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Περίληψη 

 

 

 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των επιρροών που άφησαν στις 

πόλεις της Ρόδου και της Χίου οι Τούρκοι και Ιταλοί αντίστοιχα. Λόγω της μεγάλης χρονικής 

περιόδου παραμονής τους στα νησιά και η επιμονή τους να μην τα εγκαταλείψουν, είχε σαν 

συνέπεια να κάνουν πολλά έργα υποδομής όπως και να αλλάξουν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τον 

πολεοδομικό ιστό των πόλεων. Σκοπός είναι η λεπτομερής καταγραφή των έργων που 

επιτελέσθηκαν τότε καθώς και η επέκταση ή η συρρίκνωση των πόλεων. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχει καταγεγραμμένη η εξέλιξη των δύο πόλεων τόσο 

αρχιτεκτονικά όσο και πολεοδομικά, από την κλασσική περίοδο έως σήμερα, με έμφαση στις 

περιόδους της Οθωμανικής κυριαρχίας για την Χίο και της Ιταλικής για τη Ρόδο. Ποιες ήταν 

οι τάσεις που ήθελαν να εφαρμόσουν και τι επεδίωκαν να επιτύχουν τόσο στους κατοίκους 

των νησιών αλλά και στην ιστορία μέσα από τα έργα υποδομής τους. Γίνεται αναφορά στους 

αρχιτεκτονικούς ρυθμούς που ακολούθησαν και στην αναδιάρθρωση του ιστού. Στα επόμενα 

κεφάλαια υπάρχουν οι τάσεις επέκτασης του πληθυσμού στα χωριά της Ρόδου και η 

κατάληψή τους τελικά από τους Ιταλούς εποίκους με σκληρά διατάγματα και απαλλοτριώσεις 

χωραφιών των Ροδιτών. Στη Χίο πάλι λόγω των καταστροφών που υπέστη δεν υπάρχουν 

μετακινήσεις πληθυσμού κατά την Τουρκοκρατία, αλλά τα χωριά που υπήρχαν μέχρι τότε 

διατηρούνται σχεδόν ανέπαφα από τον Τούρκικο ζυγό. 

 Έπειτα, καταγράφονται τα κτίρια και οι οικίες που οικοδομήθηκαν τότε αλλά και αυτά 

που ανοικοδομήθηκαν και αποτέλεσαν σημαντικές κατασκευές για την εποχή εκείνη αλλά και 

τώρα ακόμα. Υπάρχουν αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες για κάθε ένα από αυτά και η χρήση που 

έχουν μέχρι σήμερα. 

 Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις συγκρίσεις των δύο 

νησιών καθώς και η συνολική εικόνα που έχουν σήμερα οι πόλεις μετά τον πέρασμα των 

χρόνων και την καθοριστική επιρροή που είχαν από τους κατακτητές. 
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Summary 

 

 

The subject of the current study is the historical record of Turkish and Italian influence 

over the island s of Chios and Rhodes correspondingly. Due to their long-lasting stay there 

and their persistence not to abandon them, resulted in an increase of the infrastructure works 

and the almost total change of the town planning. It is also aimed at the detailed record of the 

infrastructure works, as well as the extension or shrinking of those cities.  

The second chapter is referred to the architectural and town planning evolution of both 

cities from classical antiquity until now, emphasizing to the periods of the Ottoman and 

Italian domination in Chios and Rhodes correspondingly. It is also referred to the tendencies 

they wanted to apply and the aspirations they had not only over the local inhabitants but on 

the history too through the, through the infrastructure works. The architectural style they 

adopted and the restructure of the town planning is part of this chapter as well. The following 

chapters are referred to tendencies of people’s expansion to the villages of Rhodes and their 

seizure by the Italians through the hard rules and the expropriation of their fields. In Chios, 

because of the disaster it suffered, it is not recorded a transfer of population during the 

Turkish domination and the existent villages remained untouched by Turkish slavery. 

Afterwards there are references to the buildings and houses raised and rebuilt that 

comprised significant structures for that era and ours as well. There are also not only 

architectural details for each of those structures but also details concerning their use until 

today.  

There are also recorded the conclusions emerged from the comparison between those 

islands and the picture they have today in the passing of time. Last but not least, there is a 

reference to the conquerors’ determinative influence over them. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στο Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά στο 

τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 υπό 

την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Τσουκάτου Στυλιανής. 

 Στόχος της εργασίας αυτής είναι η καταγραφή των ομοιοτήτων και των διαφορών 

που παρατηρούνται σε δύο από τα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου, ένα στο Βόρειο και ένα 

στα Δωδεκάνησα, μετά την επίδραση των διάφορων κατακτητών που πέρασαν από αυτά.  

Στο νησί της Ρόδου συναντάμε 3 μεγάλες περιόδους που καθόρισαν την  

αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κληρονομιά της έως σήμερα. Ο όρος πολιτιστική 

κληρονομιά αναφέρεται, σύμφωνα με την UNESCO, σε ομάδες κτισμάτων, μνημεία ή και 

χώρων με κυρίως ιστορική αλλά και αρχαιολογική, αισθητική, επιστημονική, εθνολογική ή 

ανθρωπολογική αξία. Ξεχωρίζουμε την περίοδο από το 1306  έως το 1522 που το νησί 

καταλαμβάνουν «ΟΙ ΙΠΠΟΤΑΙ ΙΩΑΝΝΙΤΑΙ ΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ» ευρέως γνωστοί και ως 

Ιωαννίτες Ιππότες ή Ιππότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη, την χρονική περίοδο 1522 – 

1912 που πέρασε στα χέρια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και τέλος τα χρόνια από το 1912 

έως το 1945 που βρισκόταν υπό Ιταλική κυριαρχία.  

Για τη Χίο μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζουν χρονικά, τα τελευταία βυζαντινά 

χρόνια 1100 - 1346 μ.Χ όπου περιλαμβάνεται το διάστημα της φραγκοκρατίας, η κατάλυσή 

της από την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Η περίοδος της Γενουοκρατίας που θεωρείται η 

περίοδος κυριαρχίας της μεγάλης Εταιρίας Mahona di scio των Μαονέζων - Giustiniani 1346 

- 1566 μΧ και τέλος η τουρκοκρατία που χρονολογείται από την κατάλυση της Γενουατικής 

κυριαρχίας και καθιέρωσης της τουρκικής μέχρι και την απελευθέρωση του νησιού το 1912 

μΧ. Αρκετά είναι τα προβλήματα για την έρευνα της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής 

ανάπτυξης του νησιού, εξαιτίας των δύο μεγάλων καταστροφών του 19ου αιώνα. Της σφαγής 

της Χίου το 1822 μ.Χ και του καταστροφικού σεισμού το 1881 μ.Χ. Ιδιαίτερα το 1822 μ.Χ 

χάθηκε και καταστράφηκε μεγάλος αριθμός γραπτών πηγών που αφορούσαν την πόλη και 

την ανάπτυξή της.   

Η 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΡΟΔΟΥ – ΧΙΟΥ 

 

Α. ΡΟΔΟΣ 

 Το νησί της Ρόδου έχει έκταση 1400,684 km
2
, βρίσκεται  460 χιλιόμετρα 

νοτιοανατολικά της Αθήνας και 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τουρκίας
1
. Είναι το 

μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου με την πρωτεύουσά του να βρίσκεται στο βόρειο άκρο 

και να αποτελεί την πρωτεύουσα του νομού έχοντας στο κέντρο της την Μεσαιωνική Πόλη. 

Το 1988, η Μεσαιωνική Πόλη αναγνωρίστηκε ως Πόλη Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. Η Μεσαιωνική Πόλη αποτελεί σήμερα ένα μείγμα διαφορετικών 

αρχιτεκτονικών από διάφορες ιστορικές περιόδους με δεσπόζουσα την περίοδο της 

παραμονής στο νησί του τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη καθώς και αυτής των 

Οθωμανών. 

 Λόγω της περίοπτης θέσης του νησιού μεταξύ του Αιγαίου πελάγους και των ακτών 

της Μέσης Ανατολής η Ρόδος γνώρισε διαφορετικούς λαούς που κατοίκησαν αφήνοντας το 

σημάδι τους στην τέχνη, τη γλώσσα, την αρχιτεκτονική. Η στρατηγική του θέση απέφερε στο 

νησί μεγάλο πλούτο και κατέστησε την πόλη της Ρόδου μια από τις εξέχουσες πόλεις της 

αρχαίας Ελλάδας και της μετέπειτα ιστορίας. 

 Βλέποντας την ιστορία θα μπορούσε κανείς να διακρίνει 7 σημαντικές περιόδους που 

αποτέλεσαν στην εξέλιξη της Ρόδου κυρίως πολιτισμικά αλλά και αρχιτεκτονικά. 

Κλασική Περίοδος 

Το νησί κατοικήθηκε στα τέλη της Νεολιθικής περιόδου (4000 π.Χ.). Το 408 π.Χ. οι 

τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού, Ιαλυσός, Κάμιρος και Λίνδος, ίδρυσαν την πόλη της Ρόδου. 

Οι τρεις αιώνες που ακολούθησαν αποτέλεσαν την «χρυσή περίοδο» της Ρόδου. Το θαλάσσιο 

εμπόριο, η ναυσιπλοΐα καθώς και οι συνετές και προοδευτικές πολιτικές και διπλωματικές 

κινήσεις διατήρησαν την πόλη δυνατή και ακμάζουσα μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους.  

Την ίδια περίοδο, η Ρόδος παράγει εξαιρετική τέχνη. Το πιο ονομαστό δημιούργημα 

ήταν ο Κολοσσός, ένα από τα εφτά θαύματα του κόσμου, ο οποίος φτιάχτηκε ανάμεσα στο 

304 π.Χ. με 293 π.Χ. από τον Λίνδιο γλύπτη Χάρη.  

                                                             
1 Πηγή: wikipedia 
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Η κατασκευή του Κολοσσού διήρκεσε 12 χρόνια και ολοκληρώθηκε το 282 π.Χ. Για 

πολλά έτη, το άγαλμα ήταν τοποθετημένο, πιθανότατα, στην είσοδο του λιμανιού και 

προσωποποιούσε τον θεό Ήλιο μέχρι την στιγμή που ένας δυνατός σεισμός χτύπησε την Ρόδο 

το 226 π.Χ. Η πόλη υπέστη σοβαρές ζημιές και το άγαλμα του Κολοσσού κατέρρευσε.Το 

πολεοδομικό σχέδιο της αρχαίας πόλης της Ρόδου βασίστηκε στις πολεοδομικές και 

φιλοσοφικές ιδέες του διάσημου αρχαίου Έλληνα πολεοδόμου Ιπποδάμου. Το σχέδιο των 

δρόμων της αρχαίας πόλης είναι γνωστό χάρη σε αρχαιολογικές ανασκαφές δεκαετιών. Τα 

οικοδομικά τετράγωνα είχαν τις ακόλουθες διαστάσεις 47,70 x 26,50 m και είχαν όλα το ίδιο 

μέγεθος. Καθένα από αυτά περιελάμβανε τρία σπίτια και περιτριγυριζόταν από δρόμους 

πλάτους 5-6 μέτρων. 

Μεγαλύτερες οικοδομικές ενότητες σχημάτιζαν περιοχές οι οποίες περικλείονταν από 

μεγαλύτερους δρόμους πλάτους 8-11 μέτρων. Κάθε τέτοια περιοχή αποτελούταν από 36 

οικοδομικά τετράγωνα ή 108 σπίτια. Η αρχαία πόλη είχε ένα εκτεταμένο και καλά δομημένο 

αποχετευτικό δίκτυο καθώς και δίκτυο υδροδότησης. 

Ρωμαϊκή Περίοδος 

 Η ανεξαρτησία της πόλης τερματίστηκε το 164 π.Χ. όταν η Ρόδος έγινε επαρχία της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο μέχρι τον 1ο αιώνα μ.Χ., η Ρόδος διατήρησε σε μεγάλο 

βαθμό το μεγαλείο της και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα γνώσης, 

επιστήμης και τέχνης.  

Πέρα από τις γραπτές πήγες που διασώζονται έως τις μέρες μας, οι αρχαιολογικές 

ανασκαφές που συνεχίζονται ακόμη δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα του πολιτισμού που άκμασε 

την περίοδο αυτή. 

Βυζαντινή περίοδος 

 Κατά την πρώιμη Χριστιανική περίοδο (330-650 μ.Χ), η Ρόδος αποτελούσε κομμάτι 

της εκχριστιανισμένης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είναι ευρύτερα γνωστή ως Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία. Μολονότι λιγότερο σημαντική και ακμάζουσα απ' ότι στο παρελθόν, η πόλη 

της Ρόδου ήταν επισκοπική έδρα και είχε σημαντικό αριθμό εκκλησιών ανάμεσα στις οποίες 

υπήρχαν κάποιες βασιλικές εντυπωσιακών διαστάσεων. Παράλληλα ήταν σημαντική 

στρατιωτική βάση. Οι  Άραβες που έκαναν την εμφάνιση τους στην Μεσόγειο τον 7ο αιώνα 

επιτέθηκαν στη Ρόδο και την κατέλαβαν για μερικές δεκαετίες.  
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Στους αιώνες που ακολούθησαν, η πόλη συρρικνώθηκε σε μέγεθος και οχυρώθηκε με 

νέα τείχη. Ταυτόχρονα, χωρίστηκε σε δύο ζώνες, μια για την πολιτική και στρατιωτική 

ηγεσία και μια για τους «λαϊκούς». Η ζώνη αυτή αντανακλά την κοινωνική πραγματικότητα 

των μεσαιωνικών χρόνων. Λόγω έλλειψης γραπτών πηγών υπάρχει απουσία συσσωρευμένης 

πληροφόρησης σχετικά με την περίοδο αυτή. Οι αναστηλώσεις που έγιναν από τους Ιταλούς 

αργότερα αγνόησαν ή και ακόμη προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια της εποχής αυτής που 

διασωθεί προς όφελος αυτών της περιόδου των Ιπποτών. 

Ιπποτική περίοδος 

Το 1309 το νησί πουλήθηκε στο τάγμα των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη της 

Ιερουσαλήμ. Το τάγμα ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα στην Ιερουσαλήμ με στόχο την νοσηλεία και 

περίθαλψη των προσκυνητών και σταυροφόρων αλλά πολύ σύντομα μετεξελίχθηκε σε 

μάχιμη στρατιωτική μονάδα η οποία απέκτησε μεγάλες εκτάσεις γης. Έχοντας αποχωρήσει 

από την Ιερουσαλήμ και αργότερα από την Κύπρο, το τάγμα ίδρυσε την έδρα του στη Ρόδο 

και απέκτησε κατά την χρονική περίοδο αυτή ηγετικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο.  

Κατά την διάρκεια της παραμονής των Ιπποτών στη Ρόδο, οι οχυρώσεις επεκτάθηκαν, 

εκσυγχρονίσθηκαν και συνεχώς ενισχύονταν. Ένα νοσοκομείο, ένα παλάτι, αρκετές 

εκκλησίες ήταν ορισμένα από τα πολλά δημόσια κτίρια τα οποία αναγέρθηκαν την εποχή 

αυτή. Τα κτίρια αυτά αποτελούν αξιοσημείωτα παραδείγματα της Αναγεννησιακής 

αρχιτεκτονικής. Παρ’ όλες τις προστριβές που υπήρχαν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το 

θαλάσσιο εμπόριο αποτελούσε πηγή πλούτου και οι αγορές της πόλης ήταν ακμάζουσες.  

Την περίοδο της κατοχής των Ιπποτών, το νησί της Ρόδου παρουσίαζε περίοδο ακμής και οι 

σχέσεις μεταξύ των Ιπποτών και των ντόπιων χαρακτηρίζονταν από τυπική έως στενή 

συνεργασία.  

Οι περισσότεροι από τους δρόμους της Μεσαιωνικής πόλης συμπίπτουν με τους 

δρόμους της αρχαίας πόλης ενώ διατηρήθηκε η διαίρεση της πόλης σε δύο ζώνες. Το τάγμα 

στη Ρόδο διατηρούσε ένα πολύ καλά οργανωμένο αρχείο το οποίο περιλάμβανε έγγραφα που 

είχαν εκδοθεί από τις διοικητές αρχές, αλληλογραφία, νομικά έγγραφα και άλλα σημαντικά. 

Το αρχείο αυτό διατηρείται έως τις μέρες μας και σώζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Μάλτας. 
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Η πόλη είχε διαιρεθεί σε δύο ζώνες με ένα εσωτερικό τείχος. Το βόρειο τμήμα το 

οποίο ήταν γνωστό ως Chastel, Chateau, Castrum ή Castellum όπου βρισκόταν το παλάτι του 

Μεγάλου Μαγίστρου, ο καθολικός καθεδρικός ναός και η κατοικία του καθολικού 

επισκόπου, τα καλύμματα των «γλωσσών», οι κατοικίες των Ιπποτών και ένα νοσοκομείο. 

 Το νότιο τμήμα γνωστό ως ville, burgus ή burgum ήταν η περιοχή όπου ζούσαν οι λαϊκοί και 

περιλάμβανε την αγορά, συναγωγές, εκκλησίες καθώς και δημόσια και εμπορικά κτίρια. 

Οθωμανική περίοδος 

Το 1522 οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέκτησαν την πόλη μετά από μια δεύτερη μακρά 

πολιορκία. Νέα κτίρια κατασκευάστηκαν: Τζαμιά, δημόσια λουτρά και κατοικίες για τους 

νέους κατακτητές. Οι Έλληνες υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την οχυρωμένη πόλη και να 

μετοικήσουν σε περιοχές εκτός των τειχών. Κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, η 

Ρόδος έχασε τον διεθνή της χαρακτήρα. Η πόλη διατήρησε την κύρια οικονομική της 

λειτουργία ως αγορά αγροτικών προϊόντων για το εσωτερικό τμήμα του νησιού καθώς και 

των τριγύρω μικρών νησιών.  

Μετά την κυριαρχία τους στο νησί, οι Οθωμανοί Τούρκοι επιδιόρθωσαν τα τείχη που 

είχαν υποστεί ζημιές, μετέτρεψαν τις περισσότερες εκκλησίες σε τζαμιά και μεταρρύθμισαν 

τις μεγάλες κατοικίες σε ιδιωτικά ή δημόσια κτίρια. Οι παραπάνω μετατροπές αποτέλεσαν 

μια μακροχρόνια διαδικασία που είχε σαν στόχο να αναμορφώσουν και να προσομοιάσουν τα 

κτίρια έτσι ώστε να ταιριάζουν με τον Οθωμανικό τρόπο ζωής.  

Οι προσόψεις των κτιρίων της περιόδου των Ιπποτών με τους σκαλιστούς  

διακόσμους, τις τοξωτές πύλες και τους πέτρινους πελεκητούς τοίχους, εμπλουτίστηκαν με τα 

τυχαία χαρακτηριστικά της Οθωμανικής Αρχιτεκτονικής προσαρμοσμένης όμως στο τοπικό 

κλίμα και πολιτισμό. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 

των υπαρχόντων κτιρίων διατηρήθηκαν. Οι πιο χαρακτηριστικές προσθήκες ήταν τα λουτρά 

(συνήθως στο πίσω μέρος των σπιτιών) κα τα ξύλινα κλειστά μπαλκόνια στις προσόψεις των 

σπιτιών πάνω από στενούς δρόμους. Έτσι, τα περισσότερα κτίρια της εποχής των Ιπποτών 

στη Μεσαιωνική πόλη ήταν καλά διατηρημένα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα μείγμα ανατολικής 

αρχιτεκτονικής με έντονα δυτικά στοιχεία που είχαν παραμείνει και νέα κτίρια που κτίσθηκαν 

με το ύφος της τότε τοπικής αρχιτεκτονικής.  
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Τον 19ο αιώνα η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε σαν αποτέλεσμα την 

παραμέληση της πόλης και των κτιρίων της τα οποία υπέστησαν περαιτέρω φθορά λόγω των 

δυνατών σεισμών που συχνά πλήττουν την περιοχή. 

Ιταλική Περίοδος 

Τα ιταλικά στρατεύματα κατέλαβαν το νησί και την υπόλοιπη Δωδεκάνησο το 1912. 

Το 1923 η Ιταλία ίδρυσε μια αποικία, τα ιταλικά νησιά του Αιγαίου (Isole Italiane del Egeo). 

Οι Ιταλοί κατεδάφισαν τα σπίτια που είχαν κτιστεί πάνω και παραπλεύρως των τειχών 

κατά την Οθωμανική περίοδο και μετέτρεψαν το Εβραϊκό και το Οθωμανικό νεκροταφείο σε 

μια «πράσινη ζώνη» που περιελάμβανε την Μεσαιωνική πόλη.  

Διατήρησαν τα εναπομείναντα στοιχεία της περιόδου των Ιπποτών ενώ αφαίρεσαν όλες τις 

Οθωμανικές προσθήκες. Ταυτόχρονα, επανοικοδόμησαν το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. 

Τέλος, ίδρυσαν ένα ινστιτούτο για την μελέτη της Ιστορίας και του Πολιτισμού της περιοχής.  

Οι Ιταλοί υλοποίησαν σημαντικά έργα υποδομής (δρόμους, παροχή ηλεκτρισμού, 

λιμάνι κ.α.) και μεταμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό την πόλη της Ρόδου, η οποία διέθετε 

πλέον ένα νέο πολεοδομικό σχέδιο, κανονισμούς δόμησης και πολλά νέα δημόσια και 

ιδιωτικά κτίρια. 

Σύγχρονη Περίοδος 

Οι βόμβες των Βρετανών που έπεσαν στην Μεσαιωνική πόλη το 1944 είχαν σαν 

αποτέλεσμα πολλά θύματα και την καταστροφή πολλών κτιρίων γεγονός που δημιούργησε 

πολλά κενά στον πολεοδομικό ιστό. Ένα από τα πρώτα διατάγματα της Ελληνικής 

κυβέρνησης-διοίκησης όρισαν τις περιοχές αυτές ως «περιοχές για μελλοντικές ανασκαφές» 

και ένα μεγάλο αριθμό κτιρίων ως «διατηρητέα κτίρια».  

Το 1957, ένα νέο πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε με διάταγμα και το 1960 το σύνολο 

της Μεσαιωνικής Πόλης αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «προστατευόμενο 

μνημείο». Το 1961 και το 1963 εξεδόθησαν νέα διατάγματα σχετικά με το πολεοδομικό 

σχέδιο της πόλης. Τα διατάγματα αυτά προέβλεπαν την διαπλάτυνση των υπαρχόντων 

δρόμων και την διάνοιξη νέων. Αυτές οι αποφάσεις δεν υλοποιήθηκαν στην Μεσαιωνική 

Πόλη λόγω της σθεναρής αντίστασης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Το 1988, η παλιά πόλη 

της Ρόδου ανακηρύχθηκε από την UNESCO Πόλη Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
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Εικόνα 1: Γενική άποψη της παλιάς πόλης της Ρόδου 

Β. ΧΙΟΣ 

 

Η Χίος βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο και απέχει μόλις 3,5 μίλια από τα 

μικρασιατικά παράλια, στο ύψος του Τσεσμέ. Το εμβαδόν του καλύπτει 904 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα, δίνοντας του την 5η θέση σε μέγεθος νησιού της Ελλάδας, ενώ το μήκος των 

ακτών του φτάνει τα 213 χιλιόμετρα. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η πόλη της Χίου γνωστή 

και ως χώρα και έχει 52 χώρια. Βρίσκεται κεντρικά στην ανατολική πλευρά του νησιού με 

23.500 κατοίκους από τους 51.320 συνολικούς κατοίκους του νησιού 1(απογραφή του 2011). 

Εκεί βρίσκεται και το λιμάνι του νησιού. Το έδαφος του χαρακτηρίζεται ορεινό με πεδινές 

εκτάσεις μόνο στο νότιο και ανατολικό κομμάτι του νησιού. Στα βόρεια συναντάμε την 

οροσειρά Πελιναίο με ψηλότερη κορυφή στα 1297μ. Στη Χίο δεν θα συναντήσει κανείς 

ποτάμια.  
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Το κλίμα είναι ιδιαίτερα μεσογειακό με χειμώνες αρκετά ήπιους και σπάνιες βροχές τους 

μήνες τόσο του καλοκαιριού όσο και τις κοντινές περιόδους. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται 

στους 28 -29 βαθμών κελσίου και οι άνεμοι βόρειοι - βορειοδυτικοί
1
. 

Για το όνομα του νησιού υπάρχουν πολλοί μύθοι. Η παράδοση μας πληροφορεί ότι ο 

πρώτος βασιλιάς και οικιστής του νησιού ήταν ο Οινοποίων, ο οποίος καταγόταν από την 

Κρήτη. Σημαντικά θετική εντύπωση του προκάλεσε το ήπιο κλίμα του νησιού, έτσι και έχτισε 

ένα ναό του Απόλλωνα ο οποίος είναι γνωστός και ως Φανά ακρωτήρι. Η νύμφη Χιόνι, κόρη 

του Οινοπίωνα ονόμασε το νησί Χίο. Εκτός όμως από εκείνη την πατρότητα του νησιού 

διεκδικεί σύμφωνα με τον τραγικό ποιητή Ίωνα, που έζησε στο νησί το 5ο αιώνα πΧ, ένα 

άλλο μυθικό πρόσωπο τον Χίο γιό του Ποσειδώνα που όταν γεννήθηκε χιόνισε στο νησί πάρα 

πολύ
2
. 

 
Εικόνα 2 Άποψη πόλης Χίου. 
Πηγή: www.aeroclub-tsl.gr 

  

                                                             
1
Πηγή : http://el.wikipedia.org 

2Πηγή : http://www.chios.com 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
 - ΡΟΔΟΣ 

Α.1. Ιστορία της Ρόδου 

 

 Η ανθρώπινη παρουσία στο νησί της Ρόδου ανάγεται στους προϊστορικούς χρόνους. 

Ιδιαίτερα το 1400 π. Χ. άκμαζαν τρεις πόλεις: η Ιαλυσός η Λίνδος και η Κάμιρος οι οποίες 

μαζί με την Κω, την Κνίδο και την Αλικαρνασσό δημιούργησαν την Δωρική Εξάπολη η 

οποία ανέπτυξε σημαντικές εμπορικές δραστηριότητες. Το 408 π. Χ. με την ένωση των 

αρχαιότερων πόλεων ιδρύθηκε η μια νέα πόλη, η Ρόδος, όπου και συγκεντρώθηκαν όλες οι 

εξουσίες του νησιού. Η νέα πόλη χτίστηκε αμφιθεατρικά στο βόρειο άκρο του νησιού και όχι 

τυχαία στη θέση αυτή, αφού επιλέχθηκε για τα πολλά πλεονεκτήματα του. Η ύπαρξη 

φυσικών λιμανιών με πλεονέκτημα τον καλό προσανατολισμό άρα και ανάπτυξη του 

ναυτικού εμπορίου, το καλό κλίμα και η γεωμορφολογία του χώρου για αστική ανάπτυξη 

ήταν τα κύρια πλεονεκτήματα για την επιλογή αυτή.  Η πόλη χτίστηκε με βάση το Ιπποδάμειο 

σύστημα, σύγχρονο για την εποχή ορθογώνιο σύστημα πολεοδομίας που διαιρεί τον χώρο της 

πόλης με κάθετους και οριζόντιους δρόμους σε ορθογώνιες οικοδομικές νησίδες , οι οποίες 

περιλαμβάνουν οικίες και δημόσια κτίρια. 

 Στην διοίκησή της ωστόσο υπήρχαν δύο αντίπαλες δυνάμεις, οι ολιγαρχικοί και οι 

δημοκρατικοί που μάχονταν για την κυριαρχία του νησιού. Το 355 π. Χ. η κυριαρχία των 

ολιγαρχικών επέφερε την υποδούλωση του τόπου στον Μαύσωλο
1
. Η πόλη -που ανέκαθεν 

είχε συμμαχία με την Αθήνα- την αποκατέστησε μετά τις έριδες των διαδόχων του 

Μαύσωλου. Τη βοήθησε στον αγώνα της ενάντια στην επικράτηση του μακεδονικού κράτους 

υπό τον Φίλιππο Β΄. Αργότερα οι Ρόδιοι συμμάχησαν με τον Μ. Αλέξανδρο, με απώτερο 

στόχο την ανάπτυξη του εμπορίου, και τα κατάφεραν αφού μετά τον θάνατό του η Ρόδος είχε 

γίνει πλέον μεγάλη ναυτική δύναμη, είχε αυτονομηθεί και συντασσόταν μόνον υπέρ αυτών 

που εξυπηρετούσαν τα εμπορικά της συμφέροντα. Λόγω της δύναμης που είχε αποκτήσει το 

νησί, πολλοί το πολιόρκησαν με στόχο να χάσει την αυτονομία του. Η κυριότερη μάχη που 

δόθηκε ήταν αυτή του Δημητρίου του Πολιορκητή η οποία διήρκησε έναν χρόνο ( 305-304 

π.Χ.) και το τέλος αυτής εορτάστηκε με την ιδέα της δημιουργίας του Κολοσσού
2
 της Ρόδου 

ενός από τα επτά θαύματα  του κόσμου, κατά την χρονική περίοδο 304 – 292 π. Χ. 

                                                             
1
 Ο Μαύσωλος ήταν δυνάστης του Περσικού κράτους στη δυτική Μικρά Ασία και πολέμιος των Αθηναίων.  

2Ο Κολοσσός  φιλοτεχνήθηκε από τον Χάρη τον Λίνδιο. 
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 Μετά την πολιορκία του Δημητρίου ένα νέο κεφάλαιο ανοίχθηκε στην ιστορία της 

πόλης. Ήταν η περίοδος της ακμής της που κράτησε μέχρι το 168 π. Χ. όπου η Ρόδος 

συνεργάστηκε με την Αίγυπτο και κυριάρχησε στον εμπορικό και ναυτικό τομέα. Ωστόσο 

δυο μεγάλες καταστροφές – ένας κατακλυσμός το 316 π.Χ και ο μεγάλος σεισμός το 226 π.Χ.  

στον οποίο καταστράφηκαν πολλά σπίτια, τείχη και ο περίφημος Κολοσσός – δεν στάθηκαν 

εμπόδιο στην ακμάζουσα πορεία της. Λόγω των καλών σχέσεων που είχαν αναπτύξει οι 

Ρόδιοι με τις άλλες πόλεις βοηθήθηκε πολύ σε αυτήν την περίοδο και όλες οι ζημιές – εκτός 

από τον Κολοσσό – αποκαταστάθηκαν με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα να 

συνεχίσει τις εμπορικές δραστηριότητες. Το 164 π. Χ.  η Ρόδος περνάει στην κυριαρχία της 

Ρώμης μετά τη σύναψη αναγκαστικής συμμαχίας, και αυτό σηματοδοτεί την αρχή της 

παρακμής της. 

 Ένας δεύτερος σεισμός το 155 μ. Χ. κατέστρεψε ολόκληρη την πόλη και δεν υπήρξε 

δυνατότητα αποκατάστασης, εφόσον είχε χάσει τη οικονομική βοήθεια των παλαιών 

συμμάχων της. Το 67-69 μ. Χ. - επί Βεσπασιανού- έγινε τμήμα της ρωμαϊκής επαρχίας των 

νήσων (provincia insularum) και το 227 –επί  Διοκλητιανού - πρωτεύουσα της. Το 330 μ. Χ. 

ο Μέγας Κωνσταντίνος ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη την νέα πρωτεύουσα της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας η οποία χωρίστηκε σε δύο τμήματα, το ανατολικό και το δυτικό. Η Ρόδος 

εντάχθηκε στο ανατολικό τμήμα, που ως γνωστόν εξελίχθηκε στην μεγάλη βυζαντινή 

αυτοκρατορία. Για 3
η
 φορά στη ιστορία του νησιού έγινε άλλος ένας μεγάλος σεισμός που 

κατέστρεψε και πάλι την πόλη, ωστόσο με την οικονομική βοήθεια του αυτοκράτορα 

Αναστάσιου κάποια από τα δημόσια κτίρια ανοικοδομήθηκαν. Στην μετέπειτα ιστορία του 

νησιού πολλές Ασιατικές φυλές προσπάθησαν να το κατακτήσουν όπως οι Ίσαυροι και 

κατόπιν οι Πέρσες το 620 μ.Χ. αλλά εκδιώχθηκαν από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο. Σειρά 

πήραν οι Σαρακηνοί που κατάφεραν να καταλάβουν το νησί το 653 μ.Χ. Η επανένταξη της 

Ρόδου στη βυζαντινή αυτοκρατορία ακολούθησε την αποτυχημένη απόπειρα των Αράβων 

Σαρακηνών να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη μετά από έξι χρόνια πολιορκία (672-678 

μ.Χ.). 

