
10 λόγοι για να επισκεφτείτε τη Ρόδο 

 

 

1. Η μοναδική μεσαιωνική πόλη της Ρόδου 

2. Αξιοθέατα στην Παλιά Πόλη της Ρόδου 

3. Σύντομη ξενάγηση στη νέα πόλη της Ρόδου 

4. Αγναντέψτε τη θέα από το λόφο Monte Smith 

5. Λίνδος: Πώς να αντισταθείς σ’ αυτήν την ομορφιά; 

6. Παραλίες για απαιτητικούς ταξιδιώτες! 

7. Για kite-surfing στις παραλίες «2 σε 1» στο Πρασονήσι! 

8. Ιαματικός τουρισμός στο νησί της Ρόδου 

9. Η κοιλάδα των πεταλούδων 

10. Ο θαυμαστός κόσμος των μελισσών 

 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

1. Άντονυ Κουίν 

Ιδανική για υποβρύχιες καταδύσεις λόγω της υποθαλάσσιας μορφολογίας της, έγινε διάσημη 
από τα γυρίσματα της ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» που γυρίστηκαν εκεί με 
πρωταγωνιστή το διάσημο ηθοποιό Anthony Quinn. Περιβάλλεται από βράχια και διαθέτει 
πεντακάθαρα νερά. Διαθέτει επίσης μία μικρή προβλήτα που δίνει τη δυνατότητα σε σκάφη 
που την επισκέπτονται να αγκυροβολήσουν. Απέχει δεκαπέντε χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από 
την πόλη της Ρόδου και τρία χιλιόμετρα από το Φαληράκι. Έχει βραβευθεί με «Γαλάζια 
Σημαία». 

2.Βλυχα 

Αγαπημένη παραλία των ντόπιων κατοίκων. Η θάλασσα βαθαίνει αργά και για το λόγο αυτό 
προτιμάται κυρίως από οικογένειες. Απέχει από την πόλη της Ρόδου σαράντα επτά χιλιόμετρα 
και από τη Λίνδο τρία χιλιόμετρα. Διαθέτει ομπρέλες, ξαπλώστρες και καντίνες 



Μουσεία 

1. Το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου (Βυζαντινό Μουσείο) 

Ανηφορίζοντας την οδό Ιπποτών στο τέρμα δεξιά, βρίσκεται το παλάτι του Μεγάλου 
Μαγίστρου που λειτουργεί και ως Βυζαντινό Μουσείο. Απέναντι από το παλάτι και ανάμεσα σε 
λείψανα διαφόρων ιστορικών περιόδων, μπορεί κανείς να ξεχωρίσει και τα ερείπια της 
καθολικής εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. 

Το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου χτίστηκε στη θέση της κάτω Ακρόπολης της αρχαίας Ρόδου, 
εκεί που αρχικά βρισκόταν ο ναός του Θεού Ήλιου. Στην ίδια θέση τον 7ο αιώνα υπήρχε ένα 
βυζαντινό παλάτι και στη συνέχεια τον 14ο αιώνα, οι ιππότες του Αγίου Ιωάννου 
κατασκεύασαν το παλάτι ως κατοικία του Μεγάλου Μαγίστρου και ως διοικητικό κέντρο της 
πόλης. Καταστράφηκε το 1856 από μεγάλη έκρηξη πυρίτιδας που ήταν κρυμμένη στα υπόγεια 
της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. 

Το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ανακατασκευάστηκε σύμφωνα με τα αρχικά του σχέδια 
από τους Ιταλούς το 1940. Το 1988 φιλοξένησε τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ο.Κ. Κατά καιρούς 
φιλοξενεί εκθέσεις και σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα. 

Εκκλησια 

1. Η εκκλησία του Αγίου Φανουρίου (Παϊαλ ελ ντιν μετζίτ) 

Βρίσκεται στον ομώνυμο δρόμο της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Χτίστηκε τον 13ο αιώνα 
μ.Χ. Έχει σχήμα σταυρού και το εσωτερικό της κοσμούν υπέροχες τοιχογραφίες. Λειτούργησε 
ως μετζίτ (μικρό Τζαμί) τα οθωμανικά χρόνια με το όνομα Παϊαλ ελ ντιν μετζίτ. Δεν έχουμε 
καμιά μαρτυρία για την ονομασία αυτού του ναού πριν την οθωμανική περίοδο. Τη δεκαετία 
του 1920 η ιταλική Αρχαιολογική Υπηρεσία συντήρησε τον ζωγραφικό της διάκοσμο. Μετά τον 
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο οι Έλληνες κατέλαβαν την εκκλησία και το 1946 η εκκλησία 
εγκαινιάστηκε και αφιερώθηκε στον Άγιο Φανούριο. 

