν αλαζθαθηθφ πξφγξακκα ηνπ Κνιιάθηνπ εμειίρζεθε απφ ην παιάηη 

ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ κέρξη ηε Θαιαζζηλή Πχιε ζην θέληξν ηνπ κεζαησληθνχ 

ιηκαληνχ, πεξηιακβάλνληαο επίζεο ην κλεκεηψδεο έξγν ηεο πιήξνπο απνθάιπςεο 

ησλ ιεηςάλσλ ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. Μεγάιεο θιίκαθαο ζπζηεκαηηθή 

αξραηνινγηθή έξεπλα πξνρψξεζε επίζεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ηππνηηθνχ 

νρπξσκαηηθνχ ζπλφινπ, θαη ηδηαίηεξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ επηρψκαηνο ηεο ηειεπηαίαο 

νηθνδνκηθήο θάζεο ηνπ κεγάινπ πξνκαρψλα ηεο Ωβέξλεο ή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Οη 

εξγαζίεο απηέο ήηαλ πιήξσο ελαξκνληζκέλεο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

εμέιημε ησλ κειεηψλ θαη ησλ έξγσλ ησλ νρπξψζεσλ, σο ζηνηρεία κηαο κεζνδνινγίαο 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ πιήξε ηζηνξηθή – αξραηνινγηθή έξεπλα ηνπ κλεκείνπ, ζε ζρέζε 

κε ηνλ επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν θαη ηελ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο πφιεο ηεο 

Ρφδνπ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. 

Σν 1993 δηνξγαλψζεθε ζηε Ρφδν ην ζπλέδξην «Νέεο Πφιεηο πάλσ ζε 

παιηέο», κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ Γξαθείνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, 

φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ έθδνζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ην 1999. Καηά ηελ ίδηα 

ρξνληά εμάιινπ ενξηάζηεθε ε επέηεηνο ησλ 2400 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο 
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ηεο Ρφδνπ ην 408 π.Υ., κε ηελ ηζηνξηθή πξάμε ηνπ ζπλνηθηζκνχ ησλ ηξηψλ αξραίσλ 

πφιεσλ ηνπ λεζηνχ, ηεο Κακείξνπ, ηεο Ηαιπζνχ θαη ηεο Λίλδνπ. Κνξχθσζε ηνπ 

ενξηαζκνχ απνηέιεζε ε δηνξγάλσζε, κε επζχλε ησλ δχν ζπλαξκφδησλ ηνπηθψλ 

Δθνξεηψλ Κιαζηθψλ θαη Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ 

ζπλεδξίνπ κε ζέκα «Ρφδνο 2400 ρξφληα. Ζ πφιε ηεο Ρφδνπ απφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη 

ηελ θαηάιεςε απφ ηνπο Σνχξθνπο(1523)».  

Παξάιιεια θαη κε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNEP), πξνρψξεζε ε κειέηε «Σν λεζί ηεο Ρφδνπ. Πξφηππε 

κειέηε γηα νινθιεξσκέλν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ», ζηελ 

νπνία ζπκκεηείρε θαη ν Γήκνο Ρφδνπ κε ην Γξαθείν πληήξεζεο θαη 

Απνθαηάζηαζεο Μεζαησληθήο Πφιεο. Ζ πξψηε θάζε ηεο κειέηεο νινθιεξψζεθε ην 

Μάην ηνπ 1988 θαη πεξηέιαβε κηα πιήξε αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη 

γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο απαηηνχκελεο ζπληνληζκέλεο δξάζεο ησλ θνξέσλ ηνπ 

λεζηνχ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ πνιπδηάζηαησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη. ην 

πιαίζην απηφ έγηλε κεηαθνξά δηεζλνχο εκπεηξίαο κέζσ ζπλεξγαζίαο κε μερσξηζηέο 

πξνζσπηθφηεηεο, εηδηθνχο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ κλεκεηαθψλ νηθηζηηθψλ 

ζπλφισλ θαη πξνζπάζεηα επηηφπνπ εθαξκνγήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. 

Απνθαζίζηεθε ινηπφλ λα πξνρσξήζεη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κεζαησληθήο πφιεο ηεο 

Ρφδνπ: 

 Ζ ζπκπιήξσζε θαη ν έιεγρνο ηνπ ππάξρνληνο θσηνγξακκεηξηθνχ 

ππφβαζξνπ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. κε επίγεηεο ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο, ε 

αθξηβήο ρσξνζηάζκεζε ησλ δξφκσλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ππνβάζξσλ 

αθξηβείαο ζε θιίκαθα 1:200. 

 Ζ ζπκπιεξσκαηηθή απνγξαθή ησλ θηηζκάησλ κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο, πνπ 

αθνξνχλ ηα ηδηνθηεζηαθά ζηνηρεία, ηε ρξήζε, ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, ηα 

αξρηηεθηνληθά θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία, ηα πιηθά θαη ηνπο ηξφπνπο δνκήο, 

κε πξφβιεςε ζπλερνχο ελεκέξσζεο ζε ηπρφλ λέα πνιενδνκηθά θαη 

θνηλσληνινγηθά ζηνηρεία. 

 Ζ πξνψζεζε πξφηππεο πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο ζε επηιεγκέλε γεηηνληά, 

ζηελ Άλσ Οβξηαθή ζπλνηθία, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν γηα 

ηελ νινθιεξσκέλε απνθαηάζηαζε ηεο πφιεο. 

ην πιαίζην απηφ πξνηάζεθε λα πξνρσξήζνπλ: 

 Πιήξεο θσηνγξαθηθή θαη αξρηηεθηνληθή ηεθκεξίσζε ησλ θηηζκάησλ θαη ησλ 

κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο ζε θιίκαθεο 1:50 θαη 1:25. 

 Καηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο κε ππνγείσζε δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο θαη 

αλαθαηαζθεπή ησλ νδνζηξσκάησλ. 

 Γηακφξθσζε βνκβαξδηζκέλσλ- αξραηνινγηθψλ θαη ινηπψλ – ειεχζεξσλ 

ρψξσλ. 

 Απνθαηάζηαζε ησλ αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 Παξάιιειε εμεχξεζε ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο θαη νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ησλ 

ηδηνθηεηψλ αθηλήησλ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. 

 Δπίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη θαηαζθεπή θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Καηά ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κέρξη ην 1995-1996, έγηλαλ ζεκαληηθά 

βήκαηα φζνλ αθνξά ην ζθέινο ηεο αλάιπζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ηζηνχ ηεο κεζαησληθήο πφιεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
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 Οινθιεξψζεθε ε εθπφλεζε λέσλ αμηφπηζησλ ηνπνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ ηνπ 

ζπλφινπ ηεο κεζαησληθήο πφιεο, ηα νπνία ζπζρεηίζηεθαλ κε ηα 

θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ θαη ελεκεξψζεθαλ σο πξνο ην θηηζηφ- 

άθηηζην ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο πφιεο. 

 Οινθιεξψζεθε ζε δχν θάζεηο ε κειέηε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο θαη ε 

πιήξεο απνγξαθή ησλ ηδηνθηεζηαθψλ κεξηδίσλ  πνπ αλήθνπλ ζην ειιεληθφ 

Γεκφζην. 

 Οινθιεξψζεθε ε λέα πνιενδνκηθή απνγξαθή ησλ αθηλήησλ ηεο κεζαησληθήο 

πφιεο θαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην ζχλνιν ηεο 

πφιεο κε εηδηθά γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα Ζ/Τ. 

 Πξνρψξεζε ε αξρηηεθηνληθή ηεθκεξίσζε ζε πέληε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 

ηεο Άλσ Οβξηαθήο ζπλνηθίαο, ζηελ νπνία ην πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο ηνπ 

ειιεληθνχ Γεκνζίνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν θαη πεξηιακβάλεη εθηεηακέλνπο 

βνκβαξδηζκέλνπο ρψξνπο. 

 Καηά ηελ ίδηα απηή πξψηε πεξίνδν παξέκβαζεο ζηε κεζαησληθή πφιε (1985-

1995), ηξία αθφκε ζεκαληηθά δεηήκαηα ηέζεθαλ σο ζέκαηα πξνηεξαηφηεηαο 

ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο: 

 Ζ θαηαζθεπή λέσλ ππφγεησλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο ζην ζχλνιν ηεο 

επηθάλεηαο ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο. 

 Ζ παξέκβαζε ζην εκπνξηθφ θέληξν (παιηά αγνξά), ζηε ζέζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ παδαξηνχ ηεο πφιεο ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ, 

 Σα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα θαη ε ζέζπηζε εηδηθψλ θπθινθνξηαθψλ 

ξπζκίζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο. 

 ηηο 30 Ηνπλίνπ 1994 μεθίλεζε ην κεγάιν έξγν ηεο ππνγείσζεο ησλ δηθηχσλ 

θνηλήο σθέιεηαο ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ νδνζηξσκάησλ αιιά θαη ηελ αλάπιαζε ησλ ειεχζεξσλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζε ζρέζε κε ην έξγν. Ήδε είρε νινθιεξσζεί ε Α’ 

θάζε ηνπ έξγνπ, πνπ είρε θαιχςεη ηελ επηθάλεηαο ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο ζε 

πνζνζηφ 45%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 3.16  Πνιενδνκηθή κειέηε κεζαησληθήο πφιεο Ρφδνπ. Εψλεο ρξήζεσο γεο. 
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Σν 1992 εθαξκφζηεθε δέζκε κέηξσλ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ έιεγρν ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηεο ζηάζκεπζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο κεζαησληθήο πφιεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ (απφ 1-4 έσο 31-10). Σν πξφγξακκα απηφ 

πεξηιακβάλεη ηελ πεδνδξφκεζε ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο θαη ηεο κλεκεηαθήο δψλεο, 

κε εμαίξεζε ηελ θπθινθνξία ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ζε ψξεο κε αηρκήο ηεο 

ηνπξηζηηθήο θίλεζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο κε ειεγρφκελε 

ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ εθηφο απηψλ πνπ θέξνπλ ζήκα κφληκνπ θαηνίθνπ θαη γηα 

ηα νπνία επηηξέπεηαη ειεχζεξε ζηάζκεπζε εληφο ησλ ηεηρψλ. Σα παξαπάλσ 

θπθινθνξηαθά κέηξα εθαξκφδνληαη κε επηηπρία θαη ήδε έρνπλ πεξάζεη ζηε 

ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ σο ειάρηζηνο ζεβαζκφο ηνπ κλεκεηαθνχ ρψξνπ. 

Όζνλ αθνξά ην εκπνξηθφ θέληξν, ε κνλαδηθή παξέκβαζε πνπ έγηλε 

πεξηνξίζηεθε ζηελ νδφ Οξθέσο θαη πεξηέιαβε ηε δηακφξθσζε εληαίαο πξφζνςεο 

ζηα θαηαζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Γξαθείνπ Μεζαησληθήο Πφιεο ην 

1988-1989. Ζ πξνβιεπφκελε αλαβάζκηζε ηεο θεληξηθήο εκπνξηθήο δψλεο νδήγεζε 

ζηε δηακφξθσζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ηεο νδνχ Οξθέσο θαη ηεο κηθξήο πιαηείαο 

Δπδήκνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηά ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, κε απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ επηηξνπψλ 

εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα ηνπ Γξαθείνπ ζεκαληηθά θαη επψλπκα κλεκεία θαη 

κλεκεηαθά ζπγθξνηήκαηα ηεο κεζαησληθήο Ρφδνπ, θαζψο θαη ην κλεκεηαθφ ζχλνιν 

ησλ κλεκεηαθψλ νρπξψζεσλ θαη ε ηάθξνο, ζηελ νπνία ιεηηνχξγεζε κε επηηπρία ην 

ππαίζξην ζέαηξν. 

Αλαζηεισηηθά έξγα, φπσο ε απνθαηάζηαζε ηεο ηππνηηθήο Καζηειιαλίαο θαη 

ε αλαδηαξξχζκηζε ησλ ρσξψλ ηεο Γεκφζηαο Βηβιηνζήθεο, ε απνθαηάζηαζε ηνπ 

ηππνηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Villaragut ζηελ νδφ  Ηππνηψλ, ε επηηπρεκέλε έληαμε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ηαηξείνπ ζε απνθαηεζηεκέλν ηππνηηθφ θηήξην ηεο νδνχ Γαβαιά, ε 

Δηθφλα 3.17  Υάξηεο κε ηελ απνγξαθή ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο κεζαησληθήο πφιεο. 
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αλαζηήισζε ηνπ ηππνηηθνχ Ξελψλα ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ζηελ Άλσ Οβξηαθή 

ζπλνηθία, πνπ βξαβεχηεθε απφ ηελ Europa Nostra ην 1997, πξνρψξεζαλ θαη 

νινθιεξψζεθαλ ζε κία επηαεηία. Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν δεκηνπξγήζεθαλ νη 

βάζεηο ελφο ζχγρξνλνπ κεραληζκνχ παξέκβαζεο ζην κλεκεηαθφ ζχλνιν ησλ 

ηππνηηθψλ νρπξψζεσλ θαη ην ρψξν ηεο ηάθξνπ. 

Σελ πεξίνδν ηνπ 1994, ζην επίπεδν ηνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ ηα πξνβιήκαηα 

ππνδνκήο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο είραλ θζάζεη ζε νξηαθφ ζεκείν, 

παξά ηε ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαβάζκηζεο ηεο θαηνηθίαο ζην 

πιαίζην ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο. Παξάιιεια παξαηεξείηαη ξαγδαία 

επηδείλσζε θαη ζην κλεκεηαθφ θέιπθνο ηεο κεζαησληθήο πφιεο, ελψ γίλεηαη πιένλ 

ζπλείδεζε φισλ φηη ν ξπζκφο επέκβαζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ 

ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηνπ ξπζκνχ θζνξάο ησλ κλεκεηαθψλ θαηαζθεπψλ.  

Δλ ησ κεηαμχ είρε ζρεδφλ νινθιεξσζεί ην ζηάδην ησλ πξνθαηαξθηηθψλ 

δηεξεπλεηηθψλ θαη αλαζθαθηθψλ εξγαζηψλ ζηηο παιηέο εθθιεζίεο πνπ είραλ 

κεηαηξαπεί ζε ηεκέλε θαη κεηά ην 1982 ν Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Κηεκάησλ 

Βαθνχθ δψξηζε ζηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία. Αξθεηέο απφ απηέο είραλ ήδε 

απνθαηαζηαζεί, φπσο ε Αγία Παξαζθεπή, ε Αγία Σξηάδα, ν Άγηνο Αζαλάζηνο, ν 

Άγηνο Ησάλλεο ζηελ νκψλπκε πχιε, ν Άγηνο ππξίδσλαο, ν Άγηνο Γεψξγηνο 

(Υνπξκαιιί Μελδξζέ) θαη ηα εξείπηα ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι (Νηεκηξιί ηδακί), πνπ 

είρε θαηαξξεχζεη θαηά ηνπο βνκβαξδηζκνχο. πζηεκαηηθή αλαζθαθηθή έξεπλα 

πξνρσξνχζε θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ζηνλ επξχηεξν βνκβαξδηζκέλν ρψξν ηεο 

πιαηείαο Αζελάο, ζηνλ Άγην Αξηέκην, ζηνλ Άγην Κσλζηαληίλν θαη Διέλε, ζηνλ Άγην 

Νηθφιαν ή Άγην Απγνπζηίλν θαη ζηελ Παλαγία ηεο Νίθεο. Δμάιινπ, θαηά ηελ 

αθαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ θαηά ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ 

Ηκαξέη θαη κεηέπεηηα Γεκνηηθνχ πζζηηίνπ, απνθαιχθζεθαλ ηα εξείπηα κηθξήο 

εθθιεζίαο ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ, ε νπνία θαη απνθαηαζηάζεθε. 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ππήξραλ αξθεηά πξνηεηλφκελα ζεκεία ησλ 

επεκβάζεσλ ησλ κλεκεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θπξίσο εθθιεζηαζηηθά, φπσο : α) ην 

ζπγθξφηεκα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ή Υνπξκαιιί Μελδξζέ, β) ην ζπγθξφηεκα ηνπ 

Ηκαξέη κε ηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ, γ) ην κνλαζηεξηαθφ ζπγθξφηεκα 

ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ή Αγίνπ Απγνπζηίλνπ, θαη δ) ηα εξείπηα ηεο Παλαγίαο ηνπ 

Μπνχξγθνπ ή «Κνκκέλεο Δθθιεζίαο», αιιά θαη νρπξσκαηηθά, φπσο : α) ν κεγάινο 

πξνκαρψλαο ηεο «γιψζζαο» ηεο Ωβέξλεο ή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ν πεξηβάιινλ 

ρψξνο ηεο ηάθξνπ, β) νη βπδαληηλέο νρπξψζεηο ηνπ Κνιιάθηνπ θαη ν αξραηνινγηθφο 

ρψξνο ηεο νδνχ Παλαηηίνπ, θαη γ) ν πξνκαρψλαο ηεο Πξνβεγθίαο ή ηνπ Αγίνπ 

Ησάλλε θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηεο ηάθξνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 3.18 Ζ Παλαγία ηνπ Μπνχξγθνπ πξηλ απφ ηηο 

επεκβάζεηο 
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Έλα απφ ηα θχξηα αλαζηεισηηθά έξγα ήηαλ ε ηζηνξηθή αλάδεημε ησλ 

επηβιεηηθψλ εξεηπίσλ ηεο Παλαγίαο ηνπ Μπνχξγθνπ, ηεο γνηζηθήο Κνκκέλεο 

εθθιεζίαο, κεηά απφ θαηάξγεζε ηνπ νδηθνχ άμνλα πνπ ηε δηέζρηδε απφ βνξξά πξνο 

λφην.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν 1997 ν πξνκαρψλαο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ αλνίγεη ζην θνηλφ, θηινμελψληαο 

ζην λφηην κεγάιν ππξνβνιείν ηνπ – αίζνπζα εθδειψζεσλ- έθζεζε γηα ην έξγν ηεο 

ειιεληθήο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 

θαηά ηα 50 ρξφληα απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηελ Διιάδα. ηα δχν 

ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ έγηλαλ ζεκαληηθέο εξγαζίεο, πνπ πεξηέιαβαλ α) ηελ 

απνρσκάησζε ηκήκαηνο ηνπ επηρψκαηνο ηεο ηειεπηαίαο νηθνδνκηθήο θάζεο ηνπ 

νρπξνχ, β) ηελ πξνζηαζία – ζηεγάλσζε ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο νγθψδνπο 

επηρσκέλεο θαηαζθεπήο θαη ησλ αηζνπζψλ «ππξνβνιείνπ θαη αληηκίλαο», πνπ 

πεξηιακβάλεη ζηηο δηάθνξεο ζηάζκεο ηνπ θαη γ) ηε δηεπζέηεζε ηεο απνξξνήο ησλ 

φκβξησλ πδάησλ, πνπ αζθνχζαλ ηζρπξή δηαβξσηηθή δξάζε ζηηο ιηζνδνκέο θαη ηα 

επηρψκαηα, ζην θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηεο ηάθξνπ, γηα ηελ νπνία ρξεηάζηεθε 

λα γίλνπλ εηδηθέο δηαηξήζεηο ηνπ βξαρψδνπο πιαηψκαηνο ηνπ ηνκέα ηεο Γεξκαλίαο 

ζηα βφξεηα ηνπ πξνκαρψλα. Καηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ πξνέθπςαλ ζεκαληηθά 

αξραηνινγηθά ζηνηρεία θαη ιείςαλα ηνπ ππφγεηνπ πδξεπηηθνχ δηθηχνπ ηεο κεγάιεο 

ειιεληζηηθήο πφιεο ηεο Ρφδνπ, ησλ νπνίσλ πξνρσξεί ήδε ε ζπζηεκαηηθή 

δηεξεχλεζε θαη αλάδεημε ηνπο ζηελ πνξεία ηνπ αξραηνινγηθνχ πεξηπάηνπ ηεο 

ηάθξνπ. 

Ζ ηξηεηία 1998-2000 ππήξμε ε πεξίνδνο πινπνίεζεο κεγάισλ 

αλαζηεισηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εμειίρζεθαλ ζε 

νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο, θαη ήδε απνδφζεθαλ ζε ρξήζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 2000 γηα πξψηε θνξά παξαδφζεθε ζην θνηλφ ην ζχλνιν 

ηνπ αξραηνινγηθνχ πεξηπάηνπ ηεο ηάθξνπ ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο ησλ κεζαησληθψλ 

νρπξψζεσλ. ηελ πνξεία ηεο ηδηαίηεξα επράξηζηεο απηήο δηαδξνκήο επηρεηξνχληαη 

Δηθφλα 3.19 Σα εξείπηα ηεο Παλαγίαο ηνπ Μπνχξγθνπ κεηά ηε 

δηακφξθσζε 
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ελαιιαγέο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αξραηνινγηθνχ, ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ κλεκεηαθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ ρψξνπ κε αλάδεημε ηεο δηαρξνληθφηεηαο ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο 

πφιεο ηεο Ρφδνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξφθεηηαη γηα ην πξψην ζπλνιηθφ πξφγξακκα 

απνθαηάζηαζεο ελφο ηφζν εθηεηακέλνπ κλεκεηαθνχ ζπλφινπ, πνπ πξνρσξεί πξνο 

νινθιήξσζε ζηελ πεξίνδν ηεο ειιεληθήο Γηνίθεζεο απφ ηελ επνρή ηεο 

Δλζσκάησζεο ηεο Γσδεθαλήζνπ ζην ειιεληθφ θξάηνο κέρξη ζήκεξα. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο παξέκβαζεο ζηηο κεζαησληθέο νρπξψζεηο θαη ηελ ηάθξν είλαη: 

1) Ζ δηαηήξεζε ηεο απηνηέιεηαο ηνπ ρψξνπ σο αξραηνινγηθνχ θαη ηνπ 

ζαθνχο δηαρσξηζκνχ ηνπ απφ ηε λεφηεξε πφιε ηεο Ρφδνπ, κε δπν θχξηεο εηζφδνπο, 

απφ ην Μαλδξάθη θαη ηελ Αθαληηά. 

2) Ζ θαιή επηθνηλσλία ηνπ κε ελδηάκεζεο εηζφδνπο – εμφδνπο ζην χςνο ησλ 

θχξησλ ππιψλ ηεο νρχξσζεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θφκβνη ζχλδεζεο ηνπ ρψξνπ ηφζν 

κε ηελ ηεηρηζκέλε φζν θαη κε ηε λεφηεξε πφιε ηεο Ρφδνπ. Ζ δηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο, ζηα ζεκεία πνπ ην επηηξέπεη ε αξρηηεθηνληθή δηάζξσζε ηνπ ρψξνπ, 

πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο, ηεο νπνίαο απνηειεί νξγαληθφ ηκήκα. 

3) Ζ ειεχζεξε απφδνζε ηνπ ρψξνπ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο πνιπάξηζκνπο 

επηζθέπηεο ηεο πφιεο, ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο πεξί ελεξγνχ 

πξνζηαζίαο θαη εμαζθάιηζεο ηεο κειινληηθήο ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

κλεκείσλ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, πνπ επηηπγράλεηαη κφλν κε ηε ιεηηνπξγηθή 

επαλέληαμε ηνπο ζηε ζχγρξνλε δσή ηεο πφιεο. 

Δηθφλα 3.20  Γεληθή άπνςε ηνπ ρψξνπ ηεο κεζαησληθήο ηάθξνπ  κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

δηακφξθσζεο 
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εκαληηθή ζηα πιαίζηα απηά είλαη ηφζν ε αλάπηπμε πνηθίισλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, κε ηελ επξεκαηηθή 

πξσηνβνπιία ησλ ρξεζηψλ ηνπ, φζν θαη ε νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ρψξσλ 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, φπσο ην ζέαηξν «Μειίλα Μεξθνχξε», νη εθζεζηαθνί 

ρψξνη ζηνπο πξνκαρψλεο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηνπ del Carretto θαη ζην 

ζπγθξφηεκα αηζνπζψλ ηεο Πχιεο d’ Amboise. Δπηδηψθεηαη επίζεο ε νξγάλσζε 

ππαίζξησλ ρψξσλ, φπσο ζηηο πδξεπηηθέο θαη απνρεηεπηηθέο ζηνέο ηεο ππνδνκήο ηεο 

ειιεληζηηθήο Ηππνδάκεηαο πφιεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηνκέα ηεο Γεξκαλίαο, φπνπ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2000 έγηλαλ εθδειψζεηο κε ζέκα ην «Αζάλαην Νεξφ», θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ενξηαζκνχ ησλ Δπξσπατθψλ Ζκεξψλ Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Παλαγίαο ηνπ Μπνχξγθνπ, ηνπ κνλαζηεξηαθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ή Αγίνπ Απγνπζηίλνπ, ηεο εθθιεζίαο ηνπ 

Αγίνπ Μάξθνπ, πνπ ζπλδέζεθε νξγαληθά κε ηνλ πξφζθαηα δηακνξθσκέλν 

κεζαησληθφ θήπν ηνπ ηδξχκαηνο Marc de Mantalembert, ηεο εθθιεζίαο ησλ Αγίσλ 

Απνζηφισλ, πνπ εληάζζεηαη ζην αλαζηεισκέλν ζπγθξφηεκα ηνπ Ηκαξέη ή παιηνχ 

πζζηηίνπ, έρνπκε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ζε κλεκεηαθά ζχλνια πνπ 

εληάζζνληαη πιένλ ιεηηνπξγηθά θαη απνθηνχλ έλαλ λέν ξφιν ζηε δσή ηεο ζχγρξνλεο 

πφιεο ηεο Ρφδνπ. 

Παξάιιεια άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζε επίπεδν πφιεο έλα δίθηπν ρξήζεσλ 

ησλ απνθαηεζηεκέλσλ κλεκείσλ, πνπ κεηαηξέπνληαη ζε ζεκαληηθά ζεκεία 

αλαθνξάο ησλ θαηνηθηψλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ην λέν ξφιν πνπ ηνπο πξνδηαγξάθεηαη 

ζηε κειινληηθή εμέιημε ηεο πφιεο. Κηίζκαηα πνπ εληάζζνληαη ζε πεξηνρέο ακηγνχο 

θαηνηθίαο απνθηνχλ ζπλήζσο θνηλσληθέο ρξήζεηο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζπλέβε 

Δηθφλα 3.21 Πνιηηηζηηθή εθδήισζε ζηνλ ρψξν ηεο κεζαησληθήο ηάθξνπ 
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ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ηαηξείνπ ηεο νδνχ Γαβαιά θαη ηνπ Κέληξνπ 

Απνθαηάζηαζεο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.) ηεο παξφδνπ Ππζαγφξα 49Ν. 

ηελ ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηνπ ηππνηηθνχ μελψλα ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ε 

ρξήζε κειεηήζεθε παξάιιεια κε ηελ νινθιήξσζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

θηηζκάησλ θαη ηε δηαξξχζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ κλεκείνπ.  

Κηίζκαηα θαη ζπγθξνηήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηα φξηα ηεο κλεκεηαθήο 

δψλεο ή ζε ζρέζε κε ηελ εκπνξηθή δψλε ηεο Παιηάο Αγνξάο απνθηνχλ ζπλήζσο λέεο 

ρξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία κνπζεηαθψλ – εθζεζηαθψλ ρψξσλ ή 

ρψξσλ αλαςπρήο θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Έηζη ην ζπγθξφηεκα ηνπ θηεξίνπ 

Villaragut ζηελ νδφ Ηππνηψλ ιεηηνπξγεί ήδε σο επηζθέςηκν κλεκείν, 

ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα θαηνηθίαο ηεο νζσκαληθήο πεξηφδνπ, ηνπ 19
νπ

 αη., ελψ ε 

δπηηθή ηνπ πηέξπγα πξφθεηηαη λα ζηεγάζεη ην Πξντζηνξηθφ Μνπζείν ηεο Ρφδνπ. Σν 

ζπγθξφηεκα ηνπ πξψελ Γεκνηηθνχ πζζηηίνπ ζπλδπάδεη ρξήζεηο δεκνηηθνχ 

αλαςπθηεξίνπ, εθζεζηαθνχ ρψξνπ, ζηα πιαίζηα ηεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο, ηεο 

εθθιεζίαο ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ, σο επηζθέςηκνπ κλεκεηαθνχ ρψξνπ θαη ηνπ 

ππαίζξηνπ ρψξνπ ηεο σο ρψξνπ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

Σέινο, εηδηθή πεξίπησζε απνηειεί ην κλεκεηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ παιαηηνχ 

ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ, ζην νπνίν, εθηφο απφ ηε κφληκε νξγάλσζε ηνπ σο 

επηζθέςηκνπ κλεκείνπ, ιεηηνπξγνχλ ζπλεδξηαθφ θέληξν θαη ρψξνη κφληκσλ θαη 

πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ. Οη δχν κφληκεο εθζέζεηο πνπ εληάρζεθαλ κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ηνπ ηζνγείνπ ηνπ κεζαησληθνχ παιαηηνχ 

ην 1993, ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ησλ 2.400 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο 

ηεο Ρφδνπ, αθνξνχλ ηελ παξνπζίαζε ηεο αξραίαο θαη ηεο κεζαησληθήο πφιεο κε 

επζχλε ησλ αληίζηνηρσλ ηνπηθψλ Δθνξεηψλ Αξραηνηήησλ. Δπίζεο, θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο ζην εζσηεξηθφ αίζξην ρψξν θηινμελνχληαη πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο θαη ζπλαπιίεο πςειήο πνηφηεηαο, θαζψο θαη παξαζηάζεηο ζεάηξνπ θαη 

φπεξαο, πνπ ελαξκνλίδνληαη απφιπηα κε ηε κλεκεηαθή θιίκαθα θαη ηελ ηζηνξηθή 

βαξχηεηα ηνπ ρψξνπ. Παξακέλνπλ βέβαηα πξνο επίιπζε ζεκαληηθά δεηήκαηα, φπσο: 

 Ζ ζεζκνζέηεζε κηαο πιήξνπο θαη ηεθκεξησκέλεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο 

ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο. 

 Ζ αλαβάζκηζε ηεο θεληξηθήο εκπνξηθήο δψλεο, ηεο γλσζηήο σο Παιηά 

Αγνξά, ζηε ζέζε ηνπ παξαδνζηαθνχ παδαξηνχ. 

 Ζ ζπλνιηθή δηεπζέηεζε – αλαβάζκηζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο ηνπ 

κεζαησληθνχ ιηκαληνχ, απφ ην θξνχξην ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ κέρξη ηελ πχιε 

ηεο Αθαληηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξηψλ κεζαησληθψλ κφισλ, 

ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ηνπ Naillac θαη ησλ Μχισλ. 

 Σν ζπλνιηθφ πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

ειιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 Ζ δηεπζέηεζε – δηακφξθσζε ησλ εθηφο θιίκαθαο θελψλ ηνπ κεζαησληθνχ 

πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ζηηο βνκβαξδηζκέλεο πιαηείεο ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο θαη 

ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ. 

 Ζ δηακφξθσζε  ησλ ειεχζεξσλ – θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο πφιεο θαη ησλ 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ε ηνπνζέηεζε θαηάιιεια εληαγκέλνπ αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ – 

αλάδεημεο ηεο πφιεο, ησλ κλεκείσλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 

 Αξρηθή παξέκβαζε ππήξμε ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο, απφ ηελ 

παιηά πχιε ηεο ηππνηηθήο αγνξάο, ηελ πχιε ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, κέρξη ην παιάηη 
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ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ θαη ηελ πεξηνρή ηεο ηηαιηθήο επέκβαζεο ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη αλαπηχζζεηαη κεηαμχ 

ηνπ θεληξηθνχ άμνλα ηνπ παδαξηνχ θαη ηεο κλεκεηαθήο δψλεο ηεο νδνχ Ηππνηψλ. 

Πεξηιακβάλεη ηελ ελδηάκεζε, νπδέηεξε θαη αδηακφξθσηε κέρξη ζήκεξα, πεξηνρή 

ακηγνχο θαηνηθίαο, ε νπνία επεθηείλεηαη πξνο η’ αλαηνιηθά θαηά κήθνο ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηνπ λφηηνπ ηείρνπο ηνπ Κνιιάθηνπ ηεο ηππνηηθήο πφιεο. 

 Απφ ην 1990 μεθίλεζαλ παξάιιειεο αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ 

νξηνζέηεζε θαη αλάδεημε ησλ αξραηνινγηθψλ ιεηςάλσλ, νη νπνίεο θνξπθψζεθαλ ην 

1994 κε ηε κεηαθνξά ηεο πχιεο ηνπ πεξηβφινπ ηνπ ηεκέλνπο νπιετκάλ επί ηεο νδνχ 

Παλαηηίνπ λνηηφηεξα θαη ηελ αλάδεημε ηεο δηάξζξσζεο ηεο βπδαληηλήο 

νρπξσκαηηθήο γξακκήο  κε ηάθξν, πξνηείρηζκα, θπξίσο ηείρνο θαη ηεηξάγσλνπο, 

ξπζκηθά επαλαιακβαλφκελνπο πχξγνπο. 

 Σν 1991-1992 πξνρψξεζε ε ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ελέξγεηα ηεο πιήξνπο 

απνθάιπςεο ησλ εξεηπίσλ ηνπ κνλαζηεξηαθνχ λανχ ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Αγίνπ 

Ησάλλε ηνπ Κνιιάθηνπ, πνπ ηζνπεδψζεθε απφ ηελ θαηαζηξνθηθή έθξεμε ηνπ 1856, 

θαη ε έλαξμε ζπζηεκαηηθήο αλαζθαθηθήο έξεπλαο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο εθθιεζίαο 

θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο, γχξσ απφ ην κεγάιν λενθιαζηθφ θηήξην ηνπ ηέινπο 

ηνπ 19νπ αη., ην Μνπζνπικαληθφ ρνιείν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tέινο απφ ην 1995 πξνρψξεζαλ ζε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ζην 

ηέκελνο ηνπ νπιετκάλ, ζην ζπγθξφηεκα ηνπ Ηκαξέη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ θαη ζην Μνλαζηεξηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ, γλσζηφ σο «Υνπξκαιί Μελδξεζέ», θαζψο θαη ζην κεγάιν πξνκαρψλα ηεο 

ηππνηηθήο νρχξσζεο, ηνλ πξνκαρψλα ηεο «γιψζζαο» ηεο Ωβέξλεο ή ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ. 

 

Δηθφλα 3.22 Σα εξείπηα ηνπ κνλαζηεξηαθνχ λανχ ηνπ Σάγκαηνο ησλ Ηππνηψλ ηνπ Αγ. 

Ησάλλε κεηά ηελ απνθάιπςή ηνπο 
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Απφ ηε ζηηγκή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλαζθαθηθψλ εξεπλψλ, εληαηηθέο 

εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζρεδφλ ζε φια ηα κλεκεία θαη ηνπο 

κλεκεηαθνχο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο, ελψ ζεκαληηθά ηκήκαηα ρψξσλ απνδφζεθαλ ήδε 

ή απνδίδνληαη ζηαδηαθά ζε ρξήζε ηνπ θνηλνχ. 

Δηθφλα 3.23 Ο κηλαξέο ηνπ Σεκέλνπο ηνπ νπιετκάλ  θαηά  ηελ απνμήισζε ηνπ 

Δηθφλα 3.24 Ο κηλαξέο ηνπ Σεκέλνπο ηνπ νπιετκάλ κεηά ηηο  επεκβάζεηο 



70 
 

 Πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κειινληηθά σο θχξηνη ζηφρνη 

κηαο νξγαλσκέλεο παξέκβαζεο ζε επίπεδν ηζηνξηθήο πφιεο είλαη: 

Ζ αλαβάζκηζε ησλ αδηακφξθσησλ ειεχζεξσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, πνπ 

θαηαιακβάλνπλ κεγάιεο εθηάζεηο ζηνλ ππξήλα ηεο πνιενδνκηθήο απηήο ελφηεηαο, 

θαη ε νξγαληθή ζχλδεζε ηνπο κε ηε ζεκεξηλή δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο. 

χκθσλα κε ηε ζπλνιηθή κειέηε «Γηακφξθσζε ηνπ αξραηνινγηθνχ πεξηπάηνπ ηνπ 

Κνιιάθηνπ θαη απνθαηάζηαζε – αλάδεημε ησλ βπδαληηλψλ νρπξψζεσλ», πνπ 

εγθξίζεθε απφ ην Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην ζην ηέινο ηνπ 1995, 

πξνβιέπεηαη: 

 Ζ πξνέθηαζε ηεο κλεκεηαθήο δψλεο ηεο νδνχ Ηππνηψλ θαη ηνπ παιαηηνχ ηνπ 

Μεγάινπ Μαγίζηξνπ – πιαηείαο Κιενβνχινπ, ησλ νπνίσλ είρε ήδε γίλεη 

δηακφξθσζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηηαινθξαηίαο. 

 Ζ ζπλχπαξμε ησλ βπδαληηλψλ θαη ηππνηηθψλ κλεκείσλ κε ην κεηαγελέζηεξν 

κνπζνπικαληθφ ζπγθξφηεκα ηνπ ηεκέλνπο νπιετκάλ, θαζψο θαη κε ηηο 

πνιενδνκηθέο επεκβάζεηο κεηά ηελ θαηαζηξνθηθή έθξεμε ηεο ππξίηηδαο ην 

1856 (λενθιαζηθφ ζρνιείν, αλαηνιηθή πιεπξά νδνχ Παλαηηίνπ θιπ.). Απηφ 

πξνζδίδεη αθφκε κεγαιχηεξε αμία ζηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο, πνπ 

ζπγθεληξψλεη ζε κηα κνλαδηθή ελφηεηα κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

κλεκεία φισλ ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ ηεο πφιεο. 

 Ζ αλάδεημε ηνπ βπδαληηλνχ νρπξσκαηηθνχ ζπλφινπ σο δπλακηθνχ ζηνηρείνπ 

ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ γηα ηελ πξνβνιή ηεο δηαρξνληθήο ηζηνξηθήο εμέιημεο 

ηεο κεζαησληθήο πφιεο θαη ε νξγαληθή ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ πνπ 

δηαηεξνχληαη απνζπαζκαηηθά, είηε ζαλ αλαζθαθηθνί ρψξνη είηα 

ελζσκαησκέλα ζε κεηαγελέζηεξεο θαηαζθεπέο. Καηά ηε δηακφξθσζε 

πξνβιέπεηαη ε ζπληήξεζε – κεξηθή ζπκπιήξσζε ησλ εξεηπίσλ, ψζηε λα 

αλαδεηθλχνληαη θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο ε ζπλέρεηα ηνπ κλεκείνπ θαηά 

κήθνο ησλ λεφηεξσλ νδψλ, ε δνκή θαη ε πνξεία ηεο νρχξσζεο. 

Σα ιείςαλα ηνπ κεγαινπξεπνχο λανχ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Κνιιάθηνπ 

πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ σο θπξίαξρν πνιενδνκηθφ 

ζηνηρείν, δηαηεξψληαο ηελ εηθφλα ηεο ζεκαληηθήο θαηαζηξνθήο ηεο πφιεο ην 1856, 

ζε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνλ επηβιεηηθφ φγθν ηνπ λενθιαζηθνχ ζρνιείνπ θαη ζηε 

δπλακηθή ηηαιηθή παξέκβαζε αλαθαηαζθεπήο ηεο Ηππνηηθήο Loggia θαη ηνπ 

παιαηηνχ ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ. 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε άλαξρε εμάπισζε ησλ 

εκπνξηθψλ – ηνπξηζηηθψλ ρξήζεσλ ζην ηζηνξηθφ θαη κλεκεηαθφ θέιπθνο, ζε 

επέθηαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ παδαξηνχ, θαη ε αλεμέιεγθηε θαηάιεςε φρη κφλν  ησλ 

παιηψλ θηεξίσλ αιιά θαη ησλ δσκάησλ ηνπο, φπνπ δεκηνπξγνχληαη αληηαηζζεηηθέο 

απζαίξεηεο πξνζζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία roof-garden. Ζ επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο ςπραγσγίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ παξεπφκελψλ ηνπο θαηαζηξέθνπλ ηνλ 

ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ηεο πφιεο θαη ην ιφγν χπαξμεο ηεο σο πνιηηηζηηθνχ αγαζνχ, 

κεηαηξέπνληαο ηελ σο αθφκε έλα θαηαλαισηηθφ πξντφλ. Υαξαθηεξηζηηθή εδψ 

ππήξμε ε πεξίπησζε ηεο απζαίξεηεο ηδησηηθήο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ  ηζηνξηθνχ 

πχξγνπ ηνπ Ρνινγηνχ, πνπ εδξάζηεθε ηνλ 19
ν
 αη. επάλσ ζην γσληαθφ πχξγν ηεο 

βπδαληηλήο θαη ηππνηηθήο νρχξσζεο ηνπ Κνιιάθηνπ, ηνλ γλσζηφ απφ ηηο αξρεηαθέο 

πεγέο σο «πχξγν ηεο Guardia» (ηεο θξνπξάο). Οη ρξήζεηο απηέο δηψρλνπλ πνιχ 

γξήγνξα ηελ θαηνηθία, αλαδεηψληαο δηαξθψο θαη κεγαιχηεξε έθηαζε γηα λα 

απισζνχλ, θαη αιινηξηψλνπλ πιένλ ξηδηθά ηνλ αζηηθφ ρψξν ηεο ηζηνξηθήο πφιεο. 
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Ζ επίιπζε ηνπ ζεκαληηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο καδηθήο εηζβνιήο ηνπ ηδησηηθνχ 

απηνθηλήηνπ θαη ηεο κεηαηξνπήο ζε αλνξγάλσην θαη πάληα πξνβιεκαηηθφ ρψξν 

ζηάζκεπζεο ηνπ επίπεδνπ ρψξνπ ππφ κνξθή αλαγελλεζηαθήο πιαηείαο, πνπ 

επεδίσμαλ λα δηακνξθψζνπλ νη Ηηαινί κεηαμχ ηνπ παιαηηνχ ηνπ Μεγάινπ 

Μαγίζηξνπ θαη ησλ ιεηςάλσλ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. 

Ο θαζνξηζκφο ησλ επηζπκεηψλ θαη δπλαηψλ ρξήζεσλ γηα ην θάζε κλεκείν ή 

ρψξν, κε πξνηεξαηφηεηα ηελ θαηνηθία θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πφιεο κε λένπο 

θαηνίθνπο, κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ θηηξηνινγηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ηεο ηζηνξηθήο θαη κλεκεηαθήο ηνπ αμίαο, ψζηε λα ζπκβάιιεη 

ζηελ ηζφξξνπε πνιενδνκηθή αλαλέσζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα ηα πην πάλσ δεηήκαηα απαηηείηαη ζπληνληζκέλε 

δξάζε ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ ζε επίπεδν πφιεο, ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο 

θαη ηεο πξσηνπνξηαθήο επέκβαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη ησλ ηνπηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ, πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηαηεξεηένπ 

κλεκεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Καηάιιειε ζηηγκή γηα ηε ζπλνιηθή παξέκβαζε 

αλαβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ε πξνγξακκαηηζκέλε γηα ην 

2003-2005 δηέιεπζε ησλ θνηλψλ ππφγεησλ δηθηχσλ ππνδνκήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλαθαηαζθεπή ησλ νδνζηξσκάησλ ησλ νδψλ θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

Σελ αληίζεηε αθξηβψο φςε πξνβιεκάησλ θαινχκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε 

ζηε δεχηεξε πεξηνρή παξέκβαζεο, πνπ εθηείλεηαη ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο 

κεζαησληθήο πφιεο, απφ ηελ Παλαγία ηνπ Μπνχξγθνπ κέρξη ηελ πχιε ηεο Αγίαο 

Αηθαηεξίλεο ή παιηά πχιε ηνπ κφινπ ησλ Μχισλ θαη λνηηφηεξα κέρξη ηελ ηππνηηθή 

πχιε ηεο Αθαληίαο, ζην χςνο ηνπ λεφηεξνπ πξνκαρψλα ηνπ del Carretto. Κχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη πεξηιακβάλεη ηελ πην εθηεηακέλε βνκβαξδηζκέλε πιαηεία 

ζην θέληξν ηεο Άλσ Οβξηαθήο ζπλνηθίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εξεηπηψλα πνπ 

δεκηνχξγεζε ε κεηαγελέζηεξε, επί ειιεληθήο Γηνίθεζεο, θαηεδάθηζε ησλ 

εξεκσκέλσλ δεκφζησλ θηεξίσλ ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή 

ακηγνχο θαηνηθίαο, ζρεηηθά ππνβαζκηζκέλεο, αθνχ ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ 

απνηειείηαη απφ εγθαηαιειεηκκέλα ηζξαειηηηθά αθίλεηα, πνπ θαηά θαλφλα έρνπλ 

πεξηέιζεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ.  