Έτσι φτάνουμε στην εποχή των Σελτζούκων Τούρκων, οι οποίοι ερχόμενοι από τις 

πεδιάδες του Τουρκεστάν, κατέλαβαν την Περσία και εξαπλώθηκαν μέχρι τις ακτές της 

Μικράς Ασίας και τον Ελλήσποντο. Λόγω της αδυναμίας του Βυζαντινού κράτους να 

υπερασπιστεί τις επαρχίες του έφτασαν το 1081 μέχρι τη Νίκαια ενώ αργότερα 

απορροφήθηκαν από τους Οθωμανούς που ίδρυσαν την μεγάλη Οθωμανική αυτοκρατορία. 
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Μετά την διάλυση του κράτους των Σελτζούκων ιδρύθηκαν στα παράλια της Μικράς 

Ασίας νέα κρατίδια οθωμανικής προέλευσης με αποτέλεσμα να λεηλατηθεί η Ρόδος. Το 

βυζαντινό κράτος αποδυναμώθηκε σημαντικά μετά από τόσες επιθέσεις. Στο μεταξύ 

αναπτύχθηκαν οι μεγάλες ναυτικές δυνάμεις της Δύσης (κυρίως η Βενετία και η Γένοβα)  οι 

οποίες δημιούργησαν εμπορικές σχέσεις με την ανατολή, ώσπου το 1082 η Βενετία ζήτησε 

άδεια από το βυζάντιο να εγκαταστήσει ναυτικό σταθμό στη Ρόδο. Αυτό βοήθησε στην 

ανάκαμψη της οικονομίας στο νησί. 

 
Εικόνα 3: Το λιμάνι της Ρόδου κατά την Οθωμανική περίοδο 

Πηγή: Η πόλη εκτός των τειχών 2008 

 

Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους κατά τη 

διάρκεια της 4
ης

 σταυροφορίας το 1204 μ.Χ. η βυζαντινή αυτοκρατορία διασπάστηκε και οι 

διάφοροι αξιωματικοί ίδρυσαν ανεξάρτητα κρατίδια. Το 1248 στη Ρόδο, η οποία βρίσκεται να 

κυβερνάται από τον Ιωάννη Γαβαλά, κάνουν απόβαση οι Γενοβέζοι και κατακτούν το νησί 

όπου απελευθερώθηκε 2 χρόνια μετά. Παρ’ όλα αυτά η Γένοβα το 1261 συμμάχησε με το 

βυζάντιο για την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τη Βενετία και ως ένδειξη 

καλών σχέσεων το 1278 έγινε παραχώρηση του νησιού στο Giovanni del Cavo. 
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  Το 1282 η εξουσία πέρασε στους αδελφούς Andrea
1
 και Ludovico Moresco όπου ο 

πρώτος συνελήφθη από τον βασιλέα της Κύπρου Enrico Luisignan. Ο δεύτερος ζήτησε 

βοήθεια από τον θείο του Vignolo di Vignoli
2
 για την υπεράσπιση της Ρόδου από τους 

Βενετσιάνους, Λουζινιάνους της Κύπρου, και Οθωμανούς. Ο Vignolo di Vignoli πήγε στην 

Κύπρο αλλά αντί να ελευθερώσου τον Andrea σύναψε συμμαχία με τον Foulk de Villaret, 

μεγάλο μάγιστρο των Ιωαννιτών Ιπποτών προκειμένου να καταλάβουν τη Ρόδο. Το 1306 

κατέλαβαν την ύπαιθρο και το 1309 την πόλη της Ρόδου ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην 

ιστορία της. 

 Πρόκειται για την περίοδο της ιπποτοκρατίας που διήρκησε από το 1309 έως το 1522, 

όπου το διάστημα αυτό η Ρόδος έγινε το κέντρο του Τάγματος των Ιωαννιτών ιπποτών και το 

εμπόριο άνθισε καθώς και η οικονομία. Το αμυντικό σύστημα ισχυροποιήθηκε αφού 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά η βυζαντινή οχύρωση που έφτανε μέχρι τη σημερινή οδό Ομήρου 

και ήταν συγκροτημένη σε τρία μέση: την ακρόπολη (σημερινό Καστέλλο), το κάστρο 

(Κολλάκιο) και την κυρίως πόλη. Αργότερα χτίστηκαν νέα τείχη που περιέβαλλαν τα ήδη 

υπάρχοντα.  

Παρ’ όλα αυτά οι Οθωμανοί που έδωσαν πολλές μάχες για την κατάκτηση του νησιού τα 

κατάφεραν το 1522 όπου οι ιππότες αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν και να 

αποχωρήσουν. 

 Την περίοδο αυτή που διοικούσαν οι Οθωμανοί τούρκοι το ελληνικό στοιχείο 

συρρικνώθηκε και εκδιώχθηκε εκτός των τειχών για το φόβο πιθανής εξέγερσης, και έτσι 

δημιουργήθηκαν τα μαράσια, οι νέες γειτονιές Ελλήνων. Εντός των τειχών κατοικούσαν μόνο 

Εβραίοι και Οθωμανοί ενώ οι Έλληνες είχαν ελάχιστα προνόμια. Όταν άρχισε σταδιακά η 

απελευθέρωση της Ελλάδας οι τελευταίες εστίες σκλαβιάς που ελευθερώθηκαν ήταν η 

Μακεδονία, η Ήπειρος, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και η Κρήτη, ωστόσο η 

Δωδεκάνησος μαζί και η Ρόδος υποδουλώθηκαν σε νέους κατακτητές – τους Ιταλούς, που 

ήταν ήδη σε εμπόλεμη κατάσταση με τους Τούρκους και κατέλαβαν τη νήσο στις 5 Μαΐου 

του 1912 και αργότερα τα υπόλοιπα νησιά. 

 Η Ιταλοκρατία στη Ρόδο κράτησε 33 χρόνια και τελειώνοντας άφησε πλούσια 

αρχιτεκτονική και πολιτισμική κληρονομιά στους κατοίκους της. 

                                                             
1
 Ναύαρχος του Ανδρόνικου Παλαιολόγου. 

2 Γενοβέζος πειρατής, που του είχαν παραχωρηθεί μεγάλες εκτάσεις στα νησιά Λέρο, Κω, Κάλυμνο και Ρόδο 
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 Οι Ιταλοί επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο για το νησί και αμέσως μετά την κατάκτησή του 

έκαναν καθοριστικές αλλαγές που μέχρι και σήμερα είναι ορατές αφού δημιούργησαν 

βιομηχανικές περιοχές, δημόσια κτίρια και δρόμους .Ξεκίνησαν αρχικά με το να 

καλλιεργήσουν εκτάσεις και ίδρυσαν πρότυπα χωριά με πειραματικές καλλιέργειες, τα οποία 

είχαν καθολική εκκλησία, δημαρχείο, ιατρείο και κατάστημα τροφίμων και σχολείο. Η 

ύπαιθρος της Ρόδου που ήταν γεωργική, άρχισε να κάμπτεται. Τα διαβόητα χωριά ήταν: 

το San Marco (Κατταβιά), το San Benetetto (Κολύμπια), το Campochiaro (Ελεούσα) και 

το Beveragno (Καλαμώνας). 

Από το 1921 υπήρχε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη της Ρόδου όπως και 

ταχυδρομείο, τηλεγραφείο και συγκοινωνίες. Ένα χρόνο αργότερα ίδρυσαν την εταιρεία 

τηλεφωνίας. Τα επόμενα χρόνια έως τα 1930 ιδρύθηκε η καπνοβιομηχανία, η λεγόμενη 

Τ.Ε.Μ.Ι., η βιομηχανία ταπήτων, οι οινοποιία, τα κεραμικά, η σαπωνοποιία, η μεταποίηση 

λαδιού, η αλευροβιομηχανία και η ποτοποιία Κ.Α.Ι.R. που ακόμα και σήμερα λειτουργεί. 

Άρχισαν επίσης να λειτουργούν η Τράπεζα Ιταλίας, η Τράπεζα Σικελίας και η Τράπεζα 

Ρώμης. Την χρονική περίοδο 1912 - 1923  διαμόρφωσαν πολλούς δρόμους, έκαναν το 

αεροδρόμιο των Μαριτσών ως πολεμικό και επιβατικό, πολλά δημόσια κτίρια, αστυνομικούς 

σταθμούς, λιμενικές εγκαταστάσεις και  ξενοδοχεία. 

 
Εικόνα 4: Μανδράκι - Ρόδος Άποψη από θάλασσα 1912, 

Πηγή: Η πόλη εκτός των τειχών 2008 

 
Εικόνα 5: Μανδράκι - Ρόδος Άποψη από θάλασσα 1936, 

Πηγή: Η πόλη εκτός των τειχών 2008 

Το ρυθμιστικό σχέδιο της επέκτασης της πόλης της Ρόδου ανατέθηκε στον 

αρχιτέκτονα Ιταλό Florestano di Fausto, ο οποίος κατήργησε το τούρκικο νεκροταφείο. Από 

τα Πλατανάκια και προς τον λόφο του Μόντε Σμιθ έγινε ο νέος οικισμός των Ιταλών στον 

οποίο οικοδομήθηκε σε κήπο και η κατοικία του κυβερνήτη. 
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Τα δε τούρκικα νεκροταφεία που ήταν γύρω από το κάστρο των Ιπποτών καταργήθηκαν όλα. 

Η ιδέα να δημιουργηθεί το 1928 το κτηματολόγιο, το οποίο και υφίσταται ακόμη αυτούσιο, 

και στην υπόλοιπη Ελλάδα εφαρμόστηκε πρόσφατα, θεωρήθηκε πρωτοποριακό. 

Άλλα μεγάλα έργα που κατασκευάστηκαν από το 1923 έως και το 1936 είναι τα 

παρακάτω δημόσια κτίρια που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα και διατηρούνται σχεδόν 

σε πολύ καλή κατάσταση είναι: η Νέα Αγορά, το κτίριο της Banca d’ Italia, το Ακταίο, το 

Δικαστικό Μέγαρο, το Ταχυδρομείο, το κτίριο για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, το Δημαρχείο, το 

Νομαρχιακό Μέγαρο και η καθολική του San Giovanni, η σημερινή ορθόδοξη του 

Ευαγγελισμού εκκλησία και το Θέατρο Puccini. Εμπρός από την νέα εκκλησία 

του San Giovanni στο Μανδράκι στήθηκε η διαβόητη βρύση, καλλιτεχνικό αντίγραφο της 

βρύσης (της Fontana) που υπήρχε στην πόλη της Ιταλίας Viterbo. Η Viterbo φημιζόταν για 

τις βρύσες της, επειδή η μία συναγωνιζόταν την άλλη σε καλλιτεχνικότατα. 

Οι Ιταλοί βέβαιοι, ότι ποτέ δεν θα έφευγαν από τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα 

επιδόθηκαν στην κατασκευή και άλλων οικοδομών. Ίδρυσαν Σχολείο αρρένων και θηλέων, 

ορφανοτροφείο θηλέων, την μετέπειτα Παιδαγωγική Ακαδημία και το κτίριο της φασιστικής 

Νεολαίας. Ίδρυσαν ακόμα δύο στρατώνες, την Caserma Principe και την Caserma Regina, 

στους οποίους σήμερα στεγάζονται το Βενετόκλειο Γυμνάσιο και Λύκειο. Κατασκεύασαν το 

κτίριο της αεροπορίας στο οποίο λειτουργεί η Τουριστική Σχολή σήμερα, το Βασιλικό 

Νοσοκομείο, το στάδιο Μουσολίνι-το σημερινό Στάδιο Διαγόρα, και τη Μονή Φιλερήμου. 

Το 1932 στη Ρόδο υπήρχαν 9 ξενοδοχεία από τα οποία ξεχώριζαν το Έλαφος και η 

Ελαφίνα στον Προφήτη Ηλία και το ξενοδοχείο των Ρόδων που ήταν το μεγαλύτερο και 

ωραιότερο στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, το la Grande Albergo delle Rose».Μετέπειτα 

κατασκευάστηκε το ξενοδοχείο Θέρμαι, διότι εκεί ανάβλυζε ζεστό ιαματικό νερό. Τη χρονιά 

του 1935 οικοδομήθηκε το Ενυδρείο που λειτουργεί έως και σήμερα. 

Επειδή οι Ιταλοί πίστεψαν, ότι η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα και κληρονομικά τους 

ανήκαν, αφού οι καθολικοί Ιππότες άφησαν την πολιτιστική τους ταυτότητα στη Ρόδο και 

στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, γι’ αυτό προσπαθούσαν να αναδείξουν τη Ρόδο πνευματικά και 

πολιτιστικά. Ίδρυσαν Αρχαιολογικό Μουσείο στο χώρο του νοσοκομείου των Ιπποτών, 

Βιβλιοθήκη αρχαιολογικού και ιστορικού περιεχομένου και εξέδιδαν το περιοδικό 

«Clara Rhodos» (Λαμπρή Ρόδος). 
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Επίσης, συνέστησαν τη Βιβλιοθήκη των Λουλουδιών (Biblioteca del Fiore), τη 

Βιβλιοθήκη Gioventu στο ναυαρχείο των Ιπποτών εντός του Κάστρου, τη Βιβλιοθήκη της 

καθολικής Αρχιεπισκοπής και του Βενετοκλείου Γυμνασίου. 

 

 
Εικόνα 6: Φωτογραφία εποχής, Άποψη της πόλης το 1936  

Πηγή: Η πόλη εκτός των τειχών 2008 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
 - ΧΙΟΣ 

Β.1 Ιστορία της Χίου 

 

Κλασσική περίοδος 

Το νησί κατοικείται από τους παλαιότερους χρόνους μέχρι και τις μέρες μας. Αυτό 

είναι ορατό ακόμη και σήμερα μέσα από αρχαιολογικά, γλωσσολογικά αρχιτεκτονικά ή 

λαογραφικά ευρήματα. Χαρακτηριστική απόδειξη για ότι το νησί κατοικείται από το 6000 πΧ 

είναι τα ευρήματα που υπάρχουν σε δύο από τα χωριά του, στο Άγιο Γάλας και στο 

Εμπορειό. Για την πόλη της Χίου έχουμε μόνο ενδείξεις πρωιμότερες του Α Ιωνικού 

πολιτισμού. Όταν οι Ίωνες έφυγαν από την κυρίως Ελλάδα το 1000 πΧ και εγκαταστάθηκαν 

στη Χίο χτίζοντας την πόλη της στα ανατολικά παράλια του νησιού βλέποντας προς τα 

παράλια της Μικράς Ασίας και  κάνοντάς την αργότερα μία από τις σημαντικότερες πόλης 

του αρχαίου κόσμου. Σε αυτό συνέλαβε τόσο το εύφορο έδαφος της όσο και η γεωγραφική 

της θέση σε συνδυασμό με τα μεγάλα λιμάνια που είχε και ανέπτυξε ακόμη περισσότερο στην 

πορεία
1
. 

Από τον 8ο αιώνα πΧ οι Χιώτες άρχισαν να εκμεταλλεύονται ότι ήταν μια από τις 

κυρίαρχες πόλης των θαλασσών. Το εμπόριο έφερνε μεγάλα κέρδη και εκτός των άλλων 

εμπορεύονταν τόσο προς την μεσόγειο, ανατολή μέχρι και κάτω Ιταλία τα τοπικά προϊόντα, 

βιοτεχνικά και αγροτικά αλλά και εκτός από την μαστίχα το γνωστό  τότε κρασί που έβγαζε 

το νησί.  

Βυζαντινή περίοδος 

Οι ίδιοι λόγοι είναι που διατήρησαν το νησί στην ακμή του και τα πρώτα χρόνια της 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας ( 328 - 900 μΧ ) αν και οι πήγες για εκείνους τους καιρούς δεν 

είναι ασφαλείς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ζολώτας
2
  " είναι χρόνοι ανιστόρητοι " . 

Όμως η γενικότερη παρακμή του ελλαδικού χώρου την περίοδο από τα τέλη του 7ου αιώνα 

μέχρι και τα τέλη του 10ου επηρέασε και την Χίο και τα παράλια της Μ. Ασίας. 

 

                                                             
1
Πηγή : http://www.chios.com 

2 Φιλόλογος  γεννημένος το 1845, έκανε την συγγραφή της Ιστορίας της Χίου  
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Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της βασιλείας του Αυτοκράτορα 

Θεοδόσιου του Μικρού ( 403 - 450 μ.Χ ) άρπαξαν από την Χίο και τα εναπομείναντα έργα 

τέχνης ανάμεσα στα οποία ήταν τα τέσσερα χρυσά άλογα της Χίου. Έργο Χιώτη καλλιτέχνη 

γύρω στα 200 π.Χ, τα οποία κατέληξαν ύστερα από πολλά ταξίδια να κοσμούν σήμερα την 

κορυφή του καθεδρικού ναού του Σαν Μάρκο στην Βενετία
1
.  

Στα μέσα του 11ου αιώνα χτίζεται το Φρούριο, σαν παράλιο οχυρό, παρέχοντας  

προστασία από τους πειρατές. Ήταν μια κίνηση και ένα έργο σημαντικό στην προσπάθεια να 

ομαλοποιηθεί η ζωή στο νησί.  Από τα τέλη του 11ου αιώνα αποτελεί στόχο για την επιβολή 

της κυριαρχία στο νησί ,με έντονο ανταγωνισμό, μεταξύ κυρίως των Ιταλών, Τούρκων, 

Γάλλων και Βυζαντινών πειρατών. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε τόσο οι πολύ καλές σχέσεις που είχαν αναπτύξει με 

τις γειτονικές πόλεις των μικρασιατικών ακτών αλλά και οι πλούσιες παραγωγικές πηγές του 

νησιού. Αυτό της έδωσε πολλά οικονομικά πλεονεκτήματα. Χαρακτηριστικό γεγονός που 

έχει χαράξει και τα τέλη του 11ου αιώνα, αποτελεί η παραχώρηση όλων των εμπορικών 

δικαιωμάτων του νησιού, από την βυζαντινή αυτοκρατορία στους Βενετούς
2
. Οι οποίοι και 

είχαν τον έλεγχο των θαλασσών την εποχή εκείνη. Την περίοδο αυτή είχαμε και τις πρώτες 

έντονες εμφανίσεις Τουρκικής απειλής. 

Περίοδος Γενουατών 

Με την κατάκτηση του νησιού από τους Γενουάτες το 1346 μ.Χ παρατηρήθηκε μια 

πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη. Αναπτύχθηκε το εμπόριο, βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής 

του νησιού και εγκαθιδρύθηκε η βιομηχανία μεταξιού καθώς και η υλοποίηση δημόσιων 

έργων. Βελτιώθηκε και ενισχύθηκε το Κάστρο της Χίου γνωστό και ως Φρούριο, το οποίο 

αποτελούσε τόπο διαμονής για τους ευγενής και έδρα του Διοικητηρίου. Η καλλιέργεια της 

μαστίχας συστηματοποιήθηκε και χτίστηκαν τα περισσότερα από τα χωριά κάστρα καθώς και 

οι βίγλες. Ένας μεγάλος αριθμός των οποίων καταφέρνει και σώζεται μέχρι και σήμερα σε 

ικανοποιητική κατάσταση και σηματοδοτούν το τοπίο του νησιού. 

 

 

                                                             
1
Πηγή : http://www.chioshistory.gr 

2Πηγή: Γαβαλά, 1994 
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Περίοδος Τουρκοκρατίας 

Το 1566 μ.Χ η κυριαρχία του νησιού περνάει από τα χέρια των Γενουατών στα χέρια 

των Τούρκων μέχρι και την απελευθέρωση του το 1912 μ.Χ. Οι κάτοικοι του νησιού ήταν 

αρκετά αφοσιωμένοι στην καλλιέργεια της μαστίχας, η οποία αγοραζόταν από τον Σουλτάνο. 

Εκείνος με την σειρά του είχε παραχωρήσει αρκετά πολιτικά και θρησκευτικά προνόμια. 

Είναι μια περίοδος όπου το νησί ακμάζει τόσο οικονομικά όσο και στις τέχνες και στα 

γράμματα, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και το 1792 μ.Χ ιδρύεται η Σχολή της Χίου με 

βιβλιοθήκη και τυπογραφείο, το 1885 χτίζεται το Γυμνάσιο της Χίου καθώς και το τζαμί στο 

κέντρο της πόλης
1
.  Παρ' όλα αυτά οι κάτοικοι αποφασίζουν να συμμετέχουν στον Αγώνα, το 

δεύτερο χρόνο της επανάστασης 1822 μ.Χ. Πράγμα που εξόργισε τον σουλτάνο και ήθελε να 

εκδικηθεί σκληρά τους κατοίκους. Με αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλου μέρους του 

νησιού και την σφαγή των περισσοτέρων κάτοικων.  

Από την λεηλασία και την φωτιά καταστράφηκαν αρκετά σημαντικά οικοδομήματα 

όπως το Γυμνάσιο της Χίου , η πολύτιμη βιβλιοθήκη, η Νέα Μονή και αρκετές οικίες που 

ξεχώριζαν στην πόλη της Χίου για την αρχιτεκτονική κατασκευή τους. Η προσπάθεια για 

ανασυγκρότηση της οικονομίας μετά από αυτή την καταστροφή θα έρθει να συμπληρώσει 

μία ακόμη. Το τελειωτικό χτύπημα έρχεται το Μάρτη 1881 με τον ισχυρό σεισμό, ο οποίος 

ερημώνει τα πάντα. 

Σύγχρονη Περίοδος 

Οι Χιώτες για άλλη μία φόρα προσπαθούν να σηκωθούν στα πόδια τους μέχρι το 1912 

όπου και υποδέχονται τον απελευθερωτικό στρατό, στις 11 Νοεμβρίου κατά την διάρκεια των 

Βαλκανικών αγώνων και ενσωματώνονται με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα περισσότερα από τα 

σπίτια που χτίστηκαν μετά την περίοδο αυτή είναι νεοκλασικού ρυθμού. Ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις η προτίμηση των  τσιμεντένιων σπιτιών αλλοίωσαν την αρχιτεκτονική του 

τόπου. 

 

 

                                                             
1Πηγή: Γαβαλά, 1994 
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Όμως η πόλη της Χίου αποτελεί ίσως το μοναδικό παράδειγμα πόλης που 

αναπτύχθηκε χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό. Διατήρησε τον παλιό του πολεοδομικό 

ρυθμό με το κάστρο τις συνοικίες , τους δρόμους και το λιμάνι της και τέλος ανέπτυξε τοπικό 

αρχιτεκτονικό ρυθμό βασισμένο στην λαξευτή πέτρα κυρίως που αφήνει ξυπνάει μνήμες των 

μεγάλων εποχών του παρελθόντος. 

 

 

 
Εικόνα 7: Η πόλη της Χίου απεικόνιση του 16ου αιώνα 

Πηγή: Γαβαλά, 2004 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο  

:  
 

 

 

 

 

 

Πολεοδομική Εξέλιξη και χρήσεις γης 

A) ΡΟΔΟΣ 

  



Χρήσεις γης - Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου  
 

  27 

2.1. Γενικά 

Την πολεοδομική εξέλιξη στην πόλη της Ρόδου, που υπάρχει σε 

αναλυτικότερη μορφή παρακάτω, μπορούμε να την οριοθετήσουμε ενδεικτικά στις 

κυριότερες φάσεις της, κατατάσσοντάς τις σε πέντε μεγάλες κατηγορίες: 

1. 408 π.Χ. έως τον 7
ο
 αιώνα μ.Χ. Η περίοδος αυτή παρότι είναι ανομοιογενής, 

εξελίσσεται πάνω στο μοτίβο του ιπποδάμειου συστήματος της μεγάλης ακμής της 

πόλης (από τη ίδρυσή της μέχρι τη ρωμαιοκρατία). Κατά τη διάρκεια της 

ρωμαιοκρατίας η πόλη διατηρεί το μεγαλείο της μέχρι τον καταστρεπτικό σεισμό του 

155 μ.Χ., οι ζημιές του οποίου δεν αποκαθίστανται. Έκτοτε αρχίζει συνεχώς να 

συρρικνώνεται και ο ιστός της να αλλοιώνεται σταδιακά ως την επόμενη καθοριστική 

περίοδο. 

2. 7
ος

 αιώνας μ.Χ. έως το 1522. Εδώ συγκεκριμενοποιείται η συρρίκνωση της 

πόλης. Κτίζονται τα βυζαντινά τείχη στην ανατολική της πλευρά και η ζωή 

μεταφέρεται κυρίως εντός τους. Μετέπειτα, κατά την ιπποτοκρατία διατηρείται ο 

κεντρικός πυρήνας των βυζαντινών τειχών και τα οχυρωματικά κέντρα, όπως και η 

πόλη, επεκτείνονται. Δημιουργούνται νέα τείχη που περιβάλλουν τα αρχικά και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο η πόλη προστατεύεται από τρείς ζώνες άμυνας (παλάτι – ακρόπολη, 

Κολλάκιο, Μπούργκο). Η ζωή συνεχίζει να εξελίσσεται εντός των τειχών. 

3. 1522 έως το 1912. (Οθωμανική περίοδος) Σ’ αυτήν την χρονική περίοδο η 

πόλη αρχίζει να επεκτείνεται σε οικιστικούς θύλακες εκτός των τειχών, στις νέες 

συνοικίες των Ελλήνων, τα «μαράσια
1
». Παράλληλα, κτίζονται και εξοχικές 

κατοικίες Οθωμανών αξιωματούχων και αργότερα, στα τέλη του 19
ου

 αιώνα 

αρχοντικά σπίτια πλούσιων Ροδιτών και κτίρια εκπαίδευσης. Οι κύριες λειτουργίες 

της πόλης ωστόσο, παραμένουν εντός των τειχών. 

4. 1912 έως το 1943. (Ιταλική περίοδος) Κατά την διάρκεια της οποίας η πόλη 

συνεχίζει να επεκτείνεται εκτός των τειχών. Δημιουργούνται νέες πολεοδομικές 

ενότητες, τα «μαράσια» επεκτείνονται και ενοποιούνται με το υπόλοιπο πολεοδομικό 

συγκρότημα. 

5. 1948 (ενσωμάτωση) μέχρι και σήμερα. (Σύγχρονη περίοδος) Η πόλη 

συνεχώς επεκτείνεται, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια του ιπποδάμειου σχεδιασμού 

και λειτουργεί σαν ενιαίο εκτεταμένο οικιστικό σύνολο.  

                                                             
1
 Μαράσια: Πρόκειται για μικρούς λαϊκούς οικισμούς από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, υψηλής 

πυκνότητας, με δρόμους που οι χαράξεις τους θυμίζουν μεσαιωνικούς αστικούς πυρήνες. 
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2.2 Πολεοδομική εξέλιξη ανά περιόδους 

Κλασσική περίοδος 

 Η πολεοδομική εξέλιξη στην πόλη της Ρόδου είναι αξιοσημείωτη από τους 

προϊστορικούς χρόνους και παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για το χτίσιμο της 

πόλης χρησιμοποιήθηκε το Ιπποδάμειο σύστημα στο οποίο οι κύριοι και οι 

δευτερεύοντες παράλληλοι και κάθετοι δρόμοι δημιουργούσαν ομοιογενή  

οικοδομικά τετράγωνα με ελάχιστες διαστάσεις 100x150 δωρικούς πόδες
1 
. Λόγω της 

ιδιαιτερότητας του εδάφους και των μορφολογικών συνθηκών (τριγωνική και 

επικλινής επιφάνεια) η εφαρμογή του συστήματος αυτού, υπήρξε υποδειγματική ως 

προς  την χωροθέτηση και λειτουργικότητα της πόλης. 

 Όσο για την πολεοδομική οργάνωση, την πόλη περιβάλλoυν οχυρώσεις, 

θαλάσσια τείχη από τη βόρεια και ανατολική πλευρά (Χάρτης 1)  και χερσαία από τη 

νότια. Η αγορά βρίσκεται στον κύριο άξονα που διέσχιζε την πόλη με διεύθυνση Α-Δ, 

είχε πλάτος 70 μέτρα και συγκέντρωνε όλες τις κεντρικές λειτουργίες. Τα «νεώρια»
2
 

βρίσκονταν ανάμεσα στο μεγάλο λιμάνι, το σύγχρονο εμπορικό λιμάνι και τον 

πολεμικό λιμένα στο Μανδράκι. Στη νότια πλευρά της πόλης εκτείνεται η νεκρόπολη 

με μήκος περίπου 6 χιλιόμετρα, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην πολεοδομική 

οργάνωση της πόλης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υδρευτικό και 

αποχετευτικό σύστημα. Σημαντικά απομεινάρια των οχυρωματικών κατασκευών 

όπως η ακρόπολη με το στάδιο του Διαγόρα, το μικρό θέατρο-ωδείο, τα νυμφαίο ο 

ναός του Απόλλωνα βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την πόλη και αποτελούν 

σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. 

Ρωμαϊκή περίοδος 

Κατά την ρωμαϊκή περίοδο η πόλη εξελίχθηκε σημαντικά, έγιναν μερικές 

καθοριστικές αλλαγές στην πολεοδομική ανάπλασή της, χωρίς ωστόσο να αλλάξουν 

οι οχυρώσεις οι οποίες διατηρήθηκαν και επισκευάστηκαν.  Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα των αλλαγών είναι η αρχαία οδός Ρ31 (Χάρτης 2), αναμορφώθηκε σε 

μεγάλο εμπορικό άξονα. Διπλασιάστηκε σε πλάτος και προστέθηκαν στοές με 

επιβλητικές τοξοστοιχίες μπροστά από τα καταστήματα και στις δυο πλευρές τους.  

                                                             
1
 Ένας δωρικός πους υπολογίζεται ίσος προς 33,726 εκατοστά.  

2 Τα νεώρια αποτελούσαν μία στρατιωτική έκταση όπου η ασφάλεια ήταν επιβεβλημένη 
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Η οδός αυτή λοιπόν, κατέληγε στα νεώρια του πολεμικού λιμένα στο Μανδράκι και 

διασταυρωνόταν με την οδό Ρ6 όπου είχε διαμορφωθεί σε μνημειακή κατασκευή το 

«τετράπυλο». Στο πέρασμα των χρόνων και λίγο πριν την Βυζαντινή περίοδο ο 

άξονας που αναφέρεται παραπάνω διατηρήθηκε και συγκέντρωνε την κίνηση από τη 

δυτική πλευρά του νησιού μέσω μιας κύριας πρόσβασης που σήμερα είναι γνωστή ως 

‘μακρύ στενό’. Ο πολεοδομικός ιστός λόγω καταπάτησης πολλών αρχαίων δρόμων 

χάνει σιγά – σιγά την γεωμετρική του αυστηρότητα. 

 

Χάρτης 1: Χάρτης της Αρχαίας πόλης της Ρόδου  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947  
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Βυζαντινή περίοδος  

Αργότερα, τον 7
ο 

αιώνα μ.Χ  η 
 
πόλη συρρικνώνεται σταδιακά εντός των 

τειχών που χτίζονται εκείνη την περίοδο. Τα τείχη αυτά είναι μοναδικά στο Αιγαίο 

και δείχνουν πόσο σημαντική ήταν η Ρόδος μέχρι τον 13
ο 

αιώνα. Από ανασκαφές 

προκύπτουν στοιχεία ότι η αμυντική οργάνωση των Βυζαντινών πόλεων εφαρμόζεται 

και στη Ρόδο. Η οργάνωση αυτή περιλάμβανε την ακρόπολη στη θέση του σημερινού 

παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, το κάστρο, το μετέπειτα ιπποτικό Κολλάκιο, και 

την περιοχή κατοικίας με της κεντρικές λειτουργίες της πόλης. Οι λειτουργίες αυτές 

πιθανολογείται ότι ήταν χωροθετημένες στον ρωμαϊκό άξονα cardo στη σημερινή οδό 

Αγίου Φανουρίου και Λάχητος (εικόνα 1). Ωστόσο, μετά το χτίσιμο των τειχών ένα 

μέρος του πληθυσμού έμεινε εκτός της οχύρωσης. Τέλος, η μητρόπολη της Παναγιάς 

του Κάστρου παραμένει το πιο θαυμαστό παράδειγμα εκκλησιαστικής 

αρχιτεκτονικής της εποχής αυτής. 