Η εκκλησία αυτή συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα. Η λατρεία του Αγίου Φανουρίου 
φαίνεται να ξεκίνησε από τη Ρόδο και να επεκτάθηκε αρχικά στην Κρήτη στη συνέχεια στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. Διάφορες πηγές αναφέρουν ότι καθώς εργάτες έσκαβαν έξω και νότια από 
τα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης για να συλλέξουν δομικό υλικό ανακάλυψαν τα ερείπια μιας 
εκκλησίας. Μεταξύ άλλων ήρθε στο φως και η εικόνα του Αγίου Φανουρίου με στρατιωτική 
στολή την οποία περιέβαλαν σκηνές του μαρτυρίου του. Προφανώς η εικόνα ήταν σε 
τοιχογραφία. Το πρώτο θαύμα του Αγίου Φανουρίου ήταν η απελευθέρωση τριών κρητικών 
ιερέων από πειρατές οι οποίοι μετέφεραν στην Κρήτη αντίγραφο της αρχέτυπης εικόνας που 
βρέθηκε στη Ρόδο. 

Η μεγάλη τιμή που τρέφουν οι χριστιανοί στον Άγιο Φανούριο έγινε αιτία να δημιουργηθεί στο 
λαό το παραδοσιακό έθιμο της πίτας του Αγίου Φανουρίου ή καλύτερα της φανουρόπιτας. 

Η πίτα συνήθως είναι μικρή και στρογγυλή και γίνεται από καθαρό αλεύρι, ζάχαρη, κανέλλα, 
λάδι, κόκκινο γλυκό κρασί, χυμό πορτοκαλιού κι αφού όλα αυτά τα υλικά ανακατευθούν, 
ζυμώνονται, μπαίνουν σε στρογγυλή φόρμα και η πίτα ψήνεται σε μέτρια θερμοκρασία στο 
φούρνο. Η πίτα γίνεται για να φανερώσει ο Άγιος σε κάποιον ένα χαμένο αντικείμενο, κάποια 
δουλειά αν είναι άεργος, κάποια χαμένη υπόθεση, την υγεία σε κάποιον άρρωστο και άλλα 



παρόμοια. 

Επίσης η παράδοση που σχηματίστηκε λέει ότι η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν αμαρτωλή. 
Ήταν λέει σκληρή, άπονη και αυστηρή με τους φτωχούς. Μάλιστα για τον αμετανόητο 
χαρακτήρα της πήγε στην κόλαση. Προσπάθησε να τη σώσει ο γιος της αλλά η κακία της δεν 
τον άφησε. Αυτός είναι ο λόγος που φτιάχνονται και οι πίτες και αφού τις πάνε στην εκκλησία 
και ευλογηθούν τις μοιράζουν στη γειτονιά με τη σύσταση να ευχηθούν να συγχωρεθεί η μάνα 
του Αγίου Φανουρίου («ο Θεός να συγχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου»). Η εκκλησία 
του Άγιου Φανουρίου γιορτάζει τη μνήμη του στις 27 Αυγούστου. 

Φεστιβαλ 

Το Παλάτι των Ιπποτών της Ρόδου, ανοίγει και φέτος τις πύλες του για να υποδεχθεί για 14η 
χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου. Το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί από 
τις 7 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών, στη 
Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η οποία έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO Μνημείο της 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου ιδρύθηκε το 2007 με στόχο την αναβάθμιση της πολιτιστικής 
ταυτότητας του πανέμορφου αυτού τόπου, την προώθηση του Πολιτιστικού Τουρισμού, καθώς 
και την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομίας του νησιού. Το 
φεστιβάλ έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της ελληνικής 
περιφέρειας, έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από τα Ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ και 
προσελκύει κάθε χρόνο φιλόμουσο κοινό από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

 

 