Δπηκέξνπο επεκβάζεηο ζηα κλεκεία θαη ηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο ηεο 

πεξηνρήο απηήο μεθίλεζαλ ακέζσο κε ηελ έλαξμε ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, ην 

ρεηκψλα ηνπ 1985-1986, κεηά απφ ηελ εθδήισζε θαηαξξεχζεσλ ζε ηκήκαηα ηνπ 

βνκβαξδηζκέλνπ λνηηναλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ηππνηηθνχ Ξελψλα ηεο Αγίαο 

Αηθαηεξίλεο, ζηνλ νπνίν θαηνηθνχζαλ ζε ππνβαζκηζκέλεο ζπλζήθεο 16 νηθνγέλεηεο 

κεηαλαζηψλ απφ ηα γχξσ λεζηά ηεο Γσδεθαλήζνπ. 

Ζ νινθιήξσζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ζσδφκελνπ ηκήκαηνο ηνπ ηππνηηθνχ 

μελψλα ην 1995, κεηά ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο  θαη 

ηελ νξηζηηθή κεηαζηέγαζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ, θαη ε ίδξπζε ηνπ Κέληξνπ 

Δθπαηδεπηηθψλ Αξραηνινγηθψλ Πξνγξακκάησλ έδσζαλ κία έδξα ηεο Τπεξεζίαο 

ζηελ πεξηνρή απηή, πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα ηηο ζπλνιηθφηεξεο 

παξεκβάζεηο. 

Απφ ην 1995 ηέινο, ζηα πιαίζηα ηνπ Β’ Κ.Π.., ε 4
ε
 Δθνξεία Βπδαληηλψλ 

Αξραηνηήησλ θαη ην Σ.Γ.Π.Δ.Α.Δ. πξνρψξεζαλ ζε εξγαζίεο αλαζθαθηθήο 

δηεξεχλεζεο θαη ζηεξέσζεο – αλάδεημεο ησλ εξεηπίσλ ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

ηεο Παλαγίαο ηεο Νίθεο, ηεο αλψλπκεο ηππνηηθήο εθθιεζίαο ηεο νδνχ Κηζζηλίνπ, 

πνπ ζπλδπάζηεθε κε ηελ έξεπλα ηεο νηθνδνκηθήο εμέιημεο ηεο ηππνηηθήο νρχξσζεο 
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ζηελ πεξηνρή ηεο Αθαληηάο θαη ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο θαη βπδαληηλήο εθθιεζίαο 

ζηα λφηηα ηνπ  Ξελψλα ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απηή ηε ζηηγκή πξνρσξάεη εληαηηθά ε απνθαηάζηαζε ηεο αλαηνιηθήο 

βνκβαξδηζκέλεο πηέξπγαο ηνπ Ξελψλα ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο θαη ε ελνπνίεζε ηνπ 

κε ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. Ζ ηνπνζέηεζε εηδηθά 

κειεηεκέλεο εθειθπφκελεο θαηαζθεπήο (ηέληαο) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξεηπίσλ 

θαη ησλ ηνηρνγξαθηψλ ηεο βπδαληηλήο εθθιεζίαο δίλεη έκθαζε ζηελ χπαξμε ηνπ 

ζεκαληηθνχ απηνχ κλεκείνπ ηεο κεζαησληθήο πφιεο, αλαδεηθλχνληαο ην ζε 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν αλαθνξάο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. 

εκαληηθά πξνβιήκαηα, ησλ νπνίσλ ηελ αληηκεηψπηζε πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ε 

ζπλνιηθή παξέκβαζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή είλαη: 

 Ζ απνθαηάζηαζε – αλαβάζκηζε ησλ θηηζκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην ειιεληθφ 

Γεκφζην – Σ.Α.Π.Α. θαη αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 70% ησλ ηδηνθηεζηψλ ζηελ 

πεξηνρή ακηγνχο θαηνηθίαο ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

επηδηψθεηαη ε εγθαηάζηαζε λέσλ κφληκσλ θαηνίθσλ, εκπινπηίδνληαο ηε 

ζχλζεζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο θαη εμαζθαιίδνληαο 

ηελ ελεξγή πξνζηαζία ηνπ ζεκεξηλνχ ππνβαζκηζκέλνπ νηθηζηηθνχ θειχθνπο. 

 Ζ νινθιήξσζε ησλ αλαζθαθηθψλ εξεπλψλ θαη ε ελνπνίεζε ησλ 

εθηεηακέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ σο ζηνηρείσλ ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο 

Δηθφλα 3.25 Γεληθή άπνςε ηνπ ρψξνπ ηνπ Ξελψλα ηεο Αγ. Αηθαηεξίλεο 
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ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ, ψζηε λα απνηειέζνπλ ρψξνπο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο 

ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ησλ πνιπάξηζκσλ επηζθεπηψλ 

ηεο κεζαησληθήο πφιεο. 

 εκαληηθή είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο παιαηάο θχξηαο εηζφδνπ ζηελ ηππνηηθή 

πιαηεία απφ ην κφιν ησλ Μχισλ, ηεο Πχιεο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, ε νπνία 

έρεη πιένλ ραζεί κέζα ζηελ αλαξρία ελφο ηεξάζηηνπ ρψξνπ ειεχζεξεο 

ζηάζκεπζεο. Ζ επηρεηξνχκελε ζήκεξα αλάδεημε ηεο ζε θχξηα πξφζβαζε – 

αθεηεξία ηνπ αξραηνινγηθνχ πεξηπάηνπ ηεο Δβξατθήο, ζε ζπλέρεηα ηνπ 

κλεκεηαθνχ ζπλφινπ ηνπ κφινπ ησλ Μχισλ, αλακέλεηαη λα δψζεη λέεο 

δπλαηφηεηεο δηακφξθσζεο ζηελ αδφκεηε πιένλ βνκβαξδηζκέλε πιαηεία ηνπ 

Αγίνπ Παληειεήκνλα. 

 αλ ηειεπηαίν ζεκείν ηεο αλάιπζεο ηεο αλαζηεισηηθήο παξέκβαζεο, πνπ 

ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηα κλεκεία θαη ηηο νρπξψζεηο ηεο πφιεο ηεο 

Ρφδνπ, πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηηο  πξννπηηθέο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ 

επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο ηνπ κλεκεηαθνχ 

ζπλφινπ ησλ κεζαησληθψλ νρπξψζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Γ’ Κ.Π.. (2000-

2006). ηα άκεζα έξγα πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ νινθιήξσζε ησλ ζηεξεσηηθψλ θαη αλαζηεισηηθψλ επεκβάζεσλ ζηα 

ζεκεία πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη παιαηφηεξεο 

θαηαξξεχζεηο ή θαζηδήζεηο ησλ θαηαζθεπψλ. 

 Ζ νινθιεξσκέλε πεξηβαιινληηθή θαη εζσηεξηθή δηαρείξηζε ησλ κεγάισλ 

πξνκαρψλσλ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηνπ del Carretto, θαζψο θαη ηνπ 

θξνπξίνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, κε έληαμε λέσλ ρξήζεσλ. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ κε επαλέληαμε 

ηνπ ππαίζξηνπ ζεάηξνπ «Μειίλα Μεξθνχξε», έηζη ψζηε λα αξκφδεη ζηελ 

θιίκαθα θαη ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ επαίζζεηνπ απηνχ αξραηνινγηθνχ 

ρψξνπ. 

Σν λέν ζηνηρείν φκσο ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία 

επεκβάζεσλ ζηε κλεκεηαθή δψλε ηεο κεζαησληθή πφιεο είλαη ε αλάπιαζε ηεο 

πεξηνρήο ησλ δχν θχξησλ ιηκαληψλ, ηνπ Μεγάινπ Ληκέλα θαη ηνπ κηθξνχ ιηκέλα ηνπ 

Μαλδξαθίνπ. Ήδε πξνρψξεζε κε πεηξακαηηθφ ραξαθηήξα ε δηακφξθσζε 

ρακεισκέλεο πιαηείαο ζην ρψξν πξν ηεο θεληξηθήο Θαιαζζηλήο Πχιεο ηνπ 

κεζαησληθνχ ιηκαληνχ,  ζην πιαίζην ηεο νπνίαο αλαδείρζεθαλ ηα απνθαιπθζέληα 

θαηά ηελ δηέιεπζε ησλ θνηλψλ ππφγεησλ δηθηχσλ ίρλε ηνπ ηππνηηθνχ πξνηεηρίζκαηνο  

ηεο ζαιάζζηαο νρχξσζεο. 

Ζ κλεκεηψδεο βάζε ηνπ ειιεληζηηθνχ κφινπ κε ηεηξάγσλν πχξγν κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ, ε νπνία απνθαιχθζεθε θαηά ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθαθηθή έξεπλα πνπ 

μεθίλεζε πξηλ δχν ρξφληα ζην πιαίζην ηνπ αλαζηεισηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

κεζαησληθνχ κφινπ θαη ησλ αλεκφκπισλ, βξίζθεηαη εγθισβηζκέλε πίζσ απφ 

αληηαηζζεηηθέο παξάγθεο θαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ ζπλερψο 

πνιιαπιαζηάδνληαη. Ζ νινθιήξσζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο βφξεηαο απφιεμεο ηνπ 

ηππνηηθνχ κφινπ θαη ε πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ επηβιεηηθφ 

πχξγν ησλ Μχισλ κε ηε δηακφξθσζε πεξηκεηξηθήο δψλεο πξνζηαζίαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκφ – λπρηεξηλή αλάδεημε ηνπ, ζηξαγγαιίδνληαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε 

παξακνλή ησλ νγθσδψλ νρεκάησλ θαη container ζην ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε 

κεηεπηβίβαζε ησλ επηβαηηθψλ ησλ θξνπαδηεξφπινησλ. 
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Δηθφλα 3.26 Ο Μφινο ησλ Μχισλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηζθεπψλ 

Δηθφλα 3.27 Ο Μφινο ησλ Μχισλ χζηεξα απφ ηηο ζσζηηθέο επεκβάζεηο 
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Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο είλαη δπλαηφλ  λα επηηεπρζεί ε ζπλχπαξμε ησλ 

κλεκείσλ φισλ ησλ επνρψλ ζηε ζχγρξνλε πφιε σο ζηνηρείσλ αλαβάζκηζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο. Απηφ είλαη ην ζεκαληηθφ επίηεπγκα πνπ ζα 

εμαζθαιίζεη ηε δηαξθή ζπληήξεζε ησλ νξαηψλ ζηνηρείσλ ηνπ παξειζφληνο, 

ηαπηφρξνλα θαη σο δπλακηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κέιινληνο κηαο ηζηνξηθήο πφιεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΟΜΗΗ  
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4.1 Γεληθά 

 

Οη νηθνδνκηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ Ρφδν, φπσο θαη αιινχ, 

ζρεηίδνληαη θπξίσο  κε ηα δηαηηζέκελα ζηε θχζε πιηθά. Σν θιίκα θαη ηα θνηλσληθά 

θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα έπαημαλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ ιχζεσλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο, ζηα πιηθά θαη ζηηο ηερληθέο 

κεζφδνπο  πνπ εθαξκφζηεθαλ. Σν μχιν θαη ε πέηξα ππήξμαλ επί αηψλεο ηα θχξηα 

πιηθά δφκεζεο. Απφ ηε θχζε επίζεο πξνέξρνληαη θαη νη θνλίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ζ πέηξα πξνέξρεηαη απφ ην ίδην ην λεζί ελψ ηελ μπιεία εθηφο 

απφ ηελ ίδηα ηελ Ρφδν πξνκήζεπε θαη Μηθξαζηαηηθή ελδνρψξα. Σέινο ην ζίδεξν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πνιχ κηθξή έθηαζε θαη ζηα απνιχησο απαξαίηεηα. 

 

4.1.1 Η πέηξα 

 

Σα πεηξψκαηα πνπ δίλνπλ ηελ πέηξα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο νηθνδνκηθφ 

πιηθφ, είλαη δχν εηδψλ: ζην βφξεην ηξίγσλν ηνπ λεζηνχ επηθξαηεί ν ςακκηηηθφο 

αζβεζηφιηζνο. ην θεληξηθφ θαη λφηην ηκήκα ηνπ λεζηνχ αθζνλεί ν ζπκπαγήο 

αζβεζηφιηζνο ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηνπ Αηηαβχξνπ θαη ηνπ Αθξακχηε. Σν πέηξσκα 

απηφ ζεσξείηαη παιαηφηεξν.  

Ο ςακκηηηθφο αζβεζηφιηζνο πξφθεηηαη δφκεζεο απφ ηα ςακκηηηθά 

πεηξψκαηα ηεο πεξηνρήο είλαη βηνγελνχο θαηά ην πιείζηνλ πξνέιεπζεο, κε ρακειέο, 

κεραληθέο αληνρέο θαη γεληθά κεγάιε αλνκνηνγέλεηα. Δίλαη ηδηαίηεξα πνξψδεο 

γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά θαθήο πνηφηεηαο νηθνδνκηθφ πιηθφ ιφγσ ηεο κεγάιεο 

πδξναπνξξνθεηηθφηεηαο ηνπ. Οη πφξνη ηνπ ιίζνπ απηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ηνπηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ππεχζπλνη γηα ηηο θζνξέο ησλ 

ηζηνξηθψλ θηεξίσλ ηεο Ρφδνπ εηδηθά κάιηζηα ηεο πφιεο. Ο αζβεζηφιηζνο κε κνξθή 

αξγψλ ιίζσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ νηθνδφκεζε θηεξίσλ ζηα ρσξηά ηεο 

θεληξηθήο θαη λφηηαο Ρφδνπ. Σν φλνκα ηνπο ην νθείινπλ ζην ζθνχξν γθξίδν ρξψκα 

πνπ έρεη ην πέηξσκα, αθφκα ην ζπλαληάκε ζε θηηξηλσπέο ή θαθέ απνρξψζεηο ιφγν 

ησλ νμεηδίσλ ησλ κεηάιισλ. 

Ο πσξφιηζνο είλαη ην πιηθφ δνκήο, αζβεζηνιηζηθφ πέηξσκα πνπ ιαμεχεηαη 

εχθνια θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νηθνδνκηθή ή αιιηψο πνπξί. ρεδφλ φια ηα 

ηζηνξηθά θηήξηα ηνπ λεζηνχ, απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, έρνπλ δνκεζεί κε 

απηφ. Σα ηεξά ηεο Λίλδνπ θαη ηεο Κακείξνπ έρνπλ θηηζηεί κε ην ιίζν απηφλ ζηνλ 

νπνίν ιφγσ ηεο κηθξήο ζθιεξφηεηαο ηνπ, έρνπλ ιαμεπζεί θπκάηηα, ξαβδψζεηο θαη 

άιια αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 4.1 Καηαζθεπή θαη αλαθαηαζθεπή απφ 

πσξφιηζν 

Δηθφλα 4.2 Καηαζθεπή απφ  αζβεζηφιηζν 
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Ζ πξνκήζεηα ηνπ αζβεζηφιηζνπ γηλφηαλ απφ κηθξά ιαηνκεία θνληά ζηνπο  

νηθηζκνχο. Σα καξκάξηλα κέιε ησλ παιαηνρξηζηηαληθψλ λαψλ πξνέξρνληαη απφ 

ιαηνκεία εθηφο λεζηνχ ή απφ αξραία ζπφιηα ζε δεχηεξε ρξήζε. 

Σν βφηζαιν ηεο ζάιαζζαο είλαη έλα θπζηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε 

κεγάιε έθηαζε σο νηθνδνκηθφ πιηθφ γηα ηε δηάζηξσζε δαπέδσλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ, θαζψο θαη νδφζηξσκα αληηθαζηζηψληαο ηηο πιαθνζηξψζεηο. 

 

 

4.1.2 Σν μύιν 

 

Ζ μπιεία ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνεξρφηαλ απφ ηα δάζε ηεο Ρφδνπ, ζηα 

νπνία θχηξσλαλ δέληξα θαηάιιεια γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, φπσο πεχθα, 

θππαξίζζηα θαη θέδξνη. Υξεζηκνπνηήζεθε θαη μπιεία ησλ δαζψλ ηεο Μηθξάο Αζίαο 

πνπ, εηδηθά ζηα Γσδεθάλεζα νλνκάδεηαη θαηξάλη. Ζ πξνκήζεηα ηνπ ήηαλ δπλαηή 

δεδνκέλνπ φηη νη εκπνξηθέο ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο ησλ Ηππνηψλ κε ηνπο Οζσκαλνχο 

δηαηεξήζεθαλ θαιέο παξά ηηο θαηά θαηξνχο ερζξνπξαμίεο. 

Πξφθεηηαη γα έλα είδνο θέδξνπ ζρεηηθά ζθιεξφ, κε ειάρηζηνπο ξφδνπο πνπ 

αλαδχεη επράξηζηε νζκή θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ. Αλ θαη δελ έρεη ηελ αληνρή ηνπ 

θππαξηζζφμπινπ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηεγλφ είλαη αλζεθηηθφ αθφκε θαη ζε 

δπζκελείο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Σν μχιν ηεο Μηθξάο Αζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

φια ζρεδφλ ηα μχιηλα κέξε ησλ θηεξίσλ αιιά θπξίσο γηα ηα θέξνληα δνθάξηα ησλ 

παησκάησλ θαη ηα θνπθψκαηα. 
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4.1.3 Σν ζίδεξν 

 

 Υξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα θηγθιηδψκαηα, θαξθηά, ζπλδεηήξεο, 

ειθπζηήξεο, ρεηξνιαβέο, θιεηδαξηέο θαη θπζηθά νηθνδνκηθά εξγαιεία. Λφγσ ηεο 

επίπνλεο θαηεξγαζίαο ηνπ θαη ηνπ φηη ζπάληδε, ήηαλ ζρεηηθά αθξηβφ θαη γη’ απηφ είρε 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε θαη κφλν ζε ζεκαληηθά θηήξηα. Γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ 

κεηάιισλ, δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο. 

 

 

4.1.4 Κνλίεο θαη θνληάκαηα  

 

           Ωο θνλίεο, δειαδή ζπγθνιιεηηθέο χιεο νη νπνίεο αλακεηγλπφκελεο κε αδξαλή 

δίλνπλ ηα θνληάκαηα, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξα πιηθά. Σν θνηλφ αξγηιφρσκα, 

κε ηελ πεινθνλία πνπ πεξηείρε, ήηαλ ην πξψην θαη παξέκελε θαηά ην κεζαίσλα ε 

πην δηαδεδνκέλε θνλία ζην λεζί γηα ηηο ζπλεζηζκέλεο θαηαζθεπέο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη κέρξη θαη ζήκεξα δηαζψδνληαη  ζην λεζί αιιά θαη ζηελ κεζαησληθή πφιε 

ζπίηηα, πνιχ κεγάιεο ειηθίαο, πνπ γηα θάιπςε επίπεδσλ δψκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ 

έλα είδνο αξγίινπ γθξίδνπ ρξψκαηνο πνπ ηνπηθά νλνκάδεηε παηειία.  

           Μηα άιιε θνλία ήηαλ ν αζβέζηεο είηε ζαλ πδξάζβεζηνο είηε ζαλ  ζβεζκέλνο 

αζβέζηεο. Πξφθππηε γηα Ομείδην ηνπ αζβεζηίνπ CaO πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

αζβεζηφιηζν κε κεγάια πνζνζηά αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ CaCO3 , κεηά απφ θξχμε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν πδξάζβεζηνο είλαη Όηαλ ε άζβεζηνο έιζεη ζε επαθή κε ην λεξφ 

κεηαηξέπεηαη ζε Τδξάζβεζηo ή Τδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ CaO + H2O => 

Ca(OH)2+ ζεξκόηεηα. ηαδηαθά ε πδξάζβεζηνο δηνγθψλεηαη θαη θνληνξηνπνηείηαη. 

Ζ Τδξάζβεζηνο πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη ζε εηδηθνχο 

ρψξνπο, αθνχ κε ηελ επίδξαζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα δεζκεχεη ην CO2 θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε CaCO3 (Αλζξαθηθφ αζβέζηην)  Απηή ε ηδηφηεηα ηεο πδξαζβέζηνπ 

είλαη ρξήζηκε φηαλ απαηηείηαη παξαγσγή πνιχ θαζαξνχ CaCO3 πνπ πξννξίδεηαη ζε 

εηδηθέο ρξήζεηο.  Αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ 

αζβέζηε παξάγεηαη πδξάζβεζηνο ζε κνξθή πνιηνχ ή ζθφλεο. Ζ πδξάζβεζηνο 

πξνζδίδεη ζηα πιηθά πνπ πξνζηίζεηαη κηα πιαζηηθφηεηα θαη βνεζά ηφζν ζηελ 

ζπγθφιιεζε φζν θαη ζηελ δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο. Βέβαηα ν αζβέζηε ήηαλ έλα 

ζρεηηθά αθξηβφ πιηθφ έηζη ρξεζηκνπνηνχηαλ ζε κεγάια θηήξηα ή φηαλ ππήξραλ 

νηθνλνκηθνί πφξνη ν αζβέζηεο αλακηγλπφηαλ κε ην αξγηιφρσκα ή αθφκα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλνο ηνπ κε ηελ πξφζκημε ηεο άκκνπ σο θνλίακα. 

          Αθφκα δξάζε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Νηζχξνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο θπζηθή θνλία ή πνδνπιάλα.  Ζ εμφξπμή ηνπ πιηθνχ απηνχ γίλεηε απφ ζην 

λεζάθη Γπαιί θνληά ζηελ Νίζπξν θαη είλαη γλσζηή ζηα Γσδεθάλεζα κε ην φλνκα 

πνξζειάλε. Ζ πνξζειάλε ζήκεξα πξνέξρεηαη απφ ηελ Αληηκάρεηα ηεο Κσ. Όπσο 

φιεο νη πνπδνιάλεο φηαλ αλακηρζεί κε αζβέζηε απνρηά πδξαπιηθέο ηδηφηεηεο θαη 

δειαδή ζηεξενπνηείηε αθφκα θαη κέζα ζην λεξφ. Σν πιηθφ απηφ δίλεη ηζρπξά 

θνληάκαηα πνπ έρνπλ κεγαιχηεξεο κεραληθέο αληνρέο θαη ζηεγαλφηεηα απφ ηα θνηλά 

αζβεζηνθνληάκαηα. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηα θνληάκαηα ηκεκάησλ ησλ νρπξψζεσλ 

θαη ζεκαληηθά θηήξηα ηεο πφιεο. Ζ ζθφλε θεξακηθνχ πιηθνχ είλαη θνλία γλσζηή απφ 

ηελ αξραηφηεηα. Παξάγεηαη κε ηεκαρηζκφ παιαηψλ θεξακηθψλ νζηξάθσλ ζε ηξηβείν. 

Αλάινγα κε ηελ ρξήζε είλαη δπλαηή πνηθίιε θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε. Αλακεκηγκέλε 

κε αζβέζηε ζε αλαινγία φγθνπ 1:3 παξάγεη θνλίακα κεγάιεο αληνρήο θαη 

http://www.thrakon.gr/technical/marmor.htm
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ζηεγαλφηεηαο ην γλσζηφ θνπξαζάλη, είλαη έλα είδνο θνληάκαηνο πνπ αλαθαιχθζεθε 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηνπο ξσκατθνχο θαη βπδαληηλνχο ρξφλνπο, απνηειείηαη 

απφ ζεξατθή γε, πνηακίζηα άκκν, θεξακάιεπξν θαη πδξαζβέζηην. Ζ ρξήζε ηνπ ήηαλ 

ζε νδνζηξψζεηο, ζηεγαλψζεηο εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, ηξνχισλ δεμακελψλ θαηά θχξην 

ιφγν αιιά θαη αιινχ. 

          ε αμηφινγα θηήξηα ηεο παιηά πφιεο θπξίσο ηεο ηππνηηθήο πεξηφδνπ 

ζπλαληψληαη θνληάκαηα αξκψλ θαη επηρξηζκάησλ δηαθφξσλ πεξηφδσλ, ιφγσ ησλ 

επηζθεπψλ θαη επεκβάζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ. 

          Σειεηψλνληαο γηα ηα θνληάκαηα παξαζέηνπκε ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ κειέηε 

ηνπ Δ.Μ.Π γηα ηα παιαηά θνληάκαηα ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξεηε γηα ηελ παιηά πφιε 

ηεο Ρφδνπ: 

«Σα θνληάκαηα ηεο Μεζαησληθήο Πφιεο ηεο Ρφδνπ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο αζβεζηνθνληάκαηα ρσξίο πδξαπιηθά ζπζηαηηθά. Σα αδξαλή 

είλαη θπζηθά θχξηνο αζβεζηνιηζηθά πνπ φκσο πεξηέρνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ, έσο 

30%, ραιαδία θαη άιισλ νξπθηψλ πνπ είλαη ζξαχζκαηα εθξεμηγελψλ πεηξσκάησλ.  

Σα θνληάκαηα ηεο Μεζαησληθήο Πφιεο ηεο Ρφδνπ είλαη ηππηθά αζβεζηηηηθά 

(έσο 90%) θνληάκαηα, πνπ ζπληίζεληαη απφ αζβέζηην θαη άκκν θαη ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηε ζηαζεξή αλαινγία θνλία/αδξαλνχο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ζηαζεξή 

ηερλνινγία παξαγσγήο, πνηφηεηαο θαη πξνέιεπζεο πξψησλ πιψλ, αλεμάξηεηα απφ 

ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα θηίζκαηα πνπ έγηλε ε δεηγκαηνιεςία. 

ε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηερληθήο ηεο αξκνιφγεζεο φπσο ιεπηνί 

αξκνί εζσηεξηθά ηνπ κεηψπνπ ηνπ ηνίρνπ, κε κεξηθή θάιπςε ηεο επηθάλεηαο 

αξκνιφγεζεο, θαζψο θαη ζην πνξψδεο ηνπ πσξφιηζνπ σο δνκηθνχ ιίζνπ απνδίδεηαη 

ε ζρεηηθά πςειή ηαρχηεηα θαη πςειφο βαζκφο ελαλζξάθσζεο ησλ θνληακάησλ (ζ.ζ. 

βάζεη ηεο γλψζηεο αληίδξαζεο Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O ) 

Ζ πιήξεο κεηαηξνπή ηεο αζβεζηνχ ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην εξκελεχνπλ ηηο 

θαιέο κεραληθέο αληνρέο ζε εθειθπζκφ. 

Ζ θζνξά ησλ θνληακάησλ νθείιεηαη ζηε ρεκηθή δηάιπζε ηνπ ελεξγνχ κηθξφ-

θξπζηαιιηθνχ αζβεζηίηε, πνπ ζηε ζπλέρεηα δηεπθνιχλεη ηελ θπθινθνξία θαη 

θξπζηάιισζε ησλ δηαιπηψλ αιάησλ θαη ηε ζπλαθή απνζάζξσζε. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ηδηαηηέξα ζθιεξψλ θαη αλζεθηηθψλ θνληακάησλ ε αζπκβαηφηεηα κε 

ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο πξνζαλαηνιίδεη ηελ θπθινθνξία ησλ αιάησλ ζηελ πέηξα θαη 

νδεγεί εθιεθηηθά ζηελ απνζάζξσζε ηνπ πσξφιηζνπ». Αθφκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζεξατθή γε θαη πνξζειάλε απφ ηελ Αληηκάρεηα  ηεο Κσ. 

 Άιιν έλα ζχλεζεο θνλίακα, γλσζηφ απφ ηελ αξραηφηεηα ήηαλ ε 

Οζηξαθνθνλία ή Οζηξαθηά ή Κνπξαζάλη, θπζηθφ πξντφλ ρσξίο ρεκηθέο 

πξνζκίμεηο, πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλάκεημε αιεζκέλνπ θεξακηδηνχ θαη αζβέζηε. 

Σν θνπξαζάλη κε θαηάιιειε επεμεξγαζία γηλφηαλ άξηζην πδξνκνλσηηθφ πιηθφ, πνπ 

θάιππηε ζφινπο θαη επίπεδεο ζηέγεο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο δεμακελψλ λεξνχ. 

ηε Ρφδν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ηππνηνθξαηίαο θαη ηεο ηνπξθνθξαηίαο ην θνπξαζάλη 

θάιππηε θαη ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο θηεξίσλ, φπνπ εμαζθάιηδε ζηεγαλφηεηα θαη 

αλζεθηηθφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα ράξηδε ζηα θηίζκαηα ην γλσζηφ θνθθηλσπφ ρξψκα. 

 

 

 

 

 



81 
 

4.2 Σερληθέο Γόκεζεο  

 

Οη ηερληθέο δφκεζεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν ζηελ νπνία 

αλαθεξφκαζηε θαη ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλήζεηεο πνπ επηθξαηνχλ. Καηά 

ηελ ηππνηνθξαηία κεηαθέξνληαη ζηε Ρφδν αξρηηεθηνληθέο κνξθέο θαη νξηζκέλεο 

ηερληθέο ησλ Γπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ, ηφπν θαηαγσγήο ησλ θπξίαξρσλ ηνπ 

λεζηνχ. Καηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν νη αξρηηεθηνληθέο ιχζεηο πνπ απαηηνχλ ηα 

ζεκαληηθά θηήξηα ησλ λέσλ εγεκφλσλ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ησλ ληφπησλ. Οη 

πιεξνθνξίεο απφ γξαπηέο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ρφδν ηεο Βπδαληηλήο 

πεξηφδνπ είλαη ειάρηζηεο. Σα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε γηα ηα νηθνδνκηθά δεδνκέλα 

ηεο επνρήο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ αλαζθαθηθά δεδνκέλα ή ζπλάγνληαη απφ απηά 

πνπ γλσξίδνπκε γηα άιιεο πεξηνρέο ηεο Απηνθξαηνξίαο. Σα ζσδφκελα θηήξηα γηα 

άληιεζε πιεξνθνξηψλ είλαη κφλν εθθιεζίεο θαη ηκήκαηα νρπξψζεσλ. Απ’ ηελ άιιε 

ε Ηππνηηθή πεξίνδνο απνηέιεζε κηα πεξίνδν έληνλεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε 

νρπξσκαηηθά έξγα, θνζκηθά θαη εθθιεζηαζηηθά θηήξηα, ηα νπνία παξνπζίαδαλ 

κεγάιεο αιιαγέο ζην αξρηηεθηνληθφ χθνο θαη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο.  

Αληίζεηα ε πιεηνςεθία ησλ νζσκαληθψλ θηεξίσλ δελ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

άξηηαο θαη επηκειεκέλεο θαηαζθεπήο ησλ ηππνηηθψλ θηεξίσλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ 

ειάρηζηεο ηδησηηθέο θαηνηθίεο, θαζψο θαη ηα ηεκέλε θαη ηα ινπηξά. 

 

4.2.1 Θεκειηώζεηο 

 

Καηά ηελ Βπδαληηλή Πεξίνδν ηα ζεκέιηα ήηαλ ηνηρνπνηίεο απφ πσξφιηζν κε 

δηαζηάζεηο ησλ ιίζσλ 0,20Υ0,20Υ0,20. Γηα ηηο νρπξψζεηο ή γηα ζεκαληηθά δεκφζηα 

θηήξηα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ην αζβεζηνθνλίακα, ην νπνίν 

κπνξεί λα ήηαλ κίγκα αζβέζηε θαη ζθφλεο θεξακηθνχ πιηθνχ ή πνξζειάλεο. 

Αξγφηεξα ηελ πεξίνδν ησλ Ηππνηψλ νη ζεκειηψζεηο ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ κεγάινπ κεγέζνπο ιαμεπηνχο πσξφιηζνπο. Καηά θαλφλα ην 

πάρνο ηνπ ζεκειίνπ ππεξβαίλεη ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ. Σα ζεκέιηα ησλ ηεηρψλ έρνπλ 

ινμή ηελ εμσηεξηθή ηνπο πιεπξά θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ιίζσλ θπκαίλνληαη απφ 0,20-

0,30κ θαη είλαη θηηζκέλνη θαηά ην ηζφδνκν ζχζηεκα. Αληίζεηα ηα ζεκέιηα ησλ 

ηνίρσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο έρνπλ κηθξφ βάζνο θαη πάρνο 

φκνην κε απηφ ηνπ ηνίρνπ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ζηελ νπζία δελ πθίζηαληαη 

ζεκέιηα αθνχ νη ηνίρνη ζηακαηνχλ ιίγα εθαηνζηά θάησ απφ ην έδαθνο. Απ’ ηελ άιιε 

ηα ζεκέιηα δεκφζησλ θηεξίσλ, φπσο απηά ηνπ ηεκέλνπο ηνπ Ρεηδέπ Παζά(1588), 

είλαη ηδηαίηεξα επηκειεκέλα, θαζψο  ην ζεκέιην πξνρσξεί ζε κεγάινο βάζνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.4 Θεκειηψζεηο 
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4.2.2 Φέξνληα ηνηρεία 

 

Σα θχξηα θέξνληα ζηνηρεία ησλ νηθνδνκψλ θαη ησλ ηξηψλ πεξηφδσλ( 

Βπδαληηλή, Ηππνηηθή θαη Οζσκαληθή) είλαη νη ηνηρνπνηίεο, νη πεζζνί, νη θνλίεο, ηα 

ηφμα θαη ηα παηψκαηα. Οη ζφινη, νη νπνίνη θπξηαξρνχζαλ ζηελ Βπδαληηλή θαη 

Ηππνηηθή Πεξίνδν, ηελ Οζσκαληθή Πεξίνδν αληηθαζηζηψληαη απφ ηνπο ηξνχινο.  

 

4.2.2.1 Σνηρνπνηίεο 

 

Καηά ηελ Βπδαληηλή Πεξίνδν ην πιηθφ ησλ ηνίρσλ είλαη ν ληφπηνο 

πσξφιηζνο. ηηο εθθιεζίεο ηεο πεξηφδνπ πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί κέρξη ζήκεξα, νη 

ιίζνη είλαη ιαμεπηνί. Σν ζχζηεκα δφκεζεο ζηνπο κεγάινπο λανχο είλαη ηζφδνκν θαη 

νη δφκνη έρνπλ χςνο  0,40-0,20κ. Υξεζηκνπνηείηαη αζβεζηνθνλίακα κηθξνχ πάρνπο 

(<1,5εθ.). ε εθθιεζίεο κηθξψλ δηαζηάζεσλ ζπλαληνχκε ηνηρνπνηίεο κε αξγνχο 

ιίζνπο θηηζκέλνπο ρσξίο ηδηαίηεξε επηκέιεηα.  Σα πάρε ησλ ηνίρσλ αλ θαη πνηθίινπλ 

είλαη ζεκαληηθά (0,50-0,60κ.). ε κεξηθά ζεκαληηθά θηήξηα παξαηεξνχκε ηελ ρξήζε 

ηνχβισλ ζηνπο αξκνχο ηκεκάησλ ηεο ιαμεπηήο ιηζνδνκήο. Ζ ρξήζε απηή φκσο δελ 

γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθφ θαη νξγαλσκέλν ηξφπν ψζηε λα κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα 

ην γλσζηφ πιηλζνπεξίβιεην ζχζηεκα δφκεζεο. Καηά ηελ Ηππνηηθή Πεξίνδν νη 

θέξνληεο ηνίρνη έρνπλ πάρνο 0,50-0,60κ. Οη ηνίρνη ηζνγείσλ νη νπνίνη ζηεξίδνπλ 

ζφινπο έρνπλ αθφκε κεγαιχηεξν πάρνο (>0,80κ.). Οη πέηξεο είλαη γεληθά θαιά 

ιαμεπκέλεο ζχκθσλα κε ην ςεπδντζφδνκν ή ηζφδνκν ζχζηεκα.  Καηά ηνλ 14
ν
 αη. ηα 

κεγέζε ησλ ιίζσλ είλαη κεγάια κε χςνο δνκψλ 0,40-0,50κ. Καηά ηνλ 15
ν
 αη. θαη 16

ν
 

αη. ην χςνο ησλ δνκψλ είλαη 0,19-0,22κ. Υξεζηκνπνηείηαη αζβεζηνθνλίακα  ζε πνιχ 

ιεπηή ζηξψζε, κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη αξκνιφγεκα.  Οη ηνίρνη ησλ 

νρπξψζεσλ έρνπλ κεγάια πάρε πνπ ζπρλά θηάλνπλ ηα 2,00κ. Καηά θαλφλα 

πξφθεηηαη γηα ηνηρνπνηίεο ιαμεπηψλ πσξφιηζσλ ζηηο δχν φςεηο ηνπ ηείρνπο θαη 

πιήξσζε ηνπ θελνχ κε κηθξέο πέηξεο θαη ρψκα. Ζ ηνηρνπνηία ηεο εμσηεξηθήο 

πιεπξάο έρεη θιίζε σο πξνο ηελ θαηαθφξπθν πξνο ην εζσηεξηθφ, γηα κεγαιχηεξε 

ζηαηηθή επζηάζεηα θαη αληνρή θαηά ηελ πξφζπησζε ησλ βιεκάησλ.  
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Ο ηξφπνο  δφκεζεο ηνπο πνηθίιεη. Σείρε θηηζκέλα θαηά ηελ δηάξθεηα ερζξνπξαμηψλ 

δνκνχληαη κε ιίζνπο κηθξνχ κεγέζνπο (ζπρλά κε 0,20Υ0,20κ), ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο 

θαηαζθεπήο. Δλψ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ αλεγεξζεί ζε εηξεληθέο πεξηφδνπο ην χςνο 

ησλ δνκψλ θηάλεη 0,40κ.Καηά ηελ Οζσκαληθή Πεξίνδν νη εμσηεξηθνί ηνίρνη είλαη 

θέξνπζεο ιηζνδνκέο ηηο θαηνηθίεο νη εμσηεξηθνί ηνίρνη ηνπ ηζνγείνπ είλαη 

αξγνιηζνδνκέο κε πάρνο  0,50κ. πεξίπνπ, επηρξηζκέλεο εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά. 

πρλά αληί επηρξίζκαηνο ππάξρεη απιή βαθή κε πδξφρξσκα αζβέζηε.  Οη ηνίρνη ησλ 

νξφθσλ είλαη ζπλήζσο ιαμεπηέο ιηζνδνκέο πάρνπο 0,20κ. Οη ιηζνδνκέο είλαη 

εκθαλείο εμσηεξηθά θαη επηρξηζκέλεο εζσηεξηθά κε αζβεζηνθνλίακα πάρνπο 2εθ. Οη 

ηνίρνη ησλ νξφθσλ, είλαη δηάηξεηνη απφ παξάζπξα δηαζηάζεσλ 0,60-0,70 Υ 1,00-

1,30κ. κε ελδηάκεζα ηκήκαηα ηνίρνπο(πεζζνχο) πιάηνπο 0,40κ. πεξίπνπ.  

 

 

 

4.2.2.2 Πεζζνί 

Καηά ηελ Βπδαληηλή Πεξίνδν νη πεζζνί (Σεηξάγσλνο θίνλαο πάλσ ζηνλ 

νπνίν ζηεξίδνληαλ  νη αςίδεο ηνπ ζφινπ ησλ ρξηζηηαληθψλ λαψλ) είλαη δνκεκέλνη κε 

πσξφιηζν επηκειψο ιαμεπκέλν  θαη ρξήζε θνληάκαηνο κηθξνχ πάρνπο. πλήζσο ήηαλ 

θαηαθφξπθα θέξνληα ζηνηρεία ηφμσλ κεγάισλ αλνηγκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηεο πεξηφδνπ νη πεζζνί ηεο Παλαγίαο ηνπ Κάζηξνπ. Όκνηα ζηελ 

Ηππνηηθή Πεξίνδν, νη πεζζνί δνκνχληαη κε ιαμεπηνχο πσξφιηζνπο θαη 

αζβεζηνθνλίακα. ηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ηνπ Μπνχξγθνπ νη πεζζνί έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί απφ θηηζηνχο νγθψδεηο  θνλίεο θπθιηθήο δηαηνκήο. Σέινο  νη πεζζνί 

σο νηθνδνκηθφ ζηνηρείν ζηελ Οζσκαληθή πεξίνδν ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ηεκέλε. ηε 

Ρφδν κεγάινο αξηζκφο ηεκελψλ ήζαλ νη πξνυπάξρνπζεο ηνπ 1522, εθθιεζίεο ηεο 

πφιεο.  
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4.2.2.3 Κίνλεο 

 

Σελ πεξίνδν ηνπ Βπδαληίνπ νη θίνλεο είλαη καξκάξηλνη, κνλνιηζηθνί ζπρλά ζε 

δεχηεξε ρξήζε, πξνεξρφκελνη πηζαλφλ απφ θηήξηα ηεο ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ. ηνπο 

θίνλεο εδξάδνληαη εκηθπθιηθά ηφμα, έηζη ψζηε ηα θνξηία λα δηαβηβάδνληαη 

θαηαθφξπθα ζηνλ θίνλα. Πάληα νη θίνλεο θέξνπλ θηνλφθξαλν θαη βάζε απφ 

κάξκαξν. Σελ πεξίνδν ησλ Ηππνηψλ νη θίνλεο είλαη επίζεο  κνλνιηζηθνί καξκάξηλνη 

θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε ζεκαληηθά θηήξηα, φπσο ηνπ Μεγάινπ 

Μαγίζηξνπ. Γεληθά νη θίνλεο απνθεχγνληαη γηαηί απνηεινχλ εππαζή θέξνληα 

ζηνηρεία, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρή ζεηζκνγελή φπσο ε Ρφδνο. Σέινο ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο νη θίνλεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηήξημε ησλ ηνμνζηνηρηψλ ησλ 

πξνζηψσλ ησλ ηεκέλσλ, ησλ εζσηεξηθψλ μχιηλσλ εμσζηψλ θαη ζην εζσηεξηθφ φηαλ 

δεκηνπξγνχληαη εηβάλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε νη θίνλεο είλαη θηηζηνί 

θπιηλδξηθνί. Οη καξκάξηλνη θίνλεο πξνέξρνληαη πάληα απφ παιηφηεξα θηήξηα, 

ζπλήζσο ειιεληζηηθά ή παιαηνρξηζηηαληθά.  
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4.2.2.4 Σόμα 

 

Σν ηφμν είλαη ην βαζηθφ θέξνλ ζηνηρείν θαη ηξφπνο γεθχξσζεο αλνηγκάησλ. 