 

Εικόνα 1: Σημερινή οδός Αγίου Φανουρίου, παλαιός Ρωμαϊκός άξονας Cardo 

 Πηγή: Google Earth 
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Χάρτης 2: Γενική Διάταξη της Παλιάς Πόλης κατά την Ρωμαϊκή περίοδο με την κεντρική οδό Ρ31 και τις 
παράπλευρες οδούς  

Πηγή: Βακάλη Άρτεμις, Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου,  Ε.Μ.Π., 2010 

Ιπποτική περίοδος 

 Σε αυτήν την ομολογουμένως σημαντική περίοδο για την πόλη της Ρόδου, το 

οχυρωματικό έργο συνεχίστηκε και επεκτάθηκε χωρίζοντάς την σε δυο τομείς το 

λεγόμενο «Κολλάκιο» και το «Μπούργκο». Το Κολλάκιο χωροθετήθηκε στην εντός 

των Βυζαντινών τειχών περιοχή και διαμορφώθηκε ώστε να μένουν εκεί οι Ιππότες. 

Κτίστηκαν πολλά νέα κτίρια όπως νοσοκομείο, κτίρια διοίκησης, ξενώνες, κατοικίες, 

βιβλιοθήκη και το πλέον γνωστό και τεράστιο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη 

θέση της βυζαντινής Ακρόπολης. Η οδός Ιπποτών  ήταν ο κύριος οδικός άξονας ήταν 

ο κύριος οδικός άξονας του Κολλάκιου και συνέδεε τον καθεδρικό ναό της Παναγιάς 

του Κάστρου (εικόνα 2)  με το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και την κοινοβιακή 

εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. 

Το «Μπούργκο» διαμορφώθηκε μετά από συνεχείς επεκτάσεις της βυζαντινής 

πόλης κατά τον 14
ο
 και 15

ο
 αιώνα. Ουσιαστικά πρόκειται για την περιοχή μεταξύ των 

βυζαντινών και των ιπποτικών τειχών, αφού τα ιπποτικά περιέβαλλαν τα βυζαντινά 

αυξάνοντας κατά πολύ την έκταση της πόλης. 
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Η σημερινή μορφή των τειχών, δηλαδή η ολοκλήρωσή τους έγινε το 1457 με την 

προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα της εποχής μετά την ανακάλυψη της πυρίτιδας. 

Στην περιοχή αυτή διέμεναν Έλληνες, Εβραίοι αλλά  και πολλές διαφορετικές φυλές 

σε μικρότερο ποσοστό βέβαια από τους προαναφερθέντες κατοίκους. 

Εικόνα 2: Παναγιά του Μπούργκου (Κάστρου) (φωτογραφία από εργασίες αναστήλωσης 1934-1935)  

Πηγή: Καρανάσιος, Η πολιτική για τον σχεδιασμό του χώρου 

Η περιοχή οργανώθηκε πολεοδομικά ως χώρος κατοικίας και ταυτόχρονα ως 

χώρος κεντρικών λειτουργιών πόλης με καταστήματα και δημόσια κτίρια 

δημιουργώντας έτσι μία αυτόνομη πολεοδομική ενότητα. Πολύ λίγα ιπποτικά κτίρια 

στο Μπούργκο σώζονται μέχρι σήμερα αφού καταστράφηκαν το 1480 σε πολιορκία 

και μετέπειτα σε έναν ισχυρό σεισμό. 

Κατά την περίοδο αυτή άλλαξε πλήρως η πολεοδομική οργάνωση της 

βυζαντινής περιτειχισμένης πόλης, παραδείγματος χάριν η ρωμαϊκή οδός cardo 

καταργήθηκε σε ενιαία ζώνη 100 μέτρων και μαζί με αυτήν και οι κεντρικές 

λειτουργίες που είχαν αναπτυχθεί γύρω της, ενώ παράλληλα καταστράφηκαν 

αξιόλογα κτίσματα. Ιστορικές πηγές εκείνου του αιώνα, αναφέρουν ότι υπήρχαν 

κατοικημένοι πυρήνες και εκτός της τειχισμένης πόλης παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να δείχνουν την θέση τους ούτε το μέγεθος τους. 
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Εικάζεται ότι οι πυρήνες ήταν μικρής έκτασης και κοντά στις εκκλησίες του Αγίου 

Στεφάνου (περιοχή: λόφος Αγίου Στεφάνου – εικόνα 3) και της  Παναγίας της 

Ελεημονήτρας (περιοχή: Καπνοβιομηχανία). 

Οθωμανική περίοδος 

 Κατά την οθωμανική περίοδο οι Έλληνες εκδιώχθηκαν από την τειχισμένη 

πόλη και ίδρυσαν οχτώ νέους οικιστικούς πυρήνες, τα λεγόμενα μαράσια. Οι πυρήνες 

αυτοί περιέβαλλαν την τειχισμένη πόλη και διατάσσονταν κυρίως γραμμικά κατά 

μήκος του άξονα που οδηγούσε σε μία από τις πύλες της. Ο κάθε πυρήνας είχε ως 

σημείο αναφοράς του μία εκκλησία και η ονομασία της συμπίπτει με το όνομα του 

Αγίου που ήταν αφιερωμένη. Η επιλογή της θέσης του είναι πιθανό να συμπίπτει με 

τους μικρούς οικιστικούς πυρήνες, οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια 

των μεσαιωνικών χρόνων. Τα Μαράσια της Ρόδου με τις εκκλησίες τους είναι οι 

Άγιοι Ανάργυροι, ο Άγιος Ιωάννης, η Αγία Αναστασία, η Μητρόπολη, ο Άγιος 

Γεώργιος ο Άνω, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Νικόλαος. Αργότερα κτίστηκε και το 

νέο Μαράσι ή Νιοχώρι με την ενοριακή εκκλησία του - τα Εισόδια της Θεοτόκου. 

Αρχικά οι εκκλησίες αυτές ήταν μικρά και ταπεινά κατασκευάσματα. Αργότερα στις 

αρχές του 18ου αιώνα μ.Χ, δόθηκε άδεια να χτιστούν νέες εκκλησίες. Τότε 

παρουσιάζεται και ένας ιδιαίτερος ρυθμός που τον συναντάει κανείς μόνο στα 

Δωδεκάνησα και στα νοτιοανατολικά παράλια της Μικράς Ασίας. Ο ρυθμός αυτός 

λέγεται «Βασιλική Δωδεκανησιακού τύπου» και μιμείται τα γοτθικά σταυροθόλια τον 

Ιπποτών. 

Με την πάροδο των ετών οι πυρήνες αυτοί αναπτύσσονταν διαρκώς. 

Παράλληλα, στην ύπαιθρο κτίζονταν εξοχικές κατοικίες Οθωμανών αξιωματούχων 

ενώ την τειχισμένη πόλη περιέβαλλαν τα μουσουλμανικά και εβραϊκά νεκροταφεία. 

Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα με τα 

χαρακτηριστικά «λαϊκά σπίτια». 

Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα λόγω της σχετικής οικονομικής ευμάρειας που 

επικρατούσε, οι ελληνικές αυτές συνοικίες αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο σε 

μέγεθος. Κτίστηκαν νέα μεγαλοπρεπή κτίρια εκπαίδευσης με δωρεές πλούσιων 

Ροδιτών της διασποράς, καθώς επίσης και επιβλητικές κατοικίες και επαύλεις, τα 

λεγόμενα «αρχοντικά». 
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Εικόνα 3:Λόφος αγίου Στεφάνου (διακρίνεται το αρχαίο θέατρο και η Ακρόπολη),  Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός 
των τειχών 1522-1947 

 Στην εντός των τειχών πόλη εξακολουθούσαν να διαμένουν Οθωμανοί και 

Εβραίοι. Τα κτίρια προσαρμόστηκαν στις ανάγκες του ανατολίτικου τρόπου ζωής και 

αισθητικής, οι εκκλησίες μετατράπηκαν σε τζαμιά ενώ παράλληλα, κτίστηκαν 

τέσσερα νέα μεγάλα και τρία μικρότερα τζαμιά, τρία χαμάμ, ένα ιμαρέτ 

(γηροκομείο), και μία βιβλιοθήκη. Η Πανάγια του «Μπούργκου» μετατράπηκε και 

αυτή σε τζαμί (εικόνα 4). Η πόλη διοικητικά μοιράστηκε σε «μαχαλάδες», δηλαδή 

γειτονιές με κέντρο το αντίστοιχο τζαμί και την κρήνη του. Η σημαντικότερη 

λειτουργία της πόλης υπήρξε το «παζάρι», το οποίο εγκαταστάθηκε στο χώρο της 

μεσαιωνικής αγοράς. Στα αδόμητα τμήματα του ίδιου χώρου κτίστηκαν νέα κτίρια, 

καταστήματα, αποθήκες και εργαστήρια. Σημαντικά ιπποτικά κτίρια, όπως το 

νοσοκομείο και το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου μετατράπηκαν σε στρατώνες και 

φυλακές. 

 Μετά την έκρηξη της πυριτιδαποθήκης στα υπόγεια του καθολικού ναού του 

Αγίου Ιωάννου (1856), εκτός από τον ίδιο τον ναό καταστράφηκαν το νότιο μέρος 

του τείχους του Κολλάκιου και πολλά κτίσματα της γύρω περιοχής. Με τον τρόπο 

αυτό καταργήθηκε πλέον ο φυσικός διαχωρισμός της πόλης σε δύο μέρη και άρχισε 

να λειτουργεί ενιαία.   
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Στη θέση του τείχους του Κολλάκιου δημιουργήθηκε δρόμος, η σημερινή οδός 

Θεοφιλίσκου, καθώς επίσης και ένας νέος άξονας κάθετος σε αυτόν, η οδός 

Παναιτίου, στον άξονα του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και της στοάς που 

περνούσε κάτω από τη εκκλησία του Αγίου Ιωάννου. 

 

Εικόνα 4: Παναγιά του «Μπούργκου» όπως διαμορφώθηκε κατά την Οθωμανική περίοδο  

Πηγή: Καρανάσιος, Η πολιτική για τον σχεδιασμό του χώρου 
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Συνοπτικά κατά την Οθωμανική περίοδο η πόλη είχε την εξής μορφή: 

1. Η εντός των τειχών πόλη, γνωστή και ως Χώρα, περιελάμβανε τον 

τουρκομαχαλά και την Οβριακή συνοικία. 

2. Αμέσως έξω από τα μεσαιωνικά τείχη, όπου σήμερα υπάρχει η περιμετρική 

ζώνη πρασίνου, βρίσκονταν τα νεκροταφεία. 

3. Υπήρχαν οχτώ μαράσια, όπου κατοικούσαν Έλληνες. Στο Νιοχώρι μάλιστα 

υπήρχε καθολική παροικία. 

4. Όλη η υπόλοιπη έκταση της σημερινής πόλης δόθηκε ως τιμάρια στους 

Τούρκους. Έτσι ανάμεσα στα μαράσια συναντώνται οθωμανικά περιβόλια, 

«αγροτόσπιτα» μέσα σε μεγάλες εκτάσεις με μύλους, στέρνες, στάβλους κλπ. 

Υπήρχαν επίσης και οι οθωμανικοί οικισμοί Καναμάτ, Ζιμπουλί (Ροδίνι), Οσγούρ 

(Σγουρού), Σαντουρλί, Κανδηλί, Μίξη, Μάντρα, Μπογαλί και Τσαΐρι. 

5. Την περίοδο 1896 – 1897 δημιουργήθηκε στην παραλιακή οδό, στους 

πρόποδες του λόφου του Αγίου Στεφάνου, ο συνοικισμός «Κρητικά» από πρόσφυγες 

Τούρκους που ήρθαν από την Κρήτη το 1896 λόγω της κρητικής επανάστασης. 

 

Το 18
ο
 με 19

ο
 αιώνα έγιναν προσθήκες στα υφιστάμενα κτίρια και κτίστηκαν νέα 

αρχοντικά σε νεοκλασικό στυλ. Παράλληλα, οι εμπορικές δραστηριότητες 

επεκτάθηκαν σταδιακά και εκτός της τειχισμένης πόλης, με αποτέλεσμα στις αρχές 

του 20
ου

 αιώνα να δημιουργηθούν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στις προσχώσεις, 

που έγιναν προς την πλευρά του εμπορικού λιμένα, δείγμα της άνθισης του ναυτικού 

εμπορίου. Ο αρχαίος πολεοδομικός ιστός, εντός και εκτός της τειχισμένης πόλης, είχε 

πλέον αλλοιωθεί πλήρως. 

 Ιταλική περίοδος 

 Αναμφισβήτητα η σημαντικότερη χρονική περίοδος για το νησί της Ρόδου, όχι 

μόνο για την αλλαγή στον πολεοδομικό ιστό της αλλά και για την όψη της και την 

εξάπλωση του πληθυσμού της προς τα χωριά.  

 Στην εντός των τειχών πόλη, εκτός από τις εκτεταμένες αναστηλωτικές 

εργασίες των ιπποτικών κτισμάτων και του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, το 

οποίο ανακατασκευάστηκε σχεδόν εκ νέου (εικόνα 5), καθώς ένα μεγάλο μέρος του 

είχε καταστραφεί από την έκρηξη της πυριτιδαποθήκη του Αγίου Ιωάννου. 

Παράλληλα κτίστηκαν νέα κτίρια, όπως το νεοκλασικό σχολείο. 
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Η πόλη λειτουργούσε ενιαία με επίκεντρο τη σημερινή οδό Σωκράτους, τον παλαιό 

δηλαδή εμπορικό δρόμο. Λίγο αργότερα καταρτίστηκε το «piano regolatore» το 

πρώτο σχέδιο ρύθμισης των χώρων. 

 Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις ωστόσο έγιναν εκτός των τειχών. Στην 

παραλιακή ζώνη (Foro Italico) του λιμένα του Μανδρακίου, διαμορφώθηκε το νέο 

διοικητικό κέντρο (Διοικητήριο, Δικαστικό Μέγαρο κ. ά.), εμπορικό (Τράπεζα, νέα 

αγορά, καταστήματα), πολιτιστικό (θέατρο, κινηματογράφοι, βιβλιοθήκη, Ενυδρείο), 

και τουριστικό κέντρο (ξενοδοχεία). 

 

 

Εικόνα 5: Αεροφωτογραφία μετά την ανακατασκευή του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου (1938-1940) 
Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

Η περιοχή γύρω από τις μεσαιωνικές οχυρώσεις, εκεί όπου υπήρχαν τα 

μουσουλμανικά και εβραϊκά νεκροταφεία, διαμορφώθηκε ως χώρος πρασίνου, ο 

οποίος περιτρεχόταν από περιφερειακό δρόμο. Στην ευρύτερη ζώνη μεταξύ 

«μαρασιών» και τειχών, χωροθετήθηκαν νέες δραστηριότητες όπως σχολή 

χωροφυλακής, ορφανοτροφείο θηλέων, νοσοκομείο και ποδηλατοδρόμιο. 
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Τα «μαράσια» επεκτάθηκαν και με τη νέα πλέον πολεοδομική οργάνωση, ιδίως προς 

το τέλος της περιόδου, σχεδόν εντάχθηκαν για πρώτη φορά σε έναν ενιαίο 

πολεοδομικό ιστό. Έτσι ο διαχωρισμός τειχισμένης πόλης και «μαρασιών» έπαψε σε 

μεγάλο βαθμό να υφίσταται, παρότι τα τελευταία λειτουργούν και πάλι ως αυτόνομοι 

πολεοδομικοί θύλακες με τις αναγκαίες λειτουργίες. Σε όλη αυτή την ανακατανομή, 

διατηρήθηκαν ορισμένοι από τους εναπομείναντες αρχαίους άξονες του ιπποδάμειου 

συστήματος. 

Εκτός της πόλης, στη νότια πλευρά της, δημιουργήθηκε μεγάλος χώρος 

πρασίνου – αναψυχής, το γνωστό μέχρι και σήμερα «Πάρκο του Ροδινιού». Ένα από 

τα σημαντικότερα ωστόσο έργα των Ιταλών ήταν η σύνταξη Κτηματολογίου για όλο 

το νησί της Ρόδου, της Κω και ενός τμήματος της Λέρου. Το έργο αυτό άρχισε με την 

πραγματική κατοχή των νησιών δηλαδή το 1923 και ολοκληρώθηκε σε δύο χρόνια, 

με διαρκή ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής. Όλες οι δικαιοπραξίες 

γίνονται ακόμη και σήμερα βάσει του Κτηματολογίου αυτού, ενώ στην υπόλοιπη 

Ελλάδα άρχισε να υλοποιείται από το 2006. 

 

Χάρτης 3: Χάρτης πόλης Ρόδου, 1917  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σύγχρονη περίοδος 

 Μετά την απελευθέρωση συνεχίστηκε η ανάπτυξη της πόλης. Σε 

πρώτη φάση κτίστηκαν οι αδόμητοι θύλακες γύρω από τα «μαράσια», για να 

επεκταθεί τελικά η πόλη έως τη σημερινή οδό Εθνικής Αντιστάσεως με τη σύνταξη 

του πρώτου ρυμοτομικού σχεδίου το 1959.  

Το 1973 συντάχθηκε και θεσμοθετήθηκε η επέκταση του υπάρχοντος σχεδίου 

πόλης, το οποίο προέβλεπε την ένταξη νέων περιοχών στη νότια πλευρά της πόλης τις  

σύγχρονες δηλαδή συνοικίες, Ανάληψη και Ροδίνι. Η πόλη επεκτεινόταν διαρκώς, 

ιδιαίτερα με την αλματώδη δημογραφική αύξηση της δεκαετίας του ’80. Δυστυχώς 

την περίοδο αυτή δεν έλειψαν οι καταστροφές αξιόλογων κτισμάτων προκειμένου να 

ανεγερθούν στη νέα τους θέση. Κατά τον ίδιο τρόπο αλλοιώθηκε σε μεγάλο βαθμό 

και η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των «μαρασιών». Αργότερα, το 1987 

θεσμοθετήθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης ,το οποίο εκτός από 

πολεοδομικές ρυθμίσεις στην εντός σχεδίου περιοχή, προέβλεπε και νέα επέκταση 

της πόλης νοτιότερα, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.
1
 

 

                                                             
1 Βλ. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πόλης Ρόδου  
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Χάρτης 4: Χάρτης πόλης Ρόδου, 1928  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Χάρτης 5: Χάρτης πόλης Ρόδου, 1943   

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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2.3 Αρχιτεκτονική και Πολεοδομική ανάπτυξη κατά την περίοδο της 

Ιταλοκρατίας  

Κατά την περίοδο της Ιταλικής κατοχής, οι οικισμοί της Ρόδου και των 

υπολοίπων νησιών που είχαν παραμείνει απαράλλαχτοι και στατικοί στους τέσσερις 

αιώνες της τουρκοκρατίας μεταμορφώθηκαν σε πόλεις της νέας εποχής. Τα τεράστια 

κεφάλαια που επενδύθηκαν και το φιλόδοξο πρόγραμμα για τα λιμάνια και για τον 

στρατιωτικό εξοπλισμό των νησιών (που τελικά δεν εφαρμόστηκε), ήταν δυσανάλογα 

με την πραγματική στρατιωτική και οικονομική σημασία της Δωδεκανήσου
1
. 

Οι προθέσεις αποκαλύφθηκαν πλήρως μετά το 1923 με την έλευση του 

φασισμού, και την έξαρση της εθνικιστικής πολιτικής στην Ιταλία, η οποία 

εκδηλώθηκε στην ίδια τη χώρα και τις κτίσεις της. Από εκείνη την εποχή έγιναν 

πολεοδομικά και ρυθμιστικά σχέδια πόλεων, που προέβλεπαν πλήθος νέων κτιρίων 

διοικητικού, κοινωνικού, εμπορικού και τουριστικού χαρακτήρα, όπως και 

προγράμματα αναστήλωσης των μεσαιωνικών μνημείων. Ειδικότερα, η Ρόδος 

απέκτησε το χαρακτήρα ενός διεθνούς τουριστικού κέντρου, με δύο κύριες 

κατευθύνσεις επεμβάσεων: τη διατήρηση και αποκατάσταση του μεσαιωνικού 

οικισμού εντός των τειχών και την ανοικοδόμηση της νέας πόλης εκτός των 

οχυρώσεων. Οι επεμβάσεις μπορούν να διακριθούν σε τρείς περιόδους: 

Α’ περίοδος: Η πρώτη δεκαετία της Ιταλικής κατοχής (1912 – 1923), που διακρίνεται 

από την έμφαση στη συντήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, με κυρίαρχη 

προσωπικότητα τον διευθυντή της αρχαιολογικής αποστολής Amedeo Maiuri. 

Β’ περίοδος: Η βασική περίοδος της ιταλικής κατοχής (1923 – 1936), που 

διακρίνεται από τις μεγάλες πολεοδομικές και κτιριακές επεμβάσεις, με κυρίαρχη 

προσωπικότητα τον κυβερνήτη Mario Lago και τον αρχιτέκτονα Florestano Di 

Fausto. 

Γ’ περίοδος: Η τελευταία περίοδος της Ιταλικής κατοχής (1936 – 1943), που 

διακρίνεται από μικρές αλλά αποφασιστικές κτιριακές παρεμβάσεις, με στόχο την 

προβολή της φασιστικής ιδεολογίας, με κυρίαρχη προσωπικότητα τον κυβερνήτη 

Cesare Maria de Vecchi. 

                                                             
1 Τσαλαχούρης Κ. , Η Οικονομική πολιτική των Ιταλών στα Δωδεκάνησα 
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Α’ περίοδος (1912 – 1923) 

 Κατά την δεκαετία αυτή, παρατηρήθηκε μία συνεχής διαδοχή στρατιωτικών 

διοικητών, που κύριο μέλημά τους ήταν η διαχείριση των κρατικών υποθέσεων και η 

διατήρηση της τάξης, για όσο η Ιταλική παρουσία στα Δωδεκάνησα παρέμενε 

αβέβαιη. Για τις ανάγκες της νέας διοίκησης χρησιμοποιήθηκαν τα υπάρχοντα 

διοικητικά κτίρια της Οθωμανικής περιόδου στη λεωφόρο του Μανδρακίου. Οι 

επεμβάσεις περιορίστηκαν σε έργα ανακατασκευής και εξυγίανσης. 

 Στη μεσαιωνική πόλη παρατηρήθηκε μεγαλύτερη δραστηριότητα, με τους 

αρχαιολόγους να κινούνται προς την ταύτιση των κυριοτέρων μνημείων και την 

αποκατάσταση και διατήρηση της αρχικής μορφής τους. Οι αποκαταστάσεις των 

μνημείων στην Ιταλία, κατά τις αρχές του 20
ου

 αιώνα βασίζονταν στη θεωρία των 

τεκμηριωμένων ανασκαφών, επεμβάσεων και αναγκαίων μόνο συμπληρώσεων. Μετά 

το 1923 στις αποκαταστάσεις που γίνονταν, οι ειδικοί έδιναν βάση στον 

προσδιορισμό των αρχικών μορφών των μεσαιωνικών και παλαιοχριστιανικών 

μνημείων, και την εξάλειψη όλων των μεταγενέστερων φάσεων. Γι’ αυτό άλλωστε 

και στην μεσαιωνική πόλη αφαιρέθηκαν όλες οι παρεμβάσεις που είχαν κάνει οι 

Οθωμανοί στα ιπποτικά κτίρια ή μνημεία . Οι αποκαταστάσεις των κτιρίων της οδού 

των Ιπποτών κατά τη δεύτερη περίοδο και του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου 

κατά την τρίτη αποδεικνύουν τις παραπάνω απόψεις. Στόχος ήταν η σύνδεση της 

ιστορίας της μεσαιωνικής Ρόδου με την Ιταλία και τη Δύση γενικότερα, ώστε να 

εφευρεθεί μία ιστορική συνέχεια που θα δικαιολογούσε την παρουσία στο νησί. 

Β’ Περίοδος (1923 - 1936) 

 Η Ιταλική κατοχή στην ουσία εδραιώθηκε το 1920. Μετά την συμφωνία της 

Λωζάννης, το 1923 έφτασε στη Ρόδο ο Ιταλός κυβερνήτης Mario Lago, ένας 

διπλωμάτης του φασιστικού καθεστώτος, που άρχισε να εφαρμόζει εκτεταμένα 

προγράμματα ανοικοδόμησης βασισμένα στα πρότυπα που επικρατούσαν τον ίδιο 

καιρό στην Ιταλία. 

 Το πρόγραμμα του Lago είχε τρία βασικά σημεία: Αρχικά εκείνο της 

δημιουργίας του μόλου του λιμανιού, δεύτερο εκείνο της κατασκευής των 

απαραίτητων κτιρίων σε μια μοντέρνα πόλη της ανάπτυξης της τουριστικής 

βιομηχανίας και τρίτο εκείνο της κατασκευής σχολείων νοσοκομείων και τραπεζών. 
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Στην ουσία το σχέδιό του για τη  Νέα Ρόδο ήταν να μετατραπεί από τη μία σε 

σημαντικό θέρετρο της Μεσογείου, από την άλλη σε επίσης σημαντικό κέντρο 

σπουδών αρχαιολογικού και ιστορικό – καλλιτεχνικού χαρακτήρα.  Για την επίτευξη 

των παραπάνω ο κυβερνήτης κάλεσε στο νησί τον Florestano Di Fausto, Ιταλό 

αρχιτέκτονα από τη Ρώμη. 

 Ο Di Fausto ήρθε στη Ρόδο τον Απρίλιο του 1923 και ανέλαβε τον σχεδιασμό  

του ρυθμιστικού σχεδίου της πόλης, το οποίο εγκρίθηκε οριστικά στις 29 Ιανουαρίου 

του 1926 και ολοκληρώθηκε ως το 1396. Οι βασικές αρχές του ήταν:  

 Η διάταξη της νέας πόλης με τρόπο που να αφήνει άθικτη την μεσαιωνική 

πόλη και τις οχυρώσεις της, μία δέσμευση του Maiuri, ο οποίος με την έκδοση του 

διατάγματος Ν
ο
 32 της 18

ης
 Απριλίου του 1920, όριζε το χώρο ως «Μνημειακή Ζώνη 

της Ρόδου» και θεμελίωνε αρχές προστασίας του ιστορικού κέντρου. 

Δημιουργήθηκε ένας “περιφερειακός δακτύλιος σεβασμού” που διατηρούσε τα 

μουσουλμανικά και εβραϊκά νεκροταφεία – τα οποία αργότερα μεταφέρθηκαν και τη 

θέση τους κατέλαβε μία διαχωριστική πράσινη ζώνη (τοπογραφικό πόλης Ρόδου με 

χώρους πρασίνου –χάρτης 6) - και μία ευρεία λεωφόρος (σημερινή οδός 

Δημοκρατίας) για να “δένει” τα περιφερειακά «μαράσια» του Αγίου Γεωργίου, της 

Αγίας Αναστασίας και των Αγίων Αναργύρων, με κατεύθυνση προς τις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις.  

Στο πλαίσιο της οργάνωσης του νέου εμπορικού λιμένα και συνεχίζοντας την 

πολιτική ανάδειξης του μεσαιωνικού χαρακτήρα των οχυρώσεων, της α’ περιόδου, 

απομακρύνθηκαν τα κτίσματα της οθωμανικής περιόδου στην πύλη της Καστίλλης, 

τη Θαλασσινή πύλη και την πύλη του Αγίου Παύλου, ενώ διανοίχθηκε και νέα πύλη 

(πύλη Mario lago – σημερινή πύλη Ελευθερίας) για την διευκόλυνση της πρόσβασης 

από το Μανδράκι στο εμπορικό λιμάνι. 

 Η χάραξη φαρδιάς λεωφόρου στο Μανδράκι, κατά μήκος της θάλασσας, το 

Ιταλικό Φόρο (Foro Italico) όπου χωροθετήθηκαν τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια, 

ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιωάννη (Εικόνα 6) και το νέο Μέγαρο του Κυβερνείου, 

στην ανατολική πλευρά και το Μέγαρο Δικαιοσύνης το ταχυδρομείο, η λέσχη του 

Φασισμού και η τράπεζα της Ιταλίας, στη δυτική. 
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Εικόνα 6: Άποψη του ναού Αγίου Ιωάννη (Μανδράκι) και κρήνη πιστό αντίγραφο της μεσαιωνικής κρήνης του 
Viterbo  

Πηγή: www.secretrhodes.gr 

Πολεοδομικά ο χώρος αυτός είχε τον ίδιο χαρακτήρα και την ίδια λειτουργία 

κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο και οι Ιταλοί κινήθηκαν με εκτεταμένες 

ανακατασκευές στα ήδη υπάρχοντα κτίρια της τούρκικης διοίκησης. Παράλληλα 

δημιουργήθηκε το εμπορικό κέντρο με τη χωροθέτηση του κτιρίου της Νέας Αγοράς 

και εμπορικών καταστημάτων στο νότιο άκρο του Ιταλικού Φόρου. 

 

 Η δημιουργία μίας τουριστικής ζώνης στο βόρειο άκρο της πόλης. Η 

χωροθέτηση του ξενοδοχείου των Ρόδων οριοθέτησε τη ζώνη αυτή μέχρι το 

Ενυδρείο, με ξενοδοχεία και παραλίες πλήρως εξοπλισμένες, 

 Η δημιουργία της μοντέρνας πόλης, πίσω από το Ιταλικό Φόρο, και γύρω 

από το «μαράσι» Νεοχωρίου (Συνοικία με όμορφες , μεμονωμένες κατοικίες 

υπαλλήλων του κράτους). Η νέα συνοικία δημιουργήθηκε πίσω από τη ζώνη των 

ξενοδοχείων στο βόρειο άκρο του νησιού, με τη διάνοιξη της πλατείας των Εκατό 

Χουρμαδιών  και τη χάραξη των δρόμων σε ακτινωτή διάταξη, γύρω από αυτή. 

 Η επέκταση της νέας πόλης προς τα ανατολικά, με την κατασκευή του 

σταδίου «Arena del Sole» (Στάδιο του Ηλίου) και στο τέλος της δεκαετίας 1930, της 

εκκλησίας του Αγίου Φραγκίσκου και των νέων λαϊκών κατοικιών.  
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Χάρτης 6: Τοπογραφικός χάρτης Ρόδου με χώρους πρασίνου  

Πηγή: Πολεοδομία Ρόδου 
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Εικόνα 7: Άποψη Νεοχωρίου, 1936  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

Άλλοι σπουδαίοι αρχιτέκτονες που κλήθηκαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους στο ιταλικό καθεστώς στη Ρόδο, εκτός από τον Florestano Di Fausto ήταν ο 

Pietro Lombardi, γνωστός για τη μελέτη των ιαματικών λουτρών της Καλλιθέας, ο 

Rodolfo Petracco και ο Armando Bernabiti. Το 1925, ο Lago με διάταγμά του, έθεσε 

σε ισχύ τον οικοδομικό κανονισμό της πόλης της Ρόδου , ο οποίος περιελάμβανε 42 

άρθρα, κατανεμημένα σε 12 κεφάλαια όπου αναφερόταν με κάθε λεπτομέρια η 

διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών
1
. Ο οικοδομικός κανονισμός όριζε τόσο τον 

τρόπο κατασκευής των κτιρίων, των πεζοδρομίων και το αποχετευτικό όσο και την 

προστασία των κηρυγμένων περιοχών. Επίσης περιείχε ρυθμίσεις και για το ζήτημα 

των αποκαταστάσεων και απαλλοτριώσεων «υπέρ κοινής ωφελείας» με αποτέλεσμα 

οι επεμβάσεις στα μεσαιωνικά κτίσματα να μην αφορούν μόνο στις προσόψεις όπως 

συνέβη την πρώτη δεκαετία, αλλά και στα εσωτερικά αυτών με την ένταξη νέων 

χρήσεων. 

