
H ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΗ PΟΔΟΤ 

 

H αθξόπνιε ηεο Ρόδνπ δέζπνδε ζην δπηηθό θαη ςειόηεξν κέξνο ηεο πόιεο. Γελ είρε 

νρπξσκαηηθό ραξαθηήξα όπσο νη παιηέο αθξνπόιεηο. Απνηεινύζε κηα κλεκεηαθή 

δώλε κε Ιεξά, κεγάινπο λανύο, δεκόζηα θηίξηα θαη ππόγεηνπο ρώξνπο ιαηξείαο. Σα 

νηθνδνκήκαηα ήηαλ θηηζκέλα θιηκαθσηά ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, πάλσ ζε 

δηακνξθσκέλα πιαηώκαηα πνπ ζπγθξνηνύλην από δπλαηνύο αλαιεκκαηηθνύο 

ηνίρνπο. Ήηαλ "πεδίσλ θαη αιζώλ κεζηή" ζύκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ξήηνξα 

Aίιηνπ Αξηζηείδε (2νο αηώλαο κ.X.) Tν πλεύκα ηεο ειιεληζηηθήο αξρηηεθηνληθήο 

ζηελ αθξόπνιε ηεο Ρόδνπ, εθθξάδεηαη ηέιεηα κε ηνλ ζπλδπαζκό ηνπ θπζηθνύ 

θάιινπο κε ηηο ηερλεηέο επεκβάζεηο. Tα κλεκεία ηεο αθξόπνιεο ρξνλνινγνύληαη 

ζηελ ειιεληζηηθή θαη πζηεξνειιεληζηηθή επνρή. (3νο-2νο αη. π.X.)  

Οη αλαζθαθέο έγηλαλ από ηελ Ιηαιηθή αξραηνινγηθή ζρνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Ιηαιηθήο θαηνρήο ηνπ λεζηνύ (1912-1945). H ειιεληθή Αξραηνινγηθή Τπεξεζία από 

ην 1946 θαη κεηά, δηελέξγεζε αλαζθαθέο πνπ βνήζεζαλ ζηε γλώζε ηεο Ιζηνξίαο θαη 

ηεο ηνπνγξαθίαο ηνπ ρώξνπ. H αθξόπνιε δελ έρεη αθόκα αλαζθαθεί ζε όιε ηεο ηελ 

έθηαζε. Δδώ ππάξρεη κηα αξραηνινγηθή δώλε 1250 ζηξεκκάησλ πνπ έρεη εμαηξεζεί 

από ηελ ζύγρξνλε νηθνδόκεζε κε ζθνπό ηελ ζπλέρηζε ησλ αλαζθαθώλ γηά ηελ 

απνθάιπςε ηεο ιακπξήο αξραίαο πόιεο ηεο Ρόδνπ.  

Δπξείαο έθηαζεο αλαθαηαζθεπέο έγηλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Ιηαινθξαηίαο, 

ζύκθσλα κε ην πλεύκα ηεο επνρήο. Από ην 1945 θαη κεηά ε ειιεληθή αξραηνινγηθή 

Τπεξεζία πξνρώξεζε ζε ζπληεξήζεηο ζην ρώξν ηνπ λανύ ηνπ Ππζίνπ Απόιισλνο 

πνπ έπαζε κεγάιεο δεκηέο από ηνπο βνκβαξδηζκνύο ηνπ 2νπ παγθόζκηνπ πνιέκνπ θαη 

από ην βάξνο ησλ ππξνβόισλ πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί εθεί. Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 

60 θαη 70 έγηλαλ αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο ζην δπηηθό ζεκέιην ηνπ ίδηνπ Νανύ. Σν 

1996 μεθίλεζαλ νη αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο ζηνλ ίδην Ναό θαη ζηα Νπκθαία. 

 



Σα ζημανηικόηερα μνημεία ηοσ αρταιολογικού τώροσ είναι: 

 

Ναός Αθηνάς Πολιάδος και Διός Πολιέως: Βξίζθεηαη ζην Βνξεηόηεξν άθξν ηνπ 

ιόθνπ ηεο Αθξόπνιεο. Δίρε πξνζαλαηνιηζκό από A. πξνο Γ. Ήηαλ δσξηθνύ ξπζκνύ, 

πώξηλνο πεξίπηεξνο (δειαδή είρε ζηνά κε θίνλεο ζηηο ηέζζεξηο εμσηεξηθέο πιεπξέο). 

Οη ελλέα ππεξκεγέζεηο ζπόλδπινη, ηκήκα ηνπ θηνλνθξάλνπ θαη ηνπ επηζηπιίνπ, πνπ 

βξίζθνληαη ηώξα ζην έδαθνο, δειώλνπλ ηνλ κλεκεηώδε ραξαθηήξα ηνπ. Δδώ νη 

Ρόδηνη θύιαγαλ ηα θείκελα ησλ ζπλζεθώλ κε ηα άιια θξάηε. O λαόο εληαζζόηαλ ζε 

επξύηεξν ηέκελνο πνπ αλαηνιηθά νξηδόηαλ από ζηνά.  