Οη βπδαληηλνί  ζνιίηεο είλαη πσξφιηζνη επηκειψο ιαμεπκέλνη κε ζθελνεηδή κνξθή, 

γηα λα ππάξρεη απφιπηε ζπλαξκνγή κεηαμχ ηνπο. ηνπο αξκνχο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο κηθξή πνζφηεηα θνληάκαηνο. Απ’ ηελ άιιε νη δηαζηάζεηο ησλ ηππνηηθψλ 

ηφμσλ πνηθίινπλ, είλαη είηε εκηθπθιηθά είηε απνηεινχλ ηκήκα θχθινπ 

(ρακεισκέλα), ηα νπνία έρνπλ ζρέζε αλνίγκαηνο πξνο χςνο 8/5. 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξα ηφμα ηεο ηππνηηθήο πεξηφδνπ είλαη ηα νμπθφξπθα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηνκή δχν θπθιηθψλ ηφμσλ. Αληίζεηα ζηηο νζσκαληθέο θαηνηθίεο 

ηα ηφμα ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ δηαρψξηζε ρψξσλ. πλήζσο ηφμα κεκνλσκέλα 

ζπλαληψληαη επίζεο ζην ηζφγεην ησλ ζεκαληηθψλ θαηνηθηψλ, φπνπ νη ρψξνη 

ρξεζίκεπαλ  σο απνζήθεο θαη ήηαλ ρξήζηκνο ν εληαίνο ρψξνο πνπ εμαζθάιηδε ην 

άλνηγκα ηφμνπ. Οη δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη ηνπ νξφθνπ εδξάδνληαη ζηα ηφμα απηά. Σα 

ηφμα ησλ ηνμνζηνηρηψλ ησλ ηεκελψλ εληζρχνληαη κε κεηαιιηθνχο νξηδφληηνπο 

ειθπζηήξεο ζηα ζηάζκε ησλ γελέζεσλ. 
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4.2.2.5 Θόινη- Σξνύινη 

 

Ζ ζνινδνκία ησλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ ζηε Ρφδν έρεη δχν θπξίσο κνξθέο: ηνπο 

ζφινπο θαη ηνπο ηξνχινπο. ηνπο λανχο κηθξψλ δηαζηάζεσλ, ηεο επνρήο απηήο νη 

θαιχςεηο γίλνληαη κε εκηθπιηλδξηθνχο ζφινπο(Αγ. Αηθαηεξίλε, Αγ. Κσλζηαληίλνο). 

ε ζηαπξνεηδείο λανχο ν θεληξηθφο ρψξνο θαιχπηεηαη κε ηξνχιν εδξαζκέλν ζε 

θπιηλδξηθφ ηχκπαλν(Αγ. Φαλνχξηνο, Αγ. ππξίδσλ). ηηο ηππνηηθέο θαηνηθίεο νη 

ζφινη ζπλεζίδνληαη ζηα ηζφγεηα. Πξφθεηηαη γηα επηκειεκέλεο θαηαζθεπέο απφ 

ιαμεπηνχο πσξφιηζνπο πάρνπο  0,18-0,22κ. θαη κήθνπο 0,25-0,50κ. Έρνπλ δηαηνκή 

εκηθπθιηθή ή κηθξφηεξε ηνπ εκηθπθιίνπ. ηαπξνζφιηα θαη ζφινη κε λεπξψζεηο είλαη 

δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε εθθιεζίεο(Παλαγία ηνπ Μπνχξγθνπ, ε Παλαγία ηνπ  

Κάζηξνπ) αιιά ζπλαληψληαη ζε ζπίηηα θαη θαηαζηήκαηα. Γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ 

δαπέδνπ πάλσ απφ ην ζφιν ηα θελά κεηαμχ ησλ ηνίρσλ θαη ηνπ εμσξξαρίνπ ηνπ 

ζφινπ γεκίδνληαη κε ρψκα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ κείσζε ησλ λεθξψλ 

θνξηίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη εγθηβσηίδνληαη ζηα ζεκεία απηά θελά θεξακηθά αγγεία 

κεγάινπ κεγέζνπο.  Αληίζεηα ζε Οζσκαληθά θηήξηα ηεο Ρφδνπ δελ ζπλαληάηαη ν 

ζφινο σο κνξθήο ζηέγαζεο, αιιά ν ηξνχινο, φπσο βιέπνπκε ζε πνιιά ηεκέλε θαη 

ινπηξά. ηα ηεκέλε ν ηξνχινο θαιχπηεη ηνλ θπξίσο ρψξν πξνζεπρήο θαη έρεη 

εκηζθαηξηθφ ζρήκα, ηνπιάρηζηνλ εζσηεξηθά. Ζ κεηάβαζε απφ ηνλ θχθιν ηεο 

έδξαζεο ηνπ ηξνχινπ ζην ηεηξάγσλν ηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε εκηρψληα, 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κνπζνπικαληθήο αξρηηεθηνληθήο. πλήζσο ηα πξνζηψα ησλ 

ηεκέλσλ ζηεγάδνληαη κε ζεηξά εκηζθαηξηθψλ επίζεο ηξνπιίζθσλ. Οη ηξνχινη είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη κε ιαμεπκέλν πσξφιηζν θαη ζηα ηεκέλε θαιχπηνληαη κε θχιια 

κνιχβδνπ. Οη θξήλεο θαζαξηζκνχ είλαη θηήξηα πνπ, θαηά θαλφλα, ζπλνδεχνπλ ηα 

ηεκέλε. ηε Ρφδν έρνπλ κνξθή πνιπγσληθήο καξκάξηλεο δεμακελήο κε θξνπλνχο 

πεξηκεηξηθά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρεξηψλ θαη ηνπ πξνζψπνπ ησλ πηζηψλ πξηλ ηελ 

πξνζεπρή. Ζ δεμακελή ζηεγάδεηαη κε εκηζθαηξηθφ ηξνχιν κε ρακειφ ηχκπαλν, πνπ 

εδξάδεηαη ζε έμη ιίζηλνπο θηηζηνχο θίνλεο κέζσ ησλ ηφμσλ. Οη θίνλεο πεξηβάιινπλ 

ηελ δεμακελή αθήλνληαο δηάδξνκν γχξσ απφ ηελ θξήλε γηα ηνπο πηζηνχο. Ζ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα επηρξίεηαη κε θνπξαζάλη θαη ε εζσηεξηθή κε αζβεζηνθνλίακα. 

Σα πεξηζζφηεξα νζσκαληθά ζπίηηα έρνπλ ινπηξά (ρακάκ)  πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

ππφθαπζηα. ηεγάδνληαη  κε κηθξνχο ηξνχινπο δηακέηξνπ κέρξη 2,00κ. 

θαηαζθεπαζκέλνπο απφ ιαμεπκέλν πσξφιηζν. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηξνχινπ 

επηρξίεηαη κε θνπξαζάλη ελψ εζσηεξηθά κε αζβεζηνθνλίακα. Σξνχινη θαιχπηνπλ 

ηνπο ρψξνπο ηνπ ζσδφκελνπ νζσκαληθνχ ινπηξνχ έξγν πηζαλφηαηα ηνπ ηέινπο ηνπ 

16
νπ

 αη. Δίλαη θαη απηνί ιίζηλνη, επηρξηζκέλνη εμσηεξηθά κε θνπξαζάλη θαη εζσηεξηθά 

κε αζβεζηνθνλίακα. Όινη νη ηξνχινη είλαη δηάηξεηνη κε αλνίγκαηα αζηεξνεηδνχο 

κνξθήο θαιπκκέλα κε κηθξά εκηζθαίξηα. Σν πάρνο ησλ ηξνχισλ θπκαίλεηαη απφ 

0,25-0,30κ. αλάινγα κε ηε δηάκεηξφ ηνπο.  
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4.2.2.6 Παηώκαηα- Γώκαηα 

 

Γελ έρνπλ ζσζεί μχιηλα παηψκαηα ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ. ηνπο λανχο ηα 

δάπεδα ήηαλ πιαθνζηξσκέλα κε καξκάξηλεο πιάθεο θαη δηαθνζκεκέλα κε 

ςεθηδσηά. Ζ πξνέιεπζε απηψλ ήηαλ είηε απφ ην ρσξηφ Λάξδνο ηεο Ρφδνπ κε ρξήζε 

ηνπ Λάξηηνπ ιίζνπ είηε απφ εξεηπσκέλνπο αξραίνπο λανχο θαη δηάθνξα 

αξρηηεθηνληθά κέιε ζε δεχηεξε ρξήζε, ηα ιεγφκελα ζπφιηα. Δλψ απφ ηελ Ηππνηηθή 

θαη ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν έρνπλ δηαζσζεί θάπνηα μχιηλα παηψκαηα. Καηά ηελ 

ηππνηηθή πεξίνδν ηα παηψκαηα είλαη κε δνθνχο  0,20-0,35κ πνπ θέξνπλ δνθίδεο 

δηαζηάζεσλ 0,09Υ0,07κ, πάλσ ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη πέηζσκα απφ ζαλίδεο 

πιάηνπο 0,20κ θαη πάρνπο 0,03κ. Οη αξκνί κεηαμχ ησλ ζαλίδσλ θαιχπηνληαη  κε 

αξκηθάιπηα. Οη  δνθνί, νη δνθίδεο θαη ηα αξκνθάιππηα ήηαλ πάληα επηδσγξαθηζκέλα 

κε γεσκεηξηθά θαη θπηηθά ζρήκαηα κε έληνλα ρξψκαηα. ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο 

έρνπλ δηαζσζεί ίρλε ησλ δηαθνζκήζεσλ απηψλ απφ ηα νπνία έγηλε απνθαηάζηαζε 

ηνπο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο νξνθήο ελφο δσκαηίνπ. ηα ζεκαληηθά θηήξηα ηα άθξα 

ησλ δνθψλ ηνπ δψκαηνο έρνπλ ζην θάησ πέικα ηνπο δηεχξπλζε θαζ’ χςνο, έλα είδνο 

θηιιίβαληνο (θνπξνπζηνχ) κε θπκάηηα, κέζσ ηνπ νπνίνπ εδξάδνληαη ζηνπο 

εθαηέξσζελ ηνίρνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη ε δνθφο ζην ζεκείν ηεο 

ζηήξημεο, θαη  απμάλεηαη ν φγθνο ηνπ μχινπ κέζα ζηνλ ηνίρν, φπνπ θαη πθίζηαηαη 

ηελ κεγαιχηεξε θζνξά(ζάπηζκα) θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε δηαζηάζεσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα δψκαηα, θπξίσο ησλ ζεκαληηθψλ θηεξίσλ, απνηεινχληαη απφ κηα ζηξψζε 

ιηζνδέκαηνο κε αζβεζηνθνλίακα πάρνπο 0,10κ. ε νπνία θαιχπηεηαη θαη 

πξνζηαηεχεηαη απφ έλα ζηξψκα θνπξαζαληνχ πάρνπο 0,04-0,05εθ, ην νπνίν έρεη 

παηεζεί θαη ιεηαλζεί θαη απνηειεί ηε ζηεγλσηηθή επηθάιπςε ηνπ δψκαηνο. Σα 

ππφινηπα θηήξηα ηεο Μεζαησληθήο πφιεο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα είραλ δψκαηα 

θαιπκκέλα κε παηειηά. Πξφθεηηαη γηα αξγηιηθφ ρξψκα ην νπνίν δηαζηξψλεηαη πάλσ 

ζην πέηζσκα ζε πάρνο 020-0,30κ. Καηά ηε δηάζηξσζε δηαβξέρεηαη θαη ζπκπηέδεηαη 

κε θχιηλδξν. Σα νζσκαληθά παηψκαηα απνηεινχληαη απφ μχιηλα δνθάξηα πάλσ ζηα 

νπνία ζηεξίδνληαη ζαλίδεο πιάηνπο 0,20-0,25κ θαη πάρνπο 25ρηι.πλήζσο ζε 

ζεκαληηθά θηήξηα  κεηαμχ δνθψλ θαη μχιηλνπ πεηζψκαηνο παξεκβάιινληαη δνθίδεο, 

νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ αθακςία ηνπ δίζθνπ ηνλ νπνίνλ απνηειεί ην πάησκα. Σν 

πάησκα ησλ δσκαηίσλ ζπλήζσο έρεη αλαβαζκφ(ζθαινπάηη). Μφλν κηα κηθξή ισξίδα 

Δηθφλα 4.13 Σνκέο Ηππνηηθνχ Γψκαηνο 
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ηνπ δαπέδνπ βξίζθεηαη ζηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ ησλ ρψξσλ δηεκέξεπζεο ελψ ην 

ππφινηπν βξίζθεηαη ςειφηεξα. πρλά ζηνλ αλαβαζκφ ηνπνζεηείηαη θαη μχιηλν 

θάγθειν ζην κέζνλ ηνπ νπνίνπ αθήλεηαη θάπνην άλνηγκα. Μεηά ηνλ αλαβαζκφ 

ζπρλά δεκηνπξγείηαη ππεξπςσκέλε επηθάλεηα θαηά ην κήθνο ησλ ηνίρσλ. Ζ 

ππεξχςσζε είλαη 15-20εθ. θαη ζε θάηνςε έρεη ζπλήζσο ζρήκα Π. Καηαζθεπή 

παξφκνηα κε ηα παηψκαηα ήηαλ ηα μχιηλα παηάξηα ησλ ηεκελψλ. ηεξίδνληαη ζε 

μχιηλα ππνζηπιψκαηα θαη πξνζηαηεχνληαη κε μχιηλα ζηεζαία.  

 

 

4.2.3 Δπηρξίζκαηα 

 

ηελ Βπδαληηλή Πεξίνδν ην εζσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ ήηαλ επηρξηζκέλν κε 

αζβεζηνθνλίακα ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο. πρλά ρξεζηκνπνηνχηαλ θαη ν γχςνο 

ή κίγκα γχςνπ θαη αζβέζηε. ηηο εθθιεζίεο ην ηειεπηαίν ζηξψκα 

αζβεζηνθνληάκαηνο επηδσγξαθηδφηαλ κε ηελ κέζνδν ηεο λσπνγξαθίαο, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ δηθφζκνπ ηνπ λανχ. Αληίζεηα ηελ Οζσκαληθή 

Πεξίνδν ηα ζπλεζέζηεξα θνληάκαηα ήηαλ ην αζβεζηνθνλίακα θαη ην θνπξαζάλη. Σν 

αζβεζηνθνλίακα ρξεζηκνπνηνχηαλ θαηά θχξην ιφγν ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνίρνπο 

θαηνηθηψλ. ε πεξηπηψζεηο αξγνιηζνδνκψλ ηζνγείσλ επηρξίνληαη εμσηεξηθά θαη 

εζσηεξηθά κε αζβεζηνθνλίακα. ε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζην επίρξηζκα 

ζθελψλνληαη κηθξά ζξαχζκαηα θεξακηθνχ πιηθνχ, ηα νπνία πεξηνξίδνπλ ηηο 

ξεγκαηψζεηο ηνπ. Όπσο παξαηεξήζεθε θαηά ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζην 

Γεκνηηθφ Λνπηξφ, θάησ απφ ην ζεκεξηλφ αζβεζηνθνλίακα απνθαιχθζεθαλ δχν 

αθφκε ζηξψκαηα παιαηφηεξσλ επηρξηζκάησλ. Σν πξψην, θαη ίζσο ην αξρηθφ 

επίρξηζκα ηνπ Λνπηξνχ, είρε εθηεηακέλεο αλάγιπθεο δηαθνζκήζεηο πνπ είραλ 

ππνζηεί ζεκαληηθέο θζνξέο. Σν δεχηεξν επίρξηζκα είλαη θνπξαζάλη θαη  πξνθαλψο 

θαηαζθεπάζηεθε γηα λα θαιχςεη ηηο θζνξέο ηνπ πξνυπάξρνληνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.14  Σνηρνγξαθία ζε επίρξηζκα 
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4.2.4 Κιίκαθεο 

 

Καηά ηελ Ηππνηηθή πεξίνδν νη θιίκαθεο είλαη πέηξηλεο ρσξίο ζηεζαίν, ελψ 

αληίζεηα ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο είλαη μχιηλεο κε μχιηλε θνππαζηή θαη 

μχιηλα θηγθιηδψκαηα θαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πέηξηλεο ρσξίο θηγθιηδψκαηα. Ζ 

θέξνπζα θαηαζθεπή ησλ πέηξηλσλ θιηκάθσλ είλαη ζφινο κε ζρήκα ηεηαξηνθπθιίνπ. 

Σν ςειφηεξν ζεκείν ηνπ ηφμνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαθφξπθε παξεηά ηνπ ηνίρνπ ή 

ζην πιαηχζθαιν. πλήζσο ην πιαηχζθαιν φπνπ θαηαιήγεη ε ζθάια έρεη κνξθή 

αλνηρηνχ εμψζηε, ν νπνίνο εδξάδεηαη ζε θπθιηθά ρακεισκέλα ηφμα, ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζηεξίδνληαη ζε ιίζηλνπο πξνβφινπο πνπ πξνεμέρνπλ απφ ηνλ ηνίρν. Απ’ 

ηελ άιιε νη μχιηλεο θιίκαθεο είλαη πάληα επζχγξακκεο. ε πεξίπησζε πνπ αιιάδνπλ 

θαηεχζπλζε, ην θάησ ζθάινο ηνπο θαη ην πιαηχζθαιν θαηαζθεπάδνληαη απφ πέηξα. 

Έηζη νη βαζκηδνθφξνη ησλ θιηκάθσλ ζηεξίδνληαη ζηα δάπεδα ή ηα πιαηχζθαια. ηηο 

ειάρηζηεο πέηξηλεο ζθάιεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη απηή ηελ πεξίνδν, απηέο 

απνηεινχληαη απφ ηκήκα ζφινπ πνπ θέξεη ηα ζθαινπάηηα θαη κνηάδνπλ κε ηηο 

ηππνηηθέο θιίκαθεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 4.16 Κιίκαθεο 

Δηθφλα 4.15 Σνκή ζε επίρξηζκα 
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 4.2.5 Γηαρωξηζηηθνί Σνίρνη 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ Ηππνηψλ ζηελ Ρφδν,  νη δηαρσξηζηηθνί 

ηνίρνη ησλ δσκαηίσλ είλαη ιηζνδνκέο απφ ιαμεπηφ πσξφιηζν πάρνπο 0,20κ. Καηά 

ηελ θαηαζθεπή ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη αζβεζηνθνλίακα κηθξνχ πάρνπο. Σελ πεξίνδν 

ηεο νζσκαληθήο θαηνρήο ππήξραλ θαη πέηξηλνη αιιά θαη μχιηλνη δηαρσξηζηηθνί 

ηνίρνη. Οη πέηξηλνη ηνίρνη  είλαη θαη θέξνληεο. ε απηνχο ππάξρνπλ εθηφο απφ ζχξεο 

θαη παξάζπξα, ηα νπνία έρνπλ μχιηλα ζθνχξα θαη πνιιέο θνξέο παινζηάζηα ή 

θάγθεια. πλήζσο ζε εχπνξεο θαηνηθίεο νη πέηξηλνη ηνίρνη  παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά 

δηαθνζκεκέλσλ θεγγηηψλ πάλσ απφ ηα παξάζπξα. Απ’ ηελ άιιε νη μχιηλνη ηνίρνη 

είλαη  απφ ζθειεηφ θαδξνληψλ δηαηνκήο 4Υ4 ή 5Υ5εθ. πνπ επελδχεηαη θαη απφ ηηο 

δχν πιεπξέο κε πέηζσκα απφ θαηαθφξπθεο ζαλίδεο πιάηνπο 10-20εθ. ε 

πεξηπηψζεηο πνπ νη μχιηλνη ηνίρνη έρνπλ παινζηάζηα απηά είλαη θαηά θαλφλα 

αλαζπξφκελα θαηαθφξπθα. Αθφκα ζε αξθεηά θηήξηα ηεο φςηκεο νζσκαληθήο 

πεξηφδνπ ζπλαληψληαη θαη ηνίρνη απφ κπαγδαηί. Πνιιέο θνξέο  ηε ζέζε ησλ μχιηλσλ 

ηνίρσλ θαηαιακβάλνπλ μχιηλεο ακθηπξφζσπεο ληνπιάπεο, γλσζηέο σο κνπζάληξεο, 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δχν γεηηνληθά δσκάηηα ζπλήζσο κεηαμχ γπλαηθσλίηε θαη 

άλδξσλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.17 Κιίκαθεο 

Δηθφλα 4.18 Παξάδεηγκα εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο  Δηθφλα 4.19 Μνπζάληξα – Δίδνο Οζσκαληθνχ 
Γηαρσξηζηηθνχ ηνίρνπ 
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4.2.6 ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ 

 

4.2.6.1 Θύξεο 

 

Οη εμψζπξεο ησλ ηππνηηθψλ θηεξίσλ έρνπλ ηνμσηά ππέξζπξα κνξθήο 

εκηθπθιίνπ ή νμπθφξπθνπ ηφμνπ. Σα ηειεπηαία απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ζπξψλ εηζφδνπ ζηα θηήξηα θαηνηθίαο. Γελ έρνπλ θνξπθαίν ζνιίηε αιιά ζηελ θνξπθή 

αληηζηνηρεί αξκφο ιίζσλ. Ζκηθπθιηθά είλαη πάληα ηα ηφμα ησλ εμψζπξσλ ησλ 

θαηνηθηψλ πνπ άλεθαλ ζε ηππφηεο ηζπαληθήο θαηαγσγήο, φπνπ ζπλεζηδφηαλ 

ππέξζπξν κνξθήο εκηθπθιίνπ κε ζνιίηεο κηθξνχ πιάηνπο θαη κεγάινπ χςνπο. Σφμα 

κνξθήο ηκήκαηνο εκηθπθιίνπ είλαη ηα ππέξζπξα ησλ ζπξψλ ησλ απνζεθψλ. Λφγσ 

ηνπ κεγάινπ πάρνπο ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ ησλ θηεξίσλ ην ππέξζπξν ησλ 

εμσζπξψλ κε νμπθφξπθν ηφμν είλαη δηαθνξεηηθφ θαηά ην πάρνο ηνπ θαη ζηελ 

εζσηεξηθή πιεπξά έρεη κνξθή ρακεισκέλνπ ηφμνπ. Γεπηεξεχνπζεο ζχξεο ή ζχξεο 

ησλ πιαγίσλ θαη πίζσ φςεσλ έρνπλ νξηδφληην κνλνιηζηθφ ππέξζπξν κε 

ραξαθηεξηζηηθή ιαμεπηή δηαθφζκεζε ζην κέζνλ. Υαξαθηεξηζηηθή ιεπηνκέξεηα 

ηππηθή φισλ ησλ ζπξψλ ηεο ηππνηηθήο πεξηφδνπ είλαη ε ινμή απφηκεζε ησλ αθκψλ 

ησλ ιακπάδσλ θαη ησλ ππεξζχξσλ ησλ ζπξψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 4.20 Πφξηα 
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4.2.6.2 Παξάζπξα 

 

Σα παξάζπξα ησλ θχξησλ φςεσλ ησλ ηππνηηθψλ θηεξίσλ έρνπλ κεγάιεο 

δηαζηάζεηο θαη ηνμσηά ή νξηδφληηα ππέξζπξα. ηα δεκφζηα θηήξηα θαη ζηηο εχπνξεο 

θαηνηθίεο ηα παξάζπξα έρνπλ έμεξγν αλάγιπθν δηαθνζκεηηθφ πεξηζψξην κε πινρκφ 

θαη θπκάηην. Σν πεξηζψξην εθηείλεηαη θαηά κήθνο ησλ ιακπάδσλ θαη ησλ 

ππεξζχξσλ. Ζ ιίζηλε πνδηά ησλ παξαζχξσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ εμέρεη 10εθ. απφ ην 

επίπεδν ηεο φςεο. Σα κεγάια παξάζπξα ησλ φςεσλ δηαηξνχληαη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα 

απφ καξκάξηλν «ζηαπξφ». Οη δηαθνζκεηηθέο δψλεο πνπ πεξηβάιινπλ ηα παξάζπξα 

έρνπλ απιή ή ζχλζεηε απφιεμε δηαθφξσλ ηχπσλ. Παξάζπξα κηθξνχ κεγέζνπο κε 

νξηδφληην κνλνιηζηθφ ππέξζπξν επηζηξέθνληαη ζπρλά κε εμαηξεηηθά ρακειά 

αλαθνπθηζηηθά ηφμα πνπ απέρνπλ 1-2εθ. απφ ην ππέξζπξν.  Όπσο θαη ζηηο ζχξεο κε 

απιά νμπθφξπθα ηφμα, έηζη θαη ζηα αδηαθφζκεηα ππέξζπξα, ε αθκή έρεη πάληα ινμή 

απφηκεζε. παληφηεξνο είλαη ν ηχπνο ηνπ δίδπκνπ παξαζχξνπ κε ηξίινβν ηνμσηφ 

ππέξζπξν. Ο θηνλίζθνο πνπ δηαρσξίδεη ηα δχν παξάζπξα είλαη καξκάξηλνο. Σα 

δίδπκα ηφμα εγγξάθνληαη ζε νξζνγψλην πιαίζην πνπ πεξηβάιιεηαη απφ έμεξγν 

Δηθφλα 4.21 Παξαδείγκαηα ζπξψλ 

Δηθφλα 4.22 Θχξα Ηππνηηθνχ πηηηνχ 



94 
 

αλάγιπθν ή ειηθνεηδή δηαθφζκεζε. Σα παξάζπξα ησλ ζπλεζηζκέλσλ θηεξίσλ δελ 

έρνπλ παινζηάζηα. Απηά ζπλαληψληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο εθθιεζίεο, φπσο 

ζηελ Παλαγία ηνπ Κάζηξνπ , φπνπ ππήξραλ έγρξσκα δηαθνζκεκέλα παινζηάζηα. Σα 

μχιηλα παξαζπξφθπιια πνηθίινπλ ζε δηαθφζκεζε. Δθείλα ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ 

θαη ησλ θαηνηθηψλ εππφξσλ  αζηψλ έρνπλ ζχλζεηε δηαθφζκεζε. Σα ππφινηπα είλαη 

απιά θαξθσηά. Σα παξαζπξφθπιια απνηεινχληαη απφ ζαλίδεο ζπλδεδεκέλεο κε 

παηνχξεο θαη θαξθσκέλεο ζε δχν ή ηξεηο ηξαβέξζεο. Σα δηαθνζκεκέλα θχιια 

θέξνπλ θαξθσκέλνπο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπο πήρεηο κε θπκάηηα πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηεηξάγσλα. Οη πήρεηο απηνί εκπνδίδνπλ ην ζθέβξσκα ησλ μχιηλσλ 

θχιισλ αλ θαη ηνπο πξνζζέηνπλ βάξνο. Σα κεγάια κεγέζνπο παξάζπξα έρνπλ θχιια 

πνπ δηπιψλνπλ ην έλα πάλσ ζην άιιν. Αληίζεηα ηα νζσκαληθά παξάζπξα είλαη δχν 

εηδψλ: παξάζπξα ησλ εμσηεξηθψλ φςεσλ θαη παξάζπξα κεηαμχ ησλ δσκαηίσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα εμσηεξηθά παξάζπξα ζηελ πιήξε κνξθή ηνπο απνηεινχληαη απφ ηα 

εμψθπιια, ην θαθαζσηφ θαη ην  παινζηάζην. Σα εμψθπιια είλαη απιά θαξθσηά κε 

δχν ή ηξεηο νξηδφληηεο ηξαβέξζεο (δνθάξη νπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζχλδεζε δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ) ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπο. Οη θαηαθφξπθεο 

ζαλίδεο έρνπλ δηαθνζκεηηθή εγθνπή θαηά κήθνο ηνπ αξκνχ επαθήο ηνπο. Σα 

εμψθπιια αλνίγνληαη πάλσ ζηνπο ηνίρνπο. Σν θαθαζσηφ απνηειείηαη απφ δχν 

ηκήκαηα πνπ ρσξίδνληαη κε νξηδφληην ζηαζεξφ ηεκάρην. Κάζε ηκήκα έρεη δχν θχιια 

αλνηγκέλα πεξί θαηαθφξπθν άμνλα πξνο ην εζσηεξηθφ. Σν θαθαζσηφ δεκηνπξγείηαη 

απφ κηθξέο πήρεηο εκηθπθιηθήο δηαηνκήο δηακέηξνπ 10ρηι. ηνπνζεηεκέλεο ρηαζηί. Σα 

παινζηάζηα έρνπλ κηθξέο μχιηλεο δηαηνκέο θαη είλαη δίθπιια κε δχν ή ηξεηο 

παινπίλαθεο ην θαζέλα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κεηαμχ ηνπ εμσθχιινπ θαη ηνπ 

θαθαζσηνχ παξεκβάιινληαη ζηδεξέληα θαηαθφξπθα θάγθεια. Σα παξάζπξα κεηαμχ 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ απνηεινχληαη κφλν απφ παινζηάζηα. Απηφ είλαη ζπλήζσο φπσο 

απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. Τπάξρεη φκσο θαη ν ηχπνο ησλ ζπξφκελσλ 

θαηαθφξπθα ην έλα πάλσ ζην άιιν ζπλήζσο ζε μχιηλνπο δηαρσξηζηηθνχο ηνίρνπο. ε 

θαηνηθίεο εππφξσλ ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηα παξάζπξα εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ θιείλνπλ κε ζπκπαγή ηακπιαδσηά θχιια κε μπιφγιππηεο δηαθνζκήζεηο. 

 

Δηθφλα 4.23 Παξάζπξα Κηεξίνπ Καζηειαλίαο Δηθφλα 4.24 Καξθσηά Δμψθπιια 

Παξαζχξσλ 
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Δηθφλα 4.25 Παξάζπξα 

Δηθφλα 4.26 Παξάζπξα 
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4.2.7 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΧΝ ΟΦΔΧΝ 

 

4.2.7.1 Πξνζηεγάζκαηα 

 

Οη εμσηεξηθέο φςεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ θηεξίσλ ηεο ηππνηηθήο πεξηφδνπ 

έθεξαλ μχιηλα ζηέγαζηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ απφ ηε βξνρή θαη ηνλ 

ήιην. ηα αλνίγκαηα ηνπ νξφθνπ θάζε παξάζπξν είρε μερσξηζηφ ζηέγαζηξν, ελψ ζην 

ηζφγεην ην ζηέγαζηξν ήηαλ εληαίν. ηελ νδφ ησλ Ηππνηψλ, ιφγσ θιίζεο ηεο νδνχ, νη 

ζχξεο ηνπ ηζνγείνπ έρνπλ αλεμάξηεηα ζηέγαζηξα πνπ δηαηάζζνληαη θιηκαθσηά. Γηα 

ηε ζηήξημε ησλ ζηεγάζηξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θηιιφβαληεο πνπ πξνεμέρνπλ απφ ηνλ 

ηνίρν ησλ φςεσλ. ηηο πξνεμνρέο κέζα ζε δηακνξθσκέλε ππνδνρή ζηεξίδνληαη 

νξηδφληηα μχιηλε δνθφο, πάλσ ζηελ νπνία πξνζαξκφδνληαη θαηά δηαζηήκαηα 

αληεξίδεο πνπ θέξνπλ ην πέηζσκα ηνπ ζηεγάζηξνπ. ήκεξα ηα ζηέγαζηξα 

απνπζηάδνπλ απφ ηα ζσδφκελα θηήξηα ηεο ηππνηηθήο πεξηφδνπ, ηα νπνία φκσο 

δηαηεξνχλ ζηηο πξνζφςεηο ηηο ιίζηλεο πξνεμνρέο ησλ ζηεξίμεσλ. Σα πξνζηεγάζκαηα 

ησλ νζσκαληθψλ θηεξίσλ δηαηξέρνπλ ηηο φςεηο ησλ θηεξίσλ θαηνηθίαο ζηε ζηάζκε 

κεηαμχ παξαζχξσλ θαη θεγγηηψλ. Απνηεινχληαη απφ ινμφ ζαλίδσκα, πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηνλ ηνίρν κε μχιηλεο αληεξίδεο. Ζ επηθάιπςε ηνπ ζαληδψκαηνο γίλεηαη κε 

θεξακίδηα ή θπκαηνεηδή ιακαξίλα. Ο αξρηθφο ηξφπνο επηθάιπςεο πξέπεη λα ήηαλ 

πηζαλφλ αζθαιηηθή επηθάιπςε θαη γηα θαηνηθίεο εππφξσλ, ηα κνιπβδφθπιια. Σα 

πξνζηεγάζκαηα πξνεμέρνπλ απφ ηελ φςε θαηά 0,70-1,10κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7.2Τδξνξξνέο 

 

Καηά ηελ Ηππνηηθή πεξίνδν νη πδξνξξνέο είλαη ιίζηλεο θαη απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ φςεσλ. πλήζσο έρνπλ  κνξθή νξζνγσλίνπ πξίζκαηνο 

κε απνηκεκέλεο αθκέο, κέζα ζην νπνίν έρεη ιαμεπηεί απιάθη. ην θαηάιπκα ηεο 

Γιψζζαο ηεο Γαιιίαο θαη ζην θηήξην ηεο Καζηειιαλίαο νη πδξνξξνέο έρνπλ κνξθή 

θαληαζηηθψλ δψσλ, θαηά ηα δπηηθνεπξσπατθά κεζαησληθά πξφηππα. Απφ ηελ άιιε, 

ηελ πεξίνδν ησλ Οζσκαλψλ, νη πδξνξξνέο απνηεινχλ θαηαθφξπθα απιάθηα πάλσ 

ζηνπο ηνίρνπο κε πιάηνο 0,20-0,30κ νη ιεγφκελεο ρνιέληξεο. Σα απιάθηα 

επηζηξψλνληαη κε θνπξαζάλη θαη έρνπλ θαηαθφξπθα πξνεμέρνληα ρείιε απφ ην ίδην 

πιηθφ, γηα λα πεξηνξίδεηαη θαη λα νδεγείηαη ην λεξφ ζην έδαθνο. Σα ρείιε απηά ζην 

θάησ άθξν ηνπο ζε απφζηαζε απφ ην έδαθνο 0,60-1,00κ δηακνξθψλνληαη κε κνξθή 

δηαθνζκεηηθψλ ζπεηξψλ.  

Δηθφλα 4.23 Αλαθαηαζθεπή πξνζηεγάζκαηνο ζηελ πιαηεία εβξαίσλ καξηχξσλ 
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4.2.7.3 εκαηνζηάηεο 

 

 

ηε ζηέςε ησλ θηεξίσλ, θπξίσο απηψλ ηεο ηππνηηθήο πεξηφδνπ, ζηα άθξα ηεο 

πξφζνςεο ζπλαληψληαη ιίζηλεο πξνεμνρέο θπιηλδξηθήο κνξθήο, πνπ ρξεζηκεχνπλ σο 

ζηεξίγκαηα ζεκαηψλ. Οη πξνεμνρέο κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ έλα ή δχν ιίζηλα 

ηεκάρηα. Σν θνληάξη ηεο ζεκαίαο ηνπνζεηείηαη ζε θαηαθφξπθε νπή ζηνλ άμνλα ηνπ 

θπιίλδξνπ. Σα ιίζηλα ηεκάρηα έρνπλ ζηελφκαθξν νξηδφληην ηκήκα ζεκαληηθνχ 

κήθνπο, σο αληίβαξν γηα ηε ζηήξημε ηνπ ζεκαηνζηάηε κέζα ζην πάρνο ηνπ ηνίρνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.24 Τδξνξξνή  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ- ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 
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Ζ Ρφδνο ζεσξείηαη ηππηθφ παξάδεηγκα Μεζαησληθήο Πφιεο πξνζαξκνζκέλν 

ζην Δπξσπατθφ Μνληέιν. Σν ιηκάλη ηεο ήηαλ ζηαζκφο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, 

θαζψο εθεί πξνζάξαδαλ πινία κε εκπφξνπο θαη πξνζθπλεηέο γηα ηνπο Άγηνπο 

Σφπνπο. Μεηά ηελ θαηάθηεζή ηεο απφ ηνπο Ησαλλίηεο Ηππφηεο ησλ Ηεξνζνιχκσλ, 

ζηηο αξρέο ηνπ 14
νπ

 αη., ζεκαηνδφηεζε κηα  λέα επνρή.  Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο 

πφιεο ήηαλ ηα θπξίαξρα ζηνηρεία νρχξσζεο, φπσο νη δπηηθνεπξσπατθέο κεζαησληθέο 

πφιεηο, αιιά κέρξη θαη ζήκεξα θξαηάεη ηα ζηνηρεία απφ ηελ ειιεληζηηθή Ηππνδάκεηα 

θαη Βπδαληηλή πφιε πνπ ηελ δηαδέρηεθαλ. Λνγηθφ ήηαλ ινηπφλ ε Ρφδνο λα 

ραξαθηεξίδεηαη σο θέληξν νηθνλνκνπνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ επηξξνψλ ηεο 

επνρήο ζην ζηαπξνδξφκη Αλαηνιήο θαη Γχζεο.  

Σν 1985 ζπλππνγξάθεθε θαη απφ ηελ Διιάδα ε ζχκβαζε ηεο Γξαλάδαο, ε 

νπνία πξνέβιεπε ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο. 

Κξαηηθνί, αιιά θαη ηνπηθνί θνξείο, αλέιαβαλ δξάζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη 

αλαβάζκηζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ, φπσο θαη ηεο Μεζαησληθήο  

πφιεο ζην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, 

Σ.Α.Π.Α., θαη Γήκνπ Ρνδίσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ κηα πνιπεπηζηεκνληθή νκάδα 

θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ηα ζχλζεηα πξνβιήκαηα, ηνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ, κε 

γλψκνλα λα κελ αιιάμεη ε θχζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζαησληθήο πφιεο. Έηζη 

απνθηήζεθε ζεκαληηθή ηερλνγλσζία ζηνλ ηνκέα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο 

απνθαηάζηαζεο  ησλ κλεκεηαθψλ θαηαζθεπψλ. 

Έλα βαζηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζαλ ήηαλ φηη παξνπζηάδνληαλ 

πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο νηθνδνκηθήο θάζεο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζπρλά 

απνζπαζκαηηθά ζηα θηίζκαηα, θαλεξψλνληαο έηζη ηελ ζπλερή ηζηνξηθήο εμέιημε ηεο 

πφιεο. Σν 1988 ε Μεζαησληθή πφιε ηεο Ρφδνπ εληάρζεθε  ζηηο πφιεηο «Παγθφζκηαο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» ηεο UNESCO κε γλψκνλα πσο θάζε θηίζκα είλαη 

κνλαδηθφ θαη αλεπαλάιεπην ζηνηρείν ηνπ κλεκεηαθνχ απηνχ ζπλφινπ, γη’ απηφ ε 

φπνηα επέκβαζε πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ππεπζπλφηεηα θαη ζεβαζκφ ησλ 

δηεζλψλ αξρψλ. 

Οη πξψηεο νινθιεξσκέλεο επεκβάζεηο βαζίζηεθαλ ζηηο αξρέο: 

A. Σελ επηινγή ζηεξεσηηθψλ ιχζεσλ κε θχξην θξηηήξην ηελ αλαζηξεςηκφηεηα ησλ 

επεκβάζεσλ  θαη ηελ ειάθξπλζε ησλ θαηαζθεπψλ κε παξάιιειε εμαζθάιηζε 

ηεο δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηδηαίηεξα ζηελ επίζηεςε ησλ θεξνπζψλ 

ηνηρνπνηηψλ απφ ιηζνδνκή γηα αληηζεηζκηθνχο ιφγνπο  . 

B. Σελ ρξήζε, θαηά πξνηίκεζε, παξαδνζηαθψλ πιηθψλ ζπκβαηψλ κε ηα απζεληηθά 

δνκηθά πιηθά ησλ κλεκείσλ, πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηελ κέρξη ηφηε ρξήζε ηζρπξψλ 

ηζηκεληνθνληακάησλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ καχξνπ ηζηκέληνπ ηνπ νπνίνπ νη ζεηηθέο 

πξνζκίμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ πξνθαινχζαλ  

δηάβξσζε ηνπ ςακκηηηθνχ αζβεζηφιηζνπ.  

Οη φξνη δφκεζεο πάλησο γηα ηελ έληαμε λέσλ νηθνδνκψλ είλαη ζπκβαηνί κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ κεζαησληθνχ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ θαη παξακέλνπλ θηιηθνί 

πξνο ην κλεκεηαθφ πεξηβάιινλ. Οξίδεηαη ην ζπλερέο ζχζηεκα δφκεζεο, ε πφιε 

ρσξίδεηαη ζε ηνκείο θαηνηθίαο κε ειάρηζην εκβαδφλ νηθνπέδσλ ηα 300η.κ. θαη 

εκπνξηθνχ θέληξνπ κε ειάρηζην εκβαδφλ ηα 100η.κ. θαη ε επηηξεπφκελε θάιπςε 

πξνζδηνξίδεηαη ζην 50% ή ζην 70% αληίζηνηρα. Ο επηηξεπφκελνο αξηζκφο νξφθσλ 

είλαη ηα δηψξνθα κε κέγηζην χςνο ηα 8κ., εθηφο απφ κηθξφ ηκήκα ηνπ εκπνξηθνχ 

θέληξνπ, πνπ είλαη κνλψξνθα κε κέγηζην χςνο ηα 5,50κ. Σν ξπκνηνκηθφ απηφ ζρέδην 

ηζρχεη ηππηθά κέρξη θαη ζήκεξα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΔΠΔΜΒΑΔΙ 
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6.1 Αξρέο θαη Μεζνδνινγία επεκβάζεωλ ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηωλ 

θαηαζθεπώλ 

 

Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ νρπξσκαηηθνχ ζπλφινπ ηεο Ρφδνπ, 

κεηά απφ κία δεθαεηία ζπζηεκαηηθψλ επεκβάζεσλ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ 

ππνδνκή, ηελ πξφζβαζε θαη ηελ παξακνλή ζηνπο ρψξνπο ηεο ηάθξνπ θαη ησλ 

νρπξσκάησλ, αιιά θαη ηηο ζηεξεσηηθέο επεκβάζεηο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

θαηαζθεπψλ ζηα ζεκεία φπνπ δηαπηζηψλεηαη επηθηλδπλφηεηα ή εθδειψλνληαη 

θαηαξξεχζεηο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ειεγρφκελε. 

Ζ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ ησλ επεκβάζεσλ, ηδηαίηεξα κεηά ην 1995, 

ζπλδπάζηεθε κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ 

δηεπηζηεκνληθψλ κειεηψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ παξάιιειε ιήςε 

επξχηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ θαη ε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζηνλ 

ρψξν ηεο ηάθξνπ έρνπλ ήδε απνδψζεη νξαηά απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ηελ 

επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ εμέιημεο ησλ θζνξψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο γεληθφηεξεο 

θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ νρπξσκάησλ. 

Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, αιιά 

θπξίσο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, είρε νδεγήζεη πιένλ ζηε δηαηχπσζε ησλ 

γεληθψλ αξρψλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ πξνηείλεηαη λα αθνινπζείηαη, ηδηαίηεξα γηα 

ηηο επεκβάζεηο ζην κλεκεηαθφ ζχλνιν ησλ κεζαησληθψλ νρπξψζεσλ ηεο Ρφδνπ. 

Βάζεη απηψλ θαη ζηα πιαίζηα κηαο ζηελά ζπλεξγαδφκελεο δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο, πξηλ απφ ηε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ 

ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ κλεκείνπ, πξέπεη λα πξνεγείηαη έλα ζεκαληηθφ ζηάδην 

πιήξνπο δηάγλσζεο ησλ αηηηψλ πνπ ηηο πξνθάιεζαλ ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο 

θαηαζθεπήο, θαζψο θαη ησλ πξννπηηθψλ ζηαζεξνπνίεζεο ή πεξαηηέξσ επηδείλσζεο 

ηεο θαηάζηαζεο θάησ απφ ηε δξάζε ησλ ζεκεξηλψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ 

κλεκεηαθνχ ζπλφινπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.1 πλζήθεο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο «γιψζζαο» ηεο 

Αγγιίαο 
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Μπνξνχκε ινηπφλ λα δηαθξίλνπκε: 

 Α. Σηο γεληθέο θζνξέο, πνπ νθείινληαη ζηα πιηθά θαη ηνλ ηξφπν δφκεζεο, 

θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε ηαθηηθήο ζπληήξεζεο, θαη επαλαιακβάλνληαη ζπλήζσο ζηηο 

θαηαζθεπέο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. 