                                                             
1 Βλ. Κεφάλαιο 2.3.1. 
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Με τον ίδιο τρόπο επεκτάθηκαν οι ζώνες προστασίας έτσι ώστε να 

συμπεριλάβουν τα μνημεία με τον περιβάλλοντα χώρο τους, όπως για παράδειγμα τα 

Αρχαιολογικά Πάρκα του Λόφου του Αγ. Στεφάνου (Μonte S. Stefano), την 

Ακρόπολη δηλαδή της αρχαίας Ρόδου, καθώς και της Νεκρόπολης της Ακαντιάς 

(σημερινό Καρακόνερο), ενώ την περίοδο αυτή, παράλληλα με τις επεμβάσεις στα 

κτίσματα, έχουμε και διαμορφώσεις πλατειών μέσα στο ιστορικό σύνολο. 

Παράδειγμα, όπως αυτή της Πλατείας Ιπποκράτους (Piazza del Fuoko / Piazza Carlo 

III), της Πλατείας έναντι του Αρχαιολογικού Μουσείου (Piazzetta dell’ Museo), αλλά 

και των παρακείμενων Πλατειών Σύμης (Piazza dell’ Arsenale) και Αργυροκάστρου 

(Piazza dell’ Armeria). 

Με διάταγμα του ο Lago το 1926, η Κεντρική Επιτροπή Ανοικοδόμησης 

ανέλαβε την οργάνωση των ήδη υπαρχόντων από το 1917 τοπικών επιτροπών, οι 

οποίες εξέταζαν τις άδειες για κάθε τύπο κατασκευής. Συστάθηκε επίσης και η 

Διεύθυνση Δημοσίων Έργων. Η διοίκηση προσφορά των νησιών κάλεσε Ιταλούς για 

να στελεχώσουν τις υπηρεσίες της. Για την καταλυμάτων συστάθηκαν μέχρι και το 

1922 εγκύκλιοι για τον περιορισμό των ενοικίων. Με την άφιξή του ο Lago έδωσε 

διαταγή να εκπονηθούν μελέτες για τη δημιουργία συγκροτημάτων κατοικιών και 

θέσπισε φορολογικές απαλλαγές ως κίνητρο για τη χρηματοδότηση των κατασκευών 

από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες. 

Πάνω σε μελέτες του Di Fausto (1924) και του Petracco (1923, 1928, 1930) 

κατασκευάστηκαν οικιστικά συγκροτήματα Passeggiata della Sabia (πλατεία εκατό 

χουρμαδιών) και πίσω από τη Caserma Regina (οδός Αγίου Ιωάννου). Κατά τη 

δεκαετία του ’30 χτίστηκαν επίσης πλήθος ιδιωτικά κτίρια από Ιταλούς –συνήθως- 

αρχιτέκτονες και με Έλληνες μαστόρους. Τα κτίρια αυτά βρίσκονται κατά κανόνα 

στο κέντρο της πόλης και στις οδούς 25
ης

 Μαρτίου, 28
ης

 Οκτωβρίου, Παπανικολάου, 

Β. Ηπείρου, Στεφάνου Καζούλη και στην περιοχή του σταδίου
1
. 

  

                                                             
1 Είναι όλα καταγεγραμμένα με λεπτομέρειες στο 4ο κεφάλαιο. 
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Αρχιτεκτονικά ρεύματα 

 

Τα κτίρια της διακυβέρνησης του Lago αντιπροσωπεύουν το κυρίαρχο 

αρχιτεκτονικό ρεύμα της εποχής, τον εκλεκτικισμό, με επιμέρους μορφολογικά 

χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε τοπικιστικά ιδιώματα. Καλλιεργούνται δύο 

τάσεις στην αρχιτεκτονική των κτιρίων: 

1. Ο εκλεκτικισμός με αναγεννησιακά ή γοτθικά στοιχεία. Αυτή η κατηγορία 

κτιρίων παρουσιάζει σημαντικές αναφορές σε ιδιώματα της αναγέννησης και του 

μπαρόκ, βασισμένες στην αρχιτεκτονική της βόρειας Ιταλίας, ιδίως της Βενετίας, 

όπως αετώματα τριγωνικά ή κοίλα την επίστεψη των ανοιγμάτων, κυκλικά 

ανοίγματα, γείσα και ανάγλυφες διακοσμήσεις, ή αναφορές σε γοτθικά ιδιώματα, με 

τρίβολα ανοίγματα και οξυκόρυφες αψίδες. Χαρακτηριστικά δείγματα κτιρίων αυτής 

της κατηγορίας αποτελούν το Κυβερνείο (εικόνα 8) , το Ταχυδρομείο (εικόνα 9), το 

Δικαστικό Μέγαρο (στην α΄ φάση), το Αρρεναγωγείο, η Casa Ballila και ορισμένες 

οικίες κατά μήκος των οδών Βορείου Ηπείρου, Ηρώων Πολυτεχνείου, 28
ης

 

Οκτωβρίου και Παπανικολάου. 

2. Ο εκλεκτικισμός με ανατολίτικα στοιχεία. Τα κτίρια αυτά χαρακτηρίζονται 

από στοιχεία που έχουν παρθεί από την μουσουλμανική αρχιτεκτονική, όπως θόλους, 

χαμηλωμένα τόξα, και καμπύλες κυματοειδείς μορφές στις απολήξεις των στηθαίων. 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το Τελωνείο, τη Νέα Αγορά, το Ορφανοτροφείο 

Θηλέων, το Ξενοδοχείο των Ρόδων (α’ φάση – εικόνα 10). 

Όπως και το κτίριο των Σφαγείων την Ιταλική Λέσχη (α’ φάση), την οικία στη 

συμβολή των οδών Αμερικής και Γρηγορίου Λαμπράκη 6, την οικία των δύο μύλων 

στην ακτή Μιαούλη και άλλα. 
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Εικόνα 8: Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες Κυβερνείου, Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Εικόνα 9: Λεπτομέρεια αετώματος, Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Εικόνα 10: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αρχιτεκτονικής με ανατολίτικα στοιχεία- Ξενοδοχείο Ρόδων, Πηγή: 
Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Γ’ Περίοδος (1936 – 1943) 

 Η τρίτη περίοδος συνέπεσε χρονικά με την ολοκληρωτική πολιτική του 

φασισμού  στην Ιταλία και χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια «ιταλοποίησης» της 

πόλης της Ρόδου, από τον νέο Κυβερνήτη Cesare Maria de Vecchi. Η εδραίωση της 

φασιστικής ταυτότητας έγινε με βάση τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής της 

περιόδου αυτής, τα οποία επιβλήθηκαν στα μεσογειακά χαρακτηριστικά. Αποτέλεσμα 

ήταν να δημιουργηθεί μια αρχιτεκτονική η οποία συγχώνευε σε μία μοναδική μορφή, 

τα χαρακτηριστικά της μουσουλμανικής Ανατολής και της χριστιανικής Δύσης της 

προηγούμενης περιόδου. 

 Έτσι, η πολιτική του De Vecchi έθεσε από την αρχή ως στόχο της, την 

προσομοίωση της Δωδεκανήσου με τη μητρόπολη του φασισμού. Πέρα από τη 

σταδιακή συγκέντρωση της εξουσίας στο πρόσωπο του νέου Κυβερνήτη, και τις 

αλλαγές στους περισσότερους τομείς, όπως στην αυτοδιοίκηση, στη νομοθεσία, στη 

δικαστική οργάνωση, στην εκπαίδευση, στην εκκλησία, καθοριστική υπήρξε η 

παρέμβαση της νέας πολιτικής και στη γενικότερη εικόνα της Ρόδου ώστε να 

μετατραπεί σαν «κτήμα της Ιταλίας». Στα μέσα της δεκαετίας του ’30,η Ρόδος 

συγκαταλεγόταν μεταξύ των πιο σημαντικών τουριστικών προορισμών της 

Μεσογείου. Η πόλη εμφάνιζε μια εικόνα παρόμοια με τα αντίστοιχα παραθεριστικά 

κέντρα της Κυανής Ακτής. 

 

 Στη φάση αυτή ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση της πλατείας της 

Αυτοκρατορίας (σημερινή πλατεία Ελευθερίας) με την ανοικοδόμηση των δύο 

σημαντικότερων κτιρίων της περιόδου, του Δημαρχείου (εικόνα 11) και του 

αρχηγείου του Στρατού (εικόνα 12). Τα υπόλοιπα κτίρια του Ιταλικού Foro άλλαξαν 

και αυτά δραστικά μορφή με καθαρές γεωμετρικές φόρμες, και με τη χρήση πέτρας ή 

finta pietra, σε ισοδύναμη τοιχοποιία, με ειδική επεξεργασία επίχρισης της 

εξωτερικής επιφάνειάς τους, για να παραπέμπουν αισθητικά στην ιπποτική 

αρχιτεκτονική. Το ίδιο έγινε και στις όψεις του Ξενοδοχείου των Ρόδων. Η 

προσπάθεια σύνδεσης του «Ιταλικού – ιπποτικού» παρελθόντος με τις σύγχρονες 

επιταγές του φασιστικού καθεστώτος ήταν φανερή. Ανάμεσα στις φιλοδοξίες του 

Κυβερνήτη de Vecchi, ήταν η ολοκληρωτική ανακατασκευή του Παλατιού του 

Μεγάλου Μαγίστρου (1397 – 1940), για να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του 

εκάστοτε κυβερνήτη για τη θερινή διαμονή των Ιταλών Βασιλέων. 
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Για την συγκεκριμένη περίοδο γράφτηκαν πολλά άρθρα εντυπωσιασμού στον 

Ιταλικό τύπο, τα οποία εκθείαζαν τη νέα φυσιογνωμία των κτιρίων, αναφέροντας ότι 

«δεν υπήρχαν πλέον λευκές κατασκευές – συνύπαρξη της ανατολίτικης αρχιτεκτονικής 

με ιπποτικά μοτίβα αμφιβόλου αισθητικής – αλλά η σοβαρή γραμμή των κτιρίων όπου 

έχει τοποθετηθεί πέτρα ή έχουν κτιστεί εξαρχής με αυτή. Τα αρχαία μνημεία, που 

χτίστηκαν με φασιστική θέληση, τονίζουν σήμερα το κυρίαρχο όνομα της Ρώμης. (….) 

Αυτό το μεγαλειώδες έργο της ανοικοδόμησης και του εξωραϊσμού της πόλης, δεν 

υποδηλώνει μόνο την έξαρση της Ιταλικής παράδοσης στη Ρόδο αλλά είναι ακόμα μία 

επίδειξη των δυνατοτήτων της αναγεννημένης ροδιακής βιομηχανίας και μία αυταρχική 

αξία της καταπληκτικής πέτρας του νησιού»
1
 

 

Εικόνα 11: Δημαρχείο,  Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

  

                                                             
1
 Άρθρο με τίτλο «Ρωμαϊκό Πνεύμα της Ροδιακής Αρχιτεκτονικής», περιοδικό Messagero di Rodi, 

11/07/39, Πηγή: Ρόδος,  Η πόλη εκτός των τειχών 1912-1947 
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Αρχιτεκτονικά ρεύματα 

Το κυρίαρχο αρχιτεκτονικό ρεύμα της δεύτερης δεκαετίας του μεσοπολέμου 

ήταν το «Διεθνές στυλ» ή μοντέρνα αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 

1920. Τα κύρια χαρακτηριστικά του αποτελούσαν η αποστροφή στον ιστορισμό των 

μορφών, ο ορθολογισμός, η λειτουργικότητα, η σαφήνεια στην κάτοψη και τέλος η 

γεωμετρικότητα και η ασυμμετρία στις όψεις. 

Στη Ρόδο, το διεθνές στυλ συνυπήρχε με τα ιδεώδη της φασιστικής 

αρχιτεκτονικής, που συνδύασε τον ορθολογισμό και τις καθαρές γραμμές με την 

επιβλητικότητα των στιβαρών όγκων. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : 

1. Φασιστική αρχιτεκτονική. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν κτίρια που 

διακρίνονται για τον κυβικό όγκο τους, τις αυστηρές γραμμές των όψεων και τη 

γενικότερη επιβολή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Χαρακτηριστικά δείγματα 

αποτελούν το Pallazzo Littorio, το Αρχηγείο Στρατού (β’ φάση – εικόνα 12). Και 

τέλος το ξενοδοχείο των Ρόδων (β’ φάση), το ξενοδοχείο «Θέρμαι» και οι κατοικίες 

πίσω από τον Άγιο Φραγκίσκο.  

2. Διεθνές στυλ. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κτίρια με ασσύμετρη κάτοψη 

και όψη, καμπύλους γωνιακούς όγκους, γραμμικά ανοίγματα και εξώστες. 

Χαρακτηριστικά δείγματα, παλαιότερα της προηγούμενης διακυβέρνησης του Lago, 

καθώς και νέα, αποτελούν το Ενυδρείο (εικόνα 13), το Εθνικό Θέατρο, το ξενοδοχείο 

«Άδωνις», το κτίριο Τ.Ε.Μ.Ι. (Καπνοβιομηχανία) και  οικίες στις οδούς Στεφάνου 

Καζούλη, Ηρώων Πολυτεχνείου, και Μανδηλαρά. 
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Εικόνα 12: Φωτογραφία εποχής- Η πλατεία Αυτοκρατορίας με το Δημαρχείο (δεξιά) και το Αρχηγείο του 
στρατού (αριστερά), Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Εικόνα 13: Ενυδρείο  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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2.3.1. Ο Οικοδομικός Κανονισμός του 1923 

Στις 16 Απριλίου του 1923
1
 εκδόθηκε με σχετικό διάταγμα του Mario Lago, και 

τέθηκε σε ισχύ ο οικοδομικός κανονισμός της πόλης της Ρόδου (Regolamento edilizio 

della citta di Rodi), ο οποίος περιελάμβανε 42 άρθρα, κατανεμημένα σε 12 κεφάλαια. 

Στον νόμο αυτό με λεπτομέρεια αναπτύσσεται η διαδικασία για τη χορήγηση 

της οικοδομικής άδειας, δηλαδή την σχετική αίτηση προς τον δήμαρχο, τους τίτλους 

ιδιοκτησίας, τα σχεδιαγράμματα και την τελική έγκριση από την αρμόδια επιτροπή. 

Επίσης ορίζεται το ύψος των οικιών – όχι πάνω από τρείς ορόφους, εκτός από το 

υπερυψωμένο ισόγειο – πάντα σε σχέση με το φάρδος του δρόμου. Ο κανονισμός 

προβλέπει ο χώρος για κήπο ή αυλή να καλύπτει υποχρεωτικά το 1/3 του 

οικοδομήσιμου οικοπέδου, ενώ ειδικές προδιαγραφές επιβάλλονται για την περιοχές 

με τις μικρές βίλες. Στην Μεσαιωνική Πόλη απαγορεύθηκε το κτίσιμο νέων σπιτιών, 

ενώ οι επισκευές, μετατροπές ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση υπόκεινται σε 

αυστηρή επιτήρηση και έλεγχο. 

Άλλα άρθρα του κανονισμού αναφέρονται στην κατασκευή των πεζοδρομίων, 

στην εξωτερική εμφάνιση των κατοικιών, ιδιαίτερα των αριστοκρατικών, στις οποίες 

ο δήμαρχος έχει το δικαίωμα να καθορίζει την αισθητική ομοιομορφία δηλαδή το ίδιο 

χρώμα βαφής, την ανάρτηση εμβλημάτων, τη διαμόρφωση μπαλκονιών ή βιτρινών. 

Στην εσωτερική διαρρύθμιση των οικοδομών, όπως τα ισόγεια μαγαζιά που το ύψος 

τους να μη  είναι μικρότερο των τεσσάρων μέτρων. Στον τρόπο εξαερισμού των 

διαμερισμάτων – το δωμάτιο να έχει τρία μέτρα ύψος τουλάχιστον και 25 κυβικά 

μέτρα όγκο, με παράθυρα που να καλύπτουν το λιγότερο το 1/15 της επιφάνειας του 

οικείου χώρου - στην αναγκαία στεγανοποίηση για την προστασία από την υγρασία. 

Αξιοσημείωτο είναι το άρθρο 29, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε σπίτι πρέπει να 

υπάρχει υποχρεωτικά μία ή περισσότερες, ανάλογα με τις ανάγκες , τουαλέτες καλά 

αεριζόμενες, με αγωγό προς τον κεντρικό υπόνομο ή τον βόθρο. Ο οποίος σύμφωνα 

με το άρθρο πρέπει να είναι ικανών διαστάσεων, έξω από την κατοικία, και να είναι  

φτιαγμένο με τσιμέντο. 

                                                             
1
  Τα άρθρα  του Οικοδομικού Κανονισμού  αναφέρονται από τον  Τσιρπανλή Ζ. «Ιταλοκρατία στα 

Δωδεκάνησα» 
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Επίσης ορίζει και την απόσταση που πρέπει να είναι - σε τουλάχιστον δέκα μέτρα 

μακριά από τα φρεάτια ή τις δεξαμενές με το πόσιμο νερό, και να είναι ερμητικά 

κλεισμένο. Απαγορεύεται εξ’ άλλου ο αγωγός τουαλέτας να εκβάλλει στο δίκτυο που 

προορίζεται για τα νερά της κουζίνας. 

Σε άλλο άρθρο γίνεται λόγος για τους στάβλους που πρέπει να είναι εντελώς 

ανεξάρτητοι από τα σπίτια, με κιλό εξαερισμό και αγωγούς νερού. Τα υγειονομικά 

αυτά μέτρα κλήθηκαν να τα εφαρμόσουν και οι ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών. Τέλος 

ρυθμίζονταν θέματα σχετικά με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τη βιομηχανική 

συνοικία, την τοποθέτηση ξύλινων περιφραγμάτων ασφαλείας πριν από την έναρξη 

των εργασιών κατεδάφισης, επισκευής ή χτισίματος, την ανεύρεση αρχαιολογικών 

αντικειμένων ή μνημειακών χώρων και την παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Σχηματική πολεοδομική εξέλιξη στην πόλη της Ρόδου 

 

Σχήμα 1: Κατοικήσιμη περιοχή στη Ρόδο 408 π.Χ. – 7
ος

 αιώνας μ.Χ 

. Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχήμα 2: Κατοικήσιμη περιοχή στη Ρόδο, (μετακίνηση πληθυσμού εντός των τειχών)  7ος αιώνας μ.Χ – 
1522μ.Χ.  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Σχήμα 3: Κατοικήσιμη περιοχή στη Ρόδο (εξάπλωση πληθυσμού στα μαράσια)  1522 μ.Χ. – 1912 μ.Χ.  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχήμα 4: Κατοικήσιμη περιοχή στη Ρόδο, (εξάπλωση πληθυσμού στα χωριά των Ιταλών εποίκων αλλά 
περισσότερο στο κέντρο της πόλης – Μαράσι Νιοχωρίου) 1912 μ.Χ. – 1948 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Σχήμα 5: Κατοικήσιμη περιοχή στη Ρόδο (εντός σχεδίου) 1948 – σήμερα 

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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2.4  Η εξέλιξη της Βιομηχανικής ζώνης της Ρόδου κατά την περίοδο της 

Ιταλοκρατίας  

 Βλέποντας την πολεοδομική εξέλιξη της πόλης της Ρόδου κατά την περίοδο 

της Ιταλοκρατίας, είναι αδύνατον να μην υπάρξει ειδική μνεία στην Βιομηχανική 

ανάπτυξή της. Κατά την Α’ περίοδο (1912 – 1923) δεν υπήρχε βιομηχανική 

δραστηριότητα, όχι μόνο στη Ρόδο αλλά και σε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο, πράγμα 

που άλλαξε ριζικά κατά την Β’ περίοδο (1923 – 1936). Οι γρήγοροι ρυθμοί που 

χτίστηκαν και λειτούργησαν οι βιομηχανικές μονάδες στη Ρόδο, θεωρείται ότι 

κυριάρχησε στον τομέα της οικονομίας. 

Εντός της πόλης της  Ρόδου ,η βιομηχανική ζώνη οριοθετήθηκε βάσει του  

Ιταλικού ρυθμιστικού σχεδίου του 1926 - του Florestano Di Fausto - στην περιοχή 

Κόβα (Χάρτης 7), όπου περιλαμβάνονταν  βιομηχανικά κτίρια καθώς και κτίρια 

συνοδείας που υποστήριζαν τη λειτουργία τους. Η περιοχή αυτή συνδεόταν άμεσα με 

την πόλη και το εμπορικό λιμάνι της Ρόδου. Στην εξέλιξη της βιομηχανίας βοήθησαν 

σημαντικά οι χρηματοδοτήσεις από τις Ιταλικές τράπεζες Ιτάλια, Σιτσίλια και Ρόμα 

καθώς και η μετακίνηση έμπειρων ιταλών τεχνιτών και η απασχόλησή τους στις 

τοπικές βιομηχανίες. Τα βιομηχανικά συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν είχαν 

λειτουργικές κατόψεις και λιτότητα στις όψεις. Τα περισσότερα από αυτά 

δημιουργήθηκαν από τους Florestano Di Fausto και Rodolfo Petracco. 

Η παρακμή τους ξεκίνησε μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και ολοκληρώθηκε 

στο τέλος της δεκαετίας του ’80. Σήμερα όσες  από τις εγκαταστάσεις σώζονται 

διατηρούν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους ,ωστόσο έχουν εγκαταλειφθεί και 

έχουν υποστεί μεγάλη φθορά στο πέρασμα του χρόνου . 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά. 
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 Δημοτικά Σφαγεία (1925) (Mattatoio) 

 

 

Εικόνα 14: Σχέδιο αποτύπωσης και γενική φωτογραφική άποψη του συγκροτήματος 

 Πηγή: Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ΤΕΕ 

Το κτιριακό συγκρότημα των Δημοτικών Σφαγείων (Mattatoio) εντοπίζεται επί της 

οδού Αυστραλίας στην περιοχή Κόβα και τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιουνίου 1925. 

Η κατασκευή του βασίστηκε στα σχέδια του αρχιτέκτονα Florestano Di Fausto και 

εκτελέστηκε από την κατασκευαστική εταιρεία Spaini & Co. Από την εφημερίδα της 

εποχής «ll Messagero di Rodi» χαρακτηρίστηκε ως « λαμπρό και μεγαλοπρεπές με 

απλή αυστηρή αρχιτεκτονική μορφή»
1
. Το συγκρότημα είναι όντως λιτό, με σαφείς 

τις Ιταλικές επιρροές και αποτελείται από υπερυψωμένο κεντρικό κτήριο και γύρω 

από αυτό διατάσσονται επιμήκεις πτέρυγες μικρότερου ύψους .Ο φέρων οργανισμός 

είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι περιμετρικές και 

διαχωριστικές τοιχοποιίες είναι δομημένες από τσιμεντόλιθους. Για την περαιτέρω 

ενίσχυση τους έχουν ενσωματωθεί οριζόντιοι μεταλλικοί ελκυστήρες. Στον αύλειο 

χώρο ορθώνεται μια θολωτή δεξαμενή νερού ,διακοσμημένη με το θυρεό του οίκου 

της Σαβοΐας. 

 

                                                             
1 Πηγή: Τσαλαχούρης Κ.  Η Οικονομική πολιτική των Ιταλών στα Δωδεκάνησα 
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Εικόνα 15: Δημοτικά σφαγεία, Φωτογραφία εποχής  

Πηγή: Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ΤΕΕ 

 

Εικόνα 16: Δημοτικά Σφαγεία, σημερινή κατάσταση  

Πηγή: Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ΤΕΕ 
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Τα μορφολογικά στοιχεία του συγκροτήματος, εκφράζουν τις επιρροές του 

εκλεκτικισμού  το οποίο ήταν το κυρίαρχο ρεύμα αρχιτεκτονικής εκείνης της εποχής. 

Χαρακτηριστική είναι  η κεντρική είσοδος, η οποία είναι οξυκόρυφη και συνδυάζει 

μορφολογικά στοιχεία της οθωμανικής αρχιτεκτονικής με παραδοσιακά ανάγλυφα 

που συναντώνται στη Λίνδο. Σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο και διατηρεί αρκετό 

από τον αρχικό εξοπλισμό. 

 Οινοποιείο C.A.I.R. (1928) 

Το βιομηχανικό συγκρότημα  της Αγροτικής Βιομηχανικής Εταιρείας Ρόδου 

C.A.I.R. (Compagnia Agricola Industriale Rodi) χτισμένο το 1928 σε οικόπεδο 

4228,30 τμ. με σκοπό τη λειτουργία οινολογικών εγκαταστάσεων και αποτέλεσε το 

πιο σημαντικό οινοποιείο της ευρύτερης περιοχής των Δωδεκανήσων λόγω 

αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων της στην τοπική αγορά. Το συγκρότημα 

οργανώνεται γύρω από έναν αύλειο χώρο και το κεντρικό του κτίριο χαρακτηρίζεται 

από μια επιμήκη στοά με τοξωτά ανοίγματα. Διαθέτει χώρους ωρίμανσης του 

κρασιού σε δεξαμενές ζύμωσης, δεξαμενές επεξεργασίας καταλοίπων, χημικό 

εργαστήριο και τμήμα εφυάλωσης. Όσον αφορά στη μορφολογία, συνδυάζει στοιχεία 

Ιπποτικής  αρχιτεκτονικής με αραβουργήματα και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα 

αποικιακής αρχιτεκτονικής. Σήμερα το συγκρότημα έχει εγκαταλειφθεί και η εταιρεία 

έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της σε νέα κτήρια προτείνοντας  την αξιοποίηση 

του παλαιού συγκροτήματος με τη μέθοδο της αντιπαροχής ώστε να οργανωθεί 

μουσειακός χώρος. 
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Εικόνα 17: Οινοποιείο C.A.I.R. , φωτογραφία εποχής 

Πηγή: Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ΤΕΕ 

 

Εικόνα 18: Οινοποιείο C.A.I.R. , σημερινή κατάσταση  

Πηγή: Χαλβατζή, Έρευνα για τη βιομηχανική κληρονομιά στα Δωδεκάνησα 2008  
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 Αλευροβιομηχανία S.A.M.I.C.A. (1938) 

Το συγκρότημα αλευροβιομηχανίας S.A.M.I.C.A. (Societa Anonima 

Molitoria Industriale Commerci Affini) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1938 και 

αποτελούσε αντιπροσωπευτικό παράδειγμα Ρασιοναλιστικής αρχιτεκτονικής
1
 της 

Ιταλικής περιόδου, που χαρακτηρίζεται από λιτότητα και καθαρές γεωμετρικές 

φόρμες. Το συγκρότημα αρχικά αποτελούνταν από ένα κεντρικό πενταώροφο κτίριο, 

εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων για τα δεδομένα της εποχής, συντιθέμενο από δυο 

παραλληλεπίπεδους όγκους και από βοηθητικά κτίρια μικρότερου ύψους. Τον 

Απρίλιο του 2006 η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 

Δωδεκανήσου ξεκίνησε διαδικασίες για το χαρακτηρισμό του κεντρικού κτηρίου ως 

Διατηρητέο Μνημείο με τον μηχανολογικό του εξοπλισμό. Σήμερα σώζεται μόνο το 

κεντρικό κτήριο καθώς τα βοηθητικά κατεδαφίστηκαν στις 10 Ιουλίου του 2006. 

Παρά την  εγκατάλειψη, το κτίριο διατηρούσε την αρχική του μορφή και τυπολογία, 

αλλά και το μηχανολογικό του εξοπλισμό ο οποίος το καθιστούσε ένα από τα 

σημαντικότερα βιομηχανικά κτήρια της Ρόδου. 

Την 25
η 

 Μαρτίου του 2008 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του κτιρίου 

με ολέθριες επιπτώσεις στη στατική επάρκεια του και ολοκληρωτική καταστροφή του 

μηχανολογικού του εξοπλισμού. 

                                                             
1
 Ρασιοναλισμός: είναι ένα ρεύμα της σύγχρονης δυτικής αρχιτεκτονικής με βαθιές ρίζες στην 

κλασική ελληνική φιλοσοφία και στο γαλλικό Διαφωτισμό 
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Εικόνα 19: Αλευροβιομηχανία S.A.M.I.C.A. , φωτογραφία εποχής 

 Πηγή: Χαλβατζή, Έρευνα για τη βιομηχανική κληρονομιά στα Δωδεκάνησα 2008  

 

 

Σχέδιο 1: Σχέδιο πρόσοψης  Αλευροβιομηχανίας 
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 Πηγή: Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ΤΕΕ 

 
Εικόνα 20:  Αλευροβιομηχανία S.A.M.I.C.A. , σημερινή κατάσταση 

 Πηγή: Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ΤΕΕ 

 Καπνοβιομηχανία Τ.Ε.Μ.Ι. (1927) 

Η καπνοβιομηχανία Τ.Ε.Μ.Ι. (Tabacchi Egei Manifattura Italiana), ήταν το 

Ιταλικό εργοστάσιο παραγωγής καπνού στο Αιγαίο. Η ανέγερσή της ξεκίνησε το 

1926 και ολοκληρώθηκε το 1927. Το αρχικό κτίριο είναι διώροφο και διαθέτει 

χαρακτηριστική καμπύλη στη συμβολή των δυο επιμηκών πλευρών του. Το 1928 και 

στη συνέχεια το 1941 προστέθηκαν βοηθητικά κτίρια.  

Το συγκρότημα διακρίνεται από λιτές γραμμές και μεγάλα ανοίγματα και οι 

όψεις του έχουν επενδυθεί με finta pietra. Αποτελούσε ένα από τα πρώτα σημαντικά 

επιτεύγματα στον τομέα της αγροτικής και οικονομικής ανασυγκρότησης του νησιού. 

Το κτίριο χαρακτηρίσθηκε ως Διατηρητέο Μνημείο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. το 

1991,ενώ σήμερα ανήκει στην ιδιοκτησία του δήμου Ροδίων και στεγάζεται το 1
ο
 

Γυμνάσιο Ρόδου. 
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Εικόνα 21: Καπνοβιομηχανία , φωτογραφία εποχής  

Πηγή: Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ΤΕΕ 

  

 

Εικόνα 22: Καπνοβιομηχανία, σημερινή κατάσταση  

Πηγή: Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ΤΕΕ 
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 Σαπωνοποιείο-Ελαιουργείο RODIA (1934) 

 

Εικόνα 23: Σαπωνοποιείο RODIA, φωτογραφία εποχής 

 Πηγή: Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ΤΕΕ 

To βιομηχανικό συγκρότημα σαπωνοποιίας και ελαιουργίας RODIA ιδρύθηκε 

στις 16 Οκτωβρίου 1934, εκτός του αστικού ιστού της πόλης της Ρόδου, από την 

οικογένεια βαρόνων Ricazzoli και διατήρησε την αρχική του χρήση ως τις 31 

Οκτωβρίου 1958.Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της κάλυπταν 3000 τμ και οι 

δεξαμενές της είχαν χωρητικότητα 2000 κουιντάλια
1
 λαδιού. Αποτελείται από τρείς 

κτιριακούς όγκους και οι όψεις των κτιρίων διαμορφώνονται με μικρά ανοίγματα και 

η κάλυψη τους γίνεται με δίρριχτη στέγη. 

 

Εικόνα 24: Σαπωνοποιείο-Ελαιουργείο RODIA  

Πηγή: Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ΤΕΕ 

                                                             
1 280000 κιλά 
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Στις 6 Μαρτίου 1955 το εργοστασιακό συγκρότημα αγοράστηκε από την 

«Ελαιουργική», Κεντρική  Συνεταιριστική Ένωση Ελαιοπαραγωγών Ελλάδος. 

Σήμερα το κτιριακό συγκρότημα παραμένει μερικώς εγκαταλελειμμένο, ενώ σε 

μερικούς κτιριακούς όγκους του στεγάζεται κέντρο αναψυχής. 

