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Προγραμματίζοντας ένα ταξίδι στη Ρόδο 

   

 

5 λόγοι για να επισκεφτείτε την όμορφη Ρόδο! 

1.Για να δείτε τη μεσαιωνική πόλη που διατηρείται σε άψογη κατάσταση. 

2. Για να επισκεφτείτε τις περίφημες λουτρικές εγκαταστάσεις της Καλλιθέας, με την 
εντυπωσιακή Ροτόντα, το θολωτό κτήριο των θερμοπηγών.  

3. Για να απολαύσετε την παραλία της Ιαλυσού με τα καταγάλανα νερά και δοκιμάσετε  
θαλάσσια σπορ, όπως windsurfing και kitesurfing.  

4.  Για να δοκιμάσετε τοπικά εδέσματα στο εστιατόριο Μαυρίκιος στη Λίνδο.  

5. Για να πάρετε μέρος στο πανηγύρι της κρεμαστής τον Δεκαπενταύγουστο.  

 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

- Τσαμπίκα 

Είκοσι έξι χιλιόμετρα νοτιοανατολικά 
από την πόλη της Ρόδου και κάτω από 
το βράχο που φιλοξενεί το διάσημο 
μοναστήρι της Παναγίας Τσαμπίκας 
της Ψιλής, η παραλία της Τσαμπίκας 
με τη χρυσή άμμο διαθέτει ομπρέλες, 
ξαπλώστρες, καντίνες και 
εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ.  

- Έλλη 

Θεωρείται ως η καλύτερη παραλία της 
Μεσογείου. Υποδέχεται κάθε χρόνο 
πλήθος επισκεπτών. Εκτείνεται κατά 
μήκος της πόλης και διαθέτει 
ομπρέλες, ξαπλώστρες και καντίνες. 

- 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 
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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». 

- Πρασονήσι 

Παραλία με άμμο, βρίσκεται στο 
νοτιότερο σημείο του νησιού. 
Αποτελεί παράδεισο για τους 
windsurfers, καθώς στην περιοχή 
πνέουν ισχυροί άνεμοι, ειδικά τους 
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Διαθέτει 
σημεία ενοικιάσεως εξοπλισμού 
windsurfing και ταβέρνες με ντόπιες 
λιχουδιές. Απέχει από την πόλη της 
Ρόδου ενενήντα δύο χιλιόμετρα. 

  

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Αρχαιολογικοί χώροι 

- Η Μεσαιωνική Πόλη 

Στην αρχιτεκτονική της 
περιτοιχισμένης Μεσαιωνικής Πόλης 
της Ρόδου επικρατεί ο 
δυτικοευρωπαϊκός υστερογοτθικός 
ρυθμός που διαμορφώθηκε την 
Ιπποτική περίοδο (1309–1522) και 
περιέχει τοπικά αιγαιοπελαγίτικα 
στοιχεία. Στην ιδιαίτερη αυτή 
αρχιτεκτονική προστέθηκαν 
μουσουλμανικά στοιχεία από τους 
Τούρκους που κατέλαβαν το νησί το 
1523. Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου 
αποτέλεσε στη συνέχεια για τους 
Ιταλούς που κατέλαβαν το νησί από 
τους Τούρκους το 1912 τον ιδανικό 
τόπο όπου θα μπορούσε να 
αναδειχθεί ο μνημειακός πλούτος των 
χρόνων του Μεσαίωνα. 
Η Μεσαιωνική Πόλη προστατεύεται 
από την UNESCO ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. 

Περιλαμβάνει σημαντικά μνημεία 
όπως το Παλάτι του Μεγάλου 
Μαγίστρου, το Νοσοκομείο των 
Ιπποτών του 14ου αιώνα (πλατεία 
Σύμης), το Νοσοκομείο των Ιπποτών 
του 15ου αιώνα (πλατεία Μεγάλου 
Αλεξάνδρου) που λειτουργεί και 
ως Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η 
Οδός Ιπποτών που με τα καταλύματα 
των διαφορετικών «Γλωσσών» του 
Ιπποτικού Τάγματος αποτελεί τον πιο 

καλά διατηρημένο δρόμο της 
Ευρώπης, η Δημοτική 
Πινακοθήκη στην Πλατεία Σύμης, η 
Πλατεία Αργυροκάστρου με το 
Παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήρι, το 
παλιό Οπλοστάσιο των Ιπποτών που 
σήμερα στεγάζει το Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης ή Λαογραφικό Μουσείο, τα 
ερείπια του Ναού της Αφροδίτης, το 
Τέμενος του Σουλεϊμάν και 
το Μέγαρο της Καστελλανίας που 
σήμερα στεγάζει τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη. 