 Β. ηηο εηδηθέο θζνξέο, πνπ νθείινληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηνπηθφ πξφβιεκα ή 

ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο ίδηαο ηεο θαηαζθεπήο. 

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, παξαηεξνχληαη νη αθφινπζνη παξάγνληεο θζνξάο 

ησλ νρπξσκαηηθψλ θαηαζθεπψλ: 

1)Ζ καθξφρξνλε εγθαηάιεηςε θαη έιιεηςε ηεο απαξαίηεηεο ζπλερνχο θαη 

αδηάιεηπηεο κέξηκλαο γηα ζπληήξεζε ησλ θαηαζθεπψλ ζε ζρέζε κε πξνβιήκαηα 

δηεπζέηεζεο ηεο απνξξνήο ησλ φκβξησλ πδάησλ, θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεπηζχκεηεο 

βιάζηεζεο, θαζψο θαη επηδείλσζεο ηεο θζνξάο ησλ πιηθψλ δφκεζεο θαη ησλ 

ηνηρνδνκψλ, πνπ θηάλεη κέρξη ηελ πιήξε απνδηνξγάλσζε- θαηάξξεπζε ηκεκάησλ 

ηνπ κλεκείνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Σα πιηθά θαη νη ηξφπνη δφκεζεο ησλ νρπξσκάησλ, φπσο πνηφηεηα θαη 

πξνέιεπζε ιίζσλ, είδνο θνληάκαηνο, θαηαζθεπαζηηθέο κέζνδνη ησλ ηνηρνπνηηψλ, 

θαλνληνζπξίδσλ θαη επάιμεσλ, ηφμσλ, ζνινδνκίαο θιπ. 

Οη θαηαζθεπέο ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο 

εμέιημεο, απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηεο Ηηαινθξαηίαο, είλαη 

δνκεκέλεο κε ην ηνπηθφ πιηθφ, ηνλ θαζηαλνθίηξηλν ςακκηηηθφ αζβεζηφιηζν, πνπ ηνλ 

ραξαθηεξίδεη κεγάιν πνξψδεο, πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα θαη κεησκέλε αληνρή ζε 

ζιίςε, παξνπζηάδνληαο παξάιιεια έληνλν πξφβιεκα δηάβξσζεο ζε φιεο ηηο κνξθέο 

ηεο απφ ηα άιαηα ηεο αηκνζθαηξηθήο θαη ηεο αλεξρφκελεο απφ ην έδαθνο πγξαζίαο. 

Σν πιηθφ απηφ πξνήιζε απφ ζπζηεκαηηθή ιαηφκεπζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εδαθηθνχ 

ππνζηξψκαηνο ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ αξρηθά θαη, κεηά ηε ζηαδηαθή εμάληιεζε ηνπ, 

θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ ζηε ζπλέρεηα (Κνζθηλνχ, Καξαθφλεξν, Μάισλα, 

Αξράγγεινο θιπ). 

Δηθφλα 6.2  Ζ θαηάξξεπζε ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ πξνρψκαηνο ηεο Αγγιίαο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1998 
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Οη ιίζνη, αλάινγα κε ην ιαηνκείν απφ φπνπ πξνέξρνληαη, έρνπλ δηαθνξεηηθά 

κεραληθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο, ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ 

απνηέιεζε ην αληηθείκελν εηδηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Πξέπεη λα 

αλαθεξζεί ραξαθηεξηζηηθά ε εμαηξεηηθά θαιή πνηφηεηα ιίζσλ ησλ θαηαζθεπψλ ηεο 

βπδαληηλήο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο Ηππνηνθξαηίαο. 

πλδπάδνληαο ην γεγνλφο απηφ κε ηηο ηζηνξηθέο πεγέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θαηά 

ηνλ Μεζαίσλα έγηλε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ εξεηπίσλ ηεο αξραηφηεηαο γηα ηελ 

άληιεζε νηθνδνκηθνχ πιηθνχ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πιηθφ δφκεζεο 

ησλ ειιεληζηηθψλ θηηζκάησλ, πξνεξρφκελν θπξίσο απφ ην κεηξηθφ πέηξσκα ηεο 

πφιεο ηεο Ρφδνπ, ήηαλ πνιχ θαιήο πνηφηεηαο. Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη, φπσο 

ηεθκεξηψλεηαη θπξίσο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο κεζαησληθήο ηάθξνπ θαη ζε 

πνιινχο αξραηνινγηθνχο αλαζθαθηθνχο ρψξνπο ζην εζσηεξηθφ, αιιά θαη ζηηο 

παξπθέο ηεο πφιεο, ζηελ αξραία λεθξφπνιε θιπ., νη Ηππφηεο ζπλέρηζαλ ηελ 

ζπζηεκαηηθή ιαηφκεπζεο ηνπ θπζηθνχ πεηξψκαηνο, γηα παξάδεηγκα ζηα ζεκεία 

εθβάζπλζεο ηεο ηάθξνπ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη νξαηά ζηηο παξεηέο ηνπ 

ρψξνπ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο ππνδνκήο ηεο «Ηππνδάκεηαο» πφιεο, φπσο πδξαγσγνί 

θαη απνρεηεπηηθνί αγσγνί, δεμακελέο, πεγάδηα, θιπ. 

Ζ αλαδήηεζε νηθνδνκηθνχ πιηθνχ, κεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ, ζε δηάθνξα 

άιια ζεκεία ηνπ λεζηνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηξνθνδνηεζνχλ ηα κεγάια κεζαησληθά 

εξγνηάμηα ηεο ηππνηηθήο Ρφδνπ, ππήξμε ζεκαληηθφ πξφβιεκα. 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ηππνηηθψλ ιηζνδνκψλ έρεη γίλεη ζπλεηδεηή ρξήζε 

ιίζσλ δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο, αθφκε θαη ζηνλ ίδην ηνίρν, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη ζηαηηθήο θαηαπφλεζήο ηνπο. Όπσο θαίλεηαη, νη Ηππφηεο 

ήηαλ γλψζηεο ησλ ηδηνηήησλ ησλ ιίζσλ δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο, πνπ είραλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχζαλ αλζεθηηθφηεξνπο ιίζνπο ζηα πην 

εθηεζεηκέλα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη εληζρπκέλα ηκήκαηα ησλ ηεηρψλ (π.ρ. ζηελ 

πεξηνρή ηεο ζεκειίσζεο, ζηηο εληζρπκέλεο δψλεο γχξσ απφ θαλνληνζπξίδεο θαη 

επάιμεηο ή ζηελ πεξηνρή ηεο γέλεζεο ηφμσλ θαη ζφισλ, θαζψο θαη γχξσ απφ ην 

θιεηδί). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 6.3 Ζ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

θάξνπ ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1998 

Δηθφλα 6.4 Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ ζπεηξνεηδνχο 

θιηκαθνζηάζηνπ ηνπ θεληξηθνχ πχξγνπ ηνπ  ζην 

θξνχξην ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ 
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Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δηαθξίλνληαη θαηαζθεπαζηηθέο πεξίνδνη ησλ 

ηππνηηθψλ νρπξψζεσλ, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή ιαηφκεπζεο 

θαη ρξήζε νκνηνγελνχο πιηθνχ θαηά ηελ νηθνδφκεζε ησλ νρπξσκαηηθψλ 

θαηαζθεπψλ θαη άιιεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξε ζπνπδή ιφγσ 

επηθείκελεο επίζεζεο θαη ζρεηηθά επηειή θαηαζθεπή ησλ νρπξσκάησλ κε πέηξεο 

δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη θαηψηεξε πνηφηεηα θνληάκαηνο.  

Οη κλεκεηαθέο θαηαζθεπέο ηνπ νρπξσκαηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ηεο Ρφδνπ 

πεξηιακβάλνπλ θαηά θαλφλα θέξνπζεο ιηζνδνκέο απφ ιαμεπηνχο πσξφιηζνπο 

θηηζκέλνπο ηζνδνκηθά, κε χςνο δνκψλ θαη εχξνο αξκψλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

αηζζεηά αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν θαηαζθεπήο. 

Ζ ηνηρνπνηία ηνπ θχξηνπ ηνίρνπο ζπλήζνπο αξρηθνχ πάρνπο άλσ ησλ 3κ., 

απνηειείηαη απφ δχν αλεμάξηεηεο φςεηο ιαμεπηήο ιηζνδνκήο, ρσξίο δηάηαμε 

δηακπεξψλ ιίζσλ θαη ελδηάκεζε πιήξσζε ηνπ θελνχ κε ιηζφδεκα, δειαδή ηζρπξφ 

αζβεζηνθνλίακα θαη αξγνχο ιίζνπο κηθξνχ κεγέζνπο. 

Με αλάινγν ηξφπν είλαη δνκεκέλνη νη ελδηάκεζνη πχξγνη, κε πάρνο 

εμσηεξηθνχ ηνίρνπ άλσ ησλ 2κ., ηα πξνηεηρίζκαηα θαη ηα πξψηκα πξνπεηάζκαηα, ην 

πάρνο ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη απφ 80εθ. έσο 1,50κ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ιίζηλσλ επελδχζεσλ ησλ 

νγθσδψλ νρπξσκαηηθψλ θαηαζθεπψλ, ζην εζσηεξηθφ ησλ νπνίσλ δηαηεξείηαη 

αδηαηάξαθην ην θπζηθφ έδαθνο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλαιήκκαηνο ηεο ηάθξνπ 

πξνο ηελ χπαηζξν ή ησλ φςεσλ ησλ πξνρσκάησλ πξνο ηε λέα δηεξεχλεζε ηεο 

ηάθξνπ. 

Δηθφλα 6.5 Σν Πξφρσκα ηεο Ηζπαλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ θαηαξξεχζαληνο 
ηκήκαηνο  
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Λφγσ ηεο επείγνπζαο νηθνδφκεζεο ησλ νρπξσκάησλ απηψλ, πνπ είλαη 

ζπλήζσο κεγάιεο θιίκαθαο, ε ιίζηλε επέλδπζε είλαη ζπρλά κηθξνχ πάρνπο (1κ. 

πεξίπνπ), κε αηζζεηή κείσζε πξνο ηα πάλσ θαη ζπρλά αλεπαξθή ζεκειίσζε. Ζ 

επηθάλεηα πξφζθπζεο ηεο πξνο ην θπζηθφ έδαθνο δηακνξθψλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή 

ηζρλνχ ιηζνδέκαηνο ζε κηθξφ βάζνο. 

Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο θαηαζθεπήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ χπαξμεο 

ηεο. Σα πξνβιήκαηα πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ αιιειεπίζεζε ησλ δηαδνρηθψλ 

νηθνδνκηθψλ θάζεσλ είηε απφ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο, αιινηψζεηο θαη 

αλζξψπηλεο επεκβάζεηο ή αθφκε θαη απφ θαηαζηξνθέο ηεο πφιεο. 

Δίλαη ζαθέο φηη ε αλάιπζε ηεο έληαμεο ηνπ ζπγθξηκέλνπ νρπξψκαηνο ζηνλ 

πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο πφιεο, ε κειέηε κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηνπ ζε ζρέζε θαη κε ηηο θχξηεο πξνζβάζεηο ηνπ νηθηζκνχ, ε δηάθξηζε ησλ δηαδνρηθψλ 

νηθνδνκηθψλ ηνπ θάζεσλ θαη ε πξνζπάζεηα γξαθηθήο απνθαηάζηαζεο ηεο αξρηθήο 

θαη ησλ ελδηάκεζσλ κνξθψλ ηνπ απνηεινχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία θάζε ηερληθήο 

κειέηεο.  

ε απηφ ην ζηάδην θαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία αξρηηέθηνλα θαη αξραηνιφγνπ 

δηαηππψλνληαη νη βαζηθέο ππνζέζεηο ή «ζελάξηα» ηεο έξεπλαο. Οη ππνζέζεηο απηέο 

βαζίδνληαη ζηελ θαιή γλψζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ππφβαζξνπ ηεο ειιεληζηηθήο θαη 

βπδαληηλήο πφιεο, φζν θαη ησλ κεραληζκψλ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ νρπξσκαηηθψλ 

δηαηάμεσλ ηεο ηππνηηθήο πεξηφδνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαζνδεγείηαη ε εξκελεία 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη εμαηηίαο απηήο θαη ε νξζή δηάγλσζε 

ησλ θζνξψλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηε ζεκεξηλή επέκβαζε, ρσξίο λα 

δηαηαξαρηεί ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ κλεκείνπ, πνπ βαζίδεηαη  ζηε ζπλεηή 

δηαηήξεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ κλήκεο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 6.6 θαη 6.7Γηαδνρηθέο θάζεηο απνθαηάζηαζεο ησλ αλαηνιηθψλ πξνπεηαζκάησλ  ηνπ 

πξνκαρψλα ηνπ Αγ. Ησάλλε  κεηά ηελ θαηνιίζζεζε 
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Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επεηγφλησλ πξνβιεκάησλ επζηάζεηαο, πνπ δηαπηζηψζεθα, 

βαζίζηεθε ζηελ πιήξε αλάιπζε ηεο νηθνδνκηθήο ηνπ εμέιημεο θαη ηνλ αξρηθφ ζηφρν 

γηα δηαηήξεζε ηεο απζεληηθφηεηαο αιιά θαη ησλ παξακνξθψζεσλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ 

θηλδχλεπε άκεζα, ππήξμε ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ πξνκαρψλα ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. 

Αλάινγα αληηκεησπίζηεθε θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο εηνηκνξξνπίαο ηνπ ζπεηξνεηδνχο 

θιηκαθνζηαζίνπ ηνπ θεληξηθνχ πχξγνπ ηνπ Zacosta ζην θξνχξην ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ, πνπ πεξηέιαβε ηελ πιήξε αλαθαηαζθεπή ηνπ απνδηνξγαλσκέλνπ 

ηκήκαηνο κε λέα πγηή ιηζνζψκαηα θαιή πνηφηεηαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έγηλε άξζε 

ηνπ αηηίνπ ηεο επηπιένλ επηπφλεζεο ηεο θαηαζθεπήο, δειαδή ηνπ πξφζζεηνπ 

πέηξηλνπ ππξγίζθνπ ελφο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο θάξνπο ηεο Μεζνγείνπ. 

Δίλαη ζαθέο εμάιινπ φηη, θαηά ηε κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ αλαηνιηθνχ 

ππξνβνιείνπ ηνπ πξνκαρψλα ηνπ παιαηηνχ ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ, πνπ θαηέιεγε 

ζηνλ πχξγν ηεο ππξνβνιαξρίαο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε πνξεία ησλ 

αξραίσλ λεσξίσλ θαη ε δηαθνπή ηνπ θπζηθνχ πεηξψκαηνο αξθεηά δπηηθφηεξα, ελψ 

ην πξνβιεκαηηθφ ηκήκα εδξάζηεθε ζε ηερλεηή επίρσζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ αξραίνπ 

ιηκαληνχ ηνπ Μαλδξαθίνπ. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ίδηαο ηεο θαηαζθεπήο, φπσο: 

Α)Ζ ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηε ζάιαζζα θαη ηε δξάζε ηνπ αλέκνπ θαη άιισλ 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ( φπσο αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, θξαδαζκφο θιπ.). 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε επηθαλεηαθή θζνξά ηεο πέηξαο είλαη πην εληππσζηαθή ζε 

ιηζνδνκέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε ζάιαζζα ιφγσ ηεο άκεζεο επίδξαζεο ησλ 

αιάησλ, θαζψο θαη ζε ζεκεία πνπ ε ξνή ηνπ αλέκνπ θαζίζηαηαη ηπξβψδεο θαη 

επεξεάδεη άκεζα ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα άκεζεο 

επίδξαζεο ησλ αιάησλ ζηελ επηθαλεηαθή θζνξά ησλ ιηζνδνκψλ είλαη ηα 

νρπξσκαηηθά ζπκπιέγκαηα ησλ ηξηψλ κεζαησληθψλ κφισλ θαη, ηδηαίηεξα, ην 

θξνχξην ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ην ζαιαζζηλφ ηείρνο ηνπ θεληξηθνχ – εκπνξηθνχ 

ιηκαληνχ. ηελ πεξίπησζε, εμάιινπ, ηνπ Γ’ πχξγνπ ηνπ ηνκέα ηεο Πξνβεγθίαο, ε 

εληππσζηαθή δηάβξσζε ηνπ αξρηθνχ δνκηθνχ πιηθνχ εμαηηίαο ηεο ηπξβψδνπο ξνήο 

ηνπ αλέκνπ απνθαηαζηήζεθε κε ζπζηεκαηηθή αληηθαηάζηαζε ησλ ζαζξψλ ιίζσλ θαη 

εμπγίαλζε ηεο ιηζνδνκήο, κεηά απφ αθαίξεζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ παιαηψλ 

επεκβάζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 6.8 Ζ δξάζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζην θξνχξην ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ 
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Β)ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη θζνξέο πνπ νθείινληαη ζην είδνο ηνπ 

εδάθνπο ζεκειίσζεο, ζηε ζηάζκε έδξαζεο ησλ θαηαζθεπψλ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

ζηάζκε ηεο πφιεο θαη ηε ζηαδηαθή εθβάζπλζε ηεο ηάθξνπ, ζε πξσηνγελή ή 

δεπηεξνγελή ππνρψξεζε ηνπ ζεκειίνπ ή ηνπ πεηξψκαηνο έδξαζεο ηνπ ιφγσ θαη ηεο 

ζπλερνχο θφξηηζεο απφ νγθψδεηο θαηαζθεπέο ησλ νρπξσκάησλ. Σα παξαπάλσ 

πξνβιήκαηα έρνπλ σο απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο βιάβεο ηεο 

αλσδνκήο ιφγσ δηαθνξεηηθήο θαζίδεζεο ή νιίζζεζεο ηνπ ζεκειίνπ.   

ην ζεκείν απηφ πξέπεη αθφκε λα αλαθεξζνχλ νη θζνξέο πνπ νθείινληαη ζην 

είδνο θαη ηνλ ηξφπν ζεκειίσζεο, ζε ζρέζε θαη κε ηελ πξφζζεηε επηβάξπλζε απφ 

πιάγηεο σζήζεηο ζφισλ ή πδξνζηαηηθέο πηέζεηο ζην εζσηεξηθφ επηρσκέλσλ 

ηκεκάησλ, φπσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη επηθαλεηαθή ζεκειίσζε 

είηε ιφγσ ησλ αξρηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο είηα ιφγσ δεπηεξνγελνχο επέκβαζεο 

κε εθβάζπλζε ηεο ηάθξνπ θαηά ηε δεχηεξε νηθνδνκηθή πεξίνδν ησλ νρπξψζεσλ ή 

ζηαδηαθή δηάβξσζε - απνκείσζε ηνπ επηθαλεηαθνχ ςακκίηε έδξαζεο ησλ ζεκειίσλ. 

Πξέπεη, ηέινο, λα επηζεκάλνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ  νθείινληαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ ή ησλ δηαδνρηθψλ νηθνδνκηθψλ 

θάζεσλ, θαζψο θαη ζε θαηαζθεπαζηηθά ιάζε. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη ζεκαληηθέο δεκηέο κε πςειφ βαζκφ 

επηθηλδπλφηεηαο εληνπίδνληαη θπξίσο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ ρεξζαίνπ ηείρνπο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηηο επεκβάζεηο αλαπξνζαξκνγήο ησλ νρπξσκαηηθψλ θαηαζθεπψλ 

θαηά ηε δεχηεξε νηθνδνκηθή πεξίνδν. Ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ην πξνκαρψλα ηεο 

Αγγιίαο, ζην νπνίν δηαηππψλνληαη ζπλερείο θαηαξξεχζεηο θαη αλαθαηαζθεπέο ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ, θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηεο αηζζεηήο 

εθβάζπλζεο ηεο ηάθξνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ εζσηεξηθνχ παιαηφηεξνπ ηκήκαηνο κεηά 

ην 1480. 

Ζ ζπζηεκαηηθή ιαηφκεπζεο ηεο αβαζνχο ζηξψζεο κεηξηθνχ πεηξψκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηξνθνδνηεζνχλ ηα κεγάια εξγνηάμηα ησλ νγθσδψλ θαηαζθεπψλ ησλ 

πξνκαρψλσλ θαη ησλ πξνρσκάησλ ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ d’ Aubusson, 

δεκηνχξγεζε κηα εζσηεξηθή ιεθάλε ζπγθέληξσζεο ησλ νβξηψλ πδάησλ ρσξίο 

θπζηθή δηέμνδν. Ζ εηζρψξεζε ησλ ιηκλαδφλησλ πδάησλ θάησ απφ ηνλ ςακκίηε 

έδξαζεο ζπκπαξαζχξεη ηε ραιαξή αξγηιηθή ζηξψζε εδάθνπο θαη δεκηνπξγεί ηνπηθέο 

θαζηδήζεηο θαη θαηαξξεχζεηο ησλ νρπξσκάησλ. 

ηνπο δπζκελείο απηνχο παξάγνληεο πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε ηδηαηηεξφηεηα 

ηεο αξραηνινγηθήο ππφζηαζεο ηνπ βξαρψδνπο ππνζηξψκαηνο, ζην νπνίν εδξάδνληαη 

νη νρπξσκαηηθέο θαηαζθεπέο. Ζ χπαξμε ππφγεησλ ζηνψλ (πδξεπηηθψλ θαη 

απνρεηεπηηθψλ) θαη νξζνγψλησλ ρψξσλ δεμακελψλ, πνπ κεηά ηε θαηάξγεζε ηνπο 

κεηαβιήζεθαλ ζε κπαδσκέλνπο ρψξνπο, δεκηνπξγεί ήδε ζπλζήθεο αλνκνηνγέλεηαο 

ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο ησλ θαηαζθεπψλ . Σν πξφβιεκα απηφ επηηάζεθε κε ηε 

δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηνπ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο (ζηε ζηάζκε ηεο ηάθξνπ θαη πξνο 

ηηο δχν πιεπξέο ηνπ πξνρψκαηνο), θαζψο θαη κε ηελ αηζζεηή ππεξχςσζε ηνπ κε 

επίρσζε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζηάζκε θπθινθνξίαο ηεο πφιεο. 

χκθσλα κε ηελ πιήξε δηάγλσζε ησλ αηηηψλ θζνξψλ θαη ηνπ βαζκνχ 

επηθηλδπλφηεηαο, ηα πξνβιεκαηηθά ηκήκαηα ησλ νρπξψζεσλ θαηαηάζζνληαη ζηηο πην 

θάησ θαηεγνξίεο: 

A. Καιή θαηάζηαζε. Απαηηνχληαη απιέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηεο θαηαζθεπήο. 

B. Μέηξηα θαηάζηαζε. Απαηηνχληαη εθηεηακέλεο επεκβάζεηο ζηηο θαηαζθεπέο 

θαη δηεπζέηεζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη. 
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Δηθφλα 6.9 θαη 6.10 Γηαδνρηθέο Φάζεηο  ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζεο ησλ αλαηνιηθψλ πξνπεηαζκάησλ 

ηνπ πξνκαρψλα ηνπ Αγ. Ησάλλε κεηά ηελ θαηνιίζζεζε 
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Γ.  Καθή θαηάζηαζε. Αλαγθαία ε άκεζε επέκβαζε ζηηο θέξνπζεο ιηζνδνκέο θαη 

ηε ζεκειίσζε, παξάιιεια κε ηε ιήςε πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

Ζ δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ ζηεξέσζεο θαη απνθαηάζηαζεο θαη ε επηινγή 

ησλ κεζφδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ θαη ηελ έθηαζε ησλ 

δεκηψλ, θαζψο θαη ηελ θιίκαθα ηνπ έξγνπ, θαη πξνυπνζέηεη ηελ ηήξεζε ησλ δηεζλψλ 

αξρψλ θαη ζπκβάζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ. 

Οη επεκβάζεηο δηαθξίλνληαη ζε: 

1) Απιέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο – «επνχισζεο» - ησλ θζνξψλ. 

Πξφθεηηαη γηα αληηθαηάζηαζε ελφο πιηθνχ πνπ έρεη θαηαζηεί αλίθαλν λα 

εθπιεξψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε έλα άιιν πγηέο θαη θαηά ην δπλαηφ απζεληηθφ. 

Δίλαη ε πεξίπησζε ηεο επηθαλεηαθήο ζπληήξεζεο ησλ ιηζνδνκψλ ησλ νρπξσκαηηθψλ 

θαηαζθεπψλ, πνπ έρεη ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε κηαο αξρηθά ζπλεθηηθήο ιηζνδνκήο  

πνπ απνδηνξγαλψζεθε. Πεξηιακβάλεη: 

 Σελ αθαίξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ζαζξψλ ιίζσλ κε λέα πγηή ιηζνζψκαηα 

απφ πσξφιηζν, θαηά πξνηίκεζε ζε δεχηεξε ρξήζε, αλάινγεο πθήο θαη 

πνξψδνπο κε ην απζεληηθφ πιηθφ, ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη κεγάιε 

αηζζεηηθή αληίζεζε, αιιά θαη «ζθιεξά» ζεκεία ζηελ θπθινθνξία θαη ηελ 

εμάηκηζε ηεο πγξαζίαο δηακέζνπ ηεο επηθάλεηαο ηεο ιηζνδνκήο. 

 Σελ επηθαλεηαθή πξνζηαζία θαη πξνζεθηηθή πιήξσζε ησλ αξκψλ ηεο 

ηνηρνπνηίαο κε λέν αξκνιφγεκα αζζελνχο αζβεζηνθνληάκαηνο, κε βάζε ηελ 

πνξζειάλε ή ηε ζεξατθή γε, θαη απνθπγή ηεο ρξήζεο ηζηκέληνπ, ψζηε λα 

θαζίζηαηαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ππφινηπεο ιηζνδνκήο. 

 Σε ζηεξέσζε ησλ ειαθξά δηαβξσκέλσλ ιίζσλ ή ηκεκάησλ ηνηρνπνηίαο, ψζηε 

λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο πγηή ζηνηρεία ηεο ππφ ζπληήξεζε 

ιηζνδνκήο. Μέρξη ζήκεξα έρεη δνθηκαζηεί θαηά πεξίπησζε ν 

επαλαιακβαλφκελνο ςεθαζκφο κε «αζβεζηίσλ χδσξ», ε ζπζηεκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ έρεη δψζεη κε πνιχ κηθξφ θφζηνο ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηηο κεγάιεο επηθάλεηεο ησλ νρπξσκάησλ. 

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο απνξξνήο ησλ φκβξησλ πδάησλ, κε ηελ αξρηθή 

πξφβιεςε ή εθ ησλ πζηέξσλ δηάλνημε επαξθψλ ζηνκίσλ απνξξνήο ζηα 

επηρσκέλα ηκήκαηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αλάπηπμε κεγάισλ 

πδξνζηαηηθψλ πηέζεσλ θαη ε γεληθφηεξε επηβάξπλζε ηεο θαηαζθεπήο. 

2) Δξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ή «ππνθαηάζηαζεο» ησλ παζρφλησλ ζηνηρείσλ 

 Σν πάζρνλ ζηνηρείν ζπκπιεξψλεηαη ή αλαθνπθίδεηαη απφ έλα άιιν ζηνηρείν 

δηαθνξεηηθήο θχζεο. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη θαη’ εμαίξεζε κφλν ζηα 

αθαλή ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ πιηθψλ θαη ηερληθψλ, εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηνπο 

αξρηθνχο ζηφρνπο ηεο κειέηεο. 

 Δίλαη ε πεξίπησζε ηεο επέκβαζεο γηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηνιίζζεζεο πνπ 

εθδειψζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1993 ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ πξνκαρψλα 

ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. Ζ αληηζηήξημε ηνπ εηνηκφξξνπνπ παιηνχ πξνπεηάζκαηνο 

ηνπ Fluvian πεξηέιαβε ηελ θαηαζθεπή ηξηάληα κηθξνπαζζάισλ θάησ απφ ηε 

ζεκειίσζε ηνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αξρηθή ζηάζκε ηεο ηάθξνπ. 

3) Δξγαζίεο «επαλαθνξάο ησλ θνξηίσλ». 

Οη βιάβεο πνπ αληηκεησπίδνληαη πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαβνιή ησλ 

ζπλζεθψλ ηζνξξνπίαο ηνπ νρπξψκαηνο, κε άκεζν θίλδπλν θαηάξξεπζεο ηκεκάησλ 
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ηνπ. Ζ επέκβαζε έρεη ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο 

ηζνξξνπίαο, θαηά ηελ νπνία ηα θνξηία επαλαθέξνληαη ζην θέληξν βάξνπο ηεο 

θαηαζθεπήο. 

Γεληθή αξρή είλαη ε πξνζπάζεηα επηηφπνπ βειηίσζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ 

ηνηρνδνκψλ θαη, φζν είλαη δπλαηφλ, ε απνθπγή δηάηαμεο λέσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ζπζηεκάησλ. Δίλαη ε πεξίπησζε ησλ εθηεηακέλσλ επεκβάζεσλ ζηα ζεκεία 

έδξαζεο ησλ νρπξσκαηηθψλ θαηαζθεπψλ ή ησλ αλαθαηαζθεπψλ ηκεκάησλ πνπ 

έρνπλ ήδε θαηαξξεχζεη, κε βειηίσζε ηεο αξρηθήο ηνπο θαηαζθεπήο θαη ηζνξξνπίαο. 

Σφζν ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνπεηαζκάησλ ηνπ d’ Aubusson, ζηα αλαηνιηθά ηνπ 

πξνκαρψλα ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, φζν θαη ζηα ηξία ηειεπηαία έξγα απνθαηάζηαζεο 

ηκεκάησλ ηνπ πξνρψκαηνο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Αγγιίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

παξαδνζηαθά πιηθά θαη ηερληθέο απνιχησο ζπκβαηά κε ηελ αξρηθή δνκή ησλ 

κλεκεηαθψλ θαηαζθεπψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ θαηαζθεπή ησλ λέσλ νγθσδψλ ζεκειηψζεσλ γηα ηελ αζθαιή έδξαζε ησλ 

εθηεηακέλσλ αλαθαηαζθεπαδφκελσλ ηκεκάησλ ζε πξνβιεκαηηθφ θαη αζηαζέο 

έδαθνο έγηλε κε ρξήζε λέαο ιηζνδνκήο απφ πέηξα θππξηαθήο πξνέιεπζεο. Απηφ 

εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε ζπκβαηφηεηα ησλ επεκβάζεσλ κε ηα απζεληηθά ηκήκαηα ηνπ 

κλεκείνπ, θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε αληνρή ζην ρξφλν. 

Ζ ελίζρπζε, εμάιινπ, ηεο θαηαζθεπήο ησλ ηνηρνπνηηψλ κε ηελ έληαμε 

αθαλψλ εζσηεξηθψλ ιίζηλσλ αληεξίδσλ, ηε δηάηαμε κεηαιιηθψλ ειθπζηήξσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία εζσηεξηθνχ αξκνχ φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην, είλαη ιχζεηο πξσηφηππεο, 

απνδεθηέο απφ αξρηηεθηνληθή θαη αλαζηεισηηθή άπνςε θαη απφιπηα 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ κεραληζκνχ πινπνίεζεο 

ησλ έξγσλ κε απηεπηζηαζία ηνπ κεγάιεο θιίκαθαο εξγνηαμίνπ ηεο κεζαησληθήο 

νρχξσζεο. 

Δηθφλα 6.11 Πξνβιεκαηηθφ ηκήκα αλαηνιηθά ηνπ 

πξνρψκαηνο ηεο Αγγιίαο 

Δηθφλα 6.12 Αλαθαηαζθεπή θαηάξξεπζεο ζην 

κέζν ηνπ πξνρψκαηνο ηεο Αγγιίαο 
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Καηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ απηψλ, εθηφο απφ πέηξα Κχπξνπ, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηα αθαλή ηκήκαηα(ζεκειηψζεηο, εζσηεξηθέο αληεξίδεο 

θιπ), γίλεηαη ρξήζε θαηά πξνηίκεζε ηνπ απζεληηθνχ πιηθνχ ηεο θαηάξξεπζεο. ε 

πεξηνρέο κε δηάζσζεο ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ γίλεηαη ζπκπιήξσζε κε λένπο πγηείο 

ιίζνπο απφ ην ιαηνκείν ησλ «θνπγγαξηψλ» ζηα ηελά Αξραγγέινπ. Δθεί φπνπ 

θαηέζηε ππνρξεσηηθή ε ειεγρφκελε θαζαίξεζε, ιφγσ κε αλαζηξέςηκεο 

παξακφξθσζεο ή απφθιηζεο απφ ηελ θαηαθφξπθν ηεο ηνηρνπνηίαο, έγηλε 

ζπζηεκαηηθή αξίζκεζε – αθαίξεζε φισλ ησλ ιίζσλ θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ 

ίδηα αθξηβψο ζέζε. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 6.13  Γεληθή άπνςε ησλ ζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ ζεκειίσζεο ηνπ πξνρψκαηνο ηεο Αγγιίαο 
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6.2  Ιζηνξηθό Δπεκβάζεωλ - εκεξηλή Καηάζηαζε ηωλ Μεζαηωληθώλ 

Ορπξωκαηηθώλ Έξγωλ 

 

 Οη Σνχξθνη, ακέζσο κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Ρφδνπ, άξρηζαλ ηελ επηζθεπή 

ησλ νρπξψζεσλ πνπ είραλ πάζεη δεκηέο απφ ηνλ ζπλερή βνκβαξδηζκφ ηνπ 

ππξνβνιηθνχ θαη απφ ηηο ππνλνκεχζεηο. Απηέο νη πξψηκεο επεκβάζεηο ησλ Σνχξθσλ 

δηαθξίλνληαη κε δπζθνιία, δηφηη δελ θαίλεηαη λα κεηέβαιαλ, λα ηξνπνπνίεζαλ ή λα 

αιινίσζαλ ηε κνξθή ηνπο. Δπίζεο, ηα πιηθά θαη ν ηξφπνο δφκεζεο είλαη ίδηα κε 

εθείλα ησλ Ηππνηψλ. Σεθκεξηψλεηαη θαη ρξνλνινγείηαη κε αθξίβεηα κφλν ε επηζθεπή 

ηνπ πξνκαρψλα ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, ε νπνία έγηλε ζχκθσλα κε πεξζηθή επηγξαθή 

εληνηρηζκέλε ζηε λφηηα φςε ηνπ, ζηα 1530-1531 απφ ηνλ Ακπη Οπι Σδειίι. Ζ δψλε 

πξνζηαζίαο , πνπ πεξηέιαβε ηηο νρπξψζεηο θαη ηελ νπνία νη Ηππφηεο δηαηεξνχζαλ 

απνςηισκέλε γηα ιφγνπο αζθαιείαο, θαίλεηαη φηη απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο 

θαηάιεςεο ηεο Ρφδνπ άξρηζε λα θαιχπηεηαη απφ κνπζνπικαληθνχο θαη εβξατθνχο 

ηάθνπο. Δπίζεο θαη ν πεξηθεξεηαθφο εζσηεξηθφ δξφκνο αζθαιείαο, πνπ δηαηεξνχζαλ 

νη Ηππφηεο, θαηειήθζε απφ θηίζκαηα θαη θήπνπο. 

 Σε Ρφδν, επεηδή ίζσο δελ απεηιήζεθε ζνβαξά ζηε δηάξθεηα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, δελ ηελ άγγημαλ νη λέεο ηδέεο γχξσ απφ ηελ άκπλα θαη γεληθά γχξσ 

απφ ηηο νρπξψζεηο. Σν Κάζηξν ηεο δηαηεξεί ηε κεηαβαηηθή κνξθή ηνπ έσο ηηο αξρέο 

ηνπ 20νπ αη., νπφηε αξρίδεη λα ράλεη ηελ ακπληηθή ηνπ ζεκαζία. ηελ ηάθξν 

θαιιηεξγνχλ ιαραληθά πνπ ρνξηαξηάδνπλ θαη κέζα ζηνπο πξνκαρψλεο εκθαλίδνληαη 

θηίζκαηα. ην εκπνξηθφ ιηκάλη έμσ απφ ηε ζαιαζζηλή πχιε θαη ζε έλα κεγάιν 

ηκήκα ηνλ κπρφ ηνπ, ζρεδφλ σο ηελ πχιε ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ, θηίδνληαη 

θαηαζηήκαηα θαη απνζήθεο. 

 Οη Ηηαινί αθνχ θαηέιαβαλ ην λεζί, άξρηζαλ λα θαζαξίδνπλ ηηο νρπξψζεηο 

απφ θάζε μέλν ζψκα. Καηεδάθηζαλ φια ηα θηίζκαηα πνπ νξζψλνληαη πάλσ απφ ηα 

ηείρε, έλα κεγάιν δηψξνθν θηήξην πνπ ήηαλ θηηζκέλν κέζα ζηνλ πξνκαρψλα ηνπ 

Απνζηφινπ Παχινπ θαη ηα θηίζκαηα κπξνζηά απφ ηε ζαιαζζηλή πχιε. Άλνημαλ ην 

εζσηεξηθφ άλνηγκα, πξνο ηελ πφιε ηεο πχιεο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, πνπ κεηά ην 1501 

ην είραλ θιείζεη νη Ηππφηεο, κεηαηξέπνληαο ηελ ηζρχνπζα νρπξσκέλε πφιε ζε 

πξνκαρψλα. Δπίζεο απνρσκάησζαλ ηα ππξνβνιεία θαη ηηο ππφγεηεο αίζνπζεο. Σν 

ίδην έθαλα θαη ζηνλ εκηθπθιηθφ πξνκαρψλα ηεο γιψζζαο ηεο Ηηαιίαο ή ηνπ del 

Carretto. Σν 1922, θαηά ηελ επέηεην ησλ 400 ρξφλσλ απφ ηελ άισζε ηεο πφιεο απφ 

ηνπο Σνχξθνπο, άλνημαλ ηελ πχιε ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη απνθαηέζηεζαλ ηελ 

πέηξηλε γέθπξα πνπ νδεγνχζε πξνο ηελ χπαηζξν. Σν έξγν απηφ είρε ζπκβνιηθφ 

ραξαθηήξα, δηφηη άλνηγε θαη πάιη ε πχιε, απφ ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηελ ηνπξθηθή 

παξάδνζε, εηζήιζε ζηελ πφιε ν θαηαθηεηήο ηεο Ρφδνπ νπιετκάλ θαη έδσζε εληνιή 

λα θιείζεη, ψζηε λα κελ πεξάζεη άιινο θαηαθηεηήο κεηά απφ απηφλ, αλ θαη ην 

πηζαλφηεξν είλαη λα ήηαλ ε πχιε θξαγκέλε ήδε πξηλ ην 1522. ηεξέσζαλ ηνπο 

πχξγνπο ηεο πχιεο ησλ θαλνληψλ, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην παιάηη ηνπ κεγάινπ 

Μαγίζηξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηκήκαηα ησλ ηεηρψλ θαη ησλ επάιμεσλ. 

 Απφ ηελ ηππνηηθή απνςηισκέλε δψλε αζθαιείαο πνπ πεξηέιαβε ηελ πφιε, νη 

Ηηαινί απνκάθξπλαλ ηα κνπζνπικαληθά θαη εβξατθά λεθξνηαθεία θαη κεηέβαιαλ ηελ 

πεξηνρή ζε έλα κεγάιν άιζνο, ην νπνίν ζπλζέηνπλ ςειά δέληξα θαη ζακλνεηδή θπηά. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθαηαζηάζεθε κηα δψλε πξνζηαζίαο απφ ηνλ ζχγρξνλν ερζξφ 

ηεο κεζαησληθήο πφιεο, ηελ νηθνδνκή, θαη ζπλάκα δεκηνπξγήζεθε έλαο ρψξνο 

πεξηπάηνπ θαη ζέαζεο ησλ κεζαησληθψλ νρπξψζεσλ. 
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 Οη ζεκαληηθφηεξεο επεκβάζεηο επί ησλ νρπξψζεσλ ηεο ηηαιηθήο δηνίθεζεο 

ήηαλ εθείλεο πνπ είραλ ραξαθηήξα πνιενδνκηθφ. Γηαηεξψληαο νη Ηηαινί «ηνλ κεγάιν 

ιηκέλα» ησλ αξραίσλ Ρνδίσλ σο θχξην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ, φπσο ήηαλ ζηελ αξραία 

θαη ηε κεζαησληθή επνρή θαη ζηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, θαη αλαπηχζζνληαο 

ζπγρξφλσο κηα λέα πφιε γχξσ απφ ηε κεζαησληθή, ήηαλ θπζηθφ επαθφινπζν φηη ζα 

αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο νδηθήο επηθνηλσλίαο ησλ λέσλ ηκεκάησλ ηεο πφιεο κε ην 

ιηκάλη. Άλνημαλ ινηπφλ κηα λέα πχιε, ηε ζεκεξηλή πχιε ηεο Διεπζεξίαο, ζην 

βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ησλ νρπξψζεσλ θαη δηεχξπλαλ ηελ πχιε ηνπ Σαξζαλά, ψζηε 

ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο, φπνπ βξηζθφηαλ πηα ην δηνηθεηηθφ θαη εκπνξηθφ 

θέληξν, λα επηθνηλσλεί εχθνια κε ην ιηκάλη. Δπίζεο, δηαλνίρζεθαλ αθφκα δχν πχιεο, 

κηα ζην ηείρνο ηνπ ιηκαληνχ, ηε ζεκεξηλή πχιε ηεο Παλαγηάο, βφξεηα ηεο εθθιεζίαο 

ηεο Παλαγηά ηνπ Μπνχξγθνπ θαη κηα άιιε, ηελ πχιε ηεο Αθαληηάο, ζην 

λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ηείρνπο, θνληά ζηνλ πξνκαρψλα ηνπ del Carretto. Οη δχν 

πχιεο ζπλελψζεθαλ κε κία νδφ, πνπ δηέζρηζε ηνλ κεζαησληθφ θήπν, γλσζηφ κε ηελ 

νλνκαζία «κεγάινο θήπνο», θαη ηελ Παλαγηά ηνπ Μπνχξγθνπ, απνθαινχκελε απφ 

ηφηε «Κνκκέλε Δθθιεζία». Πξφζθαηα ην 1996, ζπλελψζεθε ε εθθιεζία κε ηηο 

εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο πνπ εθηειεί ε 4ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, ζηα 

πιαίζηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ επηινγή ηεο ηηαιηθήο δηνίθεζεο λα δηαηεξήζεη ην κεζαησληθφ ιηκάλη σο 

θεληξηθή ζαιάζζηα πχιε εηζφδνπ θαη εμφδνπ εκπνξεπκάησλ θαη ηαμηδησηψλ, θαζψο 

θαη ε πηνζέηεζε ζηε ζπλέρεηα ηεο ίδηαο ιχζεο απφ ηελ ειιεληθή δηνίθεζε, είρε 

δπζκελέζηαηεο ζπλέπεηεο γηα ηε κνξθή ηνπ αξραίνπ θαη κεζαησληθνχ ιηκαληνχ θαη 

γηα ηηο ζαιάζζηεο νρπξψζεηο. Ο αξραίνο κφινο, ρηηζκέλνο κε κεγάινπο πσξφιηζνπο 

θαη ζπληεξεκέλνο απφ ηνπο Ηππφηεο, θαη ν πχξγνο ησλ κχισλ, ρηηζκέλνο ζηα κέζα 

ηνπ 15νπ αη. ζην βφξεην άθξν ηνπ κφινπ, είλαη βπζηζκέλνη πιένλ κέζα ζε κία πιαηηά 

έθηαζε απφ ηζηκέλην. Γηγαληηαία πινία, ηεξάζηηα θηβψηηα κε εκπνξεχκαηα θαη 

κεγάια νρήκαηα δελ ζπλζιίβνπλ ηηο κεζαησληθέο νρπξψζεηο κφλν αηζζεηηθά, αιιά 

θαη ηηο πιεγψλνπλ κε ζπγθξνχζεηο θαη θξαδαζκνχο. Ζ θζνξά ησλ ζαιαζζηλψλ 

Δηθφλα 6.14 Σν εζσηεξηθφ ηνπ ηείρνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Σαξζαλά πξηλ ηελ 

δηάλνημε ηεο πχιεο ηεο Διεπζεξίαο 
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νρπξψζεσλ επηηαρχλεηαη απφ κέξα ζε κέξα απφ ηα θαπζαέξηα θαη ηηο δνλήζεηο ησλ 

κεγάισλ νρεκάησλ πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ην ιηκάλη ή απνκαθξχλνληαη απφ απηφ. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ  ηεξήζεθε θαηά ηελ Ηηαινθξαηία σο πξνο ηε ζπληήξεζε 

θαη απνθαηάζηαζε ησλ νρπξψζεσλ ήηαλ εθείλε ηνπ Μεζνπνιέκνπ, απνθαηαζηάζεηο 

φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξεο, πνπ πξνζέγγηδαλ ηελ πηζαλή αξρηθή κνξθή ηνπ 

θηίζκαηνο, θαη δφκεζε θαηά ην ηζφδνκν ζχζηεκα. Οη πσξφιηζνη ήηαλ πάληα κεηξίνπ 

κεγέζνπο θαη νη δφκνη δελ μεπεξλνχζαλ ην χςνο ησλ 0,22κ. Οη αξκνί ήηαλ ιεπηνί θαη 

ην ζπλδεηηθφ θνλίακα δελ ήηαλ νξαηφ. Απηφ ν ηξφπνο δφκεζεο κηκνχληαλ εκθαλψο 

εθείλνλ ηνπ ηέινπο ηνπ 15νπ αη. θαη ησλ αξρψλ ηνπ 16νπ αη. Έθαλαλ επίζεο επξεία 

ρξήζε ηζηκέληνπ, σο ζπλδεηηθνχ πιηθνχ θαη σο πιηθνχ πιήξσζεο θζνξάο ή 

ζηεξέσζεο. 

 ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κεγάινπ πνιέκνπ ίζρπζε ελ κέξεη ε αξρηθή 

ιεηηνπξγία ησλ νρπξψζεσλ. Έλα ηκήκα ηνπ θξνπξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

θαηαθχγην ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ, φπσο νη πξνκαρψλεο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη 

ηεο Ηηαιίαο ή ηνπ Del Carretto θαη δχν ή ηξεηο αλζππφλνκνη. ην θξνχξην ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ ν ηηαιηθφο ζηξαηφο εγθαηέζηεζε αληηαεξνπνξηθά ππξνβφια απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ρηίζηεθαλ νγθψδεηο ηνίρνη κε αζβεζηφιηζνπο. Ζ 

κεζαησληθή πφιε θαη ηδηαίηεξα ην ιηκάλη δέρηεθε ζπλερή βνκβαξδηζκφ, πνπ είρε σο 

ζπλέπεηα ηελ θαηαζηξνθή ηκεκάησλ ηεο νρχξσζεο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, ηκεκάησλ 

ησλ ζαιαζζηλψλ ηεηρψλ ζηνλ κπρφ ηνπ ιηκαληνχ, κεγάινπ κέξνπο ηνπ βφξεηνπ 

θπιηλδξηθνχ πχξγνπ ηεο ζαιαζζηλήο πχιεο, ηεο δπηηθήο πχιεο ηνπ πξνκαρψλα ηνπ 

Απνζηφινπ Παχινπ, ηκήκαηνο ηεο λεφηεξεο πχιεο ηεο Διεπζεξίαο θαη ησλ 

νξζνγψλησλ πχξγσλ ηνπ κεγάινπ Μαγίζηξνπ Herediaνπ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ. 

Μεγάιεο θζνξέο είρε ππνζηεί θαη ν πχξγνο ησλ Μχισλ ή ηεο Γαιιίαο, ζην 

βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ ιηκαληνχ. Βφκβεο επίζεο έπιεμαλ ηκήκαηα ησλ 

ζηεξηαλψλ νρπξψζεσλ. 

 ηε δηάξθεηα ηεο Αγγινθξαηίαο, απφ ην 1945 έσο ην 1947, ειάρηζηεο 

εξγαζίεο έγηλαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ ησλ νρπξψζεσλ πνπ είραλ 

Εικόνα 6.15 Σν εζσηεξηθφ ηνπ ηείρνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Σαξζαλά κεηά ηελ 

δηάλνημε ηεο πχιεο ηεο Διεπζεξίαο 
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πιεγεί απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο. Οη Άγγινη πεξηνξίζηεθαλ θπξίσο ζην έξγν ηεο 

απνθνκηδήο ηνπ νηθνδνκηθνχ πιηθνχ πνπ είρε ζσξεπηεί κεηά ηελ θαηάξξεπζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ακέζσο κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ, έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο Διιεληθήο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο ήηαλ ε 

απνθαηάζηαζε ησλ πιεγέλησλ ηκεκάησλ ησλ κεζαησληθψλ νρπξψζεσλ. Οη ιφγνη 

πνπ ε ειιεληθή πνιηηεία έδσζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλαζηήισζε ησλ 

θαηαθξεκληζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο νρχξσζεο είλαη πξνθαλείο. Αθελφο έπξεπε λα 

θιείζνπλ νη πιεγέο πνπ ζχκηδαλ ηνλ νιέζξην πφιεκν, αθεηέξνπ λα εππξεπηζηεί ε 

πφιε γηα λα δερηεί ηνπξηζκφ, δηφηη ε Ρφδνο ήηαλ απφ ηηο ειάρηζηεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο κε ηνπξηζηηθή ππνδνκή θαη δελ έπιεηηε ν εκθχιηνο πφιεκνο πνπ καηλφηαλ 

ηφηε ζε φιε ηελ ππφινηπε ρψξα.  

 Απνθαηαζηάζεθαλ κε ζρεηηθά γξήγνξν ξπζκφ ηξία κεγάια ηκήκαηα ηνπ 

ζαιαζζηλνχ ηείρνπο ζηνλ κπρφ ηνπ ιηκαληνχ, πνπ είραλ θαηαξξεχζεη κέρξη ηα 

ζεκέιηα. Δπίζεο, απνθαηαζηάζεθε ν βφξεηνο θπιηλδξηθφο πχξγνο ηεο ζαιαζζηλήο 

πχιεο θαη αλαζηειψζεθαλ ηκήκαηα ηνπ ηείρνπο πάλσ θαη γχξσ απφ ηε λεφηεξε 

πχιε ηεο Διεπζεξίαο. Απηφ ην παξά πνιχ ζνβαξφ θαη κεγάιν έξγν πινπνηήζεθε ζε 

ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηαμχ ησλ εηψλ 1947 θαη 1950, ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ζπγρξφλσο εππξεπίδεη θαη αλαζηήισλε 

κλεκεία κέζα ζηελ κεζαησληθή πφιε πνπ είραλ θαηαξξεχζεη ή είραλ ππνζηεί δεκηέο 

απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ πνιέκνπ, έθαλε ηελ επαλέθζεζε ησλ Μνπζείσλ ηεο 

Ρφδνπ θαη ηεο Κσ, ζπληεξνχζε θαη εππξέπηδε ην παιάηη ηνπ κεγάινπ Μαγίζηξνπ θαη 

ηα απέδηδε σο επηζθέςηκα Μνπζεία ζην θνηλφ. Δπηπξνζζέησο, εθηεινχζε αλαζθαθέο 

θαη ζπληεξνχζε κλεκεία ζε φιε ηε Γσδεθάλεζν. ηα 1951 ηειείσζε ε 

απνθαηάζηαζε ηεο δπηηθήο πχιεο ηνπ πξνκαρψλα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ. Σηο 

αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο δηεχζπλε ν πξψηνο Έιιελαο Έθνξνο Αξραηνηήησλ ζηε 

Γσδεθάλεζν, ν Γηάλλεο Κνληήο, κε ζηελφ ηνπ ζπλεξγάηε ηνλ ηφηε επηκειεηή 

αξραηνηήησλ Παχιν Λαδαξίδε. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ ην έξγν 

ζπληειέζηεθε γξήγνξα θαη κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ηζηνξηθά θαη αηζζεηηθά ήηαλ ην 

γεγνλφο φηη ηφηε ππήξραλ αζθεκέλνη ηερλίηεο ιηζνμφνη, πνπ είραλ εθπαηδεπηεί ζηα 

αλαζηεισηηθά έξγα ηεο Ηηαιηθήο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο.   

Δηθφλα 6.16 Γεληθή άπνςε ηνπ κεζαησληθνχ κφινπ ησλ Μχισλ 

θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ιηκαληνχ ηεο Ρφδνπ 



116 
 

 Σν έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ νρπξψζεσλ ζπλερίζηεθε κε ακείσην ξπζκφ 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ηελ πξψηε πεληαεηία ηνπ 1960. πκπιεξψζεθε ην 

αλαζηεισηηθφ έξγν ζηε ζαιαζζηλή πχιε, ην ηείρνο ηνπ ιηκαληνχ, ηελ πχιε ηεο 

Διεπζεξίαο θαη άξρηζε απφ ην 1963 πεξίπνπ ε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

ρεξζαίσλ ηεηρψλ πνπ είραλ πιεγεί απφ ηηο πνιεκηθέο ερζξνπξαμίεο. 

Απνθαηαζηάζεθαλ νη επάιμεηο θαη ηα κηθξά ηκήκαηα ηνπ ηείρνπο ζηελ πχιε ηνπ 

πξσηνκαζηφξνπ ή d’ Amboise, ηε ζέζε κάρεο ηεο γιψζζαο ηεο Γεξκαλίαο, ηε 

λεφηεξε πχιε ηεο Αθαληηάο, ηελ πχιε ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, ηνλ πξνκαρψλα ηνπ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηηο νρπξψζεηο  απφ ηνλ πξνκαρψλα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ κέρξη 

ηελ πχιε ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ. 

 ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ πεξηφδνπ, δειαδή απφ ην 1947 έσο ην 1996 

πεξίπνπ, είραλ απνθαηαζηαζεί πιήξσο φιεο ζρεδφλ νη δεκηέο πνπ είραλ πξνμελήζεη 

νη βνκβαξδηζκνί ηνπ ηειεπηαίνπ κεγάινπ πνιέκνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ε Αξραηνινγηθή 

Τπεξεζία απνθαζηζηνχζε ηηο θζνξέο ησλ κλεκείσλ, θαζψο θαη ησλ θηεξίσλ 

ζπλνδείαο, δειαδή απιψλ θηηζκάησλ ζηε κεζαησληθή πφιε. Σέινο, 

απνθαηαζηάζεθαλ ηα κλεκεία ηνπ Φηιεξήκνπ ζηε Ρφδν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηε δηάξθεηα ηεο επηαεηνχο δηθηαηνξίαο ν ξπζκφο ζπληήξεζεο ησλ ξνδηαθψλ 

κεζαησληθψλ νρπξψζεσλ κεηψζεθε, αθελφο απφ έιιεηςε επαξθψλ θξαηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ επηρνξεγήζεσλ, αθεηέξνπ απφ ηελ πίεζε πνπ δέρζεθε ε Αξραηνινγηθή 

Τπεξεζία θαη ζηξάθεθε πξνο ηηο ζσζηηθέο αλαζθαθέο. Ζ νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ Ρνδίσλ έθεξλε ζην θσο αξραηφηεηεο πνπ έπξεπε λα 

απνθαιπθζνχλ, λα απνηππσζνχλ, λα κειεηεζνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ είηε σο 

Δηθφλα 6.17 Αεξνθσηνγξαθία ηεο κεζαησληθήο πφιεο ηεο Ρφδνπ κε ηηο ζέζεηο πνπ έπιεμαλ νη 
βνκβαξδηζκνί ησλ πκκάρσλ 
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αξραηνινγηθνί ρψξνη είηε ζε ππφγεηεο θαηαζθεπέο ή, ζε έζραηε αλάγθε, λα 

θαηαρσζνχλ, ρσξίο λα θαηαζηξαθνχλ απφ ηηο λέεο νηθνδνκέο πνπ ηηο θάιππηαλ. 

 Σν 1971 άξρηζε ε ζπληήξεζε ηνπ θξνπξίνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, πνπ 

νξζψλεηαη ζην βφξεην άθξν ηνπ αξραίνπ κφινπ ηνπ «κηθξνχ ιηκέλνο» ησλ αξραίσλ 

Ρνδίσλ, ηνπ κεζαησληθνχ «Μαληξαθηνχ». Σν θξνχξην ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θηίζηεθε 

επί κεγάινπ Μαγίζηξνπ Pedro Raimondo Zacosta κεηαμχ ησλ εηψλ 1464 θαη 1467 

θαη ππήξμε ιέμε θιεηδί γηα ηελ άκπλα ηεο Ρφδνπ. Παξά ηνλ ξφιν πνπ έπαημε ην 

θξνχξην, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηε δηάξθεηα ησλ ερζξνπξαμηψλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ πνιέκνπ σο ακπληηθφ έξεηζκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ιηκαληνχ, δελ 

έπαζε ζνβαξέο δεκηέο. Δληνχηνηο είρε ππνζηεί κεγάιεο θζνξέο, δηφηη είλαη ρηηζκέλν 

κέζα ζηε ζάιαζζα, ε νπνία ην δηαβξψλεη ζπλερψο. Οη ηζρπξνί λνηηνδπηηθνί άλεκνη, 

απφ ηνπο νπνίνπο ππνθέξεη ε Ρφδνο ην ρεηκψλα, είραλ παξαζχξεη ηνπ θπζηθνχο 

νγθνιίζνπο απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θξνπξίνπ θαη είραλ ππνζθάςεη ηα 

ζεκέιηα ηνπ. Ζ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ληκεληθφ Σακείν 

Ρφδνπ, πφληηζε κεγάιεο πνζφηεηεο θπζηθψλ νγθνιίζσλ, γηα λα δηαθνπεί ε 

θζνξνπνηφο άκεζε ελέξγεηα ησλ ζαιαζζηλψλ θπκάησλ. ην εζσηεξηθφ ηνπ θξνπξίνπ 

απνθαηαζηάζεθαλ θζνξέο πνπ είραλ πξνμελεζεί απφ δηάθνξεο αηηίεο. Σν έξγν 

ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1976 απφ έλα κηθξφ ζπλεξγείν θαη είρε θαζαξά ζσζηηθφ 

ραξαθηήξα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πχξγνο ησλ Μχισλ ή ηεο Γαιιίαο, πνπ νξζψλεηαη ζην βφξεην άθξν ηνπ 

κφινπ ησλ Μχισλ θαη άξρηζε λα ρηίδεηαη πξηλ απφ ην 1452, είρε ππνζηεί δεκηέο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. ηε δεθαεηία ηνπ 1950 έγηλαλ κηθξέο ζσζηηθέο εξγαζίεο, 

αιιά ην κλεκείν εμαθνινπζνχζε λα θηλδπλεχεη κε θαηάξξεπζε. Σν 1974 άξρηζε ε 

ζηεξέσζε ηνπ, ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 1976. Απνθαηαζηάζεθαλ κεγάια ξήγκαηα 

ζηε δπηηθή ηνπ θπξίσο πιεπξά θαη αληηθαηαζηάζεθαλ εθαηνληάδεο πσξφιηζνη πνπ 

είραλ θζαξεί απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο ή απφ ηε δηάβξσζε ηεο ζάιαζζαο. 

Δηθφλα 6.18 Οη ππνζθαθέο ησλ θπκάησλ ζηε ζεκειίσζε ηνπ θξνπξίνπ ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ πξηλ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ιηκεληθνχ έξγνπ ππνζεκειίσζεο ηνπ 
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Καηεδαθίζηεθε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ εκηεξεηπσκέλσλ θηηζκάησλ ηνπ παιηνχ 

ηηαιηθνχ ινηκνθαζαξηεξίνπ, πνπ αιινίσλε αηζζεηηθά ηνλ κεζαησληθφ ραξαθηήξα 

ηνπ ρψξνπ. 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1977 κέρξη ην 1982 πεξίπνπ κεηψζεθε ε έληαζε ησλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ξνδηαθψλ νρπξψζεσλ γηα δηάθνξεο αηηίεο, φπσο ε 

έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθψλ ρξεκαηηθψλ ρνξεγήζεσλ, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

έκπεηξσλ ηερληηψλ θαη ε παληειήο απνπζία ηερληθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. 

Ζ ειιηπήο ζπληήξεζε απνθαηάζηαζε ησλ νρπξσκαηηθψλ θαηαζθεπψλ ζηα 

ρξφληα απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο «θαζαξηζκνχο» κε κνξθή απνρσκαηψζεσλ, πνπ 

επηρεηξήζεθαλ ηδηαίηεξα κεηά ην 1983, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε ηεο 

εμέιημεο ησλ παιαηψλ θζνξψλ ζηα κλεκεία. Ζ ζπρλά ζπζηεκαηηθή αθαίξεζε 

εδαθηθνχ πιηθνχ απφ ηα ζεκεία έδξαζεο ησλ νγθσδψλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ, κε 

ζηφρν ηε κεηαηξνπή ηεο επηθιηλνχο δηακφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηνπ ππζκέλα ηεο 

ηάθξνπ ζε εληαίν επίπεδν ρψξν, είρε σο ζπλέπεηα α) ηελ απνδπλάκσζε ησλ 

ζεκειηψζεσλ ιφγσ ειιηπνχο αληηζηήξημεο ηνπο θαη β) ηελ ελίζρπζε ηεο δηαβξσηηθήο 

δξάζεο ηνπ αλέκνπ, πνπ ζπρλά επεξεάδεη κε ηπξβψδε ξνή ηα ρακειά ζεκεία ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ηνπ λεξνχ, πνπ δελ απνκαθξχλεηαη πιένλ κε αζθάιεηα απφ ηε 

ζηάζκε ζεκειίσζεο ησλ ηεηρψλ θαη ζπρλά ιηκλάδεη ζηε βάζε ηνπο κε νιέζξηα 

απνηειέζκαηα. 

 Ζ ξαγδαία επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ νρπξσκάησλ, θπξίσο κεηά ην 

1984, κε εθδήισζε κεγάιεο θιίκαθαο θαηαξξεχζεσλ, ηδηαίηεξα ζην ρεξζαίν ηκήκα 

ησλ νρπξψζεσλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο «γιψζζαο» ηεο Πξνβεγθίαο, είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθήο επέκβαζεο ζηα κεζαησληθά κλεκεία. 

 Ζ ππνγξαθή πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο αλάκεζα ζηνπο ζπλαξκφδηνπο 

θξαηηθνχο θαη ηνπηθνχο θνξείο (Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ – Σακείν Αξραηνινγηθψλ 

Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ θαη Γήκνο Ρφδνπ) θαη ε δεκηνπξγία ηνπ «Γξαθείνπ 

Μεζαησληθήο Πφιεο ηεο Ρφδνπ» ην 1985 εθθξάδνπλ αθξηβψο απηή ηε ζπλεηδεηή 

πξνζπάζεηα θαη εμαζθάιηζαλ ηνπο απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο απφ ην 

Σ.Α.Π.Α., ην νπνίν έληαμε ακέζσο ην πξφγξακκα ζην Α’ Δπηρεηξεζηαθφ Κνηλνηηθφ 

Πξφγξακκα, ζηα Μ.Ο.Π. Ννηίνπ Αηγαίνπ, κε ην πνζφ ηνπ 1δηο δξρ. γηα ην 1985-

1990. 

 Σν 1987 αξρίδνπλ ζπζηεκαηηθά νη επεκβάζεηο ηνπ Γξαθείνπ Μεζαησληθήο 

Πφιεο ζην κλεκεηαθφ ζχλνιν ησλ νρπξψζεσλ ηεο Ρφδνπ θαη ζε κία πξψηε πεξίνδν 

1987-1993 είραλ σο ζηφρν ηε ιήςε επεηγφλησλ ζσζηηθψλ κέηξσλ θαη ηε 

ζπληήξεζε- απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ γηα πξφιεςε πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ζηα ζεκεία φπνπ ήδε εμειίζζνληαλ ζεκαληηθέο δεκηέο. Οη επεκβάζεηο 

απηέο ππήξμαλ ηδηαίηεξα επηηπρείο γηα ηε ζπγθξάηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ησλ 

θαηαζθεπψλ, ην γεγνλφο φκσο φηη αληηκεησπίζζεθαλ ζεκεηαθά  θαη δελ ππήξρε ζε 

απηή ηελ πεξίνδν ε δπλαηφηεηα ζπλνιηθψλ επεκβάζεσλ δηαρείξηζεο ηνπ κλεκεηαθνχ 

ζπλφινπ, ψζηε λα επηβξαδπλζεί ε εμέιημε ησλ θζνξψλ ζην ζχλνιν ηνπ, είρε σο 

απνηέιεζκα ηε ζεακαηηθή εθδήισζε θαηνιηζζήζεσλ θαη θαηαξξεχζεσλ ζη ηέινο 

ηνπ 1993-1994. 

 Παξάιιεια ππήξμε πνιχ ζεκαληηθή πεξίνδνο, επεηδή απνθηήζεθε ε 

απαξαίηεηε εκπεηξία ησλ απαζρνινχκελσλ επηζηεκφλσλ θαη ζπλεξγείσλ θαη φιε ε 

ηερληθή ππνδνκή θαη ηερλνγλσζία κε ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ ππφβαζξσλ 

θαη εηδηθψλ κειεηψλ γηα ην νρπξσκαηηθφ ζχλνιν. 
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 Ήδε ζηα ηέιε ηνπ 1993 είρε δεκηνπξγεζεί κηα κεζνδνινγία εθπφλεζεο 

κειεηψλ θαη ζπληνληζκνχ ησλ επεκβάζεσλ κε δηεξεπλεηηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή 

θαηεχζπλζε, εηδηθά πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο κεζαησληθήο νρχξσζεο 

ηεο Ρφδνπ. Ζ κεζνδνινγία απηή, πνπ εμαζθαιίδεη ηνλ δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα 

ησλ κειεηψλ, εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο επεκβάζεηο ζην κλεκεηαθφ 

ζχλνιν θαη ζπλερψο βειηηψλεηαη θαη εκπινπηίδεηαη. 

 Μεηά ην 1994 κεηψζεθε ε δπλαηφηεηα ηνπ Γξαθείνπ Μεζαησληθή Πφιεο λα 

παξεκβαίλεη απνηειεζκαηηθά ζην κλεκείν, θπξίσο ιφγσ δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πνιηηηθψλ επηινγψλ ζην επίπεδν ηνπ Γήκνπ Ρνδίσλ, αιιά θαη εγγελψλ πξνβιεκάησλ 

ηνπ ίδηνπ ηνπ γξαθείνπ θαη ηνπ ινγηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα 

ηελ αδπλακία ζπληνληζκνχ θαη ηξνθνδνζίαο ησλ ζπλεξγείσλ απηεπηζηαζίαο. 

 Σα λέα πξνγξάκκαηα ηνπ Β’ Πιαηζίνπ Κνηλνηηθήο ηήξημεο μεθίλεζαλ ην 

1995, κε θνξέα πινπνίεζεο πιένλ ηε 4
ε
 Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, θαη 

ζεκαηνδνηνχλ κηα λέα αληίιεςε ζηηο επεκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1995-2000. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάιιεια κε ηηο αλαζηεισηηθέο επεκβάζεηο ζε πνιχ ζεκαληηθά ηκήκαηα 

ηνπ νρπξσκαηηθνχ ζπλφινπ, κε ζηφρν ηελ απφδνζε ηνπο ζην ηέινο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο σο ρψξσλ επηζθέςηκσλ  ζην θνηλφ, δφζεθε έκθαζε ζηελ θαηαζθεπή 

έξγσλ ππνδνκήο ζηα αθξαία αξρηθά ηκήκαηα ηεο ηάθξνπ, κε αληίζηνηρε εθβνιή ησλ 

φκβξησλ θιπ. Τδάησλ πξνο ην ιηκάλη ηνπ Μαλδξαθηνχ θαη πξνο ην ιηκάλη ηεο 

Αθαληηάο. Απηή ε ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε επέκβαζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα έξγα 

απνθαηάζηαζεο ησλ πξνκαρψλσλ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θαη 

δηακφξθσζεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο νδνχ Παλαηηίνπ κε αλάδεημε ησλ 

ιεηςάλσλ ησλ βπδαληηλψλ νρπξψζεσλ, νδήγεζε ζηε δηαηχπσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηφρνπ νινθιήξσζεο ηεο αμηνπνίεζεο ηεο κεζαησληθήο ηάθξνπ. Σν κεγαιεπήβνιν 

απηφ ην νπνίν αλαιακβάλεη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ κέζσ ηεο 4
εο

 Δθνξείαο 

Δηθφλα 6.19 Ζ δηάλνημε ηεο παιηάο πχιεο ηνπ Αγ. 

Γεσξγίνπ 



120 
 

Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ θαη ηνπ Σακείνπ Γηαρείξηζεο Πηζηψζεσλ γηα ηελ 

Δθηέιεζε Αξραηνινγηθψλ Έξγσλ κε εηδηθή επηρνξήγεζε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, πξνυπνζέηεη:  

Α) Σελ επίιπζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ ππνδνκήο ηνπ ππζκέλα 

ηεο ηάθξνπ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ησλ δηακνξθψζεσλ θαη ε θαιή 

βαηφηεηα ηνπ ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, θαη Β)ηελ 

αλαηξνπή ηεο δπζκελνχο ζρέζεο ξπζκνχο θζνξάο / ξπζκφο επηζθεπήο ησλ 

νρπξσκαηηθψλ θαηαζθεπψλ, κε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επεκβάζεσλ 

ζην ζχλνιν ηνπ κλεκείνπ. 

ήκεξα ην πεξηκεηξηθφ πάξθν ρξεηάδεηαη κεγάιεο θιίκαθαο επέκβαζεο γηα 

ηε ζπληήξεζε ησλ ηηαιηθψλ δηακνξθψζεσλ θαη ηελ πεξηπνίεζε ηνπ πξάζηλνπ ή ηελ 

απνκάθξπλζε φζσλ δέληξσλ ε βιαπηηθή επίδξαζε ησλ ξηδψλ έρεη επηθέξεη 

απνδηνξγάλσζε ησλ ιηζνδνκψλ ηνπ αλαιήκκαηνο ή θαη θαηαξξεχζεηο. Με ηελ 

επέκβαζε απηή πξέπεη λα ζπλδπαζηεί θαη ε δηεπζέηεζε ησλ φκβξησλ πδάησλ, ψζηε 

λα κελ επηβαξχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ, θαζψο θαη 

ζπλνιηθφο έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ αλαιεκκαηηθνχ ηνίρνπ ηεο ηάθξνπ 

(contrascarpa), ζηνλ νπνίν εθδειψζεθε θαηά θαηξνχο θαηαξξεχζεηο. 

Απφ ηνλ πεξίπαην ην πεξηδξφκνπ ησλ ηεηρψλ, ηνλ νπνίν αμηνπνίεζαλ νη 

Ηηαινί κε ζέα θπξίσο πξνο ηελ ηάθξν αιιά θαη πξνο ηελ κεζαησληθή πφιε θαη ηα 

ιηκάληα, κε πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο επίζθεςεο ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ή 

ηε λχθηα κε παλζέιελν, ιεηηνπξγεί κφλν έλα ηκήκα. Ο πεξίπαηνο απηφο γίλεηαη κφλν 

δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, ρσξίο θακία νξγάλσζε σο πξνο ηελ θαζνδήγεζε θαη 

ελεκέξσζε ησλ επηζθεπψλ. ηα ππφινηπα ηκήκαηά ηνπ, ηφζν ε αλεπηζχκεηε 

βιάζηεζε φζν θαη νη επηθίλδπλεο θζνξέο ησλ παξαπέησλ θαη ησλ επάιμεσλ έρνπλ 

θάλεη αδχλαηε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ σο επηζθέςηκνπ ρψξνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δληειψο αλαμηνπνίεηνη ιφγσ ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ηνπο, ρσξίο θακία 

δπλαηφηεηα λα γίλνπλ επηζθέςηκνη απφ ην θνηλφ, παξακέλνπλ νη ρψξνη ησλ 

ζαιάζζησλ ηκεκάησλ ηεο νρχξσζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ κφισλ ησλ Μχισλ θαη ηνπ 

Δηθφλα 6.20 Απνθαηάζηαζε ηκήκαηνο θαηάξξεπζεο ηνπ αληηθξήκλνπ 

(contrascarpa) θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ηηαινθξαηίαο 
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Naillac, ελψ πξφζθαηα άλνημε ζην θνηλφ σο «επηζθέςηκν εξγνηάμην» ην θξνχξην ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ. Ζ ζεκεξηλή φςε ηνπ κεζαησληθνχ ιηκαληνχ δελ αξκφδεη ζηνλ 

ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ θαη ηνπξηζηηθφ ραξαθηήξα ελφο απφ ηα πην πνιπζχρλαζηα ιηκάληα 

ηεο Μεζνγείνπ. Ηδηαίηεξα έληνλν παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα ησλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ θαη ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ηα νπνία, θαηά 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, θαηαιακβάλνπλ φιν ην κήθνο ηεο πξφζνςεο ηνπ 

ζαιαζζηλνχ ηείρνπο θαη ηνλ κφιν ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

Ζ δξάζε θαη ε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ (πγξαζία ηεο 

αηκφζθαηξαο, φκβξηα χδαηα, πδξνζηαηηθέο πηέζεηο ησλ εδαθψλ θαη ππφγεηα χδαηα, 

πνπ εθδειψλνληαη σο πδξνκαζηεχζεηο ή αξηεζηαλά θξέαηα), παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηαηήξεζε ησλ νρπξσκαηηθψλ θαηαζθεπψλ ηεο Ρφδνπ ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα 

πνξψδνπο ζχζηαζεο ηνπ δνκηθνχ πιηθνχ. Γηαπηζηψλνληαη, ινηπφλ, ηα αθφινπζα: 

A.    Ζ κεζαησληθή ηάθξνο ζηελ αξρηθή ηεο κνξθήο δελ είρε πξφβιεκα 

απνξξνήο ησλ φκβξησλ πδάησλ, θαζψο, πξηλ ηε ζεκεξηλή δηακφξθσζε ησλ 

παξαιηαθψλ νδψλ ζην Μαλδξάθη θαη ηελ Αθαληηά, θαηέιεγε θαη 

απνρεηεπφηαλ ζηε ζάιαζζα. Δμάιινπ, ιφγσ ηεο αληίζεηεο θιίζεο ηνπ 

νρπξσκαηηθνχ αλαρψκαηνο πεξηκεηξηθά ηεο «contrascarpa», δελ δερφηαλ 

λεξά απφ ην εμσηεξηθφ ηκήκα ηεο ππαίζξνπ. ηηο κηθξνγξαθίεο ηνπ 

Caourisin, πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ κεζαησληθή πφιε ην 1480-81, δηαθξίλεηαη 

κηθξή ιίκλε ζηε λνηηναλαηνιηθή απφιεμε ηεο ηάθξνπ πξνο ηελ Αθαληηά, ζην 

ζεκείν φπνπ κέρξη θαη πξφζθαηα ππήξραλ πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο χπαξμεο 

πδξνκάζηεπζεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

πξνκαρψλα ηνπ Carretto. Λίκλε δηαθξίλεηαη θαη ζε ηκήκα ηεο απφιεμεο ηεο 

ηάθξνπ πξνο ην Μαλδξάθη ζην χςνο ηνπ πξνκαρψλα ηνπ Απνζηφινπ 

Πέηξνπ, φπνπ θαη ζήκεξα δηαπηζηψλεηαη ζρεδφλ επηθαλεηαθά ε ζηάζκε ηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα. Άιισζηε, νη ίδηεο νη νρπξσκαηηθέο θαηαζθεπέο 

δηαζψδνπλ ζηνηρεία ζπζηεκαηηθήο δηεπζέηεζεο ησλ απνξξνψλ ησλ νκβξίσλ 

πδάησλ, ηφζν ζηνλ πεξίδξνκν, φζν θαη ζηα πξνρψκαηα – πξνκαρψλεο – 

πξνηεηρίζκαηα θιπ. 

B.    ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ κλεκεηαθνχ ζπλφινπ δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

αξρηθή απηή ηζνξξνπία έρεη δηαηαξαρζεί εμαηηίαο πνιιψλ παξαγφλησλ: 

a. εκαληηθφηεξνο παξάγσλ είλαη νη πνιενδνκηθέο επεκβάζεηο ζε ζρέζε 

κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο πφιεο γχξσ απφ ηηο παιηέο 

κεζαησληθέο νρπξψζεηο. Ζ θαηαζθεπή ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξφκσλ 

ηνπ ιηκαληνχ ππεξχςσζε ηε ζηάζκε θαη αλέθνςε ηε θπζηθή θιίζε κε 

πνξεία ησλ νκβξίσλ πδάησλ πξνο ηε ζάιαζζα. Καηά κήθνο ηνπ 

αλαιεκκαηηθνχ ηείρνπο ηεο ηάθξνπ πξνο ηελ εθηφο ησλ ηεηρψλ πφιε 

ηεο Ρφδνπ δηαπηζηψλεηαη θαηά δηαζηήκαηα ε χπαξμε αγσγψλ 

νκβξίσλ ή, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, απνρεηεχζεσλ αθαζάξησλ 

πδάησλ, πνπ εθβάιινπλ κε ειεχζεξε ξνή πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο 

ηάθξνπ. 

b. Γεδνκέλεο ηεο αληίζεηεο θιίζεο ηνπ νρπξσκαηηθνχ αλαρψκαηνο, πνπ 

δηαηεξείηαη ζηελ ηηαιηθή δηακφξθσζε ηνπ πεξηκεηξηθνχ πάξθνπ, είλαη 

πξνθαλέο φηη ηα λεξά έρνπλ νδεγεζεί πξνο απηή ηε δηέμνδν, γηα λα 

θαιπθζεί ε αλεπαξθήο ππνδνκή ησλ πεξηκεηξηθψλ νδψλ. Δθηφο απφ 

ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ βπζφ ηεο ηάθξνπ, 

επηηαρχλεηαη ε δηάβξσζε ζηε ζηάζκε ηεο έδξαζεο ηεο ηνηρνπνηίαο 

ηνπ αλαιήκκαηνο θαη πξνθαινχληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα απφ ηε 
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ζπγθέληξσζε ηεο πγξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη ηελ αχμεζε ησλ 

πδξνζηαηηθψλ πηέζεσλ ζην έδαθνο πίζσ απφ απηήλ. 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνκαρψλα ηεο 

Αγγιίαο – πχιε Αγίνπ Αζαλαζίνπ, φπνπ ιφγσ ηεο θπζηθήο θιίζεο ηνπ εδάθνπο 

ζπγθεληξψλνληαη ηα φκβξηα χδαηα κηαο κεγάιεο πεξηνρήο ηνπ θεληξηθνχ θαη δπηηθνχ 

ηκήκαηνο ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ. Δμαηηίαο ηεο εθβνιήο κεγάισλ πνζνηήησλ πδάησλ 

ζην ζεκείν απηφ δεκηνπξγνχληαη ζχλζεηα πξνβιήκαηα, ηφζν ζηνλ βπζφ ηεο ηάθξνπ, 

φζν θαη ζηηο νρπξσκαηηθέο θαηαζθεπέο ηνπ πξνκαρψλα, ηνπ πξνρψκαηνο ηεο 

Αγγιίαο θαη ηνπ κεζαησληθνχ αλαιήκκαηνο.  

Ζ κεγάιε ζπζζψξεπζε ηνπ λεξνχ κέζσ αληηαηζζεηηθνχ θαηαθφξπθνπ 

ηζηκεληέληνπ αγσγνχ θάησ απφ ηελ γέθπξα ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ιίκλεο ζε φιν ην κήθνο ηνπ πξνρψκαηνο ηεο Αγγιίαο θαη 

ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θπθινθνξίαο ζε απηφ ην ζεκείν ηεο ηάθξνπ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν αγσγφο απηφο, ν νπνίνο ηξνθνδνηεί ζπρλά ηελ ηάθξν θαη κε 

αθάζαξηα, ζπλερίδεη λα «θαηεβάδεη» κεγάιε παξνρή λεξνχ κέρξη θαη είθνζη ιεπηά 

ηεο ψξαο κεηά ην ζηακάηεκα ηεο βξνρήο. Πξνβιήκαηα δηάβξσζεο ηνπ ςακκίηε 

έδξαζεο παξαηεξνχληαη ζην κεζαησληθφ αλάιεκκα θαη ηε λνηηνδπηηθή γσλία ηνπ 

πξνρψκαηνο ηεο Αγγιίαο. Ζ επηδείλσζε ζηα ζεκεία απηά ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη 

ξαγδαία θαη νδήγεζε ήδε θαηαξξεχζεηο κεγάιεο θιίκαθαο. 

νβαξφ είλαη επίζεο ην πξφβιεκα απνξξνήο ησλ πδάησλ θαη ζηε ζηάζκε ηεο 

πχιεο, εηζφδνπ ηεο κεζαησληθήο πφιεο (πχιε Αγίνπ Αζαλαζίνπ). ην ζεκείν απηφ, 

ηα λεξά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθηφο ηεηρψλ πφιε δηαζρίδνπλ νξκεηηθά ηε γέθπξα 

ρσξίο δπλαηφηεηα απνξξνήο θαη ιηκλάδνπλ, κεηά ηελ πχιε, ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

πξνκαρψλα ηνπ d’ Aubusson, κε κφλε δπλαηφηεηα απνξξνήο κέζσ ησλ 

θαλνληνζπξίδσλ ηεο άλσ ζηάζκεο ηνπ ππξνβνιείνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 6.21 Άπνςε ηεο ηάθξνπ κεηά ηε βξνρή 
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Πξφζθαηα,  ε πξνζπάζεηα «βειηίσζεο» ηεο νξζφδνμεο απηήο δηεμφδνπ ησλ 

λεξψλ πξνο ηελ ηάθξν κε δηάλνημε κεγαιχηεξσλ νπψλ εθξνήο απφ ζπλεξγείν ηνπ 

Γήκνπ, είρε σο απνηέιεζκα λα «πιεγσζεί» αθφκε πεξηζζφηεξν ε κεζαησληθή 

ηνηρνπνηία, ελψ ε κεγάιεο παξνρήο ειεχζεξε εθβνιή λεξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

βξνρήο δηαβξψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εδξάζε ηεο ζηνλ θπζηθφ ςακκίηε. 

ήκεξα ηα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ ζρεδφλ νξηζηηθά αληηκεησπηζηεί. 

Πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη, ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, εμαηηίαο ηεο 

εθβνιήο νκβξίσλ πδάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο κεζαησληθήο 

πφιεο. Ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή χπαξμε ε εθβνιή ησλ νκβξίσλ πδάησλ ηνπ παιαηηνχ 

ηνπ κεγάινπ Μαγίζηξνπ θαη ηνπ πξνκαρψλα ζηα βφξεηά ηνπ, ζην ηκήκα ηεο 

εζσηεξηθήο ηάθξνπ δπηηθφηεξα, πίζσ απφ ην νρχξσκα «caponiera» ηνπ Carretto, 

ζηελ πεξηνρή ηεο γιψζζαο ηεο Γαιιίαο. Σα νξκεηηθά λεξά είραλ επηρψζεη ζηαδηαθά 

ηεο «caponiera» θαη ην κηθξφ νρχξσκα ηνπ d’ Aubusson πίζσ απφ απηήλ θαη , ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα βξνπλ δηέμνδν πξνο ηελ ηάθξν, έρνπλ δηαβξψζεη ηελ θαηαζθεπή 

ηεο βνξεηνδπηηθήο πιεπξάο ηνπ νρπξψκαηνο, ην νπνίν έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή 

θαζίδεζε. ήκεξα ην πξφβιεκα πιένλ αληηκεησπηζζεί θαη νη κεζαησληθέο 

θαηαζθεπέο έρνπλ απνρσκαησζεί. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ αξραίνπ αγσγνχ θάησ απφ ην ηείρνο ηεο 

«γιψζζαο» ηεο Ωβέξλεο γηα ηελ εθβνιή κεγάιεο πνζφηεηαο νκβξίσλ πδάησλ, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηεο πφιεο κέρξη ηε ζπκβνιή ησλ νδψλ 

Ηππνδάκνπ θαη Οξθέσο, ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ πξνκαρψλα ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ κε ρεηκαξξψδε ξνή, δεκηνχξγεζε κεγάιν πξφβιεκα ζηε πεξηνρή ηεο 

ηάθξνπ λνηηνδπηηθά ηεο πχιεο d’ Amboise ή ηνπ Πξσηνκαζηφξνπ. ην ζεκείν απηφ 

νινθιεξψζεθε ζχλδεζε ηεο απνξξνήο απηήο κε ηνλ κεγάιν απνρεηεπηηθφ αγσγφ ηνπ 

βνξεηνδπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ηάθξνπ. 

Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη δηαηαξαρζεί ε 

ηζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ ηνπ νρπξσκαηηθνχ 

ζπλφινπ είηα ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ επεκβάζεσλ είηε ιφγσ ηεο αλεπηζχκεηεο 

βιάζηεζεο, ε νπνία απνθξάζζεη ηηο νπέο εθξνήο ζηε βάζε ησλ πξνηεηρηζκάησλ. 

Γηάθνξεο άιιεο αηηίεο επίζεο, ζπληεινχλ ζηε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ζηα 

κπαδσκέλα ηκήκαηα ησλ πξνκαρψλσλ θαη ηα πξνρψκαηα, κε απνηέιεζκα ε αχμεζε 

ησλ πδξνζηαηηθψλ πηέζεσλ λα δεκηνπξγεί ζηαηηθά πξνβιήκαηα θαη ζπρλά 

θαηαξξεχζεηο ηκεκάησλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ηαθηηθά ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ηνπ κλεκεηαθνχ 

ζπλφινπ, απφ ηελ άπνςε ηεο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ, θαη λα απνθαζίζηαηαη  ε θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ σο άκεζν ζσζηηθφ κέζν γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ησλ 

θζνξψλ κε λέεο θαηαξξεχζεηο ησλ νρπξσκαηηθψλ θαηαζθεπψλ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

6.3 Κύξηα έξγα απνθαηάζηαζεο 

 

Όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη ε Μεζαησληθή πφιε ηεο Ρφδνπ είλαη κηα ηεξάζηηα 

έθηαζε 583 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ ζηελ νπνία θάπνηε αξηζκνχζε 30000 

θαηνίθνπο φκσο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πνιιέο θαη κεγάιεο θαηαζηξνθέο 

πνπ βξήθαλ ην λεζί φια ηα θηίζκαηα ρξεηαδφληνπζαλ αλαζηήισζε ή απνθαηάζηαζε 

έηζη ζε απηφ ην θεθάιαην παξαζέηνπκε ηα θχξηα έξγα απνθαηάζηαζεο πνπ έγηλαλ ηα 

νπνία κάιηζηα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά θαη ησλ ππνινίπσλ θαζψο βαζίζηεθαλ ζηελ 

ίδηα ινγηθή θαη ηήξεζαλ ηηο ίδηεο αξρέο. 

 

6.3.1 Μερκέη Αγά Σδακί 

 

 Σα πεξηζζφηεξα ηεκέλε ηεο Διιάδαο αθνινπζνχλ ηνλ ίδην απιφ ηχπν, κε ηε 

κεγάιε ηεηξάγσλε αίζνπζα, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ηξνχιν θαη κε αλνηθηή ζηνά 

ζηελ πξφζνςε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηππνινγία είρε αλαπηπρζεί ζηελ Πξνχζα θαη 

ζρεηίδεηαη κε πεξζηθά πξφηππα θαη κε ηε βπδαληηλή λανδνκία. 