 Κεραμουργείο I.C.A.R.O. (1928) 

Το κτιριακό συγκρότημα καλλιτεχνικής Ρόδιο – Ανατολικής Κεραμουργίας 

I.C.A.R.O. (La Societa Industria Ceramiche Artistiche Rodio – Orientali) Ιδρύθηκε 

στις 19 Δεκεμβρίου 1928 και παρήγαγε προϊόντα κεραμικής τέχνης. Στις 5 Ιουνίου 

1947 πέρασε στην ιδιοκτησία Ρόδιου επιχειρηματία και έπειτα κατεδαφίστηκε. 

 Βιομηχανία επεξεργασίας ξηρών καρπών S.A.I.F.E. (1939) 

Tο βιομηχανικό συγκρότημα S.A.I.F.E. ιδρύθηκε από την οικογένεια Aliotti 

το 1939 στην περιοχή Κόβα και κατελάμβανε κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής 

κάλυψης 11.500 τμ από τις οποίες τα 10.000 τμ ήταν οι βιομηχανικές και τα υπόλοιπα 

καταλάμβαναν δέκα εργατικές κατοικίες και 127 διαμερίσματα. Οι εγκαταστάσεις της 

περιελάμβαναν χώρους για την τεχνητή αποξήρανση και επεξεργασία των πρώτων 

υλών, χώρο συσκευασίας και χώρο πώλησης των προϊόντων.  
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Εικόνα 25: Κεραμουργείο I.C.A.R.O. φωτογραφία εποχής 

 Πηγή: Χαλβατζή, Έρευνα για τη βιομηχανική κληρονομιά στα Δωδεκάνησα 2008  

 Κτίριο Coloniale Siderurgica 

Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1937 με σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα 

Rodolfo Petracco πίσω από τις εγκαταστάσεις της οινοποιίας C.A.I.R. και αποτέλεσε 

την έδρα και της αποθήκες της εταιρείας Coloniale Siderurgica η οποία ήταν 

αποκλειστικός πράκτορας τσιμέντου και προϊόντων σιδηρουργίας της εταιρείας ILVA 

της Γένοβας στα Δωδεκάνησα. Αποτελούνταν από το κεντρικό διώροφο κτήριο, όπου 

στεγάζονταν τα γραφεία της εταιρείας. Εκατέρωθεν του κεντρικού κτιρίου 

βρίσκονται οι αποθήκες, όπου φυλάσσονταν τα διάφορα προϊόντα σιδηρουργίας. Η 

αυστηρή πρόσοψη του κτιρίου είναι απαλλαγμένη από έντονα πρόσθετα και πλαστικά 

στοιχεία και χαρακτηρίζεται από το άνετο μεσαίο άνοιγμα (κεντρική αυλή) που 

σχηματίζει ένα διάδρομο στην είσοδο. Η εξωτερική επένδυση του κτιρίου έχει γίνει 

με τεχνητή πέτρα που αποτελεί συνηθισμένη τεχνική της μεσαιωνικής – ιπποτικής 

αρχιτεκτονικής και ευθυγραμμίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο με τις συνήθειες των 

άλλων βιομηχανικών  κατασκευών του νησιού. 
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Εικόνα 26: Πρόσοψη Coloniale Siderurgica 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχέδιο 2: Κάτοψη Coloniale Siderurgica  

Πηγή: Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ΤΕΕ 
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Σχέδιο 3: Πρόσοψη Coloniale Siderurgica 

 Πηγή: Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ΤΕΕ 
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Χάρτης 7: Βιομηχανικά κτίρια στην περιοχή Κόβα. 
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2.5 Όροι δόμησης και Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Ρόδου 

 Όροι δόμησης εντός της πόλης Ρόδου
1
 

 Οι όροι δόμησης σχεδίου πόλεως του 1956 που αφορούν τις παλιές συνοικίες, 

δηλαδή το Νιοχώρι και τα υπόλοιπα μαράσια που αναφέρονται (Αγίου Νικολάου, 

Αγίου Ιωάννη, Αγίας Αναστασίας, Αγίου Γεωργίου, Αγίων Αναργύρων) έχουν 

διαφορετικούς συντελεστές δόμησης που κυμαίνονται από 0,80 έως 2,00 με 

συνηθέστερο το 1,40. Το ποσοστό κάλυψης αγγίζει το 70% σε όλες σχεδόν τις 

συνοικίες εκτός του Αγίου Ιωάννη που είναι 40% 

 Από το 1973 και μετά που εντάχθηκαν και νέες περιοχές στο σχέδιο πόλης 

όπως η Ανάληψη και το Ροδίνι, το ποσοστό κάλυψης για τις καινούργιες περιοχές 

είναι 60% και οι συντελεστές δόμησης κυμαίνονται από 0,80 έως 1,20. Το 1987 

εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) για τη ρόδο. Τα παρακάτω Φ.Ε.Κ. 

αναφέρουν αναλυτικά τους όρους δόμησης που ισχύουν στη Ρόδο από το 1956:  

 

1. Φ.Ε.Κ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΩ (ΠΡΟΣ ΕΝΥΔΡΕΙΟ) 

 α) του Β.Δ. της 20-1-1956 (ΦΕΚ Δ’  36/27- 1-1956) 

 β) του Β.Δ. της 26-9-1963 (ΦΕΚ Δ’ 177/24-10-1963) 

 γ) του Π.Δ. της 26-1-1979 (ΦΕΚ Δ’ 132/ 1- 3-1979) 

 

2. ΦΕΚ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΠΑΝΩ (ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ) 

 α) του Π.Δ. της 16-1-1973 (ΦΕΚ 28Δ/1-2-1973) 

 β) του Π.Δ. της 10-8-1978 (ΦΕΚ 432Δ/25-8-1978) 

 γ) της υπ  ́αριθ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/22-3-1994 (ΦΕΚ 403Δ/26-4-1994) απόφασης Νομάρχη 

Δωδ/σου 

                                                             
1 Παραρτήματα Φ.Ε.Κ. στο τέλος της εργασίας 
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3. ΦΕΚ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ) 

 α) του Β.Δ. της  9-12-1961 (ΦΕΚ Δ’148/22-12-1961) 

 β) του Β.Δ. της 18-10-1963 (ΦΕΚ Δ’176/23-10-1963) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο  

:  
 

 

 

 

 

 

Πολεοδομική Εξέλιξη και χρήσεις γης 

Β) ΧΙΟΣ 
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2.1 Πολεοδομική  εξέλιξη και αρχιτεκτονική ανά περιόδους 

Βυζαντινή περίοδος 

Η βυζαντινή  περίοδος 1100 - 1346 μΧ μόνο σταθερή δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί για το νησί της Χίου. Μέσα στον 12ο αιώνα οι Βενετοί κατάφεραν να 

καταλάβουν το νησί 2 φορές (1124 - 5 και 1171 - 2 ). Παρ' όλα αυτά υπήρξε 

αξιοσημείωτη πολεοδομική ανάπτυξη. Βασικό στοιχείο της πολεοδομικής εξέλιξης 

αποτελεί η θέση τόσο της πόλεως όσο και του λιμανιού. Στο κέντρο της ανατολικής 

πλευράς του νησιού, απέναντι από τα Μικρασιατικά παράλια. Τοποθεσία η οποία 

διατηρείται μέχρι και σήμερα. 

Το λιμάνι της Χίου ήταν αρκετά γνωστό κατά την αρχαιότητα και είχε 

ιδιαίτερο ρόλο για το εμπόριο και την ναυτιλία, μιας και βρίσκεται στο κέντρο του 

"Αρχιπελάγους". Πράγμα που ενισχύει το λόγο για τον οποίο οι βυζαντινοί 

ασχολήθηκαν παραπάνω με την κατασκευή οχυρωματικών έργων. Το παλαιό οχυρό 

της πόλης έχει άμεση επαφή με το λιμάνι, καλύπτοντάς τους έτσι αμυντικά από τις 

όποιες ξένες επιθέσεις.  

Η πόλη αναπτύχθηκε με βάση τα δεδομένα της εποχής. Αρχικά εξελίχθηκε ο 

παλιός οχυρωματικός οικισμός, το παλιό οχυρό, ακολούθησε μια ανάπτυξη εκτός 

οχυρών μετά την οποία θεωρήθηκε αναγκαίο να παρθούν επιπλέον αμυντικά μέτρα. 

Έτσι κατασκευάστηκε στα μέσα του 11ου αιώνα το νέο φρούριο (Κάστρο), το οποίο 

ήταν παράλιο και δίπλα ακριβώς από το λιμάνι της πόλης και τέλος συνεχίστηκε η 

ανάπτυξη της εκτός οχυρών, προς τα νοτιοανατολικά. 

Η περιοχή εντός του παράλιου φρουρίου με το διοικητικό μέγαρο και τους 

ναούς, ήταν αρκετά πυκνοκατοικημένη σε σχέση με την ανάπτυξη που είχε το τμήμα 

της πόλης που βρισκόταν πιο νοτιοανατολικά, το οποίο  περιελάμβανε την εμπορική 

αγορά ή Εμπορείο
1
, τις αποθήκες και το τελωνείο. Από την εμπορική αγορά 

ξεκινούσαν δυο κεντρικοί δρόμοι, η οδός προς το παλαιοκάστρο
2
 και η Απλωταριά

3
. 

Ανάμεσα στους δυο αυτούς δρόμους ήταν η συνοικία της Βυζαντινής Χίου, που 

κατοικούσαν οι αριστοκρατικές οικογένειες του νησιού. 

                                                             
1
 Βυζαντινή λέξη όταν γινόταν αναφορά για την αγορά. 

2
 Το παλιό κομμάτι του Κάστρου που διατηρήθηκε. 

3 Κεντρική οδός που διατηρείτε μέχρι σήμερα με εμπορικά μαγαζιά. 
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Η αδυναμία του μετέπειτα  Βυζαντινού κράτους τον 13ου αιώνα σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι το 1261 μΧ, παραχώρησαν με συνθήκη στους 

Γενουάτες το δικαίωμα της δημιουργίας εμπορικού σταθμού  στο νησί. Το γεγονός 

αυτό συντέλεσε στην ευκολότερη κατάληψη του νησιού από τους Γενουάτες το 1304 

μΧ
1
.  

Η κατοχή κράτησε μέχρι και το 1329 μΧ οπότε οι Βυζαντινοί το 

ανακατέλαβαν μέχρι και το οριστικό τέλος τους το 1346 μΧ. 

 

 

 

Χάρτης 1 Προβολή Βυζαντινής πόλης Χίου στην σύγχρονη. 
 Πηγή: Γαβαλά, 1994 

  

                                                             
1 Γαβαλά, 1994 
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Περίοδος Γενουοκρατίας 

Η Γενουοκρατίας
1
 ( 1346 - 1566 μΧ ) θεωρείται η πιο σημαντική περίοδος για 

το νησί της Χίου. Ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τόσο 

αρχιτεκτονικά όσο και πολεοδομικά. Και σ' αυτή την περίοδο η πόλη αποτελείται από 

το Κάστρο και την εκτός του κάστρου πόλη.  

Η εντός του Κάστρου πόλη, παίζει μεγάλο ρόλο στην οικονομία και στην 

ανάπτυξη του νησιού μέχρι και τον 19ο αιώνα. Σε αυτό βοήθησε αρκετά και η 

γειτνίαση με το λιμάνι της, το οποίο αφού πήρε την τελική του μορφή το 1440 μΧ 

γνώρισε ίσως την μεγαλύτερή του ανάπτυξη. Ξεχωρίζουν οι δύο τεχνητοί 

λιμενοβραχίονες και η εσωτερική αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης των εμπορευμάτων 

των πλοίων του λιμανιού. Πολύ κοντά σε αυτήν είναι το τελωνείο που οδηγεί στην 

πύλη του Κάστρου που βλέπει προς το λιμάνι. Το νότιο τμήμα του λιμανιού 

χαρακτηρίζεται από μια σειρά από ανεμόμυλους ενώ στο βόρειο άκρο του νότιου 

λιμενοβραχίονα υπάρχει φάρος
2
. 

Το γενουατικό κάστρο
3
 γίνεται ένα ουσιαστικά με το προγενέστερο του 

βυζαντινό, έχοντας τρείς πύλες εκ των οποίων η δυτική χτίστηκε αργότερα. Η 

δεύτερη έξοδο προς την μεριά του λιμανιού και χρησιμοποιείται για εμπορικούς 

κυρίως σκοπούς. Γέφυρα κατά το ήμισυ πέτρινη και κατά το άλλο αποτελούμενη από 

μεγάλες δοκούς, χρησίμευε σαν αποβάθρα ουσιαστικά για την φορτοεκφόρτωση των 

εμπορευμάτων. Η κύρια πύλη είχε έξοδο προς την πλατεία του "Εμπορείου" την 

σημερινή πλατεία Βουνακίου. Οι πύλες ανοίγουν με το πρώτο φως του ήλιου την 

ανατολή και κλείνουν αντίστοιχα με την δύση του. Με την βορινή και Ανατολική του 

πλευρά να βρέχεται από θάλασσα, τα τείχη των άλλων δύο πλευρών του 

κατασκευάζονται διπλά, ώστε να είναι πιο οχυρωματικό και δυσκολότερη την 

προσέγγιση από ξηράς. 

 Κτίριο το οποίο ξεχωρίζει μέσα στο Κάστρο είναι το διοικητήριο
4
 το οποίο 

και βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και πολύ κοντά στην κεντρική πύλη, όπως και η 

εμπορική στοά η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων του κάστρου. 

                                                             
1
 Η Δημοκρατία της Γένοβας ήταν ένα ανεξάρτητο κράτος στην Λιγουρία της σημερινής 

βορειοδυτικής Ιταλίας, από τον 11ο αιώνα ως το 1797. (Πηγή 
http://el.wikipedia.org/wiki/Δημοκρατία της Γένοβας) 
2
 Γαβαλά, 1994 

3
 Το βυζαντινό κάστρο με τις αλλαγές των Γενουατών.   

4 Συγκρότημα κτιρίων για την γραφειοκρατική οργάνωση και διοίκηση του νησιού. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Δημοκρατία
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Ξεχωρίζει ο ευθύς δρόμος από την πλατεία μέχρι και την βορειοδυτική πύλη, καθώς 

και εκείνος που εκτεινόταν παράλληλα με τα τείχη της αντίστοιχης πλευράς του 

κάστρου. Τα δε σπίτια είναι χτισμένα πολύ κοντά το ένα με το άλλο και κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι οι κλειστές αυλές. Ένας μεγάλος αριθμός των κατοικιών 

αυτών, συγκεκριμένα 200 οικίες αρχικά, παραδίδονται στους ευγενείς γενουάτες 

βάση της συνθήκης που υπογράφθηκε το 1346 μΧ, η οποία αναγκάζει τους Χιώτες 

ευγενείς να εγκαταλείψουν το κάστρο και τη θέση τους να πάρουν οι Γενουάτες
1
. 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στο δυτικό τμήμα του Κάστρου σχετικά κοντά με την 

αντίστοιχη πύλη, υπάρχει συνοικία εβραϊκή
2
, την οποία και εγκαταλείπουν μετά το 

σεισμό του 1881 μΧ και συνεχίζουν να κατοικούν στην εκτός του Κάστρου πόλη.  

Η εκτός του Κάστρου πόλη είναι χωρισμένη σε συνοικίες με σαφή όρια, 

ελληνικές και λατινικές. Όπως και στην βυζαντινή εποχή έτσι και εδώ σε γειτνίαση 

με το λιμάνι, νότια του κάστρου, έχουμε την πλατεία του εμπορείου ή Φόρο, η οποία 

βρίσκεται στο ανατολικό μέρος της σημερινής κεντρικής πλατείας της πόλης, της 

πλατείας Βουνακίου. Κατά μήκος της πλατείας έντονη κάνουν την παρουσία τους  

μεγάλα κτίρια, είναι πιθανό τόσο οι αποθήκες και οι εμπορικοί χώροι όσο και τα 

κτίρια της πόλης της βυζαντινής εποχής να διατήρησαν τον λειτουργικό τους 

χαρακτήρα και την χρήση τους και στα  Γενουατικά χρόνια. Κάποιες από τις 

συνοικίες της εποχής εκτός του Κάστρου, διακρίνονται μέχρι και σήμερα. 

Χαρακτηριστικές είναι η Απλωταριά, ο Εγκρεμός, η Βλατταριά, η Καπέλλα και η 

Τρουλλωτή. Ενώ η Βλατταριά αποτελούσε την αριστοκρατική συνοικία της 

βυζαντινής εποχής, στα γενουατικά χρόνια παίρνει την θέση της η Απλωταριά.  

Εκτός όμως από τις συνοικίες και μερικές οδικές αρτηρίες αναγνωρίζονται 

μέχρι και σήμερα. Η Απλωταριά ξεκινούσε κοντά από την τάφρο του κάστρου και 

κατευθυνόταν προς το νότιο τμήμα του νησιού, προς τον Κάμπο
3
. Σε παρακάτω 

απεικόνιση της πόλης της Χίου του 1694 μΧ εκτός της Απλωταριάς, που φαίνεται να 

βρίσκεται πιο δυτικά της σημερινής θέσης της, ευδιάκριτοι είναι και άλλοι οδοί. Ο 

δρόμος προς το παλαιοκάστρο, που βρίσκεται βορειοδυτικά του Κάστρου, οι 

συνοικίες του Εγκρεμού, του Καλοπλύτη και της Ατσικής. Στο βόρειο τμήμα του 

κάστρου και στο νότιο του λιμανιού υπάρχει σειρά από ανεμόμυλους πάρα πολύ 

κοντά με τα παράλια. 

                                                             
1
 Η συνθήκη αναφέρεται Γαβαλά, 1994. 

2
 Ονομαζόταν GHetto όπως η αντίστοιχη της Γένοβα.  

3 Περιοχή στα νότια σύνορα της πόλης που ξεχωρίζει για τα αρχοντικά με τα μεγάλα περιβόλια. 
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Εικόνα 1 Αναπαράσταση πόλης Χίου 16ου αιώνα. 
Πηγή: Γαβαλά, 1994 

 

Οι Γενουάτες προσπαθούν σε αρκετά μεγάλο βαθμό να κάνουν την πόλη της 

Χίου να θυμίζει πόλη της Ιταλίας, χρησιμοποιώντας ανάλογη πολεοδομική μορφή 

που  δεν ήταν αποτέλεσμα αυτοσχεδιασμού, αλλά έργο ειδικευμένου προσωπικού. 

Στοιχεία που κάνουν την πόλη της Χίου να θυμίζει την πόλη της Γένοβας είναι 

εμφανή. Το πιο χαρακτηριστικό είναι η κατασκευή της πλατείας του εμπορείου στο 

κέντρο της πόλης, ώστε να εξυπηρετεί της ανάγκες των κατοίκων.  

Το μεγάλο ύψος που έδιναν στα κτίρια, ειδικά των Γενουατών ευγενών, είναι 

εξίσου χαρακτηριστικό, στην Γένοβα συνηθιζόταν να είναι πενταόροφα. Τέλος 

ενδεικτική είναι η ανάπτυξη των συνοικιών της πόλης σε υψώματα γύρω από το 

λιμάνι καθώς και η κατασκευή των σπιτιών με οξυγώνιες σκεπές και σε αρκετές 

περιπτώσεις έχοντας ταράτσα με θέα την θάλασσα. 
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Χάρτης 2   Προβολή της Γενουατικής πόλης της Χίου στην σύγχρονη. 
Πηγή: Γαβαλά, 1994 

Η αρχιτεκτονική 

Από την απεικόνιση του 16ου αιώνα αλλά και από τους περιηγητές της εποχής 

πηγάζουν μερικά από τα βασικά στοιχεία για την αρχιτεκτονική της πόλης τους 

χρόνους της Γενουοκρατίας. Η πόλη περιγράφεται ως χτισμένη με ιταλικό τρόπο. Ο 

αρχιτεκτονικός ρυθμός φαίνεται πως ήταν ίδιος με εκείνον που είχε η πόλη της 

Γένοβας όπως προαναφέραμε πριν την επικράτηση του αναγεννησιακού ρυθμού. 

Το ρεύμα της αναγέννησης στα χρόνια της Γενουοκρατίας κατακτά την 

Ευρώπη και πιθανώς φτάνει και στο νησί της Χίου σε μεταγενέστερους χρόνους και 

γίνεται ένα με τον παλαιό ρυθμό
1
. Τα κτίρια της πόλης στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

είναι διώροφα και τριώροφα με εσωτερικές σκάλες που οδηγούν στα ανώτερα 

πατώματα, ενώ τα εντός του Κάστρου έχουν και πύργους. 

 

                                                             
1 Ρυθμός πριν την αναγέννηση. 
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Στις προσόψεις των κτιρίων είναι ευδιάκριτη η συμμετρία, με μεγάλες πόρτες 

στο ισόγειο και παράθυρα στον όροφο, ενώ έχουν όψη κατά μήκος του κεντρικού 

άξονα των βασικών οδικών αρτηριών. Στο πίσω μέρος,  σχεδόν κάθε οικία είχε την 

δική της εσωτερική αυλή. Μερικές από τις οικίες είχαν περιστύλιο και στις τέσσερις 

πλευρές και πηγάδι στο κέντρο. Στο περιστύλιο στηρίζεται το πρώτο πάτωμα ή και το 

δεύτερο. Ιδιαίτερα πολυτελείς χαρακτηρίζονται οι οικίες των Γενουατών αρχόντων, 

χτισμένες με μάρμαρα, μεγάλες στοές και κρεμαστούς κήπους. Εκείνο που 

εντυπωσιάζει περισσότερο είναι το ύψος που έχουν δώσει στις οικίες χωρίς εξώστες 

και προεξοχές παρά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. 

Για τις κατόψεις δεν υπάρχουν στοιχεία, πιθανόν όμως χρησιμοποιούσαν τον 

ισόγειο χώρο για τις εργασίες τους και στους ορόφους είναι οι κατοικήσιμοι χώροι. 

Οι στέγες τους είναι κατά κύριο λόγο οξυγώνιες ενώ έντονη είναι και η παρουσία των 

επίπεδων ταρατσών, ειδικότερα στις οικίες των ευγενών αρχόντων που έχουν και θέα 

προς την θάλασσα. Οι οικίες μεταξύ τους πολλές φορές χωρίζονται με μικρές 

διόδους, τις οποίες κλείνουν με καγκελόπορτα οι εκάστοτε ένοικοι ώστε να τις 

μετατρέπουν σε μικρές κοινές αυλές. 

Οι διακοσμήσεις των κατοικιών αναφέρονται ως αρκετά πολυτελείς. Έντονη 

είναι η χρήση του λαξευτού μάρμαρου, τόσο στις προσόψεις με απεικονίσεις ζώων 

και κοσμημάτων όσο και στο δάπεδο εσωτερικά των κατοικιών, στις σκάλες αλλά και 

στα πλαίσια των ανοιγμάτων. Κίονες από λαξευτό μάρμαρο στολίζουν τις κύριες 

εισόδους ενώ τα παραθυρόφυλλα είναι ξύλινα. Οι οροφές των δωματίων αναφέρεται 

ότι είναι επιχρυσωμένες και έχουν στο κέντρο τους το οικόσημο του ευγενούς
1
.  

Είναι ευδιάκριτος ο πλούτος και η άνθιση της οικονομίας της πόλης αλλά και 

η κοινωνική ανάπτυξη στα χρόνια των Γενουατών και αυτό φαίνεται κυρίως στα 

οικοδομήματα και στις κατασκευές της εποχής. Η αρχιτεκτονική είναι σαφώς 

επηρεασμένη από την ιταλική, χρησιμοποιώντας βέβαια πολύ ακριβά υλικά.

                                                             
1 Γαβαλά, 1994 
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Εικόνα 2 Από το  έργο με τις δέκα μικρογραφίες, είναι το μοναδικό που μας δείχνει αρκετά λεπτομερώς 
χαρακτηριστικά της πόλης του 15ου - 16ου αιώνα. 

Πηγή: Γαβαλά, 1994 

 



Χρήσεις γης - Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 
 

  86 

Περίοδος Τουρκοκρατίας  

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ( 1566 - 1912 μΧ ) όπως και στα χρόνια της 

Γενουοκρατίας η Χίος συνεχίζει να έχει την ευημερία και την ανάπτυξη της. Μέχρι 

και τις μεγάλες καταστροφές
14

 που ακολούθησαν τον 19ο αιώνα η πόλη εξακολουθεί 

να διατηρεί το ιταλικό της ύφος σε αντίθεση με το Φρούριο - Κάστρο που γνωρίζει 

μια σταδιακή υποβάθμιση.  

Το Κάστρο, από την κατάληψη του νησιού και μετά, αποτελούσε κατοικία 

μόνο  των Τούρκων με εξαίρεση τους πρώτους αιώνες όπου παρέμειναν στο δυτικό 

κυρίως τμήμα του ο εβραϊκός πληθυσμός. Έτσι ως φυσικό επακόλουθο είναι να 

εξαφανιστεί σταδιακά κάθε χριστιανικό στοιχείο από την εντός των τειχών πόλη. Στα 

μέσα του 18ου αιώνα αφορμή από εργασίες για την επισκευή του φρουρίου από τον 

τότε Χατζή -  Ιμπραήμ Πασά, αρχίζει η ουσιαστική αλλαγή της όψης του Φρουρίου
15

. 

Οι χριστιανικές εκκλησιές μετατρέπονται σε μουσουλμανικά τεμένη ενώ έντονη είναι 

η παρουσία τουρκικών λουτρών και τζαμιών. Πλέον αυτό που χαρακτηρίζει τις 

συνοικίες εντός του Κάστρου είναι η στενότητα των δρόμων του και χώρων του 

καθώς και η έλλειψη φωτισμού.   

Σε αντίθεση με το Κάστρο, η εκτός των τειχών πόλη συνεχίζει να 

αναπτύσσεται αποκτώντας πλέον σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας του 

νησιού. Αρκετά στοιχεία για το πως ήταν πολεοδομικά η πόλη της Χίου παίρνουμε 

από το σχέδιο του 1694 μΧ
16

, έναν αιώνα μετά την τουρκική εισβολή στο νησί. 

Σχέδιο στο οποίο φαίνεται το λιμάνι, το Κάστρο της πόλης και σε παραβολή του με 

την σύγχρονη βλέπουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το πως είναι αναπτυγμένο το 

οδικό δίκτυο της εποχής. 

Στο νότιο τμήμα του λιμανιού επιβεβαιώνεται η ύπαρξη μιας σειράς από 

ανεμόμυλους, ενώ παραλιακά πάλι το μεγάλο μακρόστενο κτίριο νοτιοδυτικά του 

κάστρου, πιθανόν να είναι η στεγασμένη αγορά για την εξυπηρέτηση του εμπορείου ή 

αποθηκευτικός χώρος των εμπορευμάτων.  

Είναι ξεκάθαρος ο διαχωρισμός της πόλης σε συνοικίες οι οποίες έχουν στο 

πυρήνα τους αρκετές εκκλησίες γύρω από τις οποίες και οργανώνονται (γνωστά και 

ως μαράσια). 

                                                             
14

 Σφαγή της Χίου 1822 και τον καταστροφικό σεισμό 1881. 
15

 Επισκευές στα πρότυπα του κάστρου της Λήμνο, που του έδωσαν Τουρκική όψη. 
16 Απεικονίζεται παρακάτω. 
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Δεν υπάρχει κάποιος προσχεδιασμός στην ανάπτυξη των συνοικιών και αυτό είναι 

εμφανές από την ακανόνιστη γεωμετρική οργάνωση τους. Δεν χτίζονται με βάση 

οικοδομικά τετράγωνα, ενώ υπάρχουν αρκετοί δρόμοι αδιέξοδοι. Τα περιβόλια 

φαίνεται να ήταν περιτοιχισμένα, συμπεριλαμβάνονται στον αστικό ιστό ο οποίος 

φαίνεται αρκετά πυκνός. Οι κατοικίες και οι συνοικίες ως φυσικό επακόλουθο, 

αναπτύσσονται και ακολουθούν τους βασικούς οδικούς άξονες. Το οδικό δίκτυο 

εκτείνεται ακτινωτά, από την νοτιοδυτική μεριά του κάστρου οπού και βρίσκονται οι 

δύο πύλες του Κάστρου προς στεριά.  

Από την προβολή του οδικού δικτύου της εποχής στην σύγχρονη πόλη, αυτό 

που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι ότι βασικοί δρόμοι ταυτίζονται απόλυτα. Η οδός 

Απλωταριάς βρισκόταν δυτικότερα σε σχέση με την σημερινή θέση της. Ξεκινούσε 

από την τάφρο του Κάστρου και συνέχιζε μέσα από τον σημερινό Δημοτικό κήπο της 

κεντρικής πλατείας
17

 ενώ ταυτίζονται πια στο σημείο όπου βρίσκεται ο κόμβος  της 

οδού Καλαμπόκα (κάτω δρόμος) με την οδό Τσουρή (πάνω δρόμος). Η αντίστοιχη 

διακλάδωση στο σχέδιο του 1694 βρίσκεται περίπου στις σημερινές οδούς 

Δαλασσηνού και Μεσολογγίτη που οδηγούσαν προς την νότια πλευρά της πόλης. Πιο 

δυτικά παρατηρείται ότι οι δρόμοι του σχεδίου ταυτίζονται με την σημερινές οδούς 

Καλοπλύτου, Αγ. Αναργύρων και οι κάθετες σε αυτήν Εγγρεμού και Πετροκοκκίνων 

που οδηγούν στον κεντρικό δρόμο της πλατείας. Πιο βόρεια διαπιστώνεται ότι οι 

δρόμοι έχουν ελάχιστες αποκλίσεις μεταξύ τους. Ο μεγάλος δρόμος του σχεδίου που 

περνάει μπροστά από την Τάφρο του κάστρου αποτελεί την σημερινή Βασ. Γεωργίου, 

η οποία και στις δυο περιπτώσεις διακλαδώνεται με ελάχιστη απόκλιση. Συνεχίζει 

οδηγώντας στα δυτικά της πόλης, γνωστή σήμερα ως οδός Δημοκρατίας. Τέλος η 

διακλάδωση προς το βόρειο τμήμα της πόλης συναντά απόλυτα τις οδούς 

Σκαραμαγκά, Αγ. Αποστόλων και Αρχ. Μακαρίου αντίστοιχα. 

                                                             
17Έκταση που εκείνη την εποχή ήταν υπαίθριος χώρος. 
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Χάρτης 3 Το σχέδιο της πόλης της πόλης Χίου από ατυχή εκστρατεία των Βένετων. 
 Έγινε το 1694 μΧ από βενετικό μηχανικό και θεωρείτε ακριβές. Προβολή της θέσης των εκκλησιών. 

Πηγή: Γαβαλά,1994 
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Το ανατολικό τμήμα της σημερινής κεντρικής πλατείας Βουνακίου της πόλης, 

φαίνεται να είναι σύμφωνα με το σχέδιο πλήρως καλυμμένο από οικοδομές, ενώ τον 

16ο αιώνα αναφέρονται ως μεγάλος ελεύθερος χώρος. Μετά τις καταστροφές του 

1822 μΧ αναφέρεται ξανά ως μεγάλη έκταση ελεύθερου χώρου, που 

χρησιμοποιούταν από τους Τούρκους και στον οποίο υπάρχουν οι τουρκικές κρήνες 

και τα καφενεία
1
.  

Στα νότια της πλατείας, στην αρχή της οδού Απλωταριάς του σχεδίου του 

1694, βρίσκεται το διοικητήριο της εποχής. Ονομάζεται και Κονάκι, διώροφο πολύ 

προσεγμένο και καλοχτισμένο, στεγάζει στον όροφο τα γραφεία της διοίκησης και 

στο ισόγειο το δημαρχείο το δικαστήριο και την αστυνομία. Δυστυχώς καταστράφηκε 

ολοσχερώς στον φονικό σεισμό του 1881. Ανατολικά της πλατείας οικοδομήθηκε το 

1843 το μουσουλμανικό τέμενος
2
 το οποίο και σώζεται μέχρι και σήμερα.  

 

 

                                                             
1
 Σύμφωνα με αναφορές από τις πηγές Γαβαλά, 1994 

2 Το κεντρικό Τζαμί της πόλης, χτίστηκε από το Σουλτάνο Μετζήτ. 