"Nσμθαία": Βξίζθνληαη αλαηνιηθά θαη λόηηα ηνπ ηνίρνπ ηεο ζηνάο. Πξόθεηηαη γηα 

ηέζζεξηο ππόγεηεο ζπειαηώδεηο θαηαζθεπέο ιαμεπκέλεο ζηνλ βξάρν κε θιίκαθεο 

εηζόδνπ, δηαδξόκνπο, επηθνηλσλίαο θαη κεγάιν άλνηγκα ζην θεληξηθό ηκήκα ηεο 

νξνθήο ηνπο. ηηο εζσηεξηθέο παξεηέο ηνπο ππάξρνπλ θόγρεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

αγαικαηηδίσλ. Γεμακελέο θαη πινύζηα βιάζηεζε ζπκπιήξσλαλ ην ηνπίν. Ήηαλ ρώξνη 

αλαςπρήο θαη ιαηξείαο. 

Ωδείο: Βνξεηνδπηηθά ηνπ ηαδίνπ βξίζθεηαη αλαζηεισκέλν έλα κηθξό καξκάξηλν 

Ωδείν. Δίρε ρσξεηηθόηεηα πεξίπνπ 800 ζεαηώλ θαη πηζηεύεηαη όηη ζα ρξεζίκεπε ή γηα 

ηελ δηεμαγσγή κνπζηθώλ εθδειώζεσλ ή σο ρώξνο παξαθνινύζεζεο καζεκάησλ ησλ 

θεκηζκέλσλ ξεηόξσλ ηεο Ρόδνπ.  

Ναός Πσθίοσ Απόλλωνος: Βξίζθεηαη ζην λόηην ηκήκα ηνπ ιόθνπ, ζηε δπηηθή 

πιεπξά δηακνξθσκέλνπ κεγάινπ νξζνγσλίνπ πιαηώκαηνο. Δίρε πξνζαλαηνιηζκό A-

Γ. Ήηαλ πώξηλνο, πεξίπηεξνο, αιιά κηθξόηεξσλ δηαζηάζεσλ από ην λαό ηεο Αζελάο 

θαη ηνπ Γηόο. Έρεη αλαζηεισζεί ηκήκα ηεο BA πιεπξάο ηνπ κε ηέζζεξηο θίνλεο θαη 

κέξνο ηνπ επηζηπιίνπ.  

ηωικό κηίζμα: ήκεξα ζώδεηαη ν ηνίρνο ηεο ζεκειίσζεο ηεο ζηνάο ε νπνία πξέπεη 

λα δεκηνπξγνύζε κηα εληππσζηαθή πξόζνςε νξαηή από ηελ θάησ πόιε θαη ηα 

ιηκάληα.  

Αρηεμίζιο: ηε BA πιεπξά ηνπ ίδηνπ πιαηώκαηνο βξίζθνληαη ηα ιείςαλα άιισλ 

ρώξσλ ιαηξείαο, έλαο από ηνπο νπνίνπο απνδίδεηαη ζε ιαηξεία ηεο Αξηέκηδνο.  

ηάδην. ηνπο NA πξόπνδεο ηνπ ιόθνπ βξίζθεηαη ην ηάδην κε πξνζαλαηνιηζκό B-N, 

αλαζθακκέλν θαη αλαζηεισκέλν από ηνπο Ιηαινύο. Δίρε κήθνο ελόο ηαδίνπ, δει. 

600 πνδηώλ ή 201 κέηξσλ. Απζεληηθά ηκήκαηα ηνπ ζώδνληαη ζηε ζθελδόλε, ζηηο 

ζέζεηο ησλ επηζήκσλ (πξνεδξίεο) θαη ζε κεξηθά από ηα θάησ έδξαλα (εηδώιηα). 

Γηαηεξείηαη επίζεο ε ζέζε όπνπ ππήξρε ν κεραληζκόο γηα ηελ εθθίλεζε ησλ αζιεηώλ 



(ύζπιεμ).  

Γσμνάζιο: Σν Γπκλάζην βξηζθόηαλ ζηα αλαηνιηθά ηνπ ηαδίνπ. Παιαηόηεξα είρε 

απνθαιπθζεί κέξνο ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ θαη πξόζθαηα θάησ από ην θπιηθείν 

εληνπίζηεθε ε BA άθξε ηνπ. Ήηαλ κεγάιν ηεηξάγσλν θηήξην κε πιεπξά 200 κ. 

πεξίπνπ. Ήηαλ ζεκαληηθό γηα ηα θαιιηηερληθά έξγα πνπ πεξηείρε.  

Βηβιηνζήθε. Μηα πνιύ ζεκαληηθή Βηβιηνζήθε κε αμηόινγα ζπγγξάκκαηα θπξίσο 

ξεηνξηθνύ ραξαθηήξα βξηζθόηαλ θνληά ζην Γπκλάζην θαη ην Ωδείν απ' όηη καο 

επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε κηα επηγξαθή πνπ βξέζεθε ζηελ πεξηνρή. 
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