Αξθεηά απφ ηα ηεκέλε ηεο Ρφδνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ κεηαηξνπέο 

ειιεληθψλ ή δπηηθψλ εθθιεζηψλ. Ωο επί ην πιείζηνλ, ηα αλεγεηξφκελα πξνζεγγίδνπλ 

εμ αξρήο ην πξφηππν ηεο Πξνχζαο ζηελ απιή κνξθή ηνπ, ρσξίο φκσο λα 

αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, παξά κφλν εθείλνλ ηνπ ΝΑ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Οη θαηφςεηο είλαη ζπλήζσο ηεηξάγσλεο θαη θαιχπηνληαη κε 

εκηζθαηξηθνχο ζφινπο. Οη κηλαξέδεο είλαη ιίζηλνη, θπθιηθήο δηαηνκήο κε ηεηξάγσλε 

ή πνιπγσληθή θάηνςε. 

Δμαίξεζε ηνπ κνληέινπ ηεο Πξνχζαο απνηειεί ην ηέκελνο Μερκέη Αγά, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε εμέρνπζα ζέζε ζηελ νδφ σθξάηνπο, ζηνλ α’ φξνθν θηίζκαηνο, 

ηνπ νπνίνπ πξνυπήξρε ηνπ ηεκέλνπο. ηνλ φξνθν νδεγεί  κηα πέηξηλε θιίκαθα απφ 

ηελ απιή, πνπ θαηαιήγεη ζην πιαηχζθαιν ηεο εηζφδνπ, ην νπνίν θαιππηφηαλ κε 

μχιηλν ζηέγαζηξν. Πάλσ ζε απηφ ππήξρε κηλαξέο, ν νπνίνο θαζαηξέζεθε πεξίπνπ ην 

1980. Ζ κηθξή απιή ηνπ ηζνγείνπ, απφ φπνπ γίλεηαη ε πξφζβαζε ζηνλ φξνθν, 

θηινμελεί κηα θξήλε, φπσο θαη ε φςε ηεο ζηνλ δξφκν θηινμελεί κία δεχηεξε θξήλε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 6.22 Σν ηδακί πξηλ ηηο εξγαζίεο Δηθφλα 6.23 Σν ηδακί κεηά ηηο εξγαζίεο 



125 
 

Ζ θάηνςε ηνπ νξφθνπ είλαη νξζνγσληθή θαη ρσξίδεηαη ζε δχν ρψξνπο: ηε 

ζάια πξνζεπρήο θαη ηνλ πξνζάιακν εηζφδνπ, πνπ φκσο είλαη θιεηζηφο ρψξνο ζε 

αληίζεζε κε ηα ζπλήζε ππαίζξηα ζηεγαζκέλα πξνζηψα ησλ ηδακηψλ ηεο Ρφδνπ. Οη 

δχν ρψξνη ρσξίδνληαη κε κεζνηνηρία θαη επηθνηλσλνχλ κε θεληξηθή πφξηα, 

πιαηζησκέλε απφ πιεπξηθά παξάζπξα κε ζεηξά θεγγηηψλ πάλσ απφ ηα θπξίσο 

αλνίγκαηα. ηνλ πξνζάιακν ππάξρεη κία κηθξή μχιηλε θιίκαθα, ε νπνία νδεγεί ζην 

παηάξη. 

Σν ηέκελνο θαηαζθεπάζηεθε ζηα εξείπηα θάπνηνπ θηίζκαηνο ην 1820. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή απηνχ θηίζηεθαλ ζην ηζφγεην ηνμνζηνηρίεο, πάρνπο 60εθ. κε μχιηλνπο 

ειθπζηήξεο, πνπ πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο ζνισηέο πξνυπάξρνπζεο αίζνπζεο θαη 

θέξνπλ ηνπο ηνίρνπο ηνπ νξφθνπ. Σν κεζνπάησκα είλαη μχιηλν θαη νη ηνίρνη ηνπ 

νξφθνπ είλαη απφ ιηζνδνκή, πάρνπο 20εθ., κε πέληε νξηδφληηεο μπινδεζηέο. Ζ μχιηλε 

ηεηξάξηρηε ζηέγε θαιχπηεηαη κε γαιιηθνχ ηχπνπ θεξακίδηα θαη πξνεμέρεη 

πεξηκεηξηθά ηνπ θηεξίνπ δεκηνπξγψληαο έλα πξνζηαηεπηηθφ ζηέγαζηξν 

δηαθνζκεκέλν κε μπιφγιππηεο θνξλίδεο. Έλα δεχηεξν ζηέγαζηξν κεηαμχ ησλ 

θεγγηηψλ θαη ησλ παξαζχξσλ ππνζηεξίδεηαη απφ ζθπξήιαηα ζηδεξέληα 

δηαθνζκεηηθά θνπξνχζηα. ηηο εμσηεξηθέο φςεηο  θαη ηνλ κεζφηνηρν κε ηνλ 

πξνζάιακν ππάξρνπλ δχν ζεηξέο αλνηγκάησλ, παξάζπξα θαη πφξηεο ρακειά θαη 

κνπζνπικαληθνχο ζχλζεηνπο νμπθφξπθνπο θεγγίηεο πην ςειά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σα ηδακί παξνπζίαδε πξνβιήκαηα ξσγκψλ θαη πγξαζίαο, ελψ πνιιά μχιηλα 

ηκήκαηα θαη επηρξίζκαηα είραλ δηαβξσζεί. Οη εξγαζίεο θαζαίξεζεο ησλ 

επηρξηζκάησλ έθεξαλ ζην θσο δηπιάζην αξηζκφ παξαζχξσλ θαη θεγγηηψλ. ηε 

βφξεηα γσλία ηνπ ζηεγαζκέλνπ πξνζαιάκνπ άλνηγε κηα πφξηα, πνπ νδήγεζε ζε 

κηθξφ κπαιθφλη, ην νπνίν ζα ρξεζίκεπε πηζαλφλ σο κηλαξέο. ήκεξα ζψδεηαη ζηελ 

φςε πέηξηλν δηαθνζκεηηθφ θνπξνχζη, ζην νπνίν ζηεξηδφηαλ πηζαλφηαηα ν εμψζηεο. 

χκθσλα κε ηελ πξψηε επηγξαθή, ην ηδακί θηίζηεθε ην 1820 θαη, έπεηηα απφ δεκηέο 

πνπ ππέζηε ζηε βφξεηα γσλία ηνπ, επηζθεπάζηεθε θαη εληζρχζεθε ζηε ζεκεξηλή ηνπ 

κνξθή ην 1875, ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε επηγξαθή. Καηά ηελ επηζθεπή απηή 

6.24 Δζσηεξηθή άπνςε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 
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ηξνπνπνηήζεθαλ φζα εμσηεξηθά παξάζπξα δελ είραλ θξαρζεί, ςειψλνληαο θαηά 

κηζφ κέηξν θαη δεκηνπξγψληαο έλαλ νξζνγψλην θεγγίηε, ζχκθσλα κε ην λενθιαζηθφ 

χθνο ηεο επνρήο. Σελ ίδηα πεξίνδν εληάρζεθε ζηελ θεληξηθή εηζφδνπ ηνπ νξφθνπ κε 

ηνλ κηλαξέ θαη ν μχιηλνο εμψζηεο. Ο κηλαξέο είρε πεξηζηξεθφκελε εζσηεξηθή 

ζθάια, πνπ θαηέιεγε ζε νθηαγσληθφ εμψζηε κε παξάζπξα θαη θαιπκκέλν κε μχιηλε 

ζηέγε, ε νπνία πξνζηαηεπφηαλ απφ κνιχβδηλα θχιια. Ζ πξφζβαζε ζε απηφλ γίλεηαη 

απφ μχιηλε ζθάια ζηνλ πξνζάιακν, πνπ νδεγεί ζε μχιηλν δηάδξνκν ζην παηάξη θαη 

ζηνλ κηλαξέ. Μεηά απφ απνζάζξσζε ηνπ μχιηλνπ κηλαξέ θαη ηνπ εμψζηε θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 θαη γηα απνθπγή θαηάξξεπζεο θαη αηπρεκάησλ πξνρψξεζε ε 

θαζαίξεζε ηνπ πξψηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παξάιιεια κε ηηο πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο, πξνρψξεζαλ νη κειέηεο 

απνηχπσζεο, αξρηηεθηνληθήο θαη ζηαηηθήο απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ζπληήξεζεο 

ησλ έξγσλ ηέρλεο.  Σν 2003 μεθίλεζαλ ζπζηεκαηηθέο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη 

ζπληήξεζεο, νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ ην 2004 θαη πεξηειάκβαλαλ αξρηθά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ησλ ιηζνδνκψλ κε ηηο μπινδεζηέο. 

πκπιεξψζεθαλ νη ζαζξνί ιίζνη θαη αξκνινγήζεθαλ πξνζεθηηθά φιεο νη ιηζνδνκέο 

κε εηδηθήο ζχλζεζεο αζβεζηνθνλίακα. Αληηθαηαζηάζεθαλ ηα ζαζξά ηκήκαηα ησλ 

μπινδεζηψλ θαη ζπληεξήζεθαλ ηα πγηή πνπ εληζρχζεθαλ κε ιάκεο ηηηαλίνπ.  

Αθαηξέζεθαλ, ζπληεξήζεθαλ, απνθαηαζηήζεθαλ θαη επαλαηνπνζεηήζεθαλ φια ηα 

παξάζπξα ηνπ νξφθνπ θαη νη θεγγίηεο κε ρξσκαηηζηά παινζηάζηα. Σν ελαπνκέλνλ 

Δηθφλα 6.25 Δζσηεξηθή άπνςε κεηά ηηο εξγαζίεο 
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ηκήκα ηνπ μχιηλνπ ζηεγάζηξνπ, ην νπνίν είρε ππνζηεί αξθεηέο θζνξέο, θαζαηξέζεθε 

θαη απνθαηαζηάζεθε κε ηε ζπληήξεζε φισλ ησλ κεηαιιηθψλ δηαθνζκεηηθψλ 

ζηνηρείσλ.  

 Με ηελ αθαίξεζε ησλ θεξακηδηψλ θαη φζσλ μχισλ ήηαλ απνζαζξσκέλα 

απνθαηαζηάζεθε ε μχιηλε ζηέγε, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θαζαξίζηεθε θαη δέρηεθε 

απεληνκσηηθφ δηάιπκα. Δληζρχζεθε ν θέξνληαο νξγαληζκφο ηεο, πνπ απνηειείηαη 

απφ ζχλζεηε θαηαζθεπή νξηδφληησλ θαη θεθιηκέλσλ δνθψλ, ζπλδπαζκέλσλ κεηαμχ 

ηνπο κε θαηαθφξπθα μχια. Σα νξηδφληηα δνθάξηα πνπ παξνπζίαδαλ έληνλν βέινο 

θάκςεο αλαξηήζεθαλ κε κεηαιιηθά αγθχξηα ζε θαίξηα ζεκεία θαη απφ ηηο θνξπθέο 

ηεο ζηέγεο, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζην λα επαλέιζεη θαηά ηα 2/3 ε επζπγξάκκηζε 

ησλ δνθαξηψλ θαη ησλ ηαβαληψλ. Σέινο φιε ε ζηέγε θαιχθζεθε κε ηεγίδεο, θχιια 

θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο, αζθαιηφπαλα, κηθξφηεξεο ηεγίδεο, ζεξκνκνλσηηθά θχιια 

θαη γαιιηθνχ ηχπνπ θεξακίδηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ εζσηεξηθψλ επηρξηζκάησλ απφ 

αζβεζηνθνλίακα θαη ε δηακφξθσζε ησλ παιηψλ θξαγκέλσλ αλνηγκάησλ κε εζνρή 

ζην ζνβά επηηξέπνπλ ζηνλ ζεαηή ηελ αλαγλψξηζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ αξρηθνχ 

ηδακηνχ. Καζαξίζηεθαλ θαη ζπληεξήζεθαλ ηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα ησλ 

παξαζχξσλ, ηεο ζθάιαο θαη ηνπ καληξφηνηρνπ ηεο απιήο , θαζψο θαη ηα μχιηλα ηνπ 

εμψζηε ηεο εηζφδνπ ησλ παηαξηψλ θαη ηνπ γπλαηθσλίηε, ελψ απνθαηαζηάζεθε θαη ην 

βνηζαισηφ δάπεδν ηεο απιήο. 

 Μεηά ηελ δεηγκαηνιεπηηθή απνθάιπςε ηνπ απζεληηθνχ ρξσκαηηζκνχ ζηηο 

νξνθέο, ην κηκπάξ θαη ηνλ εμψζηε, ζπληεξήζεθαλ ηα μχιηλα ζηνηρεία ηνπ ηδακηνχ. Ζ 

πνιπρξσκία ησλ ηαβαληψλ απνθαιχθζεθε κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

Δηθφλα 6.26 Δλίζρπζε ηεο ζηέγεο 
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γθξίδνπ ζηξψκαηνο απφ ιαδνκπνγηά θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπο αλαδεηθλχεη ηελ 

αξρηθή ηνπο κνξθή. Παξάιιεια επηζθεπάζηεθε ε πεξηκεηξηθή εζσηεξηθή θνξλίδα 

απφ κπαγδαηί θαη ζπληεξήζεθαλ ηα θνξεηά αληηθείκελα ηνπ κλεκείνπ(θεξνπήγηα, 

θσηηζηηθά).  

 Ο μχιηλνο κηλαξέο θαη ην μχιηλν ζηέγαζηξν αληηθαηαζηάζεθαλ κεηά ηελ 

πξνζεθηηθή έξεπλα ηεο ηερληθήο ηεο θαηαζθεπήο. Ο κηλαξέο θαηαζθεπάζηεθε ζε 

μπινπξγείν ζε δχν κέξε, ηνλ θνξκφ θαη ην ζηεγαζκέλν κπαιθφλη, θαη ηνπνζεηήζεθε 

επί ηφπνπ κε γεξαλφ θαη ζηεξεψζεθε πάλσ ζην μχιηλν ζηέγαζηξν ηνπ εμψζηε ηεο 

εηζφδνπ, ηηο μπινδεζηέο ηνπ ηνίρνπ ηεο φςεο θαη ηε ζηέγε. Σέινο, ζπληεξήζεθε θαη 

επαλαηνπνζεηήζεθε ζηελ θνξπθή ηνπ ην ζσδφκελν ράιθηλν δηαθνζκεηηθφ 

κηζνθέγγαξν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.27 Σέκελνο Μερκέη Αγά – Πξφηαζε απνθαηάζηαζεο 



129 
 

6.3.2. νπιεϊκάλ Σδακί 

 

Σν Σέκελνο νπιετκάλ ή νπιετκαληγηέ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ 

ζηνλ νπνίν θαηαιήγεη ε νδφο σθξάηνπο, ν πην εκπνξηθφο δξφκνο ηεο Ρφδνπ θαη ην 

θέληξν ηνπ εκπνξίνπ απφ ηελ αξραία επνρή. Ζ πξνέθηαζε ηεο ζηξέθεη λφηηα – 

λνηηνδπηηθά, πεξλψληαο πίζσ απφ ην ηδακί. Με ηε ζέζε απηή επηηπγράλεηαη ε 

κλεκεηαθφηεηα, πνπ είλαη πάληα ν ζηφρνο ηεο νζσκαληθήο αξρηηεθηνληθήο. Γεζπφδεη 

ζηελ άθξε ελφο επξχρσξνπ θήπνπ θαη είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά κλεκεία ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο ζηε Ρφδν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σν θηήξην είλαη απιφ ζε θάηνςε, φπσο άιισζηε φια ηα νζσκαληθά ηδακηά, 

πεξηιακβάλνληαο ηξεηο ρψξνπο ζε παξάηαμε θαη δχν δηαδνρηθά πξνζηψα. Ο θχξηνο 

ρψξνο πξνζεπρήο είλαη ηεηξάγσλεο θάηνςεο, κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 10,10 Υ 

10,10 κ. θαη θαιχπηεηαη κε ηξνχιν.  Αλαηνιηθά θαη δπηηθά έρνπλ πξνζηεζεί δχν 

κηθξφηεξνη πιάγηνη ρψξνη, επίζεο ηεηξάγσλνη κε ηξνχιν, κε δηαζηάζεηο 7,60Υ7,60 κ.  

 

Δηθφλα 6.28 Βφξεηα άπνςε ηνπ νπιετκάλ Σδακί κεηά ηηο εξγαζίεο 
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 χκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ην ηδακί απηφ είλαη ην ίδην κε εθείλν πνπ 

θαηαζθεχαζε ν νπιετκάλ ν Μεγαινπξεπήο κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Ρφδνπ ην 1523 

ζηε ζέζε ηεο εθθιεζίαο ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ. Ζ κεγάιε θαηαζηξνθή πνπ 

πξνθάιεζε ε έθξεμε απφ έλαλ θεξαπλφ ην 1856 ζηελ μεραζκέλε ππξηηηδαπνζήθε 

ηνπ θακπαλαξηνχ ηνπ δηπιαλνχ θαζνιηθνχ ηνπ Σάγκαηνο ησλ Ηππνηψλ ηνπ Αγίνπ 

Ησάλλε, θαζψο θαη νη κεγάινη ζεηζκνί ηεο ίδηαο ρξνληάο θαη ην π1863 πξνθάιεζαλ 

εθηεηακέλεο δεκηέο θαη θαηά πηζαλφηεηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κηλαξέ. Έηζη 

αλαθαηαζθεπάζηεθε ν ηειεπηαίνο, αιιά κε δχν κπαιθφληα, πξνζηέζεθε ην μχιηλν 

πξνζηψν, επηζθεπάζηεθε ην ηδακί. Ο ίδηνο ν κηλαξέο αλαθαηαζθεπάζηεθε ηελ 

πεξίνδν ηεο Ηηαινθξαηίαο, κεηά ηνλ κεγάιν ζεηζκφ ηεο Ρφδνπ ην 1928, ελψ εξγαζίεο 

ελίζρπζεο ηνπ άλσ ηκήκαηνο έγηλαλ κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ απφ ηνπο ζεηζκνχο 

ηνπ 1956-7. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1980 ν κηλαξέο παξνπζίαζε  έληνλε απφθιηζε 

θαη ζηηο 15/12.1987 θαηέξξεπζαλ ηκήκαηα ηνπ άλσ κπαιθνληνχ ηνπ. ηηο αξρέο ηνπ 

1988 νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ηεο Ρφδνπ, αθνχ ηνλ ηεθκεξίσζαλ κε θσηνγξακκεηξηθή 

κέζνδν, πξνρψξεζαλ επεηγφλησο ζηε ζπζηεκαηηθή θαζαίξεζε ηνπ, γηα λα 

απνηξέςνπλ θηλδχλνπο γηα πεξηζζφηεξεο δεκηέο. Έθηνηε πξνρψξεζε ε αξρηηεθηνληθή 

θαη ε ζηαηηθή κειέηε αλαθαηαζθεπήο ηνπ κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηδξχκαηνο Αγά 

Υαλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη 

δηακφξθσζεο  ηεο φκνξεο βπδαληηλήο νρχξσζεο ηνπ λφηηνπ ηείρνπο ηνπ Κνιιάθηνπ, 

κε κεηαθνξά, ην 1996-96, ηεο αλαηνιηθήο ηεηξφθηηζηεο απιφζπξαο λνηηφηεξα γηα 

ηελ αλάδεημε ηεο πξψηεο. Σελ πεξίνδν εθείλε ην ηδακί παξνπζίαδε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κηλαξέ θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ κνιπβηψλ 

Δηθφλα 6.29 Αλαθαηαζθεπή ηνπ κηλαξέ θαηά 

ηελ Ηηαινθξαηία 

Δηθφλα 6.30 Καζαίξεζε ζθαισζηάο θαη 

αλάδεημε κηλαξέ έπεηηα απφ πξφζθαηεο 

επεκβάζεηο ζπληήξεζεο 
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ησλ ηξνχισλ. ηηο ηνηρνπνηίεο εκθαλίδνληαλ πξνβιήκαηα κηθξψλ ξσγκψλ, νη 

επηηνίρηεο δσγξαθηθέο, νη δηαθνζκήζεηο παξνπζίαδαλ δηαβξψζεηο, ελψ ηα 

μπιφγιππηα κέξε είραλ αιινησζεί κε επηδσγξαθίζεηο απφ λεφηεξεο κπνγηέο. Σν 

μχιηλν πξνζηψν βξηζθφηαλ ζε πιήξε απνζάζξσζε θαη ηκεκαηηθή θαηάξξεπζε, ελψ 

ε θξήλε παξνπζίαδε πξνβιήκαηα θαζίδεζεο, ξσγκέο θαη δηάβξσζε. Ωο εθ ηνχηνπ, 

απφ ην 1998 κέρξη ην 2005, πξνρψξεζαλ νη εξγαζίεο θαη νινθιεξψζεθε ε 

απνθαηάζηαζε, ε ζπληήξεζε θαη ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ 

κλεκεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Σεκέλνπο νπιετκάλ απφ ην ηερληθφ γξαθείν ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ ζηα Μλεκεία ηεο Μεζαησληθήο Πφιεο ηεο 

Ρφδνπ. Αξρηθά αληηθαηαζηάζεθαλ ηα θαηεζηξακκέλα κνιχβηα ησλ ζφισλ κε 

παξαδνζηαθέο ηερληθέο, νη νπνίεο έγηλαλ γλσζηέο απφ ηερλίηεο ηνπ Αγίνπ Όξνπο. 

Δπηζθεπάζηεθαλ κε ηνπηθέο παξαδνζηαθέο ηερληθέο ηα εμσηεξηθά επηρξίζκαηα απφ 

θνπξαζάλη. Σν ηδακί ρξσκαηίζηεθε κε αζβεζηνρξψκαηα ζηηο παιηέο ηνπ 

απνρξψζεηο, ηνπ θεξακηδηνχ, ηνπ άζπξνπ θαη ηνπ ζθνχξνπ θφθθηλνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζηαηεπζεί ην ίδην θαη νη δηαθνζκήζεηο ηνπ απφ ηε δηάβξσζε εμαηηίαο ηεο 

πγξαζίαο. 

 πλερίζηεθαλ θαη νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ηεκέλνπο, θαζψο θαη νη κειέηεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο 

ζηαηηθήο απνθαηάζηαζεο, δνθηκψλ θαζαξηζκνχ θαη απνθάιπςεο ησλ 

δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην ΚΑ. Δπηζθεπέο έγηλαλ ζην ηδακί, 

απνθαηαζηάζεθε ην μχιηλν πξνζηψν, ζπληεξήζεθαλ νη ηνηρνγξαθίεο, νη γχςηλεο 

δηαθνζκήζεηο, ηα μπιφγιππηα κέξε, ηα καξκάξηλα αξρηηεθηνληθά κέιε θαη ηα 

κεηαιιηθά ζηνηρεία, αλαδείρζεθε ην καξκάξηλν αλαγελλεζηαθφ ζχξσκα, 

αλαζηειψζεθε ε θξήλε θαη ν κηλαξέο θαη δηακνξθψζεθε ε απιή. Οη εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ηεκέλνπο νινθιεξψζεθαλ ζην δηάζηεκα απφ ηελ αξρή ηεο 

άλνημεο ηνπ 2002 έσο ην ηέινο ηεο άλνημεο ηνπ 2005. 

 Δγθαηαζηάζεθαλ αξρηθά ζην θεληξηθφ ηκήκα θαη ηνπο πιατλνχο ρψξνπο  θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζην πξνζηψν ηνπ ηδακηνχ κεηαιιηθά ηθξηψκαηα θαη μχιηλεο επηθάλεηεο 

εξγαζίαο κε απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πξνεγήζεθαλ νη δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη αθνινχζεζαλ νη επηζθεπέο ησλ ξσγκψλ 

θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Δπηζθεπάζζεθαλ ηα γείζα, ην ζεκείν 

αλάξηεζεο ηνπ θεληξηθνχ πνιπειαίνπ θαη νη ξσγκέο, κε αληηθαηάζηαζε ησλ ζαζξψλ 

ιίζσλ, ζπξξαθή θαη ελέκαηα εζσηεξηθά ζηνπο ηξεηο ηξνχινπο θαη ηηο ιηζνδνκέο, 

θαζψο θαη ζην πξνζηψν κε ηνπο επηά ηξνπιίζθνπο θαη ηε βφξεηα φςε ηνπ ηδακηνχ. 

Οη ηξνχινη θαη ηα γείζα ηνπο, νη αληίζηνηρνη ηνπ πξνζηψνπ, ηα παξάζπξα, ηα 

ζπξψκαηα, ην κηρξάκπ θαη νη ηνίρνη ζε χςνο 0,60κ. απφ ην δάπεδν έθεξαλ 

δσγξαθηθή δηαθφζκεζε. Όιεο νη κεηαγελέζηεξεο επεκβάζεηο αθνινχζεζαλ ην 

αξρηθφ πξφηππν θαη νη επηθάλεηεο επηδσγξαθίζηεθαλ κε ηα ίδηα ζέκαηα. 

Αθνινχζεζαλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο φισλ ησλ δηαθνζκήζεσλ, αθνχ αθαηξέζεθαλ 

απφ ηνπο ηνίρνπο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ ηδακηνχ νη λεφηεξεο επηζηξψζεηο 

αζβεζηεπηρξηζκάησλ κε κεραληθά κέζα. Ο θεληξηθφο ηξνχινο δηαθνζκείηαη κε 

δηάζπαξηα δσγξαθηθά ρξπζά αζηέξηα θαη δχν ζεηξέο αλάγιπθσλ γχςηλσλ ρξπζψλ 

αζηέξσλ. Όινη νη ηειεπηαίνη παξνπζίαδαλ απψιεηεο θαη ξεγκαηψζεηο, θπξίσο ιφγσ 

ηεο δηάβξσζεο ηνπ κεηαιιηθνχ νπιηζκνχ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο. Αθαηξέζεθαλ νη 

δηαβξσκέλνη ζχλδεζκνη θαη ηνπνζεηήζεθαλ λένη απφ αλνμείδσην ράιπβα. Λήθζεθαλ 

εθκαγεία ησλ αζηέξσλ απφ ζπλζεηηθή ξεηίλε, θαηαζθεπάζζεθαλ λένη απφ γχςν θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο ζέζεηο ησλ απνιεζζέλησλ. Σν θέληξν απηνχ ηνπ ηξνχινπ 

θνζκεί επίζεο αθηηλσηή ρξπζή ξνδέηα, ζηελ νπνία κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 
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θιεηδηνχ ηνπ ηξνχινπ θαη ηνπ θξίθνπ ηνπ πνιπειαίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

επεκβάζεηο αθαίξεζεο ησλ επηδσγξαθίζεσλ θαη ρξσκαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Μεηά 

ηε κφλσζε ησλ ηξνχισλ κε κνιχβηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επεκβάζεηο ζηεξεψζεηο 

ηεο δσγξαθηθήο θαη αηζζεηηθήο απνθαηάζηαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σα παξάζπξα, νη θεγγίηεο θαη ην «κηρξάκπ» πεξηθιείνληαη απφ γχςηλα 

δηαθνζκεηηθά θπηηθά ζέκαηα, πνπ είραλ απνζαξζξσζεί, ελψ φιεο νη ζηέςεηο ησλ 

παξαζχξσλ ηνπ ηζνγείνπ είραλ επηρξσκαηηζζεί. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηεξέσζε ησλ 

ζσδφκελσλ ηκεκάησλ κε αξαηφ δηάιπκα αθξπιηθήο ξεηίλεο, έγηλαλ ζπκπιεξψζεηο 

κε γχςν, πάξζεθαλ εθκαγεία θαη απνθαηαζηάζεθαλ ηα απνιεζζέληα ηκήκαηα. Οη 

επεκβάζεηο νινθιεξψζεθαλ κε ηελ αθαίξεζε ησλ ππεξθείκελσλ ρξσκαηηθψλ 

ζηξσκάησλ θαη ηε ρξσκαηηθή απνθαηάζηαζε. 

 Οη μχιηλεο θαηαζθεπέο θαη ηα μπιφγιππηα δηαθνζκεηηθά ηκήκαηα ηνπ 

ηδακηνχ πεξηιακβάλνπλ ην «κηκπάξ»(άκβσλαο γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ θνξαλίνπ) θαη 

ηνλ γπλαηθσλίηε ζην βφξεην ηνίρν. Μεηά ηελ δηεξεχλεζε ησλ ρξσκαηηθψλ 

ζηξσκάησλ, ηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηερληθψλ θαη κέζσλ επεκβαηηθήο 

ζπληήξεζεο, ηε κειέηε θαηάζηαζεο ησλ ρξσκαηηθψλ ζηξσκάησλ θαη ηνπ μχιηλνπ 

θνξέα, θαζψο θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηνπ δηαθφζκνπ, έγηλαλ 

επεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη νινθιεξψζεθε ε αηζζεηηθή απνθαηάζηαζε ησλ 

έγρξσκσλ δηαθνζκήζεσλ. Σα ρξψκαηα απνθαηαζηάζεθαλ κφλν ζε ζέζεηο απσιεηψλ, 

νη νπνίεο δηέθνπηαλ ηε ρξσκαηηθή θαη ζρεδηαζηηθή ζπλέρεηα. Ζ επέκβαζε  

πεξηνξίζηεθε ζην ειάρηζην. Υξεζηκνπνηήζεθαλ αλφξγαλεο ρξσζηηθέο κε θνξέα 

αξαηφ δηάιπκα αθξπιηθήο ξεηίλεο. Γελ εθαξκφζηεθε βεξλίθη επηθάιπςεο, εθφζνλ 

δελ πηζηνπνηήζεθε ε χπαξμε ηνπ ζηα αξρηθά ρξσκαηηθά ζηξψκαηα.   

 

 

 Δπηζθεπάζηεθαλ, ζπληεξήζεθαλ θαη εληζρχζεθαλ κε αλνμείδσην ράιπβα νη 

ζηδεξέληνη θαη ζθπξήιαηνη ειθπζηήξεο ηνπ πξνζηψνπ θαη νη αγθπξψζεηο ηνπο  ζηνπο 

ηνίρνπο κε αληηθαηάζηαζε ηεο κνιπβδνρφεζεο, φπνπ ρξεηάζηεθε. ηα θηνλφθξαλα 

ζε ηέζζεξηο απφ ηνπο νθηψ θίνλεο ηνπ πξνζηψνπ παξνπζηάδνληαλ ξσγκέο ιφγσ ησλ 

ζηδεξέλησλ ειθπζηήξσλ, ζηνπο νπνίνπ είρε ήδε γίλεη πξνζπάζεηα απφ παιηά λα 

ζπγθξαηεζνχλ κε ηε ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθηγθηήξσλ, πνπ φκσο ιφγσ νμείδσζεο 

δεκηνχξγεζαλ κεγαιχηεξν πξφβιεκα. Έηζη αθαηξέζεθαλ νη παιηνί ζθηγθηήξεο θαη 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε λένπο απφ αλνμείδσην ράιπβα. ε δχν απφ ηα θηνλφθξαλα 

ρξεηάζηεθε λα γίλεη ζπγθφιιεζε ησλ απνθνιιεκέλσλ ηκεκάησλ κε ρξήζε πνιηνχ 

ιεπθνχ ηζηκέληνπ θαη κεραληθή ελίζρπζε γφκθσλ κε ζπείξσκα απφ ξάβδνπο 

ηηηαλίνπ.  

Δηθφλα 6.31 Απνθαηάζηαζε θιεηδηνχ ηνπ 

θεληξηθνχ ηξνχινπ 

Δηθφλα 6.32 Ο θεληξηθφο ηξνχινο κεηά ηηο 

εξγαζίεο 
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ηελ επηθάλεηα ηνπ θεληξηθνχ ζπξψκαηνο έρεη εθαξκνζηεί εκηδηαθαλήο 

πξάζηλε ρξσζηηθή θαη βεξλίθη, ζηνπο ιίζνπο καχξνπ ρξψκαηνο θαη ιεπθφ επίρξηζκα 

θαη ζηνπο ζνιίηεο, νη νπνίνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θφθθηλν ιίζν, θφθθηλε 

ρξσζηηθή κε νξγαληθφ θνξέα, ελψ ζε κεγάιν κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπξψκαηνο 

έλα ιεπηφ ζηξψκα πξάζηλεο ρξσζηηθήο, πάρνπο πεξίπνπ 50κm. ε κεγάιν κέξνο ηεο 

επηθάλεηαο είρε εθαξκνζηεί βεξλίθη, ην νπνίν νμεηδψζεθε, πξνθαιψληαο νπηηθή 

αιινίσζε θαη θπζηθνρεκηθέο κεηαβνιέο. Ζ γχςηλε δηαθνζκεηηθή ζηέςε είρε ππνζηεί 

κεραληθέο θζνξέο θαη απψιεηεο. Οη επεκβάζεηο ζπληήξεζεο μεθίλεζαλ κε ηελ 

Δηθφλα 6.33 Σν μχιηλν παηάξη πξηλ ηηο εξγαζίεο 

Δηθφλα 6.34 Σν μχιηλν παηάξη κεηά ηηο εξγαζίεο 
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αθαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ κε κεραληθά κέζα, ψζηε λα ειέγρεηαη ην βάζνο θαη ε 

πνηφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ρεκηθφο θαζαξηζκφο κε επηζέκαηα 

αξγηιηθψλ θαη πδαηηθά δηαιχκαηα θαη ρξφλν εθαξκνγήο κέρξη 24 ψξεο. 

πληεξήζεθαλ ηα μχιηλα ζπξφθπιια, αθαηξέζεθαλ ηα ειαηνρξψκαηα κε ηα νπνία 

είραλ επηρξσκαηηζζεί, αληηθαηαζηάζεθαλ ηα ζαζξά μχιηλα ηκήκαηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηεξέσζε ηνπ μχινπ θαη εθαξκφζηεθε απεληνκσηηθφ δηάιπκα 

κε επάιεηςε θαη ελέκαηα ζηηο νπέο ησλ εληφκσλ θαη εθαξκφζηεθε βεξλίθη, γηα λα 

πξνζηαηεπζεί ε ζχξα.  

 Σν μχιηλν ζηέγαζηξν κε ηα θνιπκβεηά θνηιφθπξηα θεξακίδηα βπδαληηλνχ 

ηχπνπ, κεηά ηηο δεκηέο πνπ είρε ππνζηεί απφ ηελ πηψζε ηκεκάησλ ηνπ ζηεζαίνπ ηνπ 

κπαιθνληνχ ην 1987, είρε απνζαξζξσζεί ζε κεγάιν πνζνζηφ. Ζ μπιεία ηεο 

θαηαζθεπήο ήηαλ απφ «θαηξάλη», ελψ ρξεζηκνπνηήζεθε εθηφο απφ λέα μπιεία θαη 

«θαηξάλη» ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο. Σκήκα ησλ απζεληηθψλ κειψλ ηνπ μχιηλνπ 

ζηεγάζηξνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ, αθνχ πξψηα ζπληεξήζεθε 

θαη εληζρχζεθε.  Σαπηφρξνλα ζπκπιεξψζεθαλ ηα θζαξκέλα ηκήκαηα ηεο ζηέγεο θαη 

ζηεξεψζεθαλ ηα δηαηεξνχκελα μχιηλα κέξε ηνπ πξνζηεγάζκαηνο. Μεηά ηνλ έιεγρν 

ησλ καξκάξσλ ηεο εμέδξαο, ζηεξεψζεθαλ πάλσ ηεο ηα μχιηλα θνισλάθηα κε εηδηθέο 

κεηαιιηθέο δνθνζήθεο. Γηεξεπλήζεθαλ κε εμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ 

καξκάξηλσλ πιαθψλ ηνπ δαπέδνπ ησλ πξνζηψσλ γηα απνθάιπςε αξρηηεθηνληθψλ 

κειψλ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ. πλνιηθά βξέζεθαλ δχν καξκάξηλα αξρηηεθηνληθά 

κέιε θαη ηκήκα επηηχκβηαο πιάθαο ζε δεχηεξε ρξήζε. Έγηλε ε επηθεξάκσζε απφ 

θνηιφθπξηα θεξακίδηα βηδσηά, ελψ ηα αθξνθέξακα, φπσο θαη απηά ζε επαθή κε ηνπο 

ηνίρνπο, ζθξαγίζηεθαλ κε θνπξαζάλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απνθαηαζηάζεθε ε θξήλε ηεο απιήο, κεηά απφ ζπζηεκαηηθή  

 

Δηθφλα 6.35 Σα πξνζηψα κεηά ηηο εξγαζίεο 
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Απνζπλαξκνιφγεζε ηξηψλ απφ ηνπο νθηψ θίνλεο ηεο, πνπ είραλ κεηαθηλεζεί 

απφ ηελ θαηαθφξπθν. Τπνζηεξίρζεθαλ ηα ηφμα θαη αληηζηεξίρηεθε ε θξήλε 

πεξηκεηξηθά, ελψ εληζρχζεθε ε ζεκειίσζε ησλ θηφλσλ θαη ζπγθνιιήζεθαλ νη 

ξσγκέο ηνπ. Σα ζπαζκέλα ηκήκαηα ησλ θηνλφθξαλσλ αξρηθά ελψζεθαλ κε ξάβδνπο 

ηηηαλίνπ θαη θνλίακα απφ ιεπθφ ηζηκέλην θαη καξκαξφζθνλε θαη ζηε ζπλέρεηα 

επαλαηνπνζεηήζεθαλ ζηε ζέζε ηνπο. Απνθαηαζηάζεθαλ ηα ηφμα θαη 

αληηθαηαζηάζεθαλ φζνη ζνιίηεο, «καμηιάξηα» θαη θνξλίδεο είραλ ζπάζεη. Ο ηξνχινο, 

έπεηηα απφ επηζθεπή ησλ επηρξηζκάησλ ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα θαη ησλ 

θνπξαζαληψλ ζηελ εμσηεξηθή, βάθηεθε εμσηεξηθά ζηνπο αξρηθνχο ηνπ 

ρξσκαηηζκνχο(άζπξν θαη θφθθηλν). Έγηλαλ εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο 

ησλ κπξνχηδηλσλ θηγθιηδσκάησλ ησλ παξαζχξσλ ηνπ ηδακηνχ, θαζψο θαη ησλ 

ράιθηλσλ δαθηπιίσλ ησλ θηφλσλ ηνπ πξνζηψνπ θαη ηεο θξήλεο. Ζ απνθαηάζηαζε 

ηεο θξήλεο νινθιεξψζεθε κε ηνλ θαζαξηζκφ ησλ καξκάξηλσλ κειψλ ηεο.  

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο  απιήο ηαθηνπνηήζεθαλ ηα δηάζπαξηα αξρηηεθηνληθά 

κέιε, ζπληεξήζεθε ν καληξφηνηρνο θαη ε δπηηθή λενθιαζηθή απιφζπξα θαη 

επηζθεπάζζεθαλ νη δηάδξνκνη κε ηα βνηζαισηά θαη ηηο ηζηκεληνθνλίεο, θαζψο θαη νη 

ηνπαιέηεο ζηε βνξεηναλαηνιηθή γσλία. Απνθαηαζηάζεθαλ νη ρψξνη πγηεηλήο, ε 

πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε θαη ε απνρέηεπζε κε λέν βφζξν ζηελ απιή ηνπ ηδακηνχ. 

Φπηεχηεθε λέν πιαηάλη ζε αλάκλεζε ηνπ ηζηνξηθνχ, πνπ είρε μεξαζεί εδψ θαη 

αξθεηά ρξφληα, θαη ζπληεξήζεθε ν θήπνο ηνπ ηδακηνχ κε ηηο λεξαληδηέο, ηηο ιεκνληέο, 

ηηο κνπζκνπιηέο θαη ηα θππαξίζζηα, θαζψο θαη ηα παξηέξηα κε ηξηαληαθπιιηέο, 

ζάκλνπο θαη αξσκαηηθά θπηά. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηε λπθηεξηλή αλάδεημε ηνπ κλεκείνπ κε 

δηαθξηηηθφ θσηηζκφ ηνπ κηλαξέ, ηνπ πξνζηψνπ, ηεο θξήλεο θαη ηνπ ηδακηνχ. Οη 

ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηδακηνχ πεξηνξίζηεθαλ ζην 

ειάρηζην θαη ηνπνζεηήζεθαλ ππνδαπέδηα, αθήλνληαο κφλν ζε έλα ζεκείν έλαλ 

εκθαλή άζπξν ζσιήλα ζε απφθξπθν ζεκείν γηα ηνπο πνιπειαίνπο, νη νπνίνη καδί κε 

ηα ραιηά αληηθαηαζηάζεθαλ απφ λέα. Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ αλέδεημε θαη 

πξφζθεξε ζηνπο κνπζνπικάλνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο νινθιεξσκέλν ην ηδακί ηνπ 

νπιετκάλ. 

 

Δηθφλα 6.36 Ζ θξήλε κεηά ηηο επηζθεπέο 
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6.3.3 Παλαγία ηνπ Μπνύξγθνπ 

 

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα έληαμεο ζηε ζχγρξνλε δσή ηεο πφιεο πάλσ ζηα 

θιαζηθά θηήξηα είλαη ε δηακφξθσζε ησλ εξεηπίσλ ηεο εθθιεζίαο ηεο Παλαγίαο ηεο 

Μπνχξγθνπ σο θνηλφρξεζηνο ρψξνο εηδηθψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ειεχζεξνο 

πξνο ην θνηλφ. 