-  Ακρόπολη της Ρόδου (Μόντε 
Σμιθ ή Λόφος του Αγίου 
Στεφάνου) 

Επισκεφθείτε τα ερείπια της αρχαίας 
Ακρόπολης της Ρόδου και θαυμάστε 
τις σημαντικές αρχαιότητες που 
σώζονται μέσα στο πανέμορφο 
αρχαιολογικό πάρκο που ενδείκνυται 
για αρχαιολογικούς και οικολογικούς 
περιπάτους. 

Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να 
περιηγηθείτε στο αναστηλωμένο 
αρχαίο Στάδιο του Διαγόρα και να 
απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα. Δίπλα 
από το Στάδιο βρίσκεται το μικρό 
μαρμάρινο θέατρο που σήμερα 
φιλοξενεί μουσικές και θεατρικές 
παραστάσεις όπως ακριβώς 
συνέβαινε και στην αρχαιότητα. Στη 
κορυφή του λόφου δεσπόζει η 
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Ακρόπολη της αρχαίας πόλης της 
Ρόδου όπου ανάμεσα στα ερείπια 
στέκουν και κάποιοι κίονες από το ναό 
του Πυθίου Απόλλωνα μαρτυρώντας 
το αρχαίο μεγαλείο του. Στο βορεινό 
τμήμα της Ακρόπολης κείτονται και 
κάποια θραύσματα από τους ναούς 
της Πολιάδας Αθηνάς και του Δία. 

Ώρες λειτουργίας: Ανοιχτός χώρος 
Πρόσβαση: Με ενοικιαζόμενο 
αυτοκίνητο, λεωφορείο ή ταξί 
Διεύθυνση: Λόφος του Αγίου 
Στεφάνου ή Μόντε Σμιθ, 85100 Ρόδος 

-  Λίνδος 

Στη νοτιοανατολική πλευρά του 
νησιού της Ρόδου και πενήντα πέντε 
χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου 
βρίσκεται το γραφικό χωριό Λίνδος με 
τα στενά λιθόστρωτα σοκάκια και τα 
λευκά σπιτάκια με δάπεδα στρωμένα 
με χοχλακάκι, ζωγραφιστές οροφές, 
σοφράδες, πιατελότοιχους και 
πλακόστρωτες αυλές με περίτεχνα 
σχέδια από βότσαλο. Το χωριό έχει 
κηρυχθεί διατηρητέο. 

Αξίζει κανείς να επισκεφθεί τα 
καπετανόσπιτα με τους ψηλούς 
μαντρότοιχους και τις αψιδωτές 
εισόδους (πυλιώνες) με τα οικόσημα 

και τις βαριές ξύλινες πόρτες, που 
χτίστηκαν την περίοδο από το 16ο έως 
το 18ο αιώνα, την εκκλησία της 
Παναγίας της Λίνδου με τις 
καταπληκτικές τοιχογραφίες του 15ου 
αιώνα στο κέντρο του χωριού, τον 
«τάφο του Κλεόβουλου», ένα 
τυμβοειδές κτίσμα του 6ου π.Χ. αιώνα 
που στην πραγματικότητα είναι ένα 
ταφικό μνημείο μιας πλούσιας 
οικογένειας της Λίνδου και το 
«Αρχοκράτειον», έναν τάφο του 
γένους των Αρχοκρατιδών της 
ελληνιστικής εποχής. Από τα ιδιόκτητα 
καπετανόσπιτα επισκέψιμα είναι 
μόνο το καπετανόσπιτο του 
Παπακωνσταντή. 

Στην κορυφή ενός απότομου βράχου 
ύψους εκατό δεκαέξι μέτρων είναι 
χτισμένη η Ακρόπολη της Λίνδου με 
τον ιερό της Λινδίας Αθηνάς του 4ου 
π.Χ. αιώνα, τα Προπύλαια, η μεγάλη 
ελληνιστική Στοά, το βυζαντινό 
εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη και το 
Διοικητήριο της ιπποτικής περιόδου. 
Μοναδική είναι η ανάγλυφη τριήρης 
του 2ου π.Χ. αιώνα που είναι 
λαξευμένη στη βάση του βράχου. 
Διεύθυνση: Λίνδος, 85107 Ρόδος 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22440 
31258 

 

Παπαζήσης Κλέαρχος Β4 