Χάρτης 4 Από σχέδιο του 1694 μΧ προβολή του οδικού δικτύου στην σύγχρονη πόλη. 
Πηγή: Γαβαλά, 1994 
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Γύρω του όλα τα μαγαζιά, ανεξαρτήτως μεγέθους, ήταν όλα περιζήτητα λόγω της 

γειτνίασης και με την ελληνική αγορά, ενώ στα ανατολικά του και πολύ κοντά στο 

τελώνιο υπήρχε η ιχθυαγορά, δίπλα στην αποβάθρα
1
. 

Η Απλωταριά περιγράφεται για την εποχή
2
 πριν από το μεγάλο σεισμό του 

1881 μΧ ως αρκετά σκοτεινής και πάρα πολύ στενός δρόμος. Στο νότιο τμήμα της 

βρίσκεται ο κόμβος με τις αντίστοιχες σημερινές οδούς Τσουρή - Καλαμπόκα που 

οδηγούσαν  προς τα περιβόλια της νότια μεριάς του νησιού
3
. Ανατολικά της οδού 

Απλωταριάς υπήρχε η Σχολή της Χίου η οποία μετά το σεισμό αποτελεί το Γυμνάσιο 

της Χίου, το Νοσοκομείο μέσα στο οποίο βρισκόταν και το Πτωχοκομείο. Στον 

συγκεκριμένο χώρο  αναγείρεται αργότερα η βιβλιοθήκη και η Μητρόπολη των 

ορθοδόξων
4
, η οποία υπέστη τεράστιες ζημιές από τον σεισμό ενώ τα υπόλοιπα 

κτίσματα καταστράφηκαν και αναγέρθηκαν τα νέα, σε δρόμο ο οποίος διανοίχτηκε 

μετά τον σεισμό και αποτελεί την σύγχρονη οδό Κοραή. 

Στον " Κάτω Αιγιαλό " όπως λεγόταν η παραλιακή οδός τότε, η οποία 

αποτελεί σήμερα την αντίστοιχη οδό Βενιζέλου
5
, βρίσκονται τα καλύτερα 

καταστήματα, καφετέριες και ελάχιστες κατοικίες με μεγαλοπρεπείς κήπους και 

περιβόλια. Μετά από τις καταστροφές και τις σφαγές του 1822 μΧ άρχισε να γίνεται 

πιο πυκνή η οικοδόμηση της περιοχής. Βόρεια του Κάστρου - φρουρίου ο 

ονομαζόμενος και " Επάνω Αιγιαλός " είχε σειρά από ανεμόμυλους και το 

Λοιμοκομείο
6
. 

 

 

 

                                                             
1
 Εξυπηρετούσε στο καλύτερο και πιο άμεσο εμπόριο.  

2
 Αναφορές πηγών από Γαβαλά, 1994  

3
 Προς την περιοχή του Κάμπου. 

4
 Αναφορές για όλα τα κτίρια γίνονται πιο λεπτομερώς στο 4ο κεφάλαιο. 

5
 Εσωτερική οδός παράλληλη στην σημερινή παραλιακή. 

6 Λαζαρέττο όπως ονομαζόταν. 
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Χάρτης 5 Προβολή της έκτασης των συνοικιών την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην σύγχρονη πόλη. 
Πηγή: Γαβαλά, 1994 
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2.2 H πόλη από το 1822 μέχρι το 1881 μΧ 

Το επαναστατικό κίνημα των κατοίκων του νησιού το 1822 ενάντια στους 

Τούρκους, έχει τραγικές συνέπειες και για τους κατοίκους και για τον αρχιτεκτονικό 

πλούτο του νησιού. Οι καταστροφές είναι μεγάλες και οι απώλειες πολλές. Από τις 

περιγραφές των περιηγητών του νησιού
1
 κατά τους επόμενους χρόνους αλλά και από 

κείμενα και φωτογραφίες της εποχής
2
 σχηματίζεται μια εικόνα εγκαταλελειμμένης 

και ερειπωμένης πόλης. Μίας πόλης με κτίρια από τα οποία το μόνο που στέκεται 

όρθιο και διατηρείται είναι ο κύριος σκελετός των οικοδομημάτων, ενώ οι στέγες 

έχουν καταρρεύσει εντελώς και ότι έχει απομείνει εντός είτε το εξαφάνισε η φωτιά 

είτε λεηλατήθηκε.  

Η πρώτη αναφορά για επισκευή και ανοικοδόμηση κτιρίων γίνεται πια το 

1829 και χρειάζονται 3 χρόνια για να επιδιορθωθεί κάπως η ζωή της πόλης. 

Παρατηρώντας τα σχέδια της πόλης μετά την καταστροφή διαπιστώνουμε ότι δεν 

υπήρξαν αλλαγές ως προς την οργάνωση και την ρυμοτομία
3
. 

Η πόλη εξακολουθεί να έχει την αμφιθεατρική της διάταξη με κέντρο το 

λιμάνι της και το Κάστρο σε γειτνίαση. Όμως η έκταση της μειώνεται σημαντικά παρ 

όλες τις χορηγίες Χιωτών της διασποράς για την ανακατασκευή κυρίως δημοσίων 

κτιρίων. Έτσι πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους
4
. 

Τις σημαντικότερες πληροφορίες για την προσπάθεια αναγέννησης της πόλης 

και την πολεοδομική της ανάπτυξη μετά τις καταστροφές του 1822 και πριν το 

σεισμό του 1881 αντλούμε από το χάρτη του Jules Henriet 1879/1880
5
. Η 

αυτοκρατορία επιδιώκει την μεταρρύθμιση της πόλης με "επανασχεδιασμό του χώρου 

με γεωμετρικούς κανόνες"
6
. Το 1848 έχουμε τον πρώτο πολεοδομικό κανονισμό

7
 που 

που προβλέπει " ιεράρχηση των δρόμων  με θέσπιση τριών ελαχίστων πλατών ή 

ορίζει τον τρόπο προσαρμογής της δόμησης στα νέα πλάτη με την υποχώρηση των 

κτισμάτων στο οικόπεδο. 

                                                             
1
 Αναφορές των οποίων γίνονται  Γαβαλά, 1994, σλ 81  

2 Καστάνια, 1983 
3 Γαβαλά, 1994 
4
 Μεγάλο ήταν το κύμα των μεταναστών ακόμα και προς τις χώρες του εξωτερικού ειδικότερα σε 

εκείνες που υπήρχαν Χιώτες. 
5
 Γάλλος αρχιτέκτονας, τον οποίο είχε καλέσει ο Σαδίκ πασάς από το Παρίσι για να κάνει το σχέδιο 

της πόλης της Χίου. 
6
 Προσπάθεια για να σταματήσει η ακανόνιστη ανάπτυξη της πόλης. 

7 Πιο λεπτομερή αναφορά γίνεται σε επόμενη ενότητα του κεφαλαίου. 
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Ρύθμιζε ότι αν λόγω της υποχώρησης, ορισμένα οικόπεδα ιδιαίτερα γωνιακά, 

μειωθούν τόσο ώστε να μην μπορούν να κτισθούν, θα πωλούνται υποχρεωτικά στους 

γείτονες, εκτός από την περίπτωση που έχει καεί ολόκληρη η οικοδομική νησίδα, 

οπότε το γωνιακό θα επεκτείνεται αναλογικά στα γειτονικά με τη διαδοχική 

μετατόπιση των ορίων τους. Όριζε επίσης τα ύψη"
1
 

Το λιμάνι της πόλης δεν διαφέρει κατά πολύ από των άλλων πόλεων της 

εποχής του 19ου αιώνα, προτού ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα στα τέλη του αιώνα
2
. 

Είναι επιχωματωμένο με αποβάθρες ξύλινες και οι αποθήκες είναι πάνω στην ακτή.  

Η μεταφορά τόσο των εμπορευμάτων όσο και των επιβατών γίνονταν με μαούνες
3
. 

Εκτός από την αποβάθρα του Τελωνείου υπάρχουν άλλες δύο πιο μικρές για την 

εξυπηρέτηση της βιομηχανίας. Ο Δήμος κάνει προσπάθεια για κατασκευή νέας 

αποβάθρας και επέκταση από τις υπάρχουσες αλλά άδεια δίνεται μόνο για την 

επισκευή και επέκταση της υπάρχουσας του Τελωνίου. 

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, δυτικά του λιμανιού, βρίσκεται  η αγορά της 

πόλης. Κατασκευασμένη και αυτή από ξύλο, την περίοδο αυτή καίγεται δύο φορές το 

1849 και 1863, την δεύτερη φορά ολοσχερώς
4
. Η νέα πλέον αγορά κατασκευάζεται 

από πέτρα και με βάση νέο ρυμοτομικό σχέδιο το οποίο δεν μοιάζει σε τίποτα  με τον 

παλιό ακανόνιστο ιστό της πόλης. Γεγονός που είναι εμφανές και στο χάρτη του 

1879/1880. Την επόμενη κιόλας χρονιά και αφορμή ίσως από τα αρκετά κρούσματα 

πυρκαγιών έχουμε τον " Κανονισμό περί Οδών και Οικοδομών " του 1864 που 

αναφέρει ότι " αν μία έκταση είναι μεγαλύτερη από ένα οικοδομικό τετράγωνο ή 

δέκα ιδιοκτησίες, επιβάλλεται ο ανασχεδιασμός των οικοπέδων, ώστε αν γίνουν κατά 

το δυνατόν ορθογωνικά με τακτοποιήσεις των ορίων τους. Η περιοχή καταμετράται 

και αποτυπώνεται και στον ίδιο χάρτη σχεδιάζεται το νέο σχέδιο."
5
 

 

                                                             
1
 Γαβαλά, 2004. 

2
 Έντονη ήταν μέχρι τότε η έλλειψη συντήρησης του λιμανιού στην Τουρκοκρατία.  

3
 Πλοίο χωρίς καρίνα για μεταφορές και φορτοεκφορτώσεις μικρών αποστάσεων. 

4
 Στο διάστημα 1850-90 συχνές ήταν οι πυρκαγιές στης αγορές διαφόρων πόλεων της 

αυτοκρατορίας, οι υποψίες έντονες για εμπρησμούς για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπλαση τους. 
5 Γαβαλά, 2004 
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Χάρτης 6 Χρήση γης πριν το σεισμό, επεξεργασία χάρτη σχεδίου 1879/80. 
Πηγή: Γαβαλά, 2004 

 

Χάρτης 7 Συνοικίες της πόλης, επεξεργασία χάρτη σχεδίου 1879/80. 
Πηγή: Γαβαλά, 2004 
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Παρά το μεταρρυθμιστικό πλάνο την Οθωμανικής αυτοκρατορίας της εποχής 

και το κανονισμό του 1864, οι συνοικίες της πόλης δεν έχουν τεράστιες διαφορές 

πριν και μετά το σεισμό του 1881. Όπως φαίνεται και από το σχέδιο του χάρτη
1
, 

πολλές διανοίξεις δρόμων δεν πραγματοποιήθηκαν για την ένωση των συνοικιών. 

Μερικές συνοικίες όμως χαρακτηρίζονται ακόμη έντονα οργανωμένες γύρω από 

κλειστές αυλές όπως αυτή του Φραγκομαχαλά.  

Αυτό που είναι εμφανές είναι η ύπαρξη ουσιαστικά δυο πολικών κέντρων. Το 

ένα στο Βουνάκι, όπου περιλαμβάνει το Διοικητήριο (Κονάκι) και το τέμενος 

Μετζήτ, όπου και αποτελεί το διοικητικό κέντρο. Το δεύτερο στην περιοχή της 

Μητρόπολης που αποτελεί το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο της χριστιανικής 

κοινότητας. Στην περιοχή αυτή στεγαζόταν πέρα από τον Ναό και η ιστορική Σχολή 

της Χίου, η Βιβλιοθήκη, το Γυμνάσιο Χίου και το τότε Νοσοκομείο. Κτίσματα τα 

οποία κατά μεγάλο ποσοστό καταστράφηκαν ολοσχερώς στο σεισμό του 1881. Εκτός 

των δύο αυτών κέντρων υπήρχε διάσπαρτα μέσα στην πόλη και ο υπόλοιπος 

κοινωνικός εξοπλισμός. Στα παράλια του νησιού βρισκόταν το Λοιμοκαθαρτήριο. 

Η Τουρκική παρουσία στο νησί δεν είναι ιδιαίτερα έντονη και αυτό έχει 

αντίκτυπο και στα οικοδομήματά τους. Αν και έχουν κατασκευαστεί 7 τεμένη
2
 το 

μόνο που ξεχωρίζει και κατάφερε να επιβιώσει είναι αυτό του Μετζήτ. Το δε 

νεκροταφείο των πιο σημαντικών τούρκων, που σώζεται και αυτό,βρίσκεται εντός 

του κάστρου. Ανάμεσα σε άλλους βρίσκεται και ο τάφος του Καρά- Αλή καπετάνιου 

του τουρκικού στόλου που σκοτώθηκε κατά την πυρπόληση της ναυαρχίδας από τον 

Κανάρη το 1822. Ο τάφος ξεχωρίζει καθώς έχει μορφή σαρκοφάγου
3
. Άλλο 

νεκροταφείο βρισκόταν προς την μεριά του κάτω Αιγιαλού κοντά στην σημερινή 

περιοχή της Μπέλα βίστα, όπου υπήρχε και εκεί τέμενος. Το χριστιανικό νεκροταφείο 

ήταν στο ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, νότια της οδού Απλωταριάς. 

 

                                                             
1
 Λεπτομερή περιγραφή και απεικόνιση του οποίου φαίνεται σε παρακάτω ενότητα.  

2
 Μερικά από τα οποία πήραν την θέση χριστιανικών εκκλησιών εντός της πόλης. 

3 Σαρκοφάγος με δύο στήλες οι οποίες έχουν καλλιτεχνική αξία. 
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Χάρτης 8 Η πόλη πριν το σεισμό. 
Πηγή: Γαβαλά, 2004 

Για το  οδικό δίκτυο της πόλης την περίοδο αυτή αντλούνται σημαντικές 

πληροφορίες από το χάρτη του 1879-1880
1
 όπου οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες  

από εκείνον του προηγούμενου αιώνα. Και εδώ βασικοί  άξονες ενώνουν την πόλη 

της Χίου με το υπόλοιπο νησί. Εντύπωση προκαλεί ότι ταυτίζονται οι περισσότεροι 

δρόμοι αυτής της περιόδου με την περίοδο μετά το σεισμό. Γεγονός που μας δείχνει 

ότι το ρυμοτομικό σχέδιο του 1879/1880 δεν εφαρμόστηκε πλήρως, ενώ η επέκταση 

της πόλης έγινε με διαπλατύνσεις των υπαρχόντων δρόμων και όχι με χάραξη νέων. 

Στο μόνο τμήμα της πόλης που φαίνεται να εφαρμόστηκε ο τότε πολεοδομικός 

κανονισμός
2
, είναι στην περιοχή της αγοράς όπου φαίνεται καθαρά πως είναι 

διαμορφωμένα τα κτίσματα. Τα συγκεκριμένα κτίσματα έχουν σαφές, καθορισμένο 

σχλημα σε σχέση με την αταξία που παρατηρείται στην υπόλοιπη πόλη. 

                                                             
1
 Χάρτης σχέδιο πόλης του Jules Henriet. 

2 Λεπτομερής αναφορά σε επόμενη ενότητα 
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Χάρτης 9 Οδικό δίκτυο από επεξεργασία χάρτη σχεδίου 1879/80 
Πηγή: Γαβαλά, 2004  

 

Την περίοδο αυτή που μεσολάβησε ανάμεσα στις δυο θεομηνίες παρατηρείται 

γενικότερα έντονη προσπάθεια για ανόρθωση και βελτίωσης της. Το πόσο μεγάλες 

είναι οι συνέπειες της καταστροφής του 1881 γίνεται αντιληπτό από το γεγονός ότι 

πολλές ιδιοκτησίες την εποχή εκείνη αλλάζουν χέρια, ενώ ένας μεγάλος αριθμός 

κατοίκων φεύγει από το νησί και δεν επιστρέφει ποτέ. Αυτοί που έμειναν 

ανεπηρέαστοι, ως προς τον τρόπο ζωής τους, είναι οι κάτοικοι των χωριών, οι οποίοι 

συνέχισαν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. 
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2.3 Η πόλη μετά το σεισμό του 1881  

Ο καταστροφικός σεισμός στις 22 Μαρτίου / 3 Απριλίου
1
 εκτός  από τις 

μεγάλες απώλειες ανθρωπίνων ζωών ήρθε για να εξαφανίσει ολοσχερώς ότι είχε 

διασωθεί μέχρι τότε από την αρχιτεκτονική των γενουατικών και τουρκικών χρόνων. 

Μεγάλες ήταν οι καταστροφές στο κάστρο της πόλης όπου τόσο στο τμήμα των 

τοίχων του και των πύργων του, όσο και στα περισσότερα από τα σπίτια εντός του 

κάστρου, παρατηρήθηκαν μεγάλα ρήγματα ή επήλθε πλήρης κατάρρευση. 

Η πόλη εκτός των τειχών είχε ανυπολόγιστες και τραγικές ζημιές ιδιαίτερα 

στις παραλιακές περιοχές. Στα περισσότερα μεγαλοπρεπή οικοδομήματα του Κάτω 

Αιγιαλού καταρρέουν οι στέγες ή εντοπίζονται μεγάλα ρήγματα. Σε πολλά κτίσματα 

σε κάθετους κοντινούς δρόμους της παραλίας το μόνο που ξεχώριζε ήταν 

οδοφράγματα από κάθε υλικό και αντικείμενα από τις οικίες που είχαν καταρρεύσει. 

Δημόσια κτίρια όπως το Διοικητήριο - Κονάκι , Μητρόπολη, τα σχολεία , το 

νοσοκομείο αλλά και τα τεμένη
2
 και η τράπεζα κατέρρευσαν ολοσχερώς. 

Εξαιτίας του σεισμού διακόπτεται η λειτουργία των σχολείων για ένα χρόνο, 

ενώ όταν επαναλειτουργούν στεγάζονται σε ιδιωτικές οικίες. Ο Δήμος προσπαθεί από 

την μεριά του να συντονίσει μερικές ενέργειες ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση μετά 

το σεισμό. Έτσι με πρωτοβουλία του Δημοτικού συμβουλίου
3
 αρχίζουν οι 

κατεδαφίσεις των ετοιμόρροπων κτιρίων και ο καθαρισμός των δρόμων και η 

επισκευή εκείνων που σώθηκαν. Ως φυσικό επακόλουθο της μεγάλης ζήτησης 

εργατικών χεριών παρατηρείται εμφάνιση περιπτώσεων κερδοσκοπίας. Η 

κερδοσκοπία καταπολεμάται με την απόφαση του Συμβουλίου ορίζει συγκεκριμένα 

ποσά αμοιβών για κάθε εργασία που πραγματοποιείται και τιμωρεί με πρόστιμο τους 

παραβάτες. 

Όλα αυτά τα έκτακτα αλλά αναγκαία μέτρα για την ανοικοδόμηση της πόλης, 

είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση κατά πολύ των εσόδων του Δήμου, ο οποίος 

προχωράει στον πλειστηριασμό γηπέδων και δρόμων στην περιοχή των 

βυρσοδεψείων
4
. 

                                                             
1
 Ο σεισμός αναφέρεται με 2 ημερομηνίες στις πηγές και αφορούν το παλαιό και το νέο ημερολόγιο. 

2
 Εκτός εκείνου που βρισκόταν στο κέντρο της πόλης στην πλατεία. 

3
 Γαβαλά, 2004 η αναφορά του Δημ. Συμβουλίου Αρ. Πρ. 134, 20 Μαΐου 1881. 

4 Περιοχή βόρεια έξω από το κάστρο που γινόταν η επεξεργασία δερμάτων. 
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Διακόπτεται η φύλαξη της αγοράς κατά την διάρκεια της νύχτας καθώς και ο 

φωτισμός με τους φανούς για μερικούς μήνες.Όπως γίνεται αντιληπτό οι οικονομικές 

ανάγκες που απαιτούνταν για να σταθεί στα πόδια της και πάλι η πόλη της Χίου ήταν 

πολύ μεγάλες. Για το λόγο αυτό σχηματίζεται Κεντρική Μικτή Επιτροπή, από 

Έλληνες με επικεφαλής τον Τούρκο νομάρχη της Χίου Σαδίκ Πασά. Τα χρήματα που 

χρειάζονταν ήταν πάρα πολλά και έτσι η λύση στην οποία και κατέληξαν ήταν να 

απευθυνθούν στους Χιώτες της διασποράς
1
, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και έτσι 

δημιουργήθηκαν επιτροπές για την αποδοχή των συνδρομών ανά περιοχή. 

Οι απώλειες των ανθρώπινων ζωών του σεισμού, που έμεινε στην ιστορία ως  

"ο μεγάλος χαλασμός", αγγίζουν τους 3.612 σε αριθμό, ενώ οι τραυματίες τους 1306. 

Πιο αναλυτικές πληροφορίες με βάση την τοποθεσία παίρνουμε από πηγή
2
 που 

παραθέτει την επίσημη κατάσταση. 

 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 

ΠΟΛΗ 1.071 379 

ΒΡΟΝΤΑΔΟ 80 238 

ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ 425 55 

ΘΥΜΙΑΝΑ 226 30 

ΝΕΝΗΤΑ 173 31 

ΚΟΙΝΗ 140 35 

ΑΥΓΩΝΥΜΑ 40 10 

ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ 165 92 

ΒΑΒΥΛΟΙ 106 27 

ΒΕΡΒΕΡΑΤΟ 118 18 

ΖΥΦΙΑΣ 89 10 

ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ 63 14 

ΜΥΡΜΗΓΚΙ 51 17 

ΜΕΣΑ ΔΙΔΥΜΑ 69 37 

ΕΞΩ ΔΙΔΥΜΑ 52 18 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 71 21 

ΚΑΛΑΜΩΤΗ 60 12 

ΦΛΑΤΣΙΑ 39 25 

ΒΟΥΝΟ 38 14 

                                                             
1
 Κων/πολης, Αθήνας, Λονδίνου, Μασσαλίας, Αλεξάνδρειας. 

2 Σκαρβέλης, 1998 



Χρήσεις γης - Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 
 

  100 

ΑΡΜΟΛΙΑ 30 16 

ΠΑΓΙΔΑ 9 11 

ΑΝΑΒΑΤΟΣ  8 12 

ΠΑΤΡΙΚΑ 3 6 

ΠΥΡΓΙ 0 4 

ΟΛΥΜΠΟΙ 0 1 

ΜΕΣΤΑ 2 2 

ΕΛΑΤΑ 0 1 

ΒΕΣΣΑ 1 1 

ΛΙΘΙ 27 7 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34 13 

ΧΑΛΚΕΙΟΣ 22 19 

ΔΑΦΝΩΝΑΣ 95 27 

ΝΕΑ ΜΟΝΗ 6 6 

ΚΑΡΥΕΣ 36 11 

ΠΥΡΑΜΑ 3 0 

ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 1 0 

ΑΓΙΟ ΓΑΛΑΣ 2 0 

ΦΥΤΑ 2 0 

ΣΥΝΟΛΟ 3,612 1,306 

Πίνακας 1 Απώλειες από το σεισμό του 1881 

 

Πολύ σημαντική είναι και η μελέτη
1
 του συγγράμματος " Ημερολόγιο 

Νομαρχίας Αρχιπελάγους " του έτους 1885
2
, από την οποία αντλούμε πολύ καλή 

εικόνα για το πως ήταν η πόλη της Χίου μετά από τον σεισμό του 1881.  

Αναφέρονται δύο κτίρια διοικητηρίων τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή που 

βρίσκεται σήμερα το κτίριο της περιφέρειας
3
 στο ένα εκ των οποίων βρίσκονται τα 

δικαστήρια ενώ και τα δύο οικοδομήθηκαν μετά το σεισμό. Από τους δύο 

μεντρεσέδες
4
 αναγνωρίζεται ο ένας μέσα στο κάστρο σε γειτνίαση με το τζαμί Εσκή

5
 

ενώ το δεύτερο πιθανώς να ήταν στην περιοχή Μπέλλα Βίστα στο νότιο άκρο του 

λιμανιού κοντά στο τζαμί
6
.  

                                                             
1
 Μελέτη που αναφέρεται λεπτομερώς στο "Πόλη της Χίου" Γαβαλά,2004. 

2
 Το έγγραφο βρίσκεται σε βιβλιοθήκη της Κων/πολης και τυπώθηκε στη Χίο. 

3
 Στην νότια πλευρά της κεντρικής πλατείας πάνω από την Απλωταριά. 

4
 Μουσουλμανικό ιεροσπουδαστήριο. 

5
 Τέμενος που πριν ήταν χριστιανική εκκλησιά. 

6 Από το σχέδιο πόλης της Χίου του 1879/80 φαίνεται να υπάρχει εκεί τζαμί. 
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Τα λουτρά  που αναφέρει η καταγραφή πρέπει να είναι το συγκρότημα των 

χαμάμ εντός του κάστρου
1
 ενώ τα δεκαέξι βυρσοδεψία βρίσκονται βόρεια του 

κάστρου. Μεγάλη εντύπωση παρουσιάζει  ο αριθμός των εργαστηρίων που αγγίζουν 

τα 355 και των καταστημάτων (143), χωροθετημένα γύρω από την αγορά. Πολλά από 

αυτά είχαν κατασκευαστεί μετά τις τελευταίες πυρκαγιές του 1863 έτσι μετά το 

σεισμό επισκευάζονται. 

Οι πληροφορίες που υπάρχουν για τις οικίες εκείνης της εποχής είναι ότι η  

πόλη έχει 2.741 οικίες από τις οποίες οι 263 είναι μουσουλμανικές και οι 19 

ιουδαϊκές και οι υπόλοιπές 2.469 χριστιανικές. Ο πληθυσμός της πόλης αντιστοιχεί σε 

9.828 χριστιανούς, 1.421 μουσουλμάνους και 128 εβραίους. Παρατηρούμε ότι ο 

πληθυσμός των τούρκων είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση και με τους χριστιανούς. 

 

 

                                                             
1 Ατμόλουτρα, πιο λεπτομερή περιγραφή στο 4ο κεφάλαιο 

Εικόνα 3 Το διοικητήριο που κατασκευάστηκε μετασεισμικά στην θέση που βρισκόταν το Κονάκι. 
Πηγή: Μουτσάτσος, 2002 
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Έτσι μετά τον σεισμό ακολούθεί μια μαζική ανοικοδόμηση της πόλης. Ένα 

από τα γνώριμα χαρακτηριστικά των Χιωτών είναι η σύνδεση που έχουν με τις 

ιδιοκτησίες τους. Αυτό σε συνδυασμό με την απέχθεια των τούρκων για οτιδήποτε 

μοντέρνο οδηγεί στο να διατηρήσει η πόλη την παλιά οργάνωση της. Πάνω στα 

περισσότερα από τα ερείπια των παλιών κτισμάτων κατασκευάζονται νέα, ενώ οι 

περισσότεροι από τους δρόμους παραμένουν το ίδιο στενοί όπως και το οδικό δίκτυο, 

οι συνοικίες και τα αδιέξοδα. 

Την έντονη αυτή προσπάθεια για να οργανωθεί και να σταθεί ξανά στα πόδια 

της η πόλη εκτός των τειχών, δεν την συναντάμε και εντός του κάστρου όπου 

εξακολουθούν να κατοικούν οι τούρκοι. Η υποβάθμιση του είναι έντονη και φανερή, 

αφού δεν αναστηλώνονται κατεστραμμένα κτίρια παρά μόνο εγκαταλείπονται. Αξίζει 

εδώ να σημειωθεί ότι στα τέλη του 19ου αιώνα εκδόθηκε απόφαση κατεδάφισης του 

Κάστρου η οποία δεν πραγματοποιήθηκε
1
. 

2.3.1 Η ανακατασκευή του λιμανιού 

 Αυτό που αποτέλεσε την μεγάλη αλλαγή της μετασεισμικής περιόδου στον 

πολεοδομικό ιστό της πόλης, είναι η κατασκευή του λιμανιού που διαφοροποιεί 

ολοκληρωτικά την όψη του. Από το 1862 ξεκίνησαν οι προσπάθειες για την βελτίωσή 

του, πιο πολύ για τον καθαρισμό του, όμως το 1879 ο δήμος στέλνει αναφορά στον 

Σαΐτ πασά
2
 με θέμα την κατασκευή του λιμανιού. Στην αναφορά συμπεριλαμβάνονται 

και οι όροι που είχε θέσει ο Δήμος για την κατασκευή του, γεγονός που έγινε εφικτό 

το 1895 ύστερα από μακροχρόνιες και πολυετείς προσπάθειες. 

Το έργο που προέβλεπε την προσθήκη περιμετρικά άλλης μιας χερσαίας 

ζώνης με επιχωματώσεις, δόθηκε με αυτοκρατορικό διάταγμα
3
 στην εταιρία 

Παντελίδη
4
 - Ηλιάσκου

5
 για την εκτέλεση του και ήταν εκείνοι που είχαν την 

εκμετάλλευσή του για 55 χρόνια. Η αίτηση που κατατέθηκε από μέρους τους 

περιελάμβανε όλα τα σχέδια και τις μελέτες του έργου που ολοκληρώνεται το 1898. 

Έτσι ο Κάτω Αιγιαλός που αποτελούσε την παραλιακή οδό έγινε εσωτερικός δρόμος 

παράλληλος με το λιμάνι και στο ενδιάμεσό τους δημιουργήθηκαν οικοδομικά 

τετράγωνα. 

                                                             
1
 Γαβαλά, 2004. 

2
 Πρωθυπουργό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

3
 Το δικαίωμα που αναγνωρίζει ο νόμος αποκλειστικά. 

4
 Χιώτης επιχειρηματίας. 

5 Ένας από τους ιδρυτές της Τράπεζας Αθηνών, ιταλικής υπηκοότητας. 
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 Το παρακάτω σχέδιο αποτελεί την πρόταση της Εταιρείας Παντελίδη - 

Ηλιάσκου που εγκρίθηκε στις 10 Μαρτίου 1897, φέρει τις υπογραφές των 

εργοληπτών και είναι σε κλίμακα 1:2.000 στην γαλλική γλώσσα. Στο σχέδιο φαίνεται 

η κατάσταση του λιμανιού πριν τα έργα και η πρόταση της νέας κατασκευής, όπου 

προβλέπεται η εκβάθυνση του λιμανιού και η δημιουργία καινούργιων οικοδομικών 

τετραγώνων όχι μόνο περιμετρικά του λιμανιού αλλά και νότια, στην περιοχή της 

Μπέλλα Βίστα. Όπου και εκεί στην θέση της παραλίας μέχρι και την εκβολή του 

ποταμού Παρθένη θα προέκυπτε οικοδομικό τετράγωνο.  

 Η μόνη μεγάλη διάφορα της πρότασης της Εταιρίας από παλαιότερες 

προτάσεις εντοπίζεται στον βόρειο λιμενοβραχίονα του λιμανιού όπου 

δημιουργήθηκε χερσαίο τμήμα
1
 στο οποίο έγιναν και τα γραφεία του λιμεναρχείου 

και του υγειονομείου. Με σιγουριά μπορεί κανείς να πει ότι η μελέτη της Εταιρίας 

και πιο συγκεκριμένα του μηχανικού της Γ. Κορέσιου βασίστηκε στο προγενέστερο 

σχέδιο των μηχανικών Ματθαίου Σικλούνα και Α. Μάτσα, στο σχέδιο των οποίων 

φαίνεται και σχηματικά η εκβάθυνση τού λιμανιού είναι σχεδιασμένο σε κλίμακα 

1:1.000 και αυτό στην γαλλική γλώσσα.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Αφορμή η ύπαρξη ξέρας στην θέση εκείνη. 
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Σχέδιο 1 Σχέδιο λιμανιού 1893 
Πηγή: Γαβαλά, 2004 

 

 

Σχέδιο 2 Σχέδιο λιμανιού 1897  
Πηγή: Μίτσης, 1998  
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 Στην ανοικοδόμηση των κτιρίων της πόλης μεγάλο και καθοριστικό ρόλο 

έπαιξε η μεγάλη οικονομική ακμή που είχαν οι Χιώτες της διασποράς
1
. Μπορεί οι 

νέες κατασκευές να μην θύμιζαν σε πολλά σημεία το μεγαλείο των κτισμάτων της 

Γενουάτικης εποχής, αλλά ήταν γερά οικοδομήματα και άξια σημασίας. Στην θέση 

που βρισκόταν το Κονάκι κτίστηκε το νέο Διοικητήριο που περιείχε εκτός του 

διοικητηρίου, την αστυνομία και την χωροφυλακή, το ταχυδρομείο, το κτηματολόγιο, 

τα δικαστήρια και τις φυλακές. Στην ίδια θέση με αυτή που είχαν και πριν το σεισμό 

κτίστηκαν η Μητρόπολή και η κατοικία του Μητροπολίτη. Δίπλα τους οικοδομήθηκε 

το κεντρικό Παρθεναγωγείο, η βιβλιοθήκη Κοραή ενώ απέναντι τους το Γυμνάσιο 

Χίου και η Αστική σχόλη. Εκτός αυτών όμως αποφασίστηκε η απαλλοτρίωση του 

παλαιού νοσοκομείου ώστε να δημιουργηθεί εκτός από την ανακατασκευή των 

κτιρίων αυτών και καινούργιος δρόμος
2
 ο οποίος θα τα εξυπηρετεί. 

 

                                                             
1
 Στις περισσότερες δύσκολες στιγμές του νησιού εκείνοι βοηθούσαν στην ανόρθωση του. 

2 Σημερινή οδό Κοραή και Φιλίππου Αργέντη. 

Εικόνα 4 Άποψη του λιμανιού της Χίου μετά τα έργα 
Πηγή: Μουτσάτσος, 2002 
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Στο νέο τμήμα του λιμανιού που δημιουργήθηκε με τις επιχωματώσεις 

στεγάστηκαν το Κεντρικό Τελωνείο, το Αστυνομικό Γραφείο επιθεώρησης 

διαβατηρίων καθώς και η Νέα Λέσχη και το Θέατρο Προκυμαίας. Στον Κάτω 

Αιγιαλό
1
 ήταν η Παλιά Λέσχη και  στην πλατειά Βουνακίου, την κεντρική πλατεία 

της πόλης, βρίσκονταν το γαλλικό και ιταλικό προξενείο
2
. Στο βόρειο τμήμα της 

πλατείας στεγάζεται το Στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ το Σκυλίτσειο κεντρικό 

νοσοκομείο της πόλης μεταφέρεται μετασεισμικά στο βόρειο τμήμα της πόλης. 

Εκτός όμως από τα δημόσια κτίρια, υπάρχουν και σημαντικές οικίες για την 

αρχιτεκτονική τους και όχι μόνο, όπως η οικία Χωρέμη στην Απλωταριά, Συριώδη 

(ενός διοικητού στην Bella Vista). Κτίσματα που αποτελούν χαρακτηριστικό 

παράδειγμα με στοιχεία προσεισμικής αρχιτεκτονικής αποτελούν, η οικία Σγούτα 

στην οδό Εγκρεμού 12, κτίσμα οδού Μαγαζιωτίσσης και Δημογεροντίας, κτίσμα 

οδού Πετροκοκκίνου 10, οικία οδούς Σγούτα και Καλοπλύτη 8, δύο οικίες της οδού 

Βενιζέλου και τα μνημεία " Καμένος πύργος " και  " Γοτθικός πύργος " στα νότια της 

πόλης
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Σημερινή οδό Βενιζέλου. 

2
 Πιθανός πιο πάνω από το χώρο που βρισκόταν το διοικητήριο. 

3 Γαβαλά, 1994 
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2.3.2 Η αρχιτεκτονική της Οθωμανικής περιόδου 

Θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε την αρχιτεκτονική των χρόνων της 

τουρκικής κυριαρχίας σε δύο περιόδους. Αρχικά εκείνη της μεγάλης ανάπτυξής της 

αρχιτεκτονικής όπου επί της ουσίας αποτελεί συνέχεια των γενουατικών χρόνων και 

διατηρείται μέχρι και το 1800 περίπου και δεύτερη την μετά το 1800 αρχιτεκτονική 

όπου πλέον αρχίζουν και εφαρμόζονται νέοι τρόποι δόμησης και μορφολογίας. 

Έντονο χαρακτηριστικό της πρώτης περιόδου αρχιτεκτονικής είναι τα μεγάλα 

σπίτια συνήθως διώροφα κτισμένα σε ένα συνεχές οικοδομικό σύστημα ενώ εκείνο 

που την ξεχωρίζει είναι η συχνή χρήση λαξευτής πέτρας και μαρμάρου. Περίτεχνα 

φουρούσια
1
, μαρμάρινες πλάκες με το οικόσημο εντοιχισμένες στις προσόψεις των 

κατοικιών, κιονόκρανα και άλλα αριστουργήματα της μαρμαροτεχνίας υπήρχαν σε 

αρκετές οικίες  για την διακόσμηση τους. 

Είναι εμφανής η ευρεία χρήση της πέτρας και η παράδοση στην μαρμαροτεχνία 

γεγονός που αποτελεί κληρονομιά από την Βυζαντινή κιόλας εποχή. 

Μετά το 1800 το εμπόριο της ξυλείας διεισδύει στην οθωμανική 

αυτοκρατορία και γνωρίζει μεγάλη άνθιση. Έτσι η χρήση του στις κατασκευές είναι 

πολύ πιο έντονη αλλάζοντας τις προγενέστερες μορφές των κτισμάτων. Αρχίζουν 

παράλληλα να εμφανίζονται και οι πρώτες επιρροές από το ρεύμα της εποχής, του 

κλασικισμού
2
, επιβεβαιώνοντας έτσι την οικονομική ακμή του νησιού. 

 Γίνεται χρήση του ξύλου στους ορόφους της οικίας με πλαισιωτές 

κατασκευές και κλειστούς εξώστες. Το κλιμακοστάσιο είναι πάντοτε εσωτερικό και 

συχνά αποτελεί ένα από τα αρχιτεκτονικά στολίδια της εκάστοτε οικίας. Οι εντός της 

οικίας χώροι αναφέρονται ευρύχωροι και με μεγάλο ύψος. 

Τα πρώτα εμφανή στοιχεία νεοκλασικής επιρροής είναι η ύπαρξη αξονικών 

αετωμάτων
3
, επίκρανα, και γείσα

4
. Τα μεγάλα αρχοντικά όμως της πόλης 

καταφέρνουν και έχουν μια δική τους ξεχωριστή αρχιτεκτονική, η οποία αποτελείται 

από έντονα στοιχεία της Ιταλικής αρχιτεκτονικής σε συνδυασμό με τα αρχιτεκτονικά 

ρεύματα της εποχής και την χρήση τοπικών πρώτων υλικών. 

                                                             
1
 Προεξοχή στην επιφάνεια του τοίχου για την στήριξη εξώστη, γεισώματος, κτλ  

2
 Ρεύμα που αντικατέστησε τα μπαρόκ, γνώρισε άνθιση το 18ο αιώνα και χαρακτηριστικό του 

αποτελεί η αρμονία. 
3
 Τριγωνικός χώρος πάνω στις όψης των νεοκλασικών. 

4 Τμήμα στέγης που προεξέχει. 
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Όλα αυτά τα στοιχεία, ο συνδυασμός της παλαιότερης αρχιτεκτονικής με τα νέα 

στοιχεία και τις τότε επιρροές, οδήγεί σε ένα ξεχωριστό ιδιότυπο ρυθμό τοπικής 

αρχιτεκτονικής. 

 

Τα δομικά υλικά
1
 της εποχής ήταν κατά κύριο λόγο  η θυμιανούσικη πέτρα η οποία 

εξάγεται από λατομείο κοντά στο χωριό των Θυμιανών, νότια του Κάμπου της Χίου. 

Υλικό λεπτόκοκκο και ομοιογενές , που το κάνει εύκολο στην επεξεργασία του με 

χρωματισμούς από το κίτρινο της ώχρας μέχρι το κόκκινο και βαθύ ιώδες. Το 

ελάττωμα της είναι ότι φθείρεται εύκολα εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες πη 

επίδραση των οποίων αποκαλύπτει τις φλέβες της πέτρας. Έντονη είναι και η χρήση 

του ντόπιου γκρι μάρμαρου κυρίως για τους κορμούς των κιόνων και τις κρήνες
2
, 

όπως και η σκληρή γκρίζα πέτρα των Ερυθρών για την λιθόστρωση πολλών τοίχων 

κυρίως σε γενουατικά μέγαρα. 

 

                                                             
1
 Πικιώνης, 2000 

2 Βρύσες, πηγές. 

Εικόνα 5 Δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (μη σωζόμενα) 
Πηγή: Πικιώνης, 2000 
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Οι τοιχοποιίες είναι κατασκευασμένες από λαξευτές πέτρες για τις προσόψεις 

των κτιρίων, όπου σε μερικές περιπτώσεις οι αρμοί τονίζονται με μικρές τετράγωνες 

πέτρες, ενώ για τις εσωτερικές πλευρές του τοίχου κατασκευάζεται αργολιθοδομή
1
 με 

επίχρισμα. 

Η κατασκευή των ανοιγμάτων είναι η ίδια τόσο για τα παράθυρα όσο και 

για τις πόρτες. Συνήθως κατασκευαζόταν στο άνοιγμα πρέκι με ανακουφιστικό τόξο 

το οποίο στηριζόταν στα άκρα του ανοίγματος, ενώ για τις πόρτες υπήρχε βάση στην 

οποία στηριζόταν το τόξο. Στις εξώπορτες είναι συνηθισμένο να κατασκευάζεται ένα 

τοξωτό υπέρθυρο με επίκρανα δεξιά και αριστερά με τις  παραστάδες να καταλήγουν 

σε βάση, ενώ σύνηθες είναι το φαινόμενο να τοποθετείται το οικόσημο της οικίας 

πάνω από την θύρα. Τα παράθυρα είναι ιδιαίτερα φαρδιά αποτελούμενα από 

μονοκόμματους λίθους ενώ σε μερικές περιπτώσεις συναντάμε όπως προαναφέραμε 

το ανακουφιστικό τόξο. 

Ιδιαίτερα αναπτυγμένη είναι Η χρήση των θόλων για την κάλυψη μεγάλων 

ανοιγμάτων ενώ για την κατασκευή πιο απλών μέχρι και των πιο σύνθετων, 

απαιτούσε ξεχωριστή γνώση. Η κατασκευή τους γίνεται με χρήση λαξευτής πέτρας η 

οποία χτιζόταν με την βοήθεια ξυλότυπου.  Οι θόλοι ξεχωρίζουν σε αυτούς με 

ημικυλιδρικές καμάρες με διατομές ημικυκλικές ή υπερυψωμένες κυκλικές, σε 

σταυροθόλια μεμονωμένα ή σε σειρά, σε μοναστηριακούς, μοναστηριακούς 

επιμηκυμένους ή σκαφοειδείς. Τους τελευταίους, τους συναντάμε συχνά στην 

στέγαση μεγάλων χώρων και αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Χίου. Η γνώση 

της αρχιτεκτονικής αλλά και της κατασκευής των θόλων είναι μια κληρονομία της 

Χίου τόσο από τα Βυζαντινά όσο και από τα Γενουατικά χρόνια
2
. 

                                                             
1
 Τοιχοποιία χτισμένη από πέτρα.  

2 Πικιώνης, 2000. 
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Οι στέγες των οικισμάτων ή τραβάκες όπως αλλιώς λέγονται στη Χίο, είναι  

οξυκόρυφες τετράρριχτες
1
 και κατασκευασμένες από ξύλο. Τέσσερα γωνιακά ξύλα 

και δύο οριζόντια τετράπλευρα πλαίσια αποτελούν τον κορμό όπου στηρίζονται οι 

τεγίδες και από πάνω τους στρώνεται το σανίδωμα για να τοποθετηθούν με την σειρά 

τους τα κεραμίδια. 

 

 

Εικόνα 7 Ξύλινες στέγες - τραβάκες 
Πηγή: Πικιώνης, 2000 

                                                             
1 Τεσσάρων κλίσεων 

Εικόνα 6 Τύποι θόλων :  
1) επιμηκυμένοι μοναστηριακοί 2) ημικυλιδρική καμάρα 3) σταυροθόλιο 4) μοναστηριακούς 5) σκαφοειδείς 

Πηγή: Πικιώνης, 2000 
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Μεγαλειώδες αρχιτεκτονικό στοιχείο της εποχής αποτελούν τα 

κλιμακοστάσια. Σε κάθε περίπτωση έχουν άνετες και μεγάλες διαστάσεις και ως 

βασικό δομικό υλικό λαξευμένη πέτρα είτε αυτά είναι αίθρια είτε εσωτερικά. Αρκετές 

από τις οικίες είχαν επίσης και εσωτερικές δεξαμενές ή πηγάδια όπου εκεί καταλήγει 

το νερό της βροχής από τις υδρορροές και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της οικίας. 

Μεγάλη σημασία και βαρύτητα δίνουν και στις προσόψεις των κτιρίων, καθώς  

αυτό φανερώνει τις τάσεις τους για την αρχιτεκτονική. Σαν βάση και πάλι ήταν η 

λαξευτή πέτρα κυρίως Θυμιανούσικη και στις δυο αποχρώσεις της. Δύο είναι τα 

χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουμε για τις οικίες της Χίου. Το πρώτο χαρακτηριστικό 

είναι οι οριζόντιες προχωρήσεις ολόκληρου του δωματίου προς την μεριά του 

δρόμου, ενώ η στήριξη επιτυγχάνεται είτε από μια σειρά από τόξα είτε από κυμάτιο 

μεγάλου ύψους, στοιχείο το οποίο είναι γνωστό στις κατοικίες της 

Κωνσταντινούπολης. Άλλο χαρακτηριστικό είναι οι προεξοχές ή αλλιώς τα 

σαχνισιά
1
, στοιχείο γνωστό από την βυζαντινή εποχή κατά τη διάρκεια της οποίας 

γνώρισε μεγάλη δόξα τον 16ου αιώνα και για το οποίο υπήρχε νομοθεσία για τον 

τρόπο κατασκευής του. 

Για την εξυπηρέτηση κάποιων αναγκών ζωής, δημιουργήθηκε η μετατροπή 

των προεξοχών σε κλειστό χώρο. Ένας από αυτούς ήταν η έλλειψη του ήλιου και του 

επαρκούς φωτός εντός της οικίας, εξαιτίας των στενών δρόμων της πόλης και της 

πυκνής δόμησης. 

 

                                                             
1
 προεξοχές που βρίσκονταν πέρα από τα όρια της τοιχοποιίας και προσθέτει ωφέλιμο χώρο στον 

όροφο.  
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Εικόνα 8 Δείγμα αρχιτεκτονικής πρόσοψης που σώζεται μέχρι σήμερα. 
Πηγή: Πικιώνης, 2000 

Αρκετοί από τους δρόμους είναι καλυμμένοι από κυβόλιθους, 

τοποθετημένους μέσα στο έδαφος με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν επίπεδη 

επιφάνεια. Γνωστοί και αλλιώς ως μπαβέδες
1
, οι οποίοι καλύπτουν και το οδόστρωμα 

της νέας παραλιακής οδού.  Ένας άλλος τρόπος κάλυψης είναι με τετράγωνες 

μεγάλες πλάκες. 

 

Εικόνα 9 Η νέα προκυμαία Χίου, στο οδόστρωμα είναι εμφανής οι μπαβέδες. 
 ( οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα κάτω από την άσφαλτο ) 

Πηγή: Μουτσάτσος, 2002 

                                                             
1 Στη Χίο κατασκευάζονταν μέχρι και το 2ο παγκόσμιο πόλεμο. 
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2.4 Η πόλη μετά την απελευθέρωση 1912 

Από την απελευθέρωση της Χίου το 1912 και ως την έλευση των προσφύγων 

το 1922 παρατηρείται σημαντική εξέλιξη ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την 

χωροθέτηση χρήσεων στην πόλη.Με την αποχώρηση των Τούρκων μερικά τούρκικα 

δημόσια κτίρια αλλάζουν χρήση και άλλα κατεδαφίζονται. Οι στρατώνες στην 

πλατεία Βουνακίου δίνουν τη θέση τους στο Δημαρχείο, στην οικία Ζιχνή Μπέη 

στεγάζονται τα Δικαστήρια, στο τέμενος Μετζήτ, το μόνο που κατάφερε να επιβιώσει 

λειτουργεί το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αρκετοί χώροι ελευθερώνονται και έτσι πολλά 

κοινωφελή έργα αναβαθμίζουν την πόλη. Δημοτικά έργα στην κεντρική πλατεία, το 

Μιχάλειο ορφανοτροφείο, η Εμπορική Σχολή, το Γυμνάσιο, επεκτείνεται το 

νοσοκομείο και η βιβλιοθήκη Κοραή και  πραγματοποιούνται τα πρώτα έργα 

ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης. Σε όλη αυτη την ακμάζουσα περίοδο σημαντικό 

παράγοντα αποτελεί η αύξηση του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού εξαιτίας 

της έλευσης των προσφύγων. 

Η εικόνα που αντλεί κανείς από την πόλη της Χίου στην σημερινή εποχή, 

είναι μιας πόλης που έχει αναπτυχθεί οικιστικά χωρις κάποιο προσχεδιασμό. 

Αποτέλεσε σταυροδρόμι πολιτισμών και είναι χαρακτηριστική η αρχιτεκτονική της 

συνέχεια, αλλά η καταστροφή απο τους Τούρκους το 1822 με τις μετέπειτα πυρκαγιές 

και ο καταστρεπτικός σεισμός του 1881 εξαφάνισαν μεγάλο κομμάτι του πλούτου 

της. Τα πλήγματα είναι αρκετά, μιας και τα ψηλά καλοκτισμένα σπίτια με τις 

οξυκόρυφες στέγες, που περιγραφουν περιηγητές 19ου αιώνα, έχουν αφανιστεί σε 

μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν στοιχεία τόσο από την Γενουατική εποχή όσο και από 

την εποχή της Τουρκοκρατίας που διατηρούνται, όπως οι οχυρώσεις του Κάστρου, το 

βασικό οδικό δίκτυο της πόλης, το λιμάνι και τα ονόματα των συνοικίων. Ο 

πολεοδομικός ιστός της ακολούθει μια συνέχεια αν και τα κτίσματα έχουν 

αντικατασταθεί απο νεότερα. 

Το Κάστρο εξακολουθεί να είναι ο πυρήνας της πόλης σε σχέση με την 

ανάπτυξή της, η πλάτεία του Εμπορείου με τον υπαίθριο χώρο στα νοτιοδυτικά του 

κάστρου σήμερα αποτελεί την κεντρική πλατεία της πόλης με τον δημοτικό κήπο. Ο 

εμπορικός δρόμος εξακολούθεί να είναι η οδός Απλωταριάς, για την οποία αναφορές 

υπάρχουν σαν μέση οδό με χαρακτήρα εμπορικό από την βυζαντινή επόχη. Συνοικίες 

που εξακολουθούν να διατηρούν την ονομασία τους και την θέση τους είναι η 

Εγκρεμού, Απλωταριάς, Τρουλωτής, Ράμνης και Ατσικής.  
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2.5 Πολεοδομικός σχεδιασμός και παρεμβάσεις 

 

2.5.1 Παρεμβάσεις Οθωμανικής  κυβέρνησης 

Πολλές ήταν οι προσπάθειες διαχρονικά για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της 

πόλης, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν άκαρπες. Η πρώτη προσπάθεια 

ρυμοτομικού σχέδιο γίνεται το 1865 από τον Ρεμζή Εφέντη
1
 για το νότιο τμήμα του 

λιμανιού, προσθέτοντας νέα οικοδομικά τετράγωνα  τα οποία πωλήθηκαν σε ιδιώτες
2
. 

Λίγα χρόνια πριν με την δεύτερη πυρκαγιά στην αγορά της πόλης, κατά την διάρκεια 

της οποίας η αγορά καταστρέφεται ολοσχερώς, εφαρμόζεται νέο σχέδιο
3
 στο οποίο τα 

κτίρια είναι ευθυγραμμισμένα, διαμπερή και με εμφανή γεωμετρία. Ο αλλαγές αυτές 

στον αστικό ιστό εφαρμόζονται μόνο στην περιοχή της αγοράς. 

Το 1879 υποβάλλεται για έγκριση σχεδιάγραμμα
4
 για την διάνοιξη δρόμων 

στο νότιο τμήμα της πόλης στην περιοχή της Ευαγγελίστριας έχοντας σαν υπόβαθρο 

την υπάρχουσα κατάσταση της περιοχής εκείνης. Στο σχέδιο του Σαδίκ πασά 

φαίνεται η ακτινωτή ανάπτυξη των δρόμων με την ύπαρξη σε ορισμένα σημεία 

πλατειών και δεν λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχοντες δρόμοι ή τα όρια των 

ιδιοκτησιών των περιοχών εκείνων. Περιλαμβάνει προσχώσεις περιμετρικά του 

λιμανιού και την δημιουργία αποβάθρας. Το σχέδιο προφανώς δεν εγκρίθηκε, αφού η 

εφαρμογή του δεν έγινε σε κανένα σημείο. 

 

                                                             
1
 Διοικητή της Χίου. 

2
 Από πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, πηγή: Γαβαλά, 2004 

3
 Εμφανές στο σχέδιο πόλης του 1879/80. 

4 Που δημοσίευσε ο  Λ. Καλβοκορέσης το 1938 σε περιοδικό της εποχής και φαίνεται παρακάτω. 
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Χάρτης 10 Σχέδιο πόλης Σαδίκ πασά. Πηγή: Γαβαλά, 2004  

 

 

Την ίδια χρονιά γίνεται με ευθύνη της οθωμανικής διοίκησης το σχέδιο πόλης 

της Χίου σε κλίμακα 1:2.000 του Jules Henriet
1
, ο οποίος χρησιμοποίει τρείς 

διαφορετικούς χρωματισμούς
2
 στην πίσω όψη του χάρτη για να κατηγοριοποιήσει την 

χρήση των δρόμων σε πρωτεύοντες, δευτερεύοντες και τριτεύοντες. Η έγκριση του 

σχεδίου γίνεται λίγους μήνες μετά τον σεισμό του 1881, ο οποίος αποτέλεσε και τον 

πιο σημαντικό λόγο επιβολής του σχεδίου και της ρητής διαταγής της διοίκησης για 

πλήρη εφαρμογή του. Για αρκετό διάστημα αποτελούσε βάση για την ανοικοδόμηση 

της πόλης, αφού για την χορήγηση άδειας ακινήτων συμβουλεύονταν πρώτα το 

σχέδιο ώστε να συμφωνεί με τις ρυθμίσεις
3
.  

 

 

                                                             
1
 Γάλλος αρχιμηχανικός. 

2
 Κίτρινο - κόκκινο - γαλάζιο αντίστοιχα. 

3 Από πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, πηγή: Γαβαλά, 2004 
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Το σχέδιο αυτό περιορίζεται πολύ στις ευθυγραμμίσεις των δρόμων και δεν 

επηρεάζει τον πολεοδομικό ιστό της πόλης γεγονός που μας αποδεικνύει τον ισχυρό 

δεσμό που είχαν με τις ιδιοκτησίες. Είναι φανερή η προσέγγιση του κέντρου της 

πόλης με ευθείες γραμμές και η προσπάθεια να καταργηθούν τα στενά δρομάκια που 

είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα παλαιότερης εποχής
1
. Οι δρόμοι χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες καθεμία με τα δικά της πλάτη, οι πρωτεύοντες δρόμοι με πλάτος 9μ, 12μ , 

15μ, οι δευτερεύοντες με 7.5μ και οι τριτεύοντες με 6μ.  

Άξιο να σημειωθεί είναι ότι οι δυο μεγάλες εκτάσεις γης, της περιοχής 

Μπέλλα Βίστα
2
 και της αντίστοιχης σημερινής κεντρικής πλατείας

3
 έμειναν ως είχαν 

χωρίς την παραμικρή επέμβαση. 

Το σχέδιο πόλης του Jules Henriet έχει μεγάλη αξία γιατί μας δείχνει  την 

κατάσταση της πόλης της εποχής με μεγάλη ακρίβεια, σε σημείο που να ξεχωρίζουν 

τα όρια ιδιοκτησίας. Μέσα στον ακανόνιστο ιστό της πόλης, σαν κομμάτι ξεχωριστό, 

φαίνονται οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν στο χώρο της αγοράς μετά της πυρκαγιές 

του 1863.  

Είναι ξεκάθαρο από την μετέπειτα ανάπτυξη της πόλης ότι το ρυμοτομικό 

σχέδιο δεν εφαρμόστηκε παρά τις αυστηρές εντολές για πλήρη εφαρμογή του, αφού 

στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης ούτε ευθυγραμμίστηκαν οι δρόμοι ούτε 

διαπλατύνθηκαν. Διαταγές που δόθηκαν μετά την δημιουργία του σχεδίου επέτρεπαν 

την ρύθμιση των πολεοδομικών θεμάτων από τον Δήμο, που σε πολλές περιπτώσεις 

δεν εφάρμοσε, κυρίως την διάνοιξη των δρόμων. Έτσι το σχέδιο υποβαθμίστηκε και 

οι αποφάσεις για τις ρυθμίσεις πέρασε στα χέρια του Δημοτικού Συμβουλίου μετά 

από απόφαση του Δήμου
4
.  

                                                             
1
 Κυρίως οθωμανικού ιστού. 

2
 Νότια του λιμανιού όπου υπήρχε τέμενος και τουρκικό νεκροταφείο. 

3
 όπου εξυπηρετούσε για τις στρατιωτικές ανάγκες της οθωμανικής φρουράς 

4 Γαβαλά, 2004. 
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Χάρτης 11 Το σχέδιο του Jules Henriet 1879/80 (Αδημοσίευτο). 
Πηγή: Γαβαλά, 2004 από Αταξινόμητο Αρχείο Βιβλιοθήκης Κοραή. 
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Χάρτης 12 Προτεινόμενο οδικό δίκτυο από επεξεργασία χάρτη 1879/80 
Πηγή: Γαβαλά, 2004 

 

Χάρτης 13 Ρυθμίσεις που δεν εφαρμόστηκαν. Επεξεργασία χάρτη 1879/80 
Πηγή: Γαβαλά, 2004  
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2.5.2 Πολεοδομικός σχεδιασμός στο ελληνικό κράτος 

Η έλλειψη σχεδίου πολεοδομικής ανάπτυξης είναι εμφανής μέχρι και το 1918 

οπότε η δημοτική αρχή ζητά την δημιουργία ενός πολεοδομικού σχεδίου. Έτσι, 

αναθέτει το 1920 την εκπόνηση σχεδίου στον Γ.  Στρατό
1
. Όμως οι καταστάσεις δεν 

είναι ευνοϊκές και η σύμβαση λήγει για οικονομικούς λόγους. Το 1927 το Δημοτικό 

συμβούλιο προχωράει στην ανάθεση εκπόνησης Τοπογραφικού και Υψομετρικού  

χάρτη δίνοντας τα σαφή όρια της πόλης στην προκήρυξη
2
. Τα προβλήματα και οι 

ενστάσεις ήταν αρκετές ώστε να καθυστερήσει η όλη διαδικασία και κατά επέκταση 

η εκπόνηση του χάρτη. Το 1930 ο Δήμαρχος της πόλης Λ. Καλβοκορέσης 

εισηγήθηκε την απευθείας ανάθεση της ρυμοτομικής μελέτης της πόλης στον Ι. 

Καψάλη
3
 η οποία και ολοκληρώθηκε μετά από ένα χρόνο. Οι αντιδράσεις όμως ήταν 

έντονες από την αρχή της δημοσίευσης της μελέτης που οδήγησαν ύστερα από 

πολλές πιέσεις των κατοίκων σε απόρριψη του σχεδίου ρυμοτόμησης τον ίδιο κιόλας 

χρόνο το 1931. 

Η πόλη τη Χίου θεωρείται πολεοδομικά οικισμός προϋφιστάμενος του 1923 

μέχρι και σήμερα στο σύνολο της, εκτός από μικρές εκτάσεις στο κέντρο της πόλης 

που αποτελούν εξαίρεση. Η περιοχή της Ευαγγελίστριας, η περιοχή γύρω από την 

κεντρική πλατεία και μια μικρή περιοχή γύρω από το λιμάνι
4
 δομούνται με 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

Οι ισχύοντες όροι δόμησης καθορίζονται με βάση του ΠΔ 2/13-3-81 -ΦΕΚ 

138Δ, αρθ 99-108 ΚΒΠΝ. Σύμφωνα με αυτό για οικόπεδα που δημιουργήθηκαν μετά 

της 13-3-1981 η αρτιότητα τους είναι 2000τμ ελάχιστο εμβαδόν με απαίτηση να 

έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο
5
. Υπάρχουν όμως και οι εξής παρεκκλίσεις για 

τις οποίες θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που προϋπάρχουν την 13-

3-81 και έχουν ελάχιστο εμβαδόν 300τμ
6
, αυτά που προϋπάρχουν την 25-7-79 και 

έχουν ελάχιστο εμβαδόν 150τμ
7
 και αυτά που προϋπάρχουν την 2-7-68 χώρις 

περιορισμό στο εμβαδόν και στις διαστάσεις
8
. 

                                                             
1 Συνταξιούχο νομομηχανικό  από Κοζάνη. 
2 Γαβαλά, 2004 
3
 Νομομηχανικό της Χίου και αργότερα Μυτιλήνης. 

4
 Περιοχές οι οποίες ξεχωρίζουν και στο χάρτη σχέδιο πόλης παρακάτω. 

5
 αρθ 4 παρ 1 α 

6
 αρθ 4 παρ 2 α 

7
 αρθ 4 παρ 2 β 

8 αρθ 4 παρ 3 
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Το ποσοστό κάλυψης είναι 60%
1
 ενώ ο συντελεστής δόμησης έχει τις εξής 

παρεκκλίσεις: για οικόπεδο με εμβαδόν μικρότερο από 100τμ είναι 1,6 με κάλυψη 80 

%, για μικρότερο από 200τμ είναι 1,2 με συνολική επιφάνεια ορόφων 160τμ και ΠΚ 

160/2Ε, για μικρότερο από 300 τμ είναι 1 με συνολική επιφάνεια ορόφων 240 τμ
2
. Ο 

συντελεστής δόμησης 0,8 είναι για κατοικίες και λοιπές χρήσεις οικοπέδων με 

συνολική επιφάνεια ορόφων 400τμ και για οικόπεδα μεγαλύτερα από 2000 τμ είναι 

0,05
3
. 

Η πόλη στερείται εγκεκριμένου σχεδίου και οικοδομείται σαν οικισμός προ 

του ’23. Η μικρή αρτιότητα που υπάρχει μέχρι και το 1978 οδηγεί στην δημιουργία 

πολύ μικρών οικοπέδων και αυτό με την σειρά του φέρνει την πολεοδομική αναρχία 

και την χωρίς πρόγραμμα οικοδόμηση της πόλης μέχρι και σήμερα. Χαρακτηριστικό 

του οικισμού προ του ’23 είναι η έντονη πυκνότητα, αφού παρατηρούμε ότι ο μέσος 

όρος των ορόφων είναι πάνω από 2 και ο συντελεστής δόμησης πάνω από 1,2. Στην 

περιοχή γύρω από το Τζαμί στην κεντρική πλατεία, η κάλυψη αγγίζει το 90%. 

                                                             
1
 αρθ 5 παρ 2 

2
 αρθ 7 παρ 2 

3 αρθ 7 παρ 1 
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Χάρτης 14 Υφιστάμενο σχέδιο πόλης (από 1979) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

 

 

 

 

 

Επίδραση στις κατασκευές 

A) ΡΟΔΟΣ 
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Η εποικιστική πολιτική των Ιταλών στη Ρόδο 

Ο συνολικός αριθμός των απελαθέντων ή αυτοεξορισθέντων Δωδεκανησίων 

δεν έχει υπολογιστεί ως τώρα με ακρίβεια. Ωστόσο, πηγές
1
 αναφέρουν ότι μέχρι το 

1939 περίπου 10.000 Δωδεκανήσιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βρίσκονταν 

στην Αθήνα και στον Πειραιά. Σύμφωνα με άλλες πηγές
2
 ο αριθμός έφτανε τους 

100,000 κατοίκους. Η Ιταλική Διοίκηση επιθυμούσε την απομάκρυνση τους και 

επεδίωκε την ακύρωση της απόφασης για επαναπατρισμό των Δωδεκανησίων το 

1924.Η υποβοηθούμενη από τις Ιταλικές αρχές έξοδος των Δωδεκανησίων, 

διευκολύνει την ίδια στιγμή την είσοδο των Ιταλών εποίκων. Από το 1924 και μετά ο 

κυβερνήτης Lago, σε συνεννόηση με τις Ιταλικές αρχές, αρχίζουν να μεταφέρει 

Ιταλούς εποίκους με τις οικογένειές τους στη Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα 

Δωδεκάνησα σαν εργάτες στα κτίρια που ανοικοδομούνται ή στα καινούργια που 

χτίζονται τα οποία είναι  μέσα στην πόλη της Ρόδου. 

Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό αφού η εποικιστική πολιτική που έχουν 

σχεδιάσει οι Ιταλοί είναι να εξαπλωθεί ο πληθυσμός προς τα χωριά. Στα χωριά της 

Ρόδου τότε, δεν υπάρχουν πολλοί κάτοικοι λόγω της παρακμής της γεωργίας και 

κτηνοτροφίας. Το σχέδιο του Mario Lago είναι να δημιουργήσει από την αρχή χωριά 

στα οποία θα κατοικούν μόνο Ιταλοί έποικοι και θα είναι εξ’ ολοκλήρου φτιαγμένα 

από τους ίδιους. Ιδρύει λοιπόν τέσσερα χωριά τα οποία έχουν όλες τις απαραίτητες 

υλικοτεχνικές υποδομές για μία άριστη διαβίωση, αφού αναπτύσσεται η γεωργία, η 

κτηνοτροφία, χτίζονται εργοστάσια και γίνονται πολλά έργα ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 

Πέρα από αυτά τα χωριά που έγιναν καθαρά για λόγους κατάληψης του 

νησιού, έγιναν και δύο έργα τουριστικών υποδομών (τα πρώτα εκτός πόλης) το 

πρώτο στο χωριό Καλλιθέα και το δεύτερο κοντά στον οικισμό Campochiaro. 

  

                                                             
1
 Τσιρπανλής Ζ. , Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα 

2 Τσαλαχούρης Κώστας, Η οικονομική πολιτική της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα 
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3.1 Το χωριό San Marco (Κατταβιά) 

Τον Ιούλιο του 1924 περίπου 500 οικογένειες εργατών έχουν αφιχθεί στη 

Ρόδο, και αναμένονται άλλες 60. Στους Ιταλούς εργάτες ανατίθενται οικοδομικές 

εργασίες, από τις οποίες αποκλείονται οι ντόπιοι και η συστηματική προσπάθεια 

αποικισμού αρχίζει το 1925 στην πεδιάδα της Κατταβιάς, στο νότιο άκρο της Ρόδου. 

Εδώ συστήνεται  γεωργική εταιρία υπό την επωνυμία Azienta Agricola San Marco, η 

οποία αναπτύσσεται πάνω σε γόνιμα χωράφια των χωρικών της Καταββιάς και της 

Λαχανιάς. Η απαλλοτρίωση γίνεται έναντι ευτελέστατου ποσού και αμέσως 

μεταφέρονται εκεί περίπου 100 Ιταλοί γεωργοί με τις οικογένειές τους, που 

επιδίδονται στην καλλιέργεια των αγρών. Δύο χρόνια αργότερα η εταιρία 

καταστρέφεται. Από το 1932 αναδιοργανώνεται η περιοχή με απαλλοτρίωση και 

άλλων κτημάτων που άνηκαν σε Τουρκοκρητικούς. 

Ο Mario Lago με το υπ’ αριθμόν 77 διάταγμα του, στις 29.03.1935
1
 ίδρύει το 

χωριό S. Marco, όπου εκτός από τις τυπικές αγροτικές κατοικίες χτίζονται επίσης 

εκκλησία, σχολείο και μία αγροτική φυλακή – ονόματι Colonia Penale Agricola.Η 

αγροτική αυτή φυλακή στεγάζεται στο  παλαιό συγκρότημα επεξεργασίας και 

βιομηχανοποίησης της μετάξης. Το Μεταξουργείο της εποχής αποτελείται από κτίρια 

λιτών προδιαγραφών. Οι επιμήκεις πτέρυγες οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

σχηματίζουν ένα ανοιχτό αίθριο. Στις φυλακές αυτές το 1935 απασχολούνται περίπου 

40 ποινικοί κατάδικοι και 70 εργάτες-πολίτες. Τον Μάιο του ίδιου έτους έχουν 

καταφθάσει από την Ιταλία και εγκαθίστανται στο χωριό οι πρώτοι κάτοικοι, 

τέσσερις πολυμελείς οικογένειες. 

Ωστόσο οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις μπορούν να καλύψουν ανάγκες 45-50 

οικογενειών στο σύνολο. Για την εγκατάστασή τους έχουν διατεθεί τρία φορτηγά 

αυτοκίνητα, γεωργικά εργαλεία, μηχανικά μέσα ενώ αγοράζονται και 500 πρόβατα. Ο 

μισθός για κάθε άποικο ήταν 200 ιταλικές λίρες τον μήνα. Συνολικά το αγρόκτημα 

του San Marco έχει έκταση 2500 στεμμάτων, που καλλιεργούνται με σιτηρά και 75 

στρέμματα με αμπέλια. Στη σημερινή Κατταβιά σώζονται τα αγροτικά κτιριακά 

συγκροτήματα όμως έχουν εγκαταλειφθεί και η μοναδική τους χρήση είναι ως 

βοηθητικός χώρος από τους κτηνοτρόφους της περιοχής. 

                                                             
1Πηγή: Τσιρπανλής Ζ. , Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα 
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Εικόνα 1: Συγκρότημα στην Κατταβιά  

Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 
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Εικόνα 2: Η εκκλησία του χωριού και η κατοικία του ιερέα , Κατταβιά 

 Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 
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3.2 Το χωριό Preverano (Καλαμώνας) 

Χρονολογικά το δεύτερο γεωργικό χωριό με ιταλούς εποίκους στη Ρόδο είναι 

το Preverano. Το χτίσιμό του προσδιορίζεται ανάμεσα στο 1928-29, σε χώρο κοντά 

στην αγροτική επιχείρηση “La Centrale” (εταιρία φρουτοκαλλιέργειας στη Ρόδο). Πιο 

συγκεκριμένα, απλώνεται στην περιοχή όπου βρίσκονται τα ερείπια του παλαιού 

τούρκικου οικισμού Κάτω Καλαμώνας και στισ εκτάσεις που απαλλοτριώνονται και 

ανήκαν σε Ροδίτες γεωργούς των τεσσάρων γειτονικών χωριών της Σορωνής, της 

Δημητριάς, του Θολού και της Βιλανόβας (σημερινό Παραδείσι). Ο οικισμός 

παραδίδεται έτοιμος στους εποίκους κατά τα μέσα του 1928. Το σχέδιο της εκκλησίας 

έχει εκπονηθεί από τον αρχιτέκτονα Armàndo Bernabiti το 1929 και παραδίδεται το 

1930. Έχουν χτιστεί επίσης και δύο σχολεία, κατοικίες καλογριών, δημαρχείο, 

ταβέρνα, πρατήριο, λέσχη φασισμού (fascio) και σταθμός χωροφυλακής. Τα 

καλλιεργούμενα στρέμματα 5000, από τα οποία στα 2000 καλλιεργούνται  σιτηρά, 

στα 1000 με εσπεριδοειδή και ελιές και στα υπόλοιπα 2000 με αμπέλια. 

Εκτελέστηκαν επίσης έργα υδατικής οικονομίας (φράγματα- δεξαμενές – αγωγοί – 

διώρυγες). 

Κατά τον Ιούνιο του 1935 στο Peverano κατοικούν 420 άτομα. Κάθε ενήλικος 

εργάτης πληρώνονται από το δημόσιο ταμείο 450 ιταλικές λίρες τον μήνα. Τα 

παραγόμενα προϊόντα από τα χωράφια και τις κτηνοτροφικές μονάδες έχουν 

διαφημιστική και όχι οικονομική σημασία αφού δεν καλύπτουν τα έξοδα διαβίωσης 

των κατοίκων, δηλαδή των 60 οικογενειών που μένουν εκεί. Έτσι θεωρούνται 

υπερβολικά και μη ανταποδοτικά τα 17 εκατομμύρια λιρέτες που διατίθενταιν από τις 

Ιταλικές αρχές για να λειτουργήσει ο οικισμός. Επιπλέον οι κάτοικοι θεωρούνται 

προνομιούχοι γιατί όχι μόνο εισπράττουν επίδομα, αλλά απαλλάσσονται και από κάθε 

φόρο. 
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3.3 Ο οικισμός Campochiaro (Ελεούσα) 

Ο τρίτος οικισμός ονομάζεται Campochiaro (σημερινή Ελεούσα) και ιδρύεται 

επίσημα με το υπ’ αριθμόν 128 της 28.03.1936 κυβερνητικό διάταγμα. Το υψηλότερο 

σημείο του βρίσκεται στην πηγή της Κοκκινιστής, περιοχή του χωριού Διμυλιά, προς 

την κοιλάδα του Πλατή – μία από τις πιο εύφορες τις Ρόδου. Από τα τέλη του 1935 

είναι έτοιμη η οικία του τεχνικού διευθυντή, ειδικού για την εκμετάλλευση του 

δασικού πλούτου, ολοκληρωμένη σχεδόν εκκλησία, η κατοικία του ιερέα, το σχολείο 

και τα προκτίσματα για τη διαμονή των δασκάλων. Παράλληλα προχωρεί  η 

ανέγερση συγκροτημάτων που στεγάζουν τις δημόσιες υπηρεσίες, το Δημαρχείο, το 

fascio, τον κινηματογράφο, το ιατρείο, το φαρμακείο το εστιατόριο, το καπηλειό, τον 

αστυνομικό σταθμό και τα εργαστήρια των τεχνιτών που εργάζονταν στο 

Campochiaro. Το χαρακτηριστικότερο κτίσμα στο χωριό είναι το μεγάλο κτίριο του 

Σανατορίου
1
 (εικόνες 5-6-7). Ως Σανατόριο λειτουργείε από το 1943-1970 ενώ 

παλαιότερα αποτελούσε χώρους ψυχαγωγίας και στρατώνες. Σήμερα έχει 

εγκαταλειφθεί στο πέρασμα του χρόνου χωρίς καμία συντήρηση. 

Συνολικά στην Ελεούσα εκείνη την περίοδο κτίζονται 54 σπίτια, ενώ η 

καλλιεργήσιμη έκταση καλύπτει 300 στρέμματα με είδη κηπουρικής. Το νερό λόγω 

αφθονίας στην συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να ποτίσει δυο – τρία χιλιάδες εκτάρια
2
. 

Γι’ αυτό και ανοίγονται τρία μεγάλα κανάλια τσιμεντόχτιστα, τα δύο με κατεύθυνση 

προς τη Διμυλιά και το άλλο προς την Αρχίπολη. Κατασκευάζονται ακόμη δύο 

μεγάλες τεχνητές υδατοδεξαμενές, που συγκεντρώνουν τα νερά από την πηγή της 

Κοκκινιστής. Το 1935, στο βουνό πάνω και πίσω από την πηγή της Κοκκινιστής, 

προς τον Προφήτη Ηλία, ανοίγονται δρόμοι προς το δάσος για να διευκολυνθεί το 

έργο ξυλοκόπων, οι οποίοι εντάσσονται στον οικισμό του Campochiaro. 

                                                             
1
 Σανατόριο: Θεραπευτήριο,  από το λατινικό ρήμα sanare = θεραπεύω 

2  70- 80 κυβικά την ώρα. 
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Εικόνα 3: Τεχνητή υδατοδεξαμενή, Ελεούσα,  

Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησ 
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Εικόνα 4: Φωτογραφία εποχής - Οικισμός Campochiaro, Ελεούσα 

 Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 

 

Εικόνα 5: Πρόσοψη Σανατορίου, Ελεούσα  

Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησ 
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Εικόνα 6: Ανατολική όψη Σανατορίου, Ελεούσα 

 Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 

 

Εικόνα 7: Εσωτερικό Σανατορίου - Ισόγειο, Ελεούσα  

Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 
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3.3.1 Τουριστική εκμετάλλευση στο Campochiaro 

 

 Στην κορυφή του όρους του Προφήτη Ηλία κτίζεται το ξενοδοχειακό 

συγκρότημα Έλαφος και Ελαφίνα. Το "Έλαφος" είναι ένα τριώροφο κτίριο με 

υπόγειο και το "Ελαφίνα" ένα διώροφο, επίσης με υπόγειο. Χτίζονται από Ιταλούς 

αρχιτέκτονες, με μεικτό σύστημα της λιθοδομής και του σκελετού από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, με έντονα κεκλιμένες ξύλινες στέγες, καλυμμένες με ειδικά κυματοειδή 

φύλλα, ξύλινα κουφώματα και ξύλινες βεράντες. 

Πρώτο, κατασκευάζεται από τους Ιταλούς το ξενοδοχείο της Ελάφου 

(Albergo del Cervo) το 1929 και το 1930 γίνεται προσθήκη κατ’ επέκταση 

(εστιατόριο) με μεγάλη βεράντα από πάνω. Επίσης, την ίδια χρονιά κατασκευάζεται 

ένα γήπεδο τένις και μία πίστα χορού. Αργότερα γίνεται και προσθήκη ορόφου 

καταργώντας την προαναφερθείσα βεράντα. 

Το 1932 οικοδομείται δίπλα του και σε απόσταση εκατό μέτρων μία νέα 

πτέρυγα που ονομάζεται "Ελαφίνα". 'Έτσι το ξενοδοχειακό συγκρότημα γίνεται 

γνωστό σαν "Έλαφος και Ελαφίνα", ονομασία που αποδίδεται σε ένα είδος ελαφιού 

που ζει στα δάση της περιοχής. Συγχρόνως, προστίθενται τριγύρω από το κυρίως 

συγκρότημα, βοηθητικά κτίρια, όπως μικρές βίλλες για την διεύθυνση, ιατρείο, 

γκαράζ, περίπτερο κ.α. Κατάλληλα διαμορφωμένα μονοπάτια ενώνουν όλους αυτούς 

τους χώρους. 
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Εικόνα 8: Ξενοδοχείο Ελαφίνα 

 Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 

 

 

Μορφολογικά, επειδή το τοπίο δεν θυμίζει ελληνικό νησί, οι Ιταλοί 

προσπαθούν να δώσουν στα κτίρια ένα αρχιτεκτονικό στυλ της Βόρειας Ευρώπης. 

Έτσι, δεν παρουσιάζουν καμία ομοιότητα με την αρχιτεκτονική που ακολουθούν 

μέσα στην πόλη της Ρόδου, αλλά αντιθέτως θυμίζουν chalet της Ελβετίας ή της 

Αυστρίας αφού τις όψεις στολίζουν ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία ενώ τα μπαλκόνια  

είναι κυλινδρικά γωνιακά με οξυκόρυφη στέγη και προστατευμένα με τζαμαρία. 

Επίσης η λιθοδομή είναι εμφανής (από ντόπιο λίθο) στο ισόγειο και στο υπόγειο και 

υπάρχουν ξύλινες κορνίζες στο γείσο της στέγης. Ολόκληρος ο χώρος είναι 

χαρακτηρισμένος ως ιστορικό διατηρητέο συγκρότημα μνημείων, ιδιαιτέρως χρήσιμο 

για την μελέτη της ιταλικής αρχιτεκτονικής στα Δωδεκάνησα.  
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Εικόνα 9: Ξενοδοχείο Έλαφος  

Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 
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3.4 Ο οικισμός San Benedetto (Κολύμπια) 

Το τέταρτο Ιταλικό χωριό φέρει το όνομα Savona ή San Benedetto (το 

σημερινό χωριό Κολύμπια) και βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Ρόδου. 

Ιδρύεται το 1936 αλλά ήδη από το 1932 η ιταλική διοίκηση προσέβλεπε στην 

περιοχή, γνωστή και ως κοιλάδα του ποταμού Λουτάνη, η οποία καλύπτει έκταση 

130 χιλ. στρεμμάτων ανάμεσα στα χωριά Αφάντου και Αρχάγγελος. 

Τα καλλιεργούμενα στρέμματα είναι 2.200 από τα συνολικά 5.500 και 

καλλιεργούνται σιτηρά, οπωροφόρα και αμπέλια. Εκεί αναγείρονται σχολείο, 

εκκλησία (εικόνα 15), δημαρχείο και 50 κατοικίες (εικόνα 16) που είναι 

διεσπαρμένες μέσα στο αγρόκτημα. Μετά τον πόλεμο διατηρούνταν όλα αυτά σε 

πολύ καλή ακόμη κατάσταση όπως ακόμα και οι αποθήκες, το μηχανουργείο και το 

ξυλουργείο. Εδώ έχουν εργαστεί οι Ιταλοί αρχιτέκτονες Rodolfo Petracco και 

Armando Bernabiti. Αυτοί σχεδιάζουν τον τύπο της λαϊκής αστικής ή αγροτικής 

κατοικίας στα νησιά, όπως ακόμη τις εκκλησίες και τα σχολεία.  Στο San Benedetto 

γίνονται εντυπωσιακά για την εποχή οδικά δίκτυα και εγκαταστάσεις για τη διανομή 

νερού. 

 Τα υδραυλικά έργα του San Benedetto περιλαμβάνουν φράγματα στις θέσεις 

Λουτάνη, Επτά Βρύσες ή όπως είναι περισσότερο γνωστές Επτά Πηγές (εικόνες 10-

11-12-14) και Παννόμυλος. Επίσης κατασκευάζονται κτιστό υδραγωγείο μήκους 

6.200 μέτρων, υπόγεια σήραγγα για τη διοχέτευση του νερού 370 μέτρων, κτιστές 

διώρυγες μήκους 3.650 μέτρων και 50 κτιστές υδατοδεξαμενές 40 κυβικών μέτρων
1
 η 

καθεμία. Κατά το 1935 αναφέρεται ότι για τα έργα του χωριού San Benedetto είχε 

εγκριθεί το ποσό των 200.000 ιταλικών λιρών. 

Μια άλλη παρέμβαση των ιταλικών αρχών για τη διαρρύθμιση του αγροτικού 

χώρου της Ρόδου επισημαίνεται στην πεδιάδα των Λωρύμων, κοντά στον Γαδουρά, 

τον πιο μεγάλο χείμαρρο του νησιού, στο μέρος όπου επίσης συρρέουν τα νερά του 

ποταμού Μάκκαρη. Στον ποταμό αυτό, το 1935 θεμελιώνεται υδατόφραγμα  και 

εκπονούνται χωροσταθμικές μελέτες, προφανώς για να αρχίσουν εργασίες ενός νέου 

οικισμού ο οποίος – άγνωστο γιατί- δεν πραγματοποιήθηκε. 

                                                             
1 Τσαλαχούρης Κώστας, Η οικονομική πολιτική της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα 



                                                                    Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου  
 

  136 

 

 

Εικόνα 10: Είσοδος υπόγειας σήραγγας,  Επτά πηγές  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικόνα 11: Κτιστό εξωτερικό κανάλι, Επτά Πηγές  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Εικόνα 12: Φράγμα, Επτά Πηγές 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικόνα 13: Ιταλικό κτίσμα στο San Benedetto, 

(σημερινό Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δωδεκανήσου) 

 Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 

 

Εικόνα 14:Φράγμα, Επτά Πήγες  

Πηγή:  http://naturahellas.blogspot.gr 



                                                                    Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου  
 

  139 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Η εκκλησία του San Benedetto  

Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 
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Εικόνα 16: Εγκαταλελειμμένη κατοικία μέσα στο αγρόκτημα στο San Benedetto 

 Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα  
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3.5 Συγκρότημα ιαματικών πηγών Καλλιθέας  

Οι Πηγές της Καλλιθέας  ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας και 

απέχουν 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την πόλη της Ρόδου. Το σημαντικότερο 

αρχιτεκτονικό επίτευγμα προσέλκυσης τουρισμού στα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια 

της Ιταλοκρατίας είναι το συγκρότημα των ιαματικών πηγών της Καλλιθέας. Ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου έγινε την εποχή που διοικητής των 

Δωδεκανήσων ήταν ο Mario Lago (1924-1936). Αρχιτέκτονας του έργου ήταν ο 

Pietro Lombardi. Το έργο της Καλλιθέας δεν αποτελεί απλά ένα τεχνικό έργο αλλά 

κυρίως ένα καλλιτεχνικό. 

Χτίζεται σε ιστορικό σημείο αφού στην τοποθεσία εκείνη έγινε  η απόβαση των 

πρώτων Ιταλικών δυνάμεων κατά την κατάληψη της Ρόδου. Τα επίσημα εγκαίνια 

έγιναν την 1
η
 Ιουλίου του 1929, ενώ προηγουμένως (1928) τελειοποιείται ο δρόμος 

που οδηγεί στην Καλλιθέα ενώ στα μέσα του 1930 συμπληρώνεται και η τελική 

διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου. Είναι χτισμένο στον όρμο της Καλλιθέας και 

αποτελείται από τα τρία κυρίως τμήματα: 

1. Την κεντρική είσοδο με την μεγάλη κυκλική πλατεία και το σιντριβάνι στο 

μέσο 

2. Το ημικυκλικό αίθριο διανομής του νερού με την κυκλική πηγή και  

3. Το συγκρότημα των αποχωρητηρίων και λοιπών υγειονομικών 

εγκαταστάσεων.  

Όλα αυτά περιβάλλονται και ενώνονται με κήπους, πάρκα, αξιόλογα μονοπάτια 

και διάφορες μικροεγκαταστάσεις για ανέσεις και αναψυχή , όπως η σπηλιά  Βαρ, η 

προβλήτα και η πίστα χορού. Όλα αυτά συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θαυμάσιου 

συνόλου το οποίο προκύπτει από το συνδυασμό της αυστηρής κλασικής γεωμετρίας 

με το γραφικό τοπίο. . Το κυκλικό αίθριο του συγκροτήματος των αποχωρητηρίων 

είναι μοναδικό παράδειγμα των δυνατοτήτων εναρμόνισης απολύτων γεωμετρικών 

εσωτερικών διατάξεων με ορισμό συγκεκριμένης θέας και επίτευξη εσωτερικής και 

εξωτερικής ενότητας. Το αποτέλεσμα ενδυναμώνεται με την εξαιρετική ποιότητα του 

φυσικού φωτισμού και του αερισμού του εσωτερικού κυλινδρικού αιθρίου. Όλες οι 

επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο, διακρίνονται για το σεβασμό στο 

φυσικό τοπίο αλλά και στον άνθρωπο. 
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Οι όγκοι των κτιρίων είναι προσαρμοσμένοι στις φυσικές κοιλότητες και τα 

ελεύθερα αρχιτεκτονικά στοιχεία συνδέουν μορφολογικά διαφόρους πολιτισμούς που 

επέδρασαν στη Ρόδο (δωρικό, ρωμαϊκό, βυζαντινό, ιπποτικό, αραβικό, νησιώτικο). 

Το συγκρότημα της Καλλιθέας εγκαταλείπεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, από το 

2007 όμως, με πρωτοβουλία του δήμου Καλλιθέας, ανακαινίζεται πλήρως με πίστη 

στο πρότυπο και την αίγλη του παρελθόντος.  

 

Εικόνα 17: Φωτογραφία εποχής, Πηγές Καλλιθέας  

Πηγή: http://www.rhodesprivatetours.com 

http://www.rhodesprivatetours.com/
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Εικόνα 18: Είσοδος, Πηγές Καλλιθέας 

 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Εικόνα 19: Καρτ Ποστάλ εποχής με την είσοδο και το σιντριβάνι, Καλλιθέα, Πηγή: www.secretrhodes.gr 
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Εικόνα 20: Καρτ ποστάλ εποχής - Γενική άποψη λουτρών Καλλιθέας  

Πηγή: www.secretrhodes.gr 

 

Εικόνα 21: Γενική άποψη λουτρών Καλλιθέας σήμερα  

Πηγή: www.secretrhodes.gr 
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3.6 Οργάνωση χωριού Γεννάδι και το Πλινθοκεραμοποιείο S.A.I.C.A. 

Οι Ιταλοί έποικοι στις 14 Νοεμβρίου 1929 ιδρύουν, στο Γεννάδι της Νότιας     

Ρόδου, το βιομηχανικό συγκρότημα του πλινθοκεραμοποιείου S.A.I.C.A. (Societa 

Anonima Industiale Comerciale Agricola). Η επιλογή για τη χωροθέτηση του 

βιομηχανικού συγκροτήματος οφείλεται στην παρουσία άφθονου αργίλου της 

περιοχής, ο οποίος λόγω της πλαστικότητας του κρίνεται ιδανικός για την παραγωγή 

διάτρητων πλίνθων όλων των ειδών. Η οργάνωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

πλινθοκεραμοποιείου γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του μηχανικού  Mario Bonetti - 

ο οποίος καταφθάνει από τη Bologna - και περιλαμβάνει ξηραντήρια, κάμινο 

συνεχούς καύσεως, μηχανουργείο, κλιβάνους ,εργαστήρια, γραφεία διοίκησης και 

αποθηκευτικούς χώρους
1
. 

Όταν το εργοστάσιο βρισκόταν στην ακμή του απασχολούσε περίπου 120 

άτομα προσωπικό. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, διακόπτει τη λειτουργία του γιατί 

αντιμετωπίζει προβλήματα στην εξαγωγή των προϊόντων, στη μεταφορά του 

συναλλάγματος καθώς και στα διαθέσιμα κεφάλαια. Το 1950 εξαγοράζεται από το 

Δημόσιο και μετονομάζεται σε Α.Κ.Ε.Ρ. (Ανώνυμος  Κεραμουργική Εταιρεία 

Ρόδου). Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης λειτουργεί έως το 1977. 

Σήμερα οι κτηριακές εγκαταστάσεις κ ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχουν 

καταστραφεί σε μεγάλο ποσοστό. 

 

Εικόνα 22: Φωτογραφία εποχής, πλινθοκεραμοποιείο S.A.I.C.A. 

 Πηγή: Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ΤΕΕ 

                                                             
1 Η Βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου, 2009 
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3.7 Ιταλικά χωριά - Απογραφή 

Όλα τα παραπάνω Ιταλικά χωριά δημιουργήθηκαν με μια σειρά από μέτρα 

που πήραν οι Ιταλοί και οδήγησαν ουσιαστικά στην εξαθλίωση του Δωδεκανησιακού 

πληθυσμού και ειδικότερα των Ροδιτών πολιτών. Τα διατάγματα τα οποία 

περιλάμβαναν τα μέτρα αυτά ήταν:  

1.  Το διάταγμα του 1924 «περί δασών» που έχει τίτλο «Regine Forestale»
1
, 

σύμφωνα με το οποίο απαγορευόταν στους Έλληνες ιδιοκτήτες της γης να σπείρουν ή 

να καλλιεργήσουν σε μέρη που υπήρχε έστω και ένας θάμνος,  

2.  Το διάταγμα του 1928,
2
 σύμφωνα με το οποίο χωράφια και αγροί που έμεναν 

ακαλλιέργητοι για 3 χρόνια περιέρχονταν στο Ιταλικό δημόσιο και παραχωρούνταν 

για καλλιέργεια σε Ιταλούς,  

3.  ο διάταγμα του 1929 «norme per lo accertamento e la conservazione dei diritti 

fondiari nelle isole egee»
3
 δηλαδή «πρότυπο για τη δημιουργία και τη διατήρηση των 

δικαιωμάτων γης στα νησιά του Αιγαίου» με το οποίο απαλλοτριώνονταν τα κτήματα 

που είχαν μείνει στην ιδιοκτησία των Δωδεκανησίων και δίνονταν το δικαίωμα σε 

όποιον Ιταλό ήθελε να κάνει πρότυπη καλλιέργεια να τα καταλάβει.  

 

Η πρώτη απογραφή πληθυσμού
4
 (παράρτημα Φ.Ε.Κ.), μετά την ένωση των 

Δωδεκανήσων με την υπόλοιπη Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε το 1951 και σύμφωνα με 

αυτή τα χωριά που αναφέρθηκαν παραπάνω αριθμούσαν τους εξής μόνιμους 

κατοίκους: 

 1951 2001 

Ελεούσα (Campochiaro)  343 258 

Κολύμπια (San Benedetto)  187 439 

Καλαμώνας (Preverano)  141 0 

Κατταβιά (San Marco  53 56 

  

Συγκριτικός πίνακας με την απογραφή του 1951 και του 2001. 

                                                             
1
 Τσιρπανλής Ζ. , Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα 

2
 Τσιρπανλής Ζ. , Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα 

3
 Τσιρπανλής Ζ. , Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα 

4 Στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία Ρόδου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

 

 

 

 

 

Επίδραση στις κατασκευές 

Β) ΧΙΟΣ 
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Τα μεσαιωνικά χωριά της Χίου 

 

Η Χίος αποτελείται από 66 γραφικά χωριά εκ των οποίων στην βόρεια πλευρά 

του νησιού ξεχωρίζουν τα χωριά Καρδάμυλα, Αμάδες, Βίκι, Καμπιά, Λαγκάδα και 

στην βορειοδυτική περιοχή του νησιού τα χωριά Βολισσός, Άγιο Γάλας, Πιραμά, 

Αγιάσματα, Νενητούρια. Χαρακτηριστικά όλων των παραπάνω αποτελούν οι μικρές 

κοιλάδες και τα ιαματικά τους νερά. Κεντρικά του νησιού εντυπωσιακό είναι το 

χωριό Ανάβατος, χτισμένο πάνω σε μεγάλο λόφο από γρανίτη. 

Στην νότια πλευρά του νησιού βρίσκονται τα " Μεσαιωνικά χωριά " της Χίου 

τα οποία θυμίζουν κάστρα. Χτίστηκαν έτσι ώστε να προστατεύουν τους κατοίκους 

τους από τις επιδρομές των πειρατών της εποχής του Μεσαίωνα και διατηρούν την 

αρχιτεκτονική τους στο πέρασμα των χρόνων. Σε αυτό το κομμάτι του νησιού 

ευδοκιμεί ο σχίνος
1
 ή μαστιχόδενδρο, και είναι ο λόγος για τον οποίο οι μεσαιωνικοί 

οικισμοί περιγράφονται και ως Μαστιχοχώρια. Η ίδρυση των οικισμών αυτών 

χρονολογείται από την Βυζαντινή εποχή, ενώ παρά τις φθορές εξακολουθούν να 

αποτελούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Την περίοδο της Γενουοκρατίας ( 

1346 - 1566 μΧ ) συστηματοποιείται η καλλιέργεια της μαστίχας και αφού 

καταμετρούνται οι μαστιχοφόροι σχίνοι και οι τοποθεσίες τους χτίζονται 22 

καινούργιοι οικισμοί σε σημεία που να μην φαίνονται από την θάλασσα και σε μορφή 

κάστρου
2
. 

Όλα τα χωριά έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά στην συγκρότηση τους. Το 

σχήμα τους είναι τετράπλευρο με τα έξω σπίτια να σχηματίζουν περιμετρικό 

αμυντικό τείχος του χωριού ενώ στις γωνίες του χτίζονται κυλινδρικοί πυργίσκοι.  

Στο κέντρο του χωριού υπήρχε ένας ψηλός ορθογώνιος πύργος και τα σπίτια γύρω 

ακουμπούν το ένα στο άλλο, ενώ οι δρόμοι είναι πολύ στενοί και σε αρκετές 

περιπτώσεις καταλήγει σε αδιέξοδα, ώστε να είναι δυσκολότερη η πρόσβασή των 

εισβολέων και να μην φτάνουν εύκολα στο πύργο. 

 

 

                                                             
1
  Δέντρο που παράγει μαστίχα. 

2  Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. 
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Τα σπίτια παρ όλο που ακολουθούν και αυτά σε γενικές