Σν ζπγθξφηεκα ηεο Παλαγίαο ηνπ Μπνχξγθνπ απνηεινχζε ηελ θαξδηά 

νκψλπκνπ ηδξχκαηνο κε θηήκαηα, ζπίηηα θαη λνζνθνκείν, δίπια ζηνλ «κεγάιν θήπν 

ηεο πιαηείαο», ην ζεκεξηλφ δεκνηηθφ πάξθν Αιραδέθ, πάλσ ζηνλ άμνλα ηεο 

ζεκεξηλήο κεζαησληθήο Αγνξάο ζηελ Άλσ Οβξηαθή ζπλνηθία ηνπ Μπνχξγθνπ ηεο 

Ρφδνπ. Υξνλνινγείηαη  ζην α’ κηζφ ηνπ 14
νπ

 αη. θαη θαηά ηνλ Bosio απνδίδεηαη ζηνλ 

Μεγάιν Μάγηζηξν Helion de Villeneuve (1319-1346). Ζ πξνζζήθε έμη ηαθηθψλ 

παξεθθιεζηψλ λφηηα θαη επηά αξθνζνιίσλ ζηνλ βφξεην ηνίρν ηεο εθθιεζίαο θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο Ηππνηνθξαηίαο θαλεξψλεη ηελ έληνλε παξνπζία ηεο Παλαγίαο ηνπ 

Μπνχξγθνπ ζηε δσή ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ. Σνλ 19
ν
 αη. θαη ηνλ 20

ν
 αη. ν ρψξνο ηεο 

εθθιεζίαο είρε πιεξσζεί απφ έμη θαηνηθίεο. Μεηά ηελ απαιινηξίσζε θαη θαζαίξεζε 

ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ηηαινθξαηίαο, απνθαηαζηάζεθε ε αλαηνιηθή πηέξπγα 

εζσηεξηθά θαη ζηεξεψζεθαλ ηα εξείπηα βάζεη ηεο κειέηεο ηνπ H. Balducci. Σν 1955 

δηαλνίρζεθε ε πχιε ηεο Παλαγηάο πξνο ην εκπνξηθφ ιηκάλη θαη ν δξφκνο πνπ ηε 

δηέζρηζε εγθάξζηα ηε κεηέηξεςε ζε «θνκκέλε εθθιεζία». Οη εξγαζίεο δηέιεπζεο ησλ 

ππφγεησλ δηθηχσλ ην 1994 νδήγεζαλ ζηελ αλαζθαθή, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

ελνπνίεζε ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο. ήκεξα, ε ειεχζεξε επίζθεςε ηεο εθθιεζίαο θαη 

ε δηνξγάλσζε εηδηθψλ κνπζηθψλ εθδειψζεσλ έρνπλ δψζεη ζηελ πεξηνρή λέα δσή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 6.37 Γηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ηα Δξείπηα ηεο Παλαγίαο ηνπ 

Μπνχξγθνπ 
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      Ζ Παλαγία ηνπ Μπνχξγθνπ απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηεο 

γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο. Ο αξρηθφο ηχπνο ηνπ λανχ ήηαλ ηξίθιηηε βαζηιηθή κε δχν 

ηνμνζηνηρίεο απφ ηέζζεξηο θνιψλεο, ζηεγαζκέλε κε γνηζηθά ζηαπξνζφιηα. Σν ηεξφ 

απνηεινχληαλ απφ ηξεηο πεληάπιεπξεο θφγρεο ζηεγαζκέλεο κε ζφινπο κε αθηηλσηέο 

λεπξψζεηο. Σν κεζαίν θιίηνο ήηαλ ςειφηεξν θαη θσηηδφηαλ απφ θεγγίηεο. Σα 

παξεθθιήζηα, απφ ηα νπνία ζε θαιή θαηάζηαζε δηαηεξνχληαη ην λνηηναλαηνιηθφ θαη 

ην λνηηνδπηηθφ, ήηαλ νξζνγψληα θαη θαιχπηνληαλ κε γνηζηθά ζηαπξνζφιηα. Ζ δπηηθή 

φςε είρε δχν ξνκβνεηδείο θαη έλαλ θπθιηθφ θεγγίηε, δχν νμπθφξπθεο θφγρεο θαη 

επηβιεηηθή νμπθφξπθε είζνδν, πνπ ηελ πιαηζίσλε πηζαλφηαηα γείζν κε αεησκαηηθή 

απφιεμε. Ζ θχξηα είζνδνο, νη νμπθφξπθεο θφγρεο θαη πηζαλφλ ν θπθιηθφο θεγγίηεο 

είραλ ζχλζεηεο δηαηνκέο. ηηο άιιεο φςεηο έθεξε ςειά νμπθφξπθα παξάζπξα. Σα 

αλαηνιηθά νμπθφξπθα παξάζπξα είραλ πην ζχλζεηεο δηαηνκέο, ελψ κνξθνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα παξάζπξα ησλ δχν ζσδφκελσλ παξεθθιεζηψλ θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ λνηηναλαηνιηθνχ, θαζψο θαη ε νη δχν κηθξέο θφγρεο ζην ίδην 

παξεθθιήζη. Ζ λφηηα είζνδνο ήηαλ επίζεο νμπθφξπθε ελψ ε κεηαγελέζηεξε βφξεηα 

ήηαλ νξζνγψληα. Οη φςεηο θαηέιεγαλ πξνο ηα άλσ ζε νμπθφξπθα ηφμα. Σα 

θηνλφθξαλα ησλ θηφλσλ είραλ ζχλζεηε θνηιφθπξηε δηαηνκή θαη επίθξαλα ησλ 

θπιηλδξηθψλ θηνλίζθσλ θπηηθή δηαθφζκεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.38  Όςε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηεο Παλαγίαο ηνπ Μπνχξγθνπ 
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 ην πιαίζην ηνπ Γ’ ΚΠ, ζπλερίζηεθαλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη 

ζπληήξεζεο ηκεκάησλ ησλ ιηζνδνκψλ ηεο εθθιεζίαο, νη νπνίεο είραλ έληνλα 

δηαβξσζεί ή αιινησζεί απφ κεηαγελέζηεξεο παξεκβάζεηο. ηηο εζσηεξηθέο φςεηο ηεο 

βφξεηαο θαη ηεο δπηηθήο πιεπξάο αληηθαηαζηάζεθαλ ζπνξαδηθά θζαξκέλνη ιίζνη θαη 

απνθαηαζηάζεθαλ κεηαγελέζηεξα αλνίγκαηα. Απφ ην δψκα θαη εληφο ηεο πξνο ηα 

δπηηθά ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο νινθιεξψζεθε ε απνθαηάζηαζε ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηεο 

δπηηθήο θχξηαο φςεο ηνπ λανχ κε ηα δχν νμπθφξπθα ηφμα ηεο ζηέςεο, πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζηα δπηηθά κέησπα ησλ ζηαπξνζνιίσλ ηνπ θεληξηθνχ θαη ηνπ λφηηνπ 

θιίηνπο. Έηζη απνθαηαζηάζεθαλ α)ην λφηην νμπθφξπθν παξάζπξν ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παξεθθιεζηνχ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ βξέζεθαλ ηνηρηζκέλα ζηε ιηζνδνκή, β) ηα 

δχν απζεληηθά νμπθφξπθα παξάζπξα ηνπ λνηηναλαηνιηθνχ παξεθθιεζηνχ, πνπ 

έθεξαλ ξσγκή ζην κέζνλ ηνπ ηφμνπ θαη είρε αιινηξησζεί ε ηξηθπιιφζρεκε 

δηαθφζκεζε ηνπο θαη γ) ε αλαηνιηθή φςε ηνπ ηεξνχ πάλσ απφ ην δψκα ηνπ 

γεηηνληθνχ ηζνγείνπ. Αθαηξέζεθαλ φιεο νη κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, απνθξάρζεθαλ θαη απνθαηαζηάζεθαλ ην βφξεην θαη ην 

βνξεηναλαηνιηθφ νμπθφξπθν παξάζπξν ηεο θεληξηθήο θφγρεο, πνπ είραλ 

αλαθαηαζθεπαζζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ηηαινθξαηίαο κε ιαλζαζκέλε ηνμσηή 

κνξθή, θαζψο θαη νη ιηζνδνκέο ηεο φςεο ηεο ίδηαο ηεο θφγρεο θαη ηεο 

βνξεηναλαηνιηθήο αληεξίδαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σέινο, έπεηηα απφ αλαζθαθηθή δηεξεχλεζε, απνθαηαζηάζεθε ην ζηεζαίν θαη 

ε κφλσζε κε θνπξαζάλη ηνπ δψκαηνο ηεο θεληξηθήο θφγρεο. Γηαπηζηψζεθε ε 

κεηαγελέζηεξε ρξήζε πήιηλσλ αγγείσλ κε ζθνπφ ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ αθηηλσηψλ ζνιίζθσλ. Πξνεγήζεθε ε αθαίξεζε ηξηπιήο 

ζηξψζεο, απνηεινχκελεο απφ ρνριάθη, ηζρπξφ θνπξαζάλη, πάρνπο 0,15κ., θαη κία 

ζηξψζε απφ κνιψκαηα. Ζ αλψηεξε ζηξψζε απφ ρνριάθη πξνζηέζεθε, φηαλ ρηίζηεθε 

Δηθφλα 6.39 Ζ Παλαγία ηνπ Μπνχξγθνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 
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πάλσ ζηελ θεληξηθή θφγρε ηνπ Ηεξνχ δψκα, ην νπνίν ιεηηνχξγεζε σο θαηνηθία θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Σα αγγεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη πέληε 

πηζάξηα, δχν αξαβηθνχ θαη ηξία ηζπαληθνχ ηχπνπ, πνπ ζψδνληαη ζρεδφλ αθέξαηα θαη 

θέξνπλ ίρλε θφθθηλεο βαθήο θαη ζθξαγίζκαηα ζηνλ ψκν. Αθνινχζεζε ζπγθφιιεζε, 

θαηαγξαθή θαη κεηαθνξά ηνπ θεξακηθνχ πιηθνχ ζηηο απνζήθεο ηεο Δθνξείαο. 

 Καζαηξέζεθαλ φιεο νη πξνζζήθεο πνπ θάιππηαλ ην άλσ ηκήκα ηνπ δψκαηνο 

ηεο βφξεηαο θφγρεο εμσηεξηθά θαη απνθαιχθζεθαλ φζα ζηνηρεία δηαηεξνχληαλ απφ 

ηελ απζεληηθή κνξθή ηεο κφλσζεο ηεο εθθιεζίαο.  

 Πξαγκαηνπνηήζεθε θαζαξηζκφο κε ρεκηθά κέζα ζηηο επηθάλεηεο φζσλ 

απζεληηθψλ ιηζνδνκψλ δηαηεξνχληαη ζην κλεκείν. Οινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο 

θαζαξηζκνχ φισλ ησλ εζσηεξηθψλ φςεσλ ησλ ιηζνδνκψλ θαη φζσλ απφ ηηο 

εμσηεξηθέο  είλαη εκθαλείο. Δηδηθφηεξα θαζαξίζηεθαλ νη θφγρεο ηνπ ηεξνχ, ν θίνλαο 

ηνπ θεληξηθνχ θιίηνπο, ε παξαζηάδα ηεο βφξεηαο ζχξαο, θαζψο θαη ηα ηφμα, ηα 

παξάζπξα θαη νη ζχξεο κε ρξήζε ςεγκαηνβνιήο. ε νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ κλεκείνπ 

απαηηήζεθε θαη ζηεξέσζε ησλ ιηζνδνκψλ. ηηο επηθάλεηεο ησλ ιηζνδνκψλ 

εθαξκφζηεθαλ βηνθηφλα, αθνχ πξψηα αθαηξέζεθαλ κεραληθά νη βηνινγηθέο 

αλαπηχμεηο. Μεραληθφο θαζαξηζκφο έγηλε θαη ζηα αξρηηεθηνληθά κέιε πνπ 

βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ κλεκείνπ. Αθαηξέζεθαλ ηα 

αζβεζηεπηρξίζκαηα ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θξαγκέλνπ θεγγίηε ηνπ δπηηθνχ 

ηνίρνπ πάλσ απφ ηελ θεληξηθή ζχξα θαη απνθαιχθζεθαλ έγρξσκεο δηαθνζκεηηθέο 

ηαηλίεο. Καζαξίζηεθε ην πιαθνζηξσκέλν δάπεδν κε ρεκηθέο νπζίεο θαη κεραληθά 

κέζα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Οινθιεξψζεθε θαη ππνβιήζεθε γηα έγθξηζε ζην ΚΑ ε νξηζηηθή κειέηε 

απνθαηάζηαζεο ηεο εθθιεζίαο ( κε ηελ αλαζηήισζε ελφο επηπιένλ θίνλα θαη ησλ 

φςεσλ  ηεο εθθιεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαιινηξίσζε ησλ φκνξσλ δπηηθψλ θαη 

ηεο αλαηνιηθήο ηδηνθηεζίαο), πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ζε κειινληηθά 

πξνγξάκκαηα. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ θαζεδξηθνχ λανχ ηεο Παλαγίαο ηνπ Μπνχξγθνπ 

βξαβεχηεθε ην 2006 κε ηηκεηηθή δηάθξηζε απφ ηε EYROPA NOSTRA. 

Δηθφλα 6.40 Καζαξηζκφο ησλ ιηζνδνκψλ κε 

ςεγκαηνβνιή 

Δηθφλα 6.41 Ζ θφγρε ηνπ δπηηθνχ 

αξθνζνιίνπ ηεο βφξεηαο πιεπξάο κεηά ηηο 

εξγαζίεο 
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6.3.4 Άγηνο Ιωάλλεο ηωλ Ιππνηώλ 

 

Ζ ζεκειίσζε ηνπ θνηλνβηαθνχ λανχ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε μεθίλεζε κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ ηππνηψλ ζηε Ρφδν ην 1310 ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ Κνιιάθηνπ 

θνληά ζην παιάηη ηνπ κεγάινπ Μαγίζηξνπ, πνπ ην 1314 ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά.  Οη 

ζξεζθεπηηθέο αιιά θαη πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηάγκαηνο (νη ζχλνδνη, ε 

εθινγή ηνπ κεγάινπ Μαγίζηξνπ) γίλνληαλ εθεί. Σα ηεξά ιείςαλα θαη ηα θεηκήιηα 

πνπ δηέζεηε ήηαλ παζίγλσζηα. Καηά ηελ ηππνηηθή πεξίνδν πξνζηέζεθαλ επηά, 

πηζαλψο ηαθηθά, παξεθθιήζηα θαη κε άκεζε ζρέζε θαηαζθεπάζζεθε επί κεγάινπ 

Μαγίζηξνπ Fluvian(1421-1437) ε canonica ε θαηνηθία ηνπ πξηφξε 

(πξσηνπξεζβχηεξνο) ηεο εθθιεζίαο Jean Morel. Μεηά ηελ παξάδνζε ηεο πφιεο 

ζηνπο Σνχξθνπο ην 1523 κεηαηξάπεθε ζην ζεκαληηθφηεξν κνπζνπικαληθφ ηέκελνο, 

ην κεγάιν ηδακί ηεο Ρφδνπ. Ζ εθθιεζία θαηαζηξάθεθε, φηαλ ην 1856 εμεξξάγε ε 

μεραζκέλε ππξηηηδαπνζήθε ζην θακπαλαξηφ απφ θεξαπλφ. Σν 1876, αξρηθά θαη ην 

1896, ηειηθά θηίζηεθε πάλσ ζηα ζπληξίκκηα ηνπ λανχ ην εληππσζηαθφ λενθιαζηθφ 

ζρνιείν. Σν 1932-34 ν P.Lojacono επηρείξεζε κεηά απφ αλαζθαθηθέο ηνκέο λα 

απνθαηαζηήζεη ην κλεκείν γξαθηθά. Μηα θαηνιίζζεζε ηνπ καληξφηνηρνπ ηνπ 

ζρνιείνπ ην 1989 νδήγεζε ζηε ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

αλάδεημε ηνπ ζε ειεχζεξα επηζθέςηκν αξραηνινγηθφ ρψξν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο θπξίσο λαφο ήηαλ ηξίθιηηε μπιφζηεγε βαζηιηθή κε δχν ηνμνζηνηρίεο θαη 

ηέζζεξηο θπιηλδξηθέο θνιψλεο. Δίρε εγθάξζην θιίηνο απνηεινχκελν απφ ηξία γνηζηθά 

ζηαπξνζφιηα, ελψ έλα ηέηαξην θαιχπηεη ην νξζνγψλην ηεξφ. Σν κεζαίν θιίηνο ήηαλ 

ππεξπςσκέλν, θσηηδφηαλ κε νμπθφξπθνπο θεγγίηεο βφξεηα θαη λφηηα θαη θπθιηθνχο 

αλαηνιηθά θαη δπηηθά θαη ζηεγαδφηαλ κε μχιηλε δίξηρηε ζηέγε θαη θεξακίδηα.  

Δζσηεξηθά ε μχιηλε εκηθπιηλδξηθή νξνθή δηαθνζκνχηαλ κε μπιφγιππηα θαη 

δσγξαθηζηά άζηξα. Σα πιάγηα θιίηε θαιχπηνληαλ απφ κνλφξηρηε μχιηλε ζηέγε.  

Απφ ηηο ηξεηο πχιεο ηνπ λανχ κεγαιχηεξε ήηαλ ε δπηηθή, νμπθφξπθε θαη 

πιαηζησκέλε απφ αεησκαηηθή δηαθφζκεζε κε γείζν, πνπ ζηελ θνξπθή έθεξε γιππηφ 

αλζέκην.  

Δηθφλα 6.42 ρέδην Όςεο ηνπ Αγ. Ησάλλε ησλ Ηππνηψλ 
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Ζ δπηηθή φςε ζπκπιεξσκέλε απφ ηνλ θπθιηθφ θεγγίηε θαη δχν κεγάια 

παξάζπξα, είρε ραξαθηεξηζηηθή ηξηγσληθή απφιεμε πξνο ηα άλσ. Ζ βφξεηα πχιε 

ήηαλ αλάινγε κε ηε δπηηθή αιιά κηθξφηεξε, ελψ ε λφηηα, νξζνγψληα κε ππέξζπξν 

πξέθη κνξθήο νξηδφληηνπ ηφμνπ, πξέπεη λα απνηεινχζε κεηαγελέζηεξε επέκβαζε.  Ο 

θπξίσο λαφο θσηηδφηαλ απφ ςειά νμπθφξπθα παξάζπξα, ελψ ην εγθάξζην θιίηνο θαη 

ην ηεξφ απφ δίινβα, πιαγηαζκέλα απφ νμπθφξπθα ηφμα ζχλζεηεο δηαηνκήο. Κάησ 

απφ ηελ θφγρε ηνπ ηεξνχ δηεξρφηαλ, ζε ρακειφηεξν επίπεδν ιφγσ ηεο δηακφξθσζεο 

ηνπ εδάθνπο, εγθάξζηα ζηνά επηθνηλσλίαο, ε νπνία ζπλέδεε ην βφξεην κε ην λφηην 

ηκήκα ηεο εθθιεζίαο. Ζ εθθιεζία είλαη γλσζηή κφλν απφ ηηο απεηθνλίζεηο ησλ 

πεξηεγεηψλ ηνπ 19
νπ

 αη. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαζθαθήο ηνπ θπξίσο λανχ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε 

θαη ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ηεθκεξίσζεο ηεο αλαζθαθήο θαη ηνπ λενθιαζηθνχ 

ζρνιείνπ, εθηειέζηεθαλ εξγαζίεο ζηεξέσζεο θαη ππνζεκειίσζεο ηεο πθηζηάκελεο 

ζεκειίσζεο βφξεηα θαη αλαηνιηθά ηνπ λανχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην πιαίζην ηνπ Γ’ ΚΠ, νινθιεξψζεθε ε κειέηε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

απνθαηάζηαζεο θαη ηεο πξφηαζεο δηακφξθσζεο, ελψ παξάιιεια δηακνξθψζεθε ε 

εθθιεζία θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηεο απφ ην 2004 έσο ην 2006.  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επαλεηιεκκέλνη θαζαξηζκνί ζηνλ ρψξν ηεο αλαζθαθήο ηνπ Αγ. 

Ησάλλε, ηνλ αχιεην ρψξν, ηηο αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ επξχηεξν πεξηβάιινληα 

ρψξν. Κιαδεχηεθαλ ηα δέληξα θαη θαζαξίζηεθαλ νη ρψξνη απφ ρφξηα, ζθνππίδηα θαη 

κπάδα, ηα νπνία καδί κε ην ιπφκελν θηίζκα απφ ηε λφηηα πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ, 

απνκαθξχλζεθαλ κε θνξηεγφ. Έγηλε αλαζθαθηθή έξεπλα ζην ρνιείν κε αθνξκή ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ζεκειίσλ ηνπ, πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

θηεξίνπ θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο αλαζθαθήο ηεο εθθιεζίαο, πάλσ ζηελ νπνία 

εδξάδεηαη. Οξγαλψζεθε εξγνηάμην ζην αίζξην, ηελ απιή θαη ηηο αίζνπζεο ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ιάμεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ ιίζσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο ζηεξεσηηθέο εξγαζίεο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο αλαζθαθήο. 

Γηακνξθψζεθε ξάκπα πξφζβαζεο ησλ νρεκάησλ ζηε δπηηθή απιή ηνπ ζρνιείνπ 

δπηηθά ηεο  εθθιεζίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγνηαμίνπ.  Γηακνξθψζεθαλ ζηαδηαθά 

μχιηλεο ξάκπεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζηνλ ρψξν ηεο εθθιεζίαο απφ ην 

Δηθφλα 6.43 Άπνςε ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εξγαζηψλ 

Δηθφλα 6.44 Άπνςε ρψξνπ κεηά ηηο εξγαζίεο 
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ζρνιείν θαη ηνπο πεξηκεηξηθνχο δξφκνπο. Μεηά ηα ζσζηηθά κέηξα κε ηε ζηεξέσζε 

ηεο βφξεηαο ζεκειίσζεο ησλ εξεηπίσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ ζπλέρεηα νη 

ζηεξεσηηθέο εξγαζίεο ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ ηεο εθθιεζίαο θαη ε δηακφξθσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ δαπέδνπ ηεο αλαζθαθήο. χκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, 

νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο ζηεξέσζεο θαη ζπκπιήξσζεο ηνπ πεξηκεηξηθνχ ηνίρνπ  

ησλ ζεκειίσλ θαη ηεο βάζεο ησλ ιηζνδνκψλ ηνπ θπξίσο λανχ κε κεγάινπο 

πειεθεηνχο πσξφιηζνπο, χςνπο 40-45εθ, κέρξη ιίγν πςειφηεξα απφ ην απζεληηθφ 

δάπεδν ηεο εθθιεζίαο, θαζψο θαη ε ζηεξέσζε κε κεξηθή απνθαηάζηαζε ηνπ 

θεληξηθνχ  ζφινπ ηεο ππφγεηαο θξχπηεο θάησ απφ ην εγθάξζην, ζε κνξθή εξεηπίνπ, 

θιίηνο. Ζ ζχλζεζε ησλ θνληακάησλ αθνινχζεζε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο. 

Οινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηεο λεφηεξεο νδνχ Παλαηηίνπ, 

πνπ θαηήξγεζε ηηο ππφγεηεο θξχπηεο θάησ απφ ην εγθάξζην θιίηνο θαη ηα 

παξεθθιήζηα ηνπ 19
νπ

 αη. Οη εξγαζίεο έγηλαλ ζχκθσλα κε ηελ λεφηεξε εγθεθξηκέλε 

νξηζηηθή κειέηε δηακφξθσζεο, πνπ είρε ιάβεη ππφςε ηα λεφηεξα ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο ζην ρψξν. Αθνχ αθαηξέζεθε ην νδφζηξσκα, νινθιεξψζεθε ε αλαζθαθή 

ζην πιάηνο ηνπ δξφκνπ, απνθαιχθζεθαλ νη ηνίρνη θαη ηκήκαηα δαπέδσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεθκεξηψζεθαλ κε ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο. Αθνινχζεζε ε εγθαηάζηαζε 

ησλ ππφγεησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ θαη 

ειεθηξηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ΓΔΤΑΡ θαη ΓΔΖ. Ζ 

δηακφξθσζε αλέδεημε ζην επίπεδν ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ζε θάηνςε ηα ζεκέιηα απφ 

ηηο ππφγεηεο θξχπηεο θαη ηα παξεθθιήζηα κε δηακφξθσζε ησλ πιηθψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηαζθεπάζηεθαλ απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη μχιηλν πάησκα ε βφξεηα θαη ε 

λφηηα ζθάια πξφζβαζεο ζην κλεκείν. Μπαδψζεθαλ ζπζηεκαηηθά ηα ηκήκαηα ηεο 

αλαζθαθήο πνπ δελ ζα κείλνπλ νξαηά, αθνχ νξηνζεηήζεθαλ κε απινχζηεξεο 

πσξνιηζνδνκέο ηα ηκήκαηα πνπ ζα παξακείλνπλ νξαηά ζηε βνξεηνδπηηθή θαη 

λνηηναλαηνιηθή γσλία. Παξάιιεια, ζηεξεψζεθαλ νη ιηζνδνκέο, πνπ είραλ 

πξνβιήκαηα, ησλ δχν ηαθψλ ηνπ δαπέδνπ ηεο εθθιεζίαο. Μεηά ηελ εθπφλεζε 

Δηθφλα 6.45 Δξγαζίεο δηακφξθσζεο ηεο νδνχ Παλαηηίνπ 
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εηδηθήο κειέηεο, πνπ εγθξίζεθε ην 2006, αλαζηειψζεθαλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

ηξίηεο δηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ, έλαο ζπαζκέλνο θίνλαο ηεο βφξεηαο  θηνλνζηνηρίαο, 

χςνπο 2,6κ. θαη έλαο κηθξφηεξνο ηεο λφηηαο, χςνπο 1,3κ. Αξρηηεθηνληθά κέιε ησλ  

θηφλσλ θαη ησλ θηνλφθξαλσλ εθηίζεληαη ζηνλ ρψξν ηεο αλαζθαθήο. Ζ δηακφξθσζε 

ηνπ δαπέδνπ κε παηεκέλν ρψκα θξίζεθε απφ ηελ επηηξνπή σο ε θαιχηεξε ιχζε 

κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ. Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

νινθιεξψζεθαλ κε ηελ θαηαζθεπή μχιηλνπ δηαδξφκνπ, πιάηνπο 1,20κ., ν νπνίνο 

ελψλεη ηε βφξεηα κε ηε λφηηα πξφζβαζε ηνπ λανχ θαη επηηξέπεη  ηελ πξφζβαζε θαη 

ηελ άκεζε ζέαζε ηνπ κλεκείνπ. Καηαζθεπάζηεθαλ ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο θαη έγηλε 

αλάδεημε ηνπ ρψξνπ ηνπ ειεχζεξα επηζθέςηκνπ γηα ην θνηλφ κλεκείνπ κε λπρηεξηλφ 

θσηηζκφ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ησλ Ηππνηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

θηήξην πνπ βξίζθεηαη βνξεηναλαηνιηθά ηεο αλαζθαθήο ηεο εθθιεζίαο θαη ζε επαθή 

κε ηελ ηππνηηθή ζηνά «Λφηδηα», έγηλαλ δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζην ηζφγεην, 

δηεμήρζεζαλ δνθηκαζηηθέο ηνκέο ζην λφηην ηκήκα ηεο ηζφγεηαο αίζνπζαο θαη ηε 

λνηηνδπηηθή εμσηεξηθή φςε ηνπ θηεξίνπ, απφ ηηο νπνίεο ήξζαλ ζην θσο ηκήκαηα ησλ 

ζεκειίσλ ηεο θφγρεο ηνπ ηεξνχ ηεο εθθιεζίαο, ηα ζεκέιηα ηνπ παξεθθιεζηνχ ηνπ 

θαζνιηθνχ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θαη παιηέο ιηζνδνκέο ηππνηηθνχ θηεξίνπ. ην ηζφγεην 

απηνχ ηνπ θηεξίνπ εθηειέζηεθαλ εξγαζίεο επηζθεπήο παξνπζίαζεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

λανχ κε καθέηα ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ θαη πξνβνιή εηδηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ 

ζεάκαηνο. Οη εξγαζίεο πεξηέιαβαλ ηηο θαζαίξεζε λεφηεξσλ ηνίρσλ απφ 

νπηνπιηλζνδνκέο θαη ησλ επηρξηζκάησλ ζηηο παιηέο ιηζνδνκέο, ηε δηακφξθσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ κε επηρξίζκαηα, λέεο ειεθηξνινγηθέο θαη κεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, θιηκαηηζκφ, ρψξνπο πγηεηλήο θαη επηζθεπή ησλ μχιηλσλ 

θνπθσκάησλ. Απνθαηαζηάζεθε ν βφξεηνο θαη ν δπηηθφο ηνίρνο ηνπ ηζφγεηνπ 

θηεξίνπ, πνπ ζε επαθή κε ηε ζηνά πνπ νδεγνχζε θάησ απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Ησάλλε πξνο ηε λφηηα πιεπξά ηεο . Δμσηεξηθά ηνπ ηζφγεηνπ ρψξνπ θαη ζηε λφηηα 

Δηθφλα 6.46 Άπνςε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο νδνχ Παλαηηίνπ κεηά ηηο 
εξγαζίεο 
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ζπλέρεηα ηεο ζηνάο έγηλε απνθαηάζηαζε ηκήκαηνο ηνπ παιηνχ δαπέδνπ, πνπ 

αλαζθάθεθε πξφζθαηα, κε βνηζαισηφ απφ κεγάια βφηζαια. 

Παξάιιεια νινθιεξψζεθε ε αξρηηεθηνληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ 

λενθιαζηθνχ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ε ζηαηηθή κειέηε απνθαηάζηαζεο λενθιαζηθνχ 

κνπζνπικαληθνχ ζρνιείνπ επί ηεο νδνχ Παλαηηίνπ ζηε κεζαησληθή πφιε ηεο Ρφδνπ. 

χκθσλα κε ηελ επηγξαθή «Μεδξεζέο ηνπ νπιετκάλ – 1923», πνπ ππάξρεη ζηελ 

αλαηνιηθή είζνδν, ην πξψην ζρνιείν θηίζηεθε ην 1876. Καηαζηξάθεθε απφ 

ππξθαγηά ή ζεηζκφ θαη μαλαθηίζηεθε ην 1898 αξθεηά κεγαιχηεξν, γηα λα θαιχςεη 

ηνλ απμεκέλν αξηζκφ ησλ καζεηψλ. Σν θηήξην απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

παξαδείγκαηα λενθιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηε Ρφδν θαη απφ ηηο φςεηο ηνπ 

εληππσζηαθφηεξεο είλαη ε αλαηνιηθή θαη ε δπηηθή, φπνπ θπξηαξρεί ε ζπκκεηξία. 

Ζ δπηηθή ηνπ πηέξπγα εληζρχζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κε εμσηεξηθά 

θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα αθαλή ζελάδ θαη εζσηεξηθέο νξηδφληηεο πιάθεο 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζην δάπεδν. Ωζηφζν νη επεκβάζεηο απηέο δελ ήηαλ 

αξθεηέο θαη ηα πξνβιήκαηα ζπλερίζηεθαλ κε έληνλεο ξεγκαηψζεηο, ηφζν ζηηο 

ππφινηπεο ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη ζε απηή ηελ ίδηα ηελ εληζρπκέλε δπηηθή πηέξπγα, 

κε απνηέιεζκα θάπνηα ζηηγκή ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ είρε επηδεηλσζεί 

ζεκαληηθά θαη ε παξέκβαζε απνθαηάζηαζεο θξίζεθε επηβεβιεκέλε.  

Ζ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γσδεθαλήζνπ, πνπ θαηέρεη ην θηήξην, είρε 

απνθαζίζεη λα ζηεγάζεη ε απηφ έλα ζχγρξνλν Πνιηηηζηηθφ Κέληξν. Οη πεξηζζφηεξεο 

αίζνπζεο ηνπ ηζνγείνπ(επηθάλεηαο 762η.κ.) πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ γηα 

πνιιαπιέο ρξήζεηο, εθζέζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο ή αθφκε θαη πεξηνδηθά 

εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

Κέληξνπ. ηε λνηηνδπηηθή πηέξπγα ζα εγθαηαζηαζεί ε βηβιηνζήθε θαη ε ηξάπεδα 

δεδνκέλσλ, ελψ ε βνξεηνδπηηθή αίζνπζα πξνηείλεηαη γηα αλαςπθηήξην κε ζέα ηελ 

πιαηεία θαη ην παιάηη ηνπ κεγάινπ Μαγίζηξνπ. Ο ρψξνο ηνπ αίζξηνπ, κε ζθηεξφ θαη 

καθξφβην πεχθν ζηε κέζε, δηακνξθσκέλνο θαηάιιεια κε θαζίζκαηα θαη εμέδξα ζα 

κπνξεί λα θηινμελεί θαιιηηερληθέο θαη κνπζηθέο εθδειψζεηο. 

Έρεη εγθξηζεί ε δηακφξθσζε θαη ε δεκηνπξγία ελφο ελδηάκεζνπ επηπέδνπ 

κπξνζηά απφ ηελ εθθιεζία βφξεηα ηνπ ζρνιείνπ, κεηαμχ ηεο απιήο θαη ηεο πιαηείαο, 

πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ηνπ κεζαησληθνχ πιαηψκαηνο. Πέηξηλεο θηηζηέο ζθάιεο 

θαη ξάκπεο ζα νδεγνχλ απφ ηελ πιαηεία Κιενβνχινπ ζην επίπεδν απηφ θαη απφ εθεί 

ζηελ απιή ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο θαη ηε δπηηθή είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ε 

πξφζβαζε ζηελ αλαηνιηθή είζνδν ηνπ θηεξίνπ ζα γίλεηαη απφ ζθαιηά, πνπ ζα 

εληαρζνχλ ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. Ζ απιή νξηνζεηείηαη 

ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην δπηηθφ θαη ην λφηην ηείρνο ηνπ Βπδαληηλνχ Κάζηξνπ θαη 

ηνπ Κνιιάθηνπ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ελφο αξραηνινγηθνχ πεξηπάηνπ, 

πνπ ζα  μεθηλά απφ ηε λφηην απιή ηνπ παιαηηνχ θαη ζα θαηαιήγεη ζηε νδφ Παλαηηίνπ 

θαη ηελ εθθιεζία. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζε κειινληηθά πξνγξάκκαηα ζα 

απνηειέζεη λέν ζεκαληηθφ πφιν έιμεο αλάκεζα ζην παιάηη ηνπ κεγάινπ Μαγίζηξνπ 

θαη ην ηέκελνο νπιετκάλ. 
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6.3.5 Αγία Αηθαηεξίλε  

 

 Ζ Αγία Αηθαηεξίλε, θηίζκα ηνπ 14
νπ

 αη. βξίζθεηαη ζηε λφηην 

Οβξηαθή(εβξατθή) ζπλνηθία ηεο Μεζαησληθήο πφιεο, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηα 

ηείρε. Παξνπζηάδεη ηε κνξθή ηξίθιηηεο βαζηιηθήο κηθξψλ δηαζηάζεσλ. Ζ 

δηεξεχλεζε ηφζν ησλ νηθνδνκηθψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ θάζεσλ, φζν θαη ησλ 

θάζεσλ ησλ ηνηρνγξαθηθψλ ηνπ κλεκείνπ,  απνδεηθλχνπλ φηη ε ηξίθιηηε κνξθή πνπ 

πξνήιζε κεηά απφ πξνζζήθε θιηηψλ ή παξεθθιεζηψλ ζε κηα αξρηθά κνλφρσξε 

εθθιεζία. Καη ηα ηξία θιίηε είλαη ζηεγαζκέλα κε νμπθφξπθνπο ζφινπο θαη 

επηθνηλσλνχλ κε εκηθπθιηθά ή ρακεισκέλα ηφμα. Σν κεζαίν θιίηνο θέξεη 

εκηθπθιηθή, ηξίπιεπξε εμσηεξηθά, θφγρε ηεξνχ, γηα πξφζεζε ζηε βνξεηναλαηνιηθή 

γσλία θαη είζνδν απφ ηε δπηηθή πιεπξά κε νξζνγψληα ζχξα θαη ππέξζπξε 

εκηθπθιηθή θφγρε, φπνπ δηαλνίρηεθε έλαο λεφηεξνο θεγγίηεο. Ζ ηνηρνπνηία είρε 

επηρξηζηεί εμσηεξηθά κε θαιήο πνηφηεηαο θνλίακα, πάλσ ζην νπνίν έρνπλ βξεζεί 

ίρλε δηαθφζκνπ κε απνκίκεζε ηζφδνκνπ ζπζηήκαηνο. Ζ εθθιεζία θαηαζθεπάζηεθε 

πξνθαλψο πξηλ ην ¾ ηνπ 14
νπ

 αη., ρξνλνινγία θαηά ηελ νπνία ηνηρνγξαθήζεθε κε 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη κε θσηεηλά ρξψκαηα ζπλζέζεηο. Οη κνξθέο δηαθξίλνληαη 

γηα ηελ αίζζεζε ηνπ φγθνπ θαη ηελ θάπσο επηηεδεπκέλε πηπρνινγία ηνπο. Όιεο νη 

ηνηρνγξαθίεο πηζηεχεηαη φηη αλήθνπλ ζην ίδην ζηξψκα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 14
νπ

 

αη. Σν ηφμν επηθνηλσλίαο κε ην βφξεην θιίηνο έρεη ηνηρνγξαθεζεί ζηα ηέιε ηνπ 14
νπ

  

κε αξρέο ηνπ 15
νπ

 αη., γεγνλφο πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ επνρή πνπ δηαλνίρζεθε γηα λα 

πξνζηεζεί ην ηαθηθφ παξεθθιήζη. Σν ηειεπηαίν έρεη ζηνλ βφξεην ηνίρν δχν 

αξθνζφιηα, ελψ ζηνλ αλαηνιηθφ δηαθξίλεηαη θξαγκέλε πφξηα επηθνηλσλίαο κε ηε 

γεηηνληθή ηππνηηθή θαηνηθία. Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ λφηηνπ θιίηνπο αλήθνπλ 

πηζαλφηαηα ζην ηέινο ηνπ 15
νπ

 αη. Καηά ηελ πξνζζήθε ηνπ λφηηνπ παξεθθιεζηνχ 

απμήζεθε ην πιάηνο ηνπ ελδηάκεζνπ ηνίρνπ θαη δηαλνίρηεθαλ δχν ηφμα επηθνηλσλίαο. 

Γηα ηε δηάλνημε ηνπ δπηηθνχ ηφμνπ κεηαηξάπεθε ε πξνγελέζηεξε ηπθιή αςίδα ηνπ 

αξρηθνχ λανχ. Πφξηεο εηζφδνπ δηαζέηνπλ θαη ηα δχν παξεθθιήζηα απφ ηε δπηηθή 

φςε. Ζ παξάδνζε αλαθέξεη φηη εθεί πξνζεπρήζεθε γηα πξψηε θνξά ν νπιετκάλ ν 

Μεγαινπξεπήο ην 1523, κεηά ηελ είζνδν ησλ Σνχξθσλ ζηελ Πφιε, εμ’ νπ θαη ην 

φλνκα «Ηιθ Μηρξάκπ», πνπ ζεκαίλεη πξψηε θφγρε πξνζεπρήο.  
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 Μεηά ηελ θαηαζθεπή ζηεγάζηξνπ γηα ηελ πξνθχιαμε ηνπ κλεκείνπ απφ ηηο 

βξνρέο, ην 1999-2000 νινθιεξψζεθε ε θαζαίξεζε θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ λφηηνπ ηνίρνπ καδί κε ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ ζφινπ ζε 

ηξεηο εγθάξζηεο δψλεο θαη απνθαηαζηάζεθε ην δψκα κε ηηο κνλψζεηο απφ θνπξαζάλη 

ηεο εθθιεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε.  Οη εξγαζίεο ζπλερίζηεθαλ θαη 

απνθαηαζηάζεθαλ νη ξσγκέο ηνπ κεζαίνπ ζφινπ εζσηεξηθά κε ελέκαηα απφ 

αζβεζηνθνλίακα. Ζ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ νινθιεξψζεθε κε ηελ 

θαηαζθεπή λέσλ θηηζηψλ πεδνπιηψλ θαη ηελ επηζθεπή ησλ παιηψλ, ηελ 

πιαθφζηξσζε κε πιάθεο «Λάξδνπ», θαζψο θαη ηελ πεξηπνίεζε ή θχηεπζε δέλδξσλ 

γηα ζθηά. 

 Καηαζθεπάζηεθε κεηαιιηθφ ηθξίσκα θαη ιήθζεθαλ κεηξήζεηο ηεο ζρεηηθήο 

πγξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο πξηλ θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Έγηλε πξνζηαζία ησλ ηνηρνγξαθηψλ, ψζηε 

λα θαζαηξεζνχλ ηα λεφηεξα θνληάκαηα πνπ πξνθαινχλ θζνξά θαη δελ είλαη 

αηζζεηηθά ελαξκνληζκέλα κε ηηο ηνηρνγξαθίεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, 

αθαιάησζε ησλ ηνηρνγξαθηψλ κε ηελ ρξήζε επηζεκάησλ, ελψ ζηηο ζέζεηο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ θξνχζηεο αιάησλ έγηλε κεραληθή αθαίξεζε ηνπο. Οη ζπκπιεξψζεηο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ ήηαλ αζβεζηνθνλίακα ζηηο παξπθέο ησλ ηνηρνγξαθηψλ ( 

ζηεθάλσκα). Έγηλε δηεξεχλεζε θαη ραξηνγξάθεζε, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη ζέζεηο 

απνθνιιήζεσλ ηνπ ππνζηξψκαηνο απφ ηελ ηνηρνπνηία θαη ζηεξεψζεθε ην 

ππφζηξσκα ησλ ηνηρνγξαθηψλ κε ηελ ρξήζε ελεκάησλ, ε ζχζηαζε ησλ νπνίσλ ήηαλ 

ζπκβαηή κε ην θνλίακα ησλ ηνηρνγξαθηψλ. Ο θαζαξηζκφο ηεο δσγξαθηθήο 

επηθάλεηαο έγηλε κε ηελ ρξήζε ήπησλ ρεκηθψλ κέζσλ, ηα νπνία εθαξκφζηεθαλ κε 

ηελ κνξθή επηζεκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζ ζηαηηθή ελίζρπζε ηνπ θηεξίνπ κε ηελ θαηαζθεπή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ επίζηεςε ησλ θεξνπζψλ ιηζνδνκψλ, ψζηε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα μχιηλα θέξνληα ζηνηρεία ησλ ηππνηηθψλ νξφθσλ λα εμαζθαιίδεηε 

ε πεξίδεζε θαη ε δηαθξαγκαηηθή ιεηηνπξγία, πεξηνξίζηεθε ζηελ ζηάζκε ησλ 

δσκάησλ ελψ εμαληιήζεθε ε δπλαηφηεηα απνθπγήο δηάηαμεο πξφζζεησλ ζηνηρείσλ 

ζην απζεληηθφ δνκηθφ ηνπ ζχζηεκα. Παξφια απηά, κε ηηο ζεκεξηλέο αληηιήςεηο 

ζεβαζκνχ ησλ αξρηθψλ ζηαηηθψλ κνληέισλ ησλ κλεκεηαθψλ θαηαζθεπψλ, σο πξνο 

Δηθφλα 6.48 Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο εθθιεζίαο Δηθφλα 6.49 Άπνςε ηεο εθθιεζίαο κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε 
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ηηο νπνίεο ζρεδηάδεηε ε βειηησηηθή ζηεξεσηηθή παξέκβαζε, πνπ έρεη ζηφρν ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ δνκηθψλ θνξέσλ θαη ζπζηεκάησλ  κε πιήξσο αλαζηξέςηκν 

ηξφπν, ε θαηαζθεπή πνπ εθαξκφζηεθε ζηα δψκαηα ηνπ μελψλα ηεο Αγίαο 

Αηθαηεξίλεο ζεσξείηε ζρεηηθά βαξηά θαη παιαηνχ ηχπνπ, αληηπξνζσπεπηηθή ηεο 

επνρήο ηεο, δειαδή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. 

 Οινθιεξψζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ε 

αξρηηεθηνληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο ηνπ ηππνηηθνχ αξρνληηθνχ ζηε νδφ Ήξηλλαο 

10, ην νπνίν ζπλνξεχεη βφξεηα θαη αλαηνιηθά κε ηελ Αγ. Αηθαηεξίλε. Σν θηήξην 

είλαη δηψξνθν κε πέληε ηζφγεηνπο ζφινπο θαη ηα ηκήκαηα εξεηπσκέλσλ δσκαηίσλ 

ζηνλ φξνθν, κε εμαίξεζε ηελ λφηηα πηέξπγα ε νπνία δηαηεξείηαη. Όπσο 

ηεθκεξηψλνπλ θσηνγξαθίεο θαη θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα ηεο ηηαιηθήο πεξηφδνπ, 

ην 19
ν
 αη. έγηλαλ πξνζζήθεο θαη επεκβάζεηο ζηνλ φξνθν. Ωζηφζν, ην θηήξην 

βνκβαξδίζηεθε ζηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν θαη έθηνηε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

νξφθνπ παξακέλεη εξεηπσκέλν. 

 Ζ δεηλή θαηάζηαζε ηνπ θηεξίνπ απαηηεί ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θαη ηελ 

αλάδεημε ησλ δηαηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ ηεο αλαγελλεζηαθήο ηνπ αξρηηεθηνληθήο 

κέζα απφ κηα ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή γξαθή. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην 

μπιφγιππην θαη δσγξαθηθφ ηαβάλη ζηελ λφηηα πηέξπγα ηνπ, ην νπνίν ππνθέξεη απφ 

πξνβιήκαηα πγξαζίαο θαη θηλδπλεχεη λα ραζεί. Ζ πξφηαζε γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

ειιεηπφλησλ ηκεκάησλ έιαβε ζνβαξά ππφςε ηα ηεθκήξηα ηνπ παξειζφληνο, ελψ 

ελαιιαθηηθά πξνηάζεθε λα αλαθαηαζθεπαζηεί ηα μχιηλν λενθιαζηθφ ζαρληζί, γηα ην 

νπνίν ππάξρνπλ θσηνγξαθίεο. Ζ απαιινηξίσζε ηεο λφηηαο πηέξπγαο πνπ παξακέλεη 

ηδησηηθή ζα βνεζήζεη ζηελ δηάζσζε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ, ελψ ε απνθαηάζηαζε θαη 

ε έληαμε ζπκβαηψλ κε ην κλεκείν ρξήζεσλ ζα αμηνπνηήζεη απηφ ην θηίζκα.  

 Πξνρψξεζαλ νη πξνθαηαξθηηθέο θαη δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζην ίδην θηήξην, 

κε δηεπζέηεζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ ηνπ δψκαηνο ηνπ γθξεκηζκέλνπ νξφθνπ ηνπ, 

ελψ παξάιιεια ζπληεξήζεθε δσγξαθηθφο δηάθνζκνο ηνπ ηππνηηθνχ ηδαθηνχ ηνπ 

νξφθνπ, πνπ πξνζηαηεχηεθε απφ ηελ βξνρή θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο κε πξνζσξηλφ 

ζηέγαζηξν. Σν κεγαιχηεξν δηαηεξεκέλν ηκήκα ηνπ αλαγελλεζηαθνχ θηεξίνπ αλήθεη 

ζε ηδηψηεο θαη ηδηνθηεζηαθά πξνβιήκαηα δπζρεξαίλνπλ ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ. 

 Με εμαίξεζε, ινηπφλ, ην ηκήκα πνπ αλήθεη ζε ηδηψηεο, νινθιεξψζεθαλ νη 

εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ζην ηζφγεην ηκήκα ηνπ ηππνηηθνχ θηεξίνπ, φπνπ 

ζηεξεψζεθαλ θαη αξκνινγήζεθαλ ηα ζεκέιηα θαη φιεο νη ιηζνδνκέο, εμσηεξηθά θαη 

εζσηεξηθά. Κάπνηνη απφ ηνπο ηνίρνπο επηρξίζηεθαλ, ηνπνζεηήζεθαλ δάπεδα, 

θνπθψκαηα, ειεθηξνληθή θαη πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε θαη έγηλαλ ρξσκαηηζκνί. Οη 

ρψξνη απηνί ιεηηνπξγνχλ πιένλ σο εξγαζηήξηα θαη απνζήθεο ηνπ Σερληθνχ Γξαθείνπ 

ηνπ Σ.Γ.Π.Δ.Α.Δ.  
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6.3.6 Ξελώλαο Αγίαο Αηθαηεξίλεο 

 

 Ο «μελψλαο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο» ηδξχζεθε ην 1391-92, επί κεγάινπ 

Μαγίζηξνπ Heredia, απφ ηνλ Ηηαιφ λαχαξρν Domenico d’ Allemagna. Ζ ζέζε ηνπ 

θηεξίνπ ήηαλ πεξίνπηε, θαζψο πξνβάιιεηαη ζηνλ άμνλα ηεο θεληξηθήο «πιαηείαο», 

ελψ ε πνιπηέιεηα ηνπ πεξηγξάθεηαη πνιχ γιαθπξά απφ πεξηεγεηέο ηνπ 14
νπ

 θαη 15
νπ

 

αη., νη νπνίνη θηινμελήζεθαλ ζηνλ δηψξνθν, κε μχιηλεο δσγξαθηζηέο νξνθέο, 

«μελψλα». Καηά ηελ πνιηνξθία ηνπ 1480 θαη ηνλ ζεηζκφ ηνπ 1481 θαηαζηξάθεθε 

ζρεδφλ νινζρεξψο. Σα εληνηρηζκέλα ζηε δπηηθή φςε νηθφζεκα καδί κε ηνλ ηξνρφ 

ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, καξηπξνχλ φηη έλαο Ηηαιφο λαχαξρνο, ν Costanzo Operti, 

μαλάρηηζε ηνλ «μελψλα» ην 1516, ηελ επνρή ηνπ κεγάινπ Μαγίζηξνπ Fabrizio dell 

Carretto. ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ππέζηε πνιιέο θζνξέο, νη νπνίεο νθείινληαλ 

ζε ηξνπνπνηήζεηο θαη επεκβάζεηο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, ζηελ έιιεηςε ηαθηηθήο 

ζπληήξεζεο, αιιά θπξίσο ζηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πνπ 

θαηέζηξεςαλ ηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ. ηελ πξφζνςε ηνπ ηζνγείνπ ππήξραλ 

ηα ηππηθά ηππνηηθά θαηαζηήκαηα κε ηνπο πάγθνπο θαη ηα ζπλερφκελα μχιηλα 

ζηέγαζηξα, θαζψο θαη ρψξνο απνζήθεπζεο θαη εξγαζηήξηα, ελψ ζηνλ φξνθν 

ιεηηνπξγνχζε ν «μελψλαο». Καηά ηηο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο απνθαιχθζεθαλ 

αλαηνιηθά ηνπ κεγάιν ηκήκα ηεο ειιεληζηηθήο νρχξσζεο ηνπ «κεγάινπ ιηκέλνο» 

θαη λφηηα ηα ζεκέιηα αηαχηηζηεο εθθιεζίαο. 

 Ζ ηππνινγία ηνπ θηίζκαηνο είλαη ε ζπλεζηζκέλε γηα ηελ επνρή. Ζ θεληξηθή 

ηζφγεηα είζνδνο δίλεη πξφζβαζε ζε ζνισηφ εκηππαίζξην ρψξν θαη κέζσ αλνηθηνχ 

θιηκαθνζηαζίνπ, ζην πξνζηψν ηνπ νξφθνπ, πνπ δηαηάζζνληαη νη ρψξνη δηεκέξεπζεο 

θαη ηα δσκάηηα ηνπ μελψλα. ην λφηην πξνζηψν ηνπ νξφθνπ αλνίγνληαη ηξεηο ζχξεο, 

κηα απφ ηηο νπνίεο νδεγνχζε ζηελ αλαηνιηθή πηέξπγα, πνπ απαξηίδνληαη απφ ηξία  

κεγάια δσκάηηα. Μία δεχηεξε εμππεξεηνχζε κηθξφ θπιάθην δίπια ζηελ ηξίηε θαη 

ηελ θχξηα είζνδν, ε νπνία νδεγεί ζηε κεγάιε αίζνπζα ππνδνρήο. Γχξσ απφ ηελ 

αίζνπζα απηή, πνπ έρεη δηαζηάζεηο 5,5Υ10,5κ. θαη κεγάιν θεληξηθφ ηδάθη, ππήξραλ 

δχν πνιπηειή ππλνδσκάηηα κε ηδάθηα, κηα αθφκε αίζνπζα κε βνεζεηηθή ρξήζε, θαη 

ην εθνδηαζκέλν κε κεγάιν θνχξλν καγεηξείν. Ζ κνξθή ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο, πνπ 

έρεη θαηαζηξαθεί ζρεδφλ νινθιεξσηηθά, δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί κε αθξίβεηα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 6.51 Όςε ηνπ Ξελψλα πξηλ ηηο εξγαζίεο αλαζηήισζεο 
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Οη εξγαζίεο αλαζηήισζεο μεθίλεζαλ ην 1987 θαη ζα νινθιεξσζνχλ κε ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ βνκβαξδηζκέλνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ κλεκείνπ θαη ηελ 

ελνπνίεζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ αλαζηήισζε ηεο δπηηθήο 

πηέξπγαο ηνπ μελψλα ηηκήζεθε κε έπαηλν απφ ηελ EUROPA NOSTRA ην 1997. 

 ηε ζπλέρεηα απνθαηαζηάζεθε ε αλαηνιηθή πηέξπγα ηνπ ηζνγείνπ ηνπ 

μελψλα ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο ζφινπο θαη ε ηζφγεηα ζηνά 

ζηελ αλαηνιηθή ηεο φςε. Πξνεγήζεθε ε απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζφισλ, 

πνπ πεξηέιαβε ηελ επηζθεπή ησλ ιηζνδνκψλ κε αληηθαηάζηαζε ησλ ζαζξψλ ιίζσλ, 

θαζαξηζκφ ησλ αξκψλ θαη αξκνιφγεζε ηνπο, θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ 

δαπέδσλ απφ βνηζαισηά θαη θνπξαζάληα. Ζ αλαηνιηθή ζηνά απνθαηαζηάζεθε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε βφξεηα ηππνηηθή ζθάια, ε αξρηθή κνξθή ηε νπνίαο ηεθκεξηψλεηαη 

απφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Καηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αλαθαηαζθεπήο ηεο 

αλαηνιηθήο πηέξπγαο ηνπ ηππνηηθνχ μελψλα θξίζεθε απαξαίηεην λα αλαηεζεί 

ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε ζηεο ζηαηηθήο ζπκπεξηθνξάο φινπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, 

ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ δψκαηνο ηνπ 

απνθαηαζηεκέλνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ηκήκαηνο ηνπ κλεκείνπ. Ζ ζηαηηθή κειέηε 

νινθιεξψζεθε ην 2003.  Παξάιιεια, ζπληεξήζεθε ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ μελψλα 

(επηρξίζκαηα, βνηζαισηά, μπινπξγηθά, ζηεγάλσζε ηνπ δψκαηνο) θαη ε 

ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε. Καηά κήθνο ηεο βφξεηαο φςεο ηνπ ηππνηηθνχ μελψλα 

θαηαζθεπάζηεθε ην πεδνδξφκην θαη ηνπνζεηήζεθε βνηζαισηφ δάπεδν θαη 

ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο ησλ επηζθεπηψλ ζηε βνξεηναλαηνιηθή γσλία ηνπ μελψλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Καηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν βνκβαξδίζηεθε λφηηα ηνπ μελψλα, ζηελ νδφ 

Θεζέσο, ε αηαχηηζηε, ηχπνπ ειεχζεξνπ ζηαπξνχ, εθθιεζία. Ο λαφο είρε έξζεη ζην 

θσο κεηά απφ αλαζθαθή, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1950-1960, 

σζηφζν κε ηελ πάξνδν  ηνπ ρξφλνπ είρε  θαηαρσζεί ζην κεγαιχηεξν ηνπ κέξνο θαη 

κφλν ηκήκα ησλ ηνηρνπνηηψλ ηνπ ήηαλ νξαηφ, ζε χςνο 1κ., πεξίπνπ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο πξναλαθεξφκελεο νδνχ.  

 Αξρηθά δηεξεπλήζεθε ην εζσηεξηθφ ηνπ ζηαπξνεηδνχο λανχ θαη ζηε 

ζπλέρεηα, απφ ην 1997, ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ βφξεηα, λφηηα θαη αλαηνιηθά, 

θηάλνληαο θαηά ηφπνπο κέρξη ηνλ θπζηθφ βξάρν. Γηαηεξείηαη ζε δχν δσγξαθηθέο 

Δηθφλα 6.52 Ζ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ μελψλα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ  
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ζηξψζεηο ην θαηψηεξν ηκήκα ηνηρνγξαθηψλ ηνπ βπδαληηλνχ λανχ ζηελ θφγρε, ηηο 

θεξαίεο θαη ην θεληξηθφ θιίηνο. Γάπεδν απφ θνπξαζάλη βξέζεθε ζην ηεξφ ηνπ λανχ 

θαη ζε δηάθνξα άιια ζεκεία, θαζψο θαη ζηνλ βνεζεηηθφ ρψξν αλαηνιηθά ηεο 

βφξεηαο θεξαίαο, έμσ απφ ηνλ θπξίσο λαφ. Κάησ απφ ηνλ βπδαληηλφ λαφ 

απνθαιχθζεθε ηξίθιηηε Παιαηνρξηζηηαληθή Βαζηιηθή κε εκηθπθιηθή θφγρε, 

δηακέηξνπ 7,50κ., θαη δηαζηάζεηο 14,0κ. πιάηνο θαη άλσ ησλ 20,0κ. κήθνο. ψδνληαη 

ηκήκαηα ηεο ηνηρνπνηίαο ηεο θφγρεο, ελζσκαησκέλα ζηνλ κεηαγελέζηεξν βπδαληηλφ 

λαφ, θαζψο θαη ηα ζεκέιηα ηεο. Γηαηεξνχληαη, επίζεο, ηα ζεκέιηα ηνπ βφξεηνπ θαη 

ηνπ λφηηνπ ηνίρνπ, φπσο θαη απηά ησλ ηνίρσλ κεηαμχ ησλ θιηηψλ. Αθφκε ζψδνληαη 

ζε δηάθνξα ζεκεία ηκήκαηα ςεθηδσηνχ ηνπ δαπέδνπ ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο, θαζψο 

θαη  ηκήκα καξκάξηλνπ δαπέδνπ ζηε βφξεηα θεξαία ηνπ βπδαληηλνχ λανχ, ην νπνίν 

ζπλερίδεηαη θαη εμσηεξηθά ζε βνεζεηηθφ ρψξν θάησ απφ ηνλ αλαηνιηθφ ηνίρν. 

Αλαηνιηθά, βνξεηνδπηηθά θαη ζηε λνηηνδπηηθή γσλία ηνπ λανχ ήξζαλ ζην θσο 

δηάθνξα πξνζθηίζκαηα, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ δελ ήηαλ δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί. 

Γπηηθά θαη λφηηα απνθαιχθζεθαλ ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε βνηζαισηά 

θαηνηθηψλ, νη νπνίεο ππήξραλ ζηνλ ρψξν κέρξη ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα ζηέγαζεο ηνπ αλαζθαθηθνχ ρψξνπ θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ κλεκείνπ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, απνθαζίζηεθε ε ηνπνζέηεζε 

νθηαγσληθήο ηέληαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα κεηαιιηθά ππνζηπιψκαηα 

ζεκειησκέλα ζε πέδηια απφ κπεηφλ αλάινγα κε ηνλ ρψξν, ψζηε λα κελ ελνρινχλ ηελ 

αλαζθαθή θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επίζθεςε ηνπ κλεκείνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηεξεσηηθέο εξγαζίεο ζηα ζεκέιηα ησλ ηνίρσλ ηνπ λανχ θαη ησλ πξνζθηηζκάησλ. 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζεθε ε ιηζνδνκή ηνπ ηνίρνπ πνπ νξίδεη ηνλ αλαζθαθηθφ 

ρψξν εμσηεξηθά ηνπ λανχ πξνο ηα βφξεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σν έξγν δηακφξθσζεο ηεο αηαχηηζηεο εθθιεζίαο ηεο νδνχ Θεζέσο 

νινθιεξψζεθα ην 2001. Καηά ηελ ηζρπξή ραιαδφπησζε ηε λχρηα ηεο 20
εο

 πξνο 21
εο

 

Ννεκβξίνπ 2000 ε ηέληα ζθίζηεθε θαη θαηέξξεπζε. Μεηά ηελ επηζθεπή ηεο 

επαλαηνπνζεηήζεθε ζην ηέινο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2001. Οινθιεξψζεθαλ νη 

ζπκπιεξψζεηο θαη νη ζηεξεψζεηο ησλ ηνίρσλ θαη ησλ ζεκειίσλ ηεο εθθιεζίαο, 

θαζψο θαη ησλ πεξηκεηξηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ ηνηρίσλ, δηακνξθψζεθαλ νη 

Δηθφλα 6.53 Ζ αλαζθαθή ηεο εθθιεζίαο ζηελ νδφ Θεζέσο πξηλ ηηο εξγαζίεο 
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πξνζβάζεηο κε ηα ζθαιηά ηνπο, ηα δάπεδα ηεο εθθιεζίαο θαη ησλ πξνζθηηζκάησλ κε 

ακκνράιηθν θαη παηεκέλν ρψκα, ελψ επηζθεπάζηεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ ηα παιηά 

θνπξαζάληα θαη ηα βνηζαισηά. πληεξήζεθαλ, επίζεο, θαη ζηεξεψζεθαλ ηα 

ζπαξάγκαηα ησλ βπδαληηλψλ ηνηρνγξαθηψλ. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζηεξέσζεο ησλ ζεκειίσλ ησλ ηνίρσλ 

ηνπ λανχ, δηακνξθψζεθε ν πεξηβάιινλ αθάιππηνο ρψξνο. Καηεδαθίζηεθαλ επηειείο 

εηνηκφξξνπεο πξνζζήθεο θαη ε ελδηάκεζε πεξίθξαμε, ελψ ν ρψξνο θαζαξίζηεθε 

επαλεηιεκκέλα θαη νξηνζεηήζεθε κε λέα πεξίθξαμε.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.53  Ο ρψξνο ηεο αλαζθαθήο ηεο εθθιεζίαο κεηά ηηο εξγαζίεο 
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6.3.7 Σάθξνο 

 

Αξραηνινγηθφο Υψξνο Σάθξνπ 

 

 Καηά ηελ πεξίνδν απηή παξαδφζεθε γηα πξψηε θνξά ζην θνηλφ ην ζχλνιν 

ηνπ αξραηνινγηθνχ πεξηπάηνπ ηεο ηάθξνπ, ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο ησλ νρπξψζεσλ 

ηεο Ρφδνπ. 

 πλερίζηεθε ν ζπζηεκαηηθφο θαζαξηζκφο θαη ε απνςίισζε ηκεκάησλ ησλ 

νρπξσκαηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο ηάθξνπ, νη εηδηθέο επηζηξψζεηο θαη νη 

επηιεθηηθέο θπηεχζεηο ζηνπο επηζθέςηκνπο ρψξνπο κε παξάιιειε αλάδεημε 

παιαηφηεξσλ νηθνδνκηθψλ θάζεσλ ησλ νρπξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ν 

λπθηεξηλφο θσηηζκφο – αλάδεημε ησλ κλεκεηαθψλ ρψξσλ. 

 Καηαζθεπάζηεθαλ εηδηθνχ ηχπνπ μχιηλα πιαίζηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

λέσλ ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ πνπ εθπνλήζεθαλ εηδηθά γηα ηνλ ρψξν. 

 Οινθιεξψζεθε ε απνρέηεπζε νκβξίσλ ζην πξνβιεκαηηθφ θεληξηθφ ηκήκα 

ηνπ ηνκέα ηεο Αγγιίαο, φπνπ δεκηνπξγείηαη εζσηεξηθή ιεθάλε απνθιείνληαο ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ κε θπζηθή ξνή. Έγηλε δηεπζέηεζε ησλ νκβξίσλ 

ππνγείσο κέζσ αξραίνπ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ, ν νπνίνο δηαπεξλά ην πξφρσκα ηεο 

αληιίαο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πδάησλ ζην θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηεο 

ηάθξνπ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ππνδνκήο νινθιεξψζεθε ε επηθαλεηαθή 

δηακφξθσζε ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Αγγιίαο, ζχκθσλα κε ην 

«ρέδην πξνζηαζίαο – δηακφξθσζεο – αλάδεημεο ηνπ κλεκεηαθνχ ζπλφινπ ησλ 

κεζαησληθψλ νρπξψζεσλ ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ», κε αμηνπνίεζε ησλ ππφγεησλ 

απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ σο αμφλσλ επηθνηλσλίαο ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο ηάθξνπ. 

Δηθφλα 6.54 Ο Αξραηνινγηθφο Υψξνο ηεο Σάθξνπ πξηλ ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο 
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 ηνπο ηνκείο ησλ «γισζζψλ» ηεο Ηζπαλίαο θαη ηελ Ωβέξλεο έγηλε 

δηακφξθσζε λέσλ πξαλψλ θπζηθνχ εδάθνπο θαη ζπζηεκαηηθέο θπηεχζεηο 

εκπινπηηζκνχ ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο.  

 ην πιαίζην ηεο έληαμεο ηνπ λένπ ππαίζξηνπ ζεάηξνπ «Μειίλα Μεξθνχξε», 

πξαγκαηνπνηήζεθε πιήξεο αλαδηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ησλ «γισζζψλ» ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Πξνβεγθίαο κε επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θπζηθνχ αλάγιπθνπ, νχησο ψζηε λα επηηξέπεη ηηο νπηηθέο θπγέο ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

ηάθξνπ θαη πξνο ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζεάηξνπ. 

 Σέινο, έγηλαλ ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο δηακφξθσζεο πξαλψλ θπζηθνχ 

εδάθνπο, εηδηθέο επηζηξψζεηο ρσκάηηλεο πθήο, θπηεχζεηο, νξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ κε 

κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα, εγθαηάζηαζε ησλ εθδνηεξίσλ ηνπ ζεάηξνπ ζην 

αλαηνιηθφηεξν ηκήκα ηνπ επηκήθνπο ππξνβνιείνπ ηνπ πξνκαρψλα ηνπ Carretto θαη 

ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ – αλάδεημε ηνπ ρψξνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθφλα 6.55 Ο Αξραηνινγηθφο Υψξνο ηεο Σάθξνπ ζήκεξα 
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Τπαίζξην ζέαηξν «Μειίλα Μεξθνύξε» 

  

Ζ έληαμε ηνπ λένπ ζεάηξνπ «Μειίλα Μεξθνχξε» απνηέιεζε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο ηάθξνπ, γηα ηελ νπνία 

είραλ ηεζεί απφ ηελ αξρή πξνδηαγξαθέο πςειήο πνηφηεηαο σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ θαηαζθεπή. 

 Ο έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ δηαηππψζεθε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Δπηζηεκνληθήο «Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ ζηα Μλεκεία ζηεο 

Μεζαησληθήο Πφιεο ηεο Ρφδνπ» αληηθαηνπηξίδεη ηε δπζθνιία ηνπ ζέκαηνο, ηφζν ζε 

παλειιήλην φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 Καηά ηε λέα δηακφξθσζε ηέζεθε σο ζηφρνο λα αλαπαξαρζεί ην αξρηθφ 

αλάγιπθν ηνπ ππζκέλα ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, πξηλ ηελ δηαηάξαμε πνπ ππέζηε 

θαηά ηε ζεκειίσζε ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ηνπ ζεάηξνπ ην 1983. Ζ θαηαζθεπή 

είλαη ρακειφηεξε, ελζσκαησκέλε ζε πξαλέο έδαθνο, ψζηε λα επηηξέπεη ηηο νπηηθέο 

θπγέο πνπ πάληα δηέζεηε ν ρψξνο θαη πξνο ηηο δχν πιεπξέο ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

πνξείαο ηεο ηάθξνπ. 

 Ζ έληαμε ηεο λέαο ζεαηξηθήο εγθαηάζηαζεο ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ 

αξραηνινγηθφ πεξίπαην εμαζθαιίδνληαο ηε δπλαηφηεηα θπθινθνξίαο ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν θαη απειεπζεξψλνληαο ηελ θίλεζε ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ, ψζηε 

λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ παξάζηαζε ν δηεξρφκελνο ζεαηήο ή πεξηπαηεηήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο ρψξνο ζέαζεο δηαρέεηαη ζην θπζηθφ ηνπίν, ελψ ε ζπκκεηξία ηεο αθηηλσηήο 

ηνπ δηάηαμεο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ επηδηψθνπλ ηελ αληίζεηε κε ηε ζχλζεζε  

πνιπγσληθή ράξαμε ησλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ, πνπ ζηελ πεξηνρή απηή 

Δηθφλα 6.56 Γεληθή δηάηαμε λένπ ππαίζξηνπ ζεάηξνπ «Μειίλα Μεξθνχξε» 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε αλεζπρία δεκηνπξγψληαο έλα επξχρσξν πιάησκα ζην 

ζεκείν έληαμεο ηνπ ζεάηξνπ. 

 Ζ δηακφξθσζε βαζίδεηαη ζηε ζχγρξνλε ηερληθή θαηαζθεπήο νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο αλαρψκαηνο κε ρξήζε εηδηθψλ γεσζπλζεηηθψλ πιηθψλ, ζην νπνίν 

εγθηβσηίζηεθε εηδηθή κεηαιιηθή θαηαζθεπή, πνπ πεξηιακβάλεη ζηαζεξά 

ηνπνζεηεκέλεο βάζεηο κε αλακνλέο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθνί ζηπιίζθνη 

θπθιηθήο δηαηνκήο, πνπ θέξνπλ ηα μχιηλα έδξαλα ηνπ ζεάηξνπ. Σα ηειεπηαία, απιά 

γξακκηθά ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηλ άκεζε νπηηθή επαθή κε ηε θπζηθή θπηεκέλε 

βάζε ηνπ πξαλνχο, είλαη αθαηξνχκελα θαη νη βάζεηο παξακέλνπλ θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ γξαζηδηνχ. 

 Ωο πιηθφ επίζηξσζεο ησλ επηθαλεηψλ θπθινθνξίαο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ αθηηλσηνχ ζπζηήκαηνο ησλ έμη νκφθεληξσλ δηαδξφκσλ 

ακθίδξνκεο θίλεζεο, δηά ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη θαη νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, επηιέγεηαη ην ρπηφ δάπεδν ρσκάηηλεο πθήο ζε ζπλδπαζκφ κε πιαίζην 

εηδηθήο εκπνηηζκέλεο μπιείαο. Υψξνη πγηεηλήο θαιήο πνηφηεηαο εληάζζνληαη ζην 

πξαλέο ππνγείσο ζηα δπηηθά ηνπ ζεάηξνπ θαη εηδηθά ερναληαλαθιαζηηθά πεηάζκαηα 

απφ δηαθαλέο plexi-glassξ ηνπνζεηνχληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο παξεηέο ηνπ ρψξνπ 

γηα ηελ βειηίσζε  απφδνζεο ηνπ ζεάηξνπ.  

 Σέινο ε αμνληθή έληαμε ζθελήο κεγάινπ πιάηνπο θαη θακπχιεο 

δηακφξθσζεο ηνπ κεηψπνπ ζηε ζηάζκε ηνπ πξνηεηρίζκαηνο  θαζνξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ην θέληξν ράξαμεο, αιιά θαη ηελ θακπχιε ζέαζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή ηνκή  ηνπ ζεάηξνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.57 Γεληθή άπνςε ηνπ λένπ ππαίζξηνπ ζεάηξνπ «Μειίλα Μεξθνχξε» 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 
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 Απφ ην 408π.Υ. έσο ζήκεξα ε παιηά πφιε ηεο Ρφδνπ έρεη αιιάμεη  πνιιέο  

θνξέο ηελ κνξθή ηεο φκσο πάληα παξέκελε μερσξηζηή, έηζη θαη ζήκεξα νη 

επηζθέπηεο ηεο κέλνπλ καγεκέλνη κε  απηφ πνπ ζπλαληνχλ, φκσο ηζρχεη ην ίδην θαη 

γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο; Ζ αιήζεηα είλαη πσο φρη. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη  

ν πιεζπζκφο ηεο παιηάο πφιεο ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα κεηψζεθε θαηά 40%  αλ θαη ν 

ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ απμήζεθε θαηά 23,3% θαηά ηελ ηειεπηαία 

απνγξαθή ηνπ 2001. Απηφ θαη κφλν καο απνδεηθλχεη φηη ην λα δεη θάπνηνο εληφο ησλ 

ηεηρψλ κνλφ εχθνιν δελ είλαη. 

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα, ην νπνίν σζεί θαη ηνλ θφζκν 

καθξηά απφ ηελ παιηά πφιε ηεο Ρφδνπ είλαη ην κεγάιν θφζηνο δσήο θαη ζπληήξεζεο 

ησλ θηεξίσλ. Ζ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη φηη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ 

φπνησλ θζνξψλ έρεη πξνθαιέζεη ν ρξφλνο, αλαγθάδνπλ ηνλ θφζκν λα ςάμεη λα βξεη 

θάπνηα πην νηθνλνκηθή ιχζε εθηφο ησλ ηεηρψλ ηεο Παιηάο Πφιεο. 

 Αθφκα φκσο θαη φζνη θαηαθέξνπλ λα δηακείλνπλ κφληκα εληφο ησλ ηεηρψλ, 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηελ εχξεζε παξθηλγθ. Γελ ππάξρεη θάπνηα 

νπζηαζηηθή κειέηε γηα παξθηλγθ. Άδεηα κπνξεί λα πάξεη ν νπνηνζδήπνηε γηα λα 

δηέιζεη κε ην φρεκά ηνπ, απιά δειψλνληαο φηη έρεη θάπνην ζπγγελή ΑΜΔΑ. Έηζη 

ζρεδφλ φινη φζνη εξγάδνληαη ή έρνπλ θαηαζηήκαηα ζηελ Παιηά Πφιε, έρνπλ 

εμαζθαιίζεη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ πξφζβαζε. Σν πξφβιεκα απηφ δηεπξχλεηαη ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο θαζψο νη πχιεο αλνίγνπλ θαη ρσξίο θαλέλαλ απνιχησο έιεγρν, ν 

θαζέλαο κπνξεί λα κπεη εληφο ησλ ηεηρψλ, λα παξθάξεη φπνπ ζέιεη ην φρεκα ηνπ, 

ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ. Έηζη ινηπφλ ζηξηκψρλνληαη, πεξηζζφηεξα απφ 5000 

νρήκαηα, θπξίσο απηνθίλεηα, ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα παξθάξνπλ κέζα ζε κηα 

πεξηνρή φπνπ θαηαζθεπάζηεθε κε πξννπηηθή λα δηέξρνληαη άινγα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 7.1α Απηνθίλεηα παξθαξηζκέλα ζε ζεκείν 

φπνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη κφλν γηα πεδνχο 

Δηθφλα 7.1β ίδηα εηθφλα θαη εδψ 
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 Αξθεηά ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη θαη απηφ ηνπ ζνξχβνπ. Δθηφο απφ ηελ 

ερνξχπαλζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα νρήκαηα, κεγάιν πξφβιεκα ππάξρεη θαη απφ 

ην ζφξπβν πνπ εθπέκπνπλ ηα λπρηεξηλά καγαδηά δηαζθέδαζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζρεδφλ παξάλνκα ζηελ Παιηά Πφιε. Οη άδεηεο πνπ έρνπλ είλαη γηα έληαζε κνπζηθήο 

έσο 60db, θάηη πνπ θαλέλα καγαδί δελ ην ηεξεί. Οη άδεηεο ζε καγαδηά δίλνληαη 

αλεμέιεγθηα, ελψ θαλέλαο ππεχζπλνο δελ ειέγρεη ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο γηα ηελ 

ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ, θαζψο απιψλνπλ ηξαπεδάθηα θαη ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο. Δίλαη επθφισο θαηαλνεηφ ην φηη θαλέλαο έλνηθνο δελ κπνξεί λα αληέμεη φιε 

απηή ηελ ερνξχπαλζε. Βέβαηα ηα καγαδηά βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη 

φρη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Παιηάο Πφιεο, φκσο ηα ζεκεία πνπ δελ εθκεηαιιεχνληαη 

απφ ηδηψηεο, είλαη αθεκέλα ζηελ ηχρε ηνπο. Γελ ππάξρεη θαζφινπ θσηηζκφο, ελψ 

θαλέλαο ππεχζπλνο απφ ηνλ Γήκν δελ θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Δηθφλα 7.2 Έλα απφ ηα εθαηνληάδεο καγαδηά πνπ παξαβηάδνπλ ηνλ πεδφδξνκν 
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ε 6000 κφληκνπ θαηνίθνπο αληηζηνηρεί κφλν έλα Νεπηαγσγείν θαη έλα Γεκνηηθφ 

ρνιείν, ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζε θνληά ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγ. Παληειεήκνλα, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο δελ εμππεξεηεί φινπο ηνπο θαηνίθνπο. Αθφκα γηα 

Γπκλάζην θαη Λχθεην νη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πεγαίλνπλ εθηφο ηεο Παιηάο 

Πφιεο. Δπίζεο δελ ππάξρεη νχηε Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο νχηε Παηδηθφο ηαζκφο, 

αλ θαη νη θάηνηθνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη κηζζσηνί εξγάηεο θαη ππάιιεινη. Απ 

ηελ άιιε δελ ππάξρεη νχηε έλα θέληξν πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ αηφκσλ.  

 Άιιν έλα αξθεηά ζεκαληηθφ θαη αθφκα άιπην πξφβιεκα είλαη απηφ ηεο 

απνρέηεπζεο. Αλ θαη νη θάηνηθνη ππνρξενχληαη λα πιεξψλνπλ ζηελ ΓΔΤΑΡ, ε 

εγθαηάζηαζε γηα ηελ απνρέηεπζε πνπ ππάξρεη δελ είλαη επαξθήο γηα φιε ηελ πφιε. 

Οπζηαζηηθά θαιχπηεηαη κφλν ε νδφο Ηππνηψλ. Δθηφο απηνχ έληνλν πξφβιεκα 

ππάξρεη θαη κε ηα ζθνππίδηα, θαζψο φπσο έρνπκε ήδε πεη δελ ππάξρεη θάπνηνο λα 

θξνληίζεη γηα απηά. Όπσο δελ ππάξρεη θαη θξνληίδα γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ ζηληξηβαληνχ ζηελ πιαηεία Ηππνθξάηνπο, θαη γηα ηα ρφξηα πνπ 

θπηξψλνπλ ζηα ηείρε. Σέινο πνιιά ζεκεία ηνπ δξφκνπ  παξνπζηάδνλ ιαθθνχβεο, 

έηζη ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ επηζθεπηψλ ηεο Παιηάο Πφιεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 7.3 Σν ζηληξηβάλη ζηελ πιαηεία Ηππνθξάηνπο Δηθφλα 7.4 Έλα απφ ηα θεληξηθφηεξα ζεκεία ηεο 

πφιεο  έρεη κεηαηξαπεί ζε ρσκαηεξή 
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Αλ θαη ππάξρεη ζρεηηθφο Καλνληζκφο Δπεκβάζεσλ γηα ηελ Μεζαησληθή 

Πφιε ηεο Ρφδνπ, θαλέλαο θαηαζηεκαηάξρεο αιιά θαη θάηνηθνο ηεο δελ ηνλ ηεξεί, 

θαζψο νη κελ εθζέηνπλ ην εκπφξεπκα ηνπο θξχβνληαο ηελ φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο 

θαη δε ηνπνζεηψληαο ηα θιηκαηηζηηθά, ηηο θεξαίεο, ηνπο ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο θ.α. 

ζηελ πξφζνςε ησλ θηεξίσλ, θαηαζηξέθνληαο έηζη ηελ αξρηηεθηνληθή αηζζεηηθή ηεο 

πφιεο. Δθηφο απφ ηηο θεξαίεο ησλ ηδησηψλ, ππάξρνπλ θαη απηέο ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ 

ΟΣΔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 7.5 Αλ θαη ηα θηίξηα ζηελ παιηά πφιε δελ 

επηηξέπεηε λα βάθνληαη εδψ παξαηεξνχκε κηα 

εκθαλέο παξαβίαζε ηνπ θαλνληζκφ  

Δηθφλα 7.6 Απαξάδεθηε εηθφλα κε ηα θαιψδηα 

λα είλαη ζηελ πξφζνςε ηνπ θηεξίνπ 

Δηθφλα 7.7 Αθφκα θαη νη ζηήιε ηεο Γ.Δ.Ζ. ζε εκθαλέο ζεκείν 
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 ηηο 12 Μαξηίνπ 2008 έλα θνκκάηη ελφο πχξγνπ απφ ην θάζηξν ησλ Ηππνηψλ 

θαηέξξεπζε. Αθφκα θαη ζήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα δελ έρεη επηζθεπαζηεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 7.8  Σν κέξνο ηνπ θάζηξνπ πνπ θαηέξξεπζε  

Δηθφλα 7.9 Μεηά απφ δχν ρξφληα βξίζθεηε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ 
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 Ζ ηζηνξία ηεο Ρφδνπ μεπεξλά ηα 2.400 ρξφληα θαη απηφ απνδεηθλχεηαη 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη ηα νπνία αλάγνληαη, κφιηο, απφ ηνλ 7
ν
 

αηψλα κ. Υ. Λφγσ φκσο ησλ κεγάισλ θαηαζηξνθψλ πνπ ππέζηε ην λεζί ηα πνιχηηκα 

απηά ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηελ εμέιημε ηνχ έρνπλ νινθιεξσηηθά ραζεί.  

ην ηέινο ηνπ αηψλα δηαθαίλεηαη κία πιεζψξα αιιαγψλ ζην λεζί, ε νπνία 

ζπληειέζηεθε απφ ηελ παξνπζία ησλ δηαθφξσλ θαηαθηεηψλ πνπ πέξαζαλ θαη 

έδξαζαλ ζηελ Ρφδν. Ο θαζέλαο απφ απηνχο έβαιε ηελ δηθή ηνπ πηλειηά, ψζηε ε 

Παιηά Πφιε λα πάξεη ηελ κνξθή πνπ έρεη έσο θαη ζήκεξα. Ζ ζεκαληηθφηεξε θαη 

ζπνπδαηφηεξε παξέκβαζε ζηελ εηθφλα ηεο Παιηάο Πφιεο επηηειέζηεθε απφ ηνπο 

Ηππφηεο ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. Αιιά θαη νη Οζσκαλνί πξφζζεζαλ θάπνηεο 

ιεπηνκέξεηεο ζηελ αξρηηεθηνληθή, πξνζδίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ δηθή ηνπο  

ηερληθή, αιιά θαη ην δηθφ ηνπο χθνο ζηα ηείρε ηεο Παιηάο Πφιεο. Αμίδεη βέβαηα λα 

αλαθεξζεί πσο ζπνπδαία αλαζηεισηηθά έξγα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην λεζί ηεο 

Ρφδνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Ηηαιηθήο θαηνρήο, αιιά αθφκε θαη ζήκεξα απφ ην ίδην 

ην Διιεληθφ θξάηνο.  

 ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη επεκβάζεηο πνπ γίλνληαη 

θαη νη επεκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ, νθείινπλ λα κελ είλαη απζαίξεηεο θαη λα κελ 

γίλνληαη κε γλψκνλα ηελ ζπληήξεζε θαη παξάιιεια ηελ δηαηήξεζε ησλ θηεξίσλ ηεο 

Παιηάο Πφιεο, ψζηε λα κελ ραζεί ε αίγιε ηεο, θαζψο θαη ε δσληάληα ηεο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη αξθεηά ιάζε έγηλαλ θαηά ηελ αλαπαιαίσζε ηεο Μεζαησληθήο πφιεο 

ηεο Ρφδνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Παλαγία ηνπ Μπνχξγθν πνπ θφπεθε ζηελ κέζε 

γηα λα ηελ δηαζρίζεη δξφκνο, βέβαηα ε Παλαγία ηνπ Μπνχξγθν εληαζζφηαλ ζε έλα 

ιάζνο ζχζηεκα απνθαηάζηαζεο, πνπ έθεξε ζηα πξψηα ρξφληα ε Διιεληθή δηνίθεζε, 

ην νπνίν επηπρψο άιιαμε κεηά απφ ην 1985 

Φηάλνληαο πξνο ην ηέινο ηεο εξγαζίαο πξνηείλνπκε θάπνηεο ιχζεηο, ψζηε ε 

δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο Παιηάο Πφιεο λα γίλεη επθνιφηεξε θαη θαιχηεξε  

Αξρηθά, ζα ήηαλ θαιφ θαη νξζφ λα ηνπνζεηεζνχλ κπάξεο ζε φιεο ηηο πχιεο 

θαη λα ππάξρεη εηθνζηηεηξάσξε θχιαμε ηνπ ρψξνπ, ψζηε λα εμαιεηθζεί ε άζθνπε 

θαη ζπλερήο είζνδνο ησλ νρεκάησλ. Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ 

φιεο νη άδεηεο παξθαξίζκαηνο εληφο ησλ ηεηρψλ, ψζηε λα έρνπλ άδεηα κφλν απηνί 

πνπ πξαγκαηηθά ηελ ρξεηάδνληαη. Παξάιιεια, νη ρψξνη ζηάζκεπζεο πξέπεη λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλνη θαη νη πνιίηεο λα εμππεξεηνχληαη απφ εζσηεξηθή δεκνηηθή 

ζπγθνηλσλία. Δπίζεο, ζα ήηαλ πην ρξήζηκν ην κφλν φρεκα ην νπνίν ζα επηηξεπφηαλ 

λα θηλείηαη εληφο ησλ ηεηρψλ λα είλαη ην πνδήιαην. Αθφκε, ζα πξέπεη λα ηεξείηαη 

απζηεξά ην πξφγξακκα εθνδηαζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ απφ ηηο  6:00 έσο ηηο 8:00. 

Πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζρνιείσλ, ψζηε λα 

εμππεξεηνχληαη φινη νη θάηνηθνη. Οη αλάγθεο απαηηνχλ ηνπιάρηζηνλ έλα 

Νεπηαγσγείν, δχν Παηδηθνχο ηαζκνχο, δχν Γεκνηηθά ρνιεία, έλα Γπκλάζην θαη 

έλα Λχθεην, φπσο επίζεο θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο ΚΑΠΖ. Μεξηθά απφ ηα θηίξηα πνπ 

πξνηείλνπκε γη΄απηφ ην ζθνπφ είλαη ν Άγηνο Ησάλλεο ηνπ Κνιιαθίνπ, ν νπνίνο 

παξακέλεη αρξεζηκνπνίεηνο, ν μελψλαο ηεο αγίαο Αηθαηεξίλεο, ην κνπζνπικαληθφ 
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αγξνηηθφ ζπγθξφηεκα, αιιά θαη θάπνηα θηήξηα απφ ηηο εγθαηαιειεηκκέλεο θαηνηθίεο 

ησλ Δβξαίσλ. Όια ηα παξαπάλσ θηίξηα ρξεηάδνληαη κηθξέο αιιαγέο, ψζηε λα 

αιιάμνπλ ρξήζε. 

 Αζθαιψο ζεκαληηθφ είλαη λα εθαξκνζηεί ην ζρέδην απνρέηεπζεο πνπ 

ππάξρεη απφ ην Φεβξνπάξηνπ ηνπ 1981 θαη ηελ δεκηνπξγία Βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. 

Με ηελ θξνληίδα ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί νκάδα θαζαξηζκνχ ζε φιε 

ηελ Παιηά Πφιε, ψζηε λα θξνληίδνπλ λα δηαηεξείηε θαζαξή. Δμίζνπ κεγάιε αλάγθε 

είλαη θαη ε ελίζρπζε ηνπ θσηηζκνχ ζε φιν ην κήθνο ηεο Παιηάο Πφιεο, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα αλαδερηεί, αιιά θπξίσο γηα λα κπνξέζνπλ λα εμππεξεηεζνχλ νη 

αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. 

Σέινο, ζεσξνχκε πσο κεγάιε είλαη θαη ε αλάγθε λα γίλεη εθαξκνγή ηνπ 

Καλνληζκνχ ησλ Δπεκβάζεσλ ζε φια ηα θηήξηα, αλεμαξηήησο ηεο ηδηφηεηαο ηνπο 

(νηθίεο, θαηαζηήκαηα, θιπ), πξηλ ην θαηλφκελν ηεο παξαβίαζεο ηνπ πάξεη 

αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο. Απηφ φκσο, ζα επηηεπρζεί κε ηνλ απζηεξφηεξν έιεγρν απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο. Απ’ ηελ άιιε, ε ερνκφλσζε ζηα θαηαζηήκαηα πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη κάιηζηα, κε πνιχ απζηεξά θξηηήξηα. Δλ θαηαθιείδη ζα ζέιακε λα 

πξνηείλνπκε λα δνζνχλ επηδνηήζεηο ζηνπο θαηνίθνπο, απφ ην θξάηνο, αιιά θαη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο γηα ηηο επηζθεπέο ησλ θηεξίσλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ θαηνίθσλ ηεο Μεζαησληθήο Πφιεο αλήθνπλ ζηα ιατθά ζηξψκαηα θαη ε 

νηθνλνκηθή ηνπο δπλαηφηεηα είλαη κηθξή, γη΄απηφ ζα πξέπεη ε πνιηηεία λα θξνληίζεη 

λα θξαηήζεη ε Παιηά Πφιε, αλεμίηειν ηνλ ραξαθηήξα ηεο.  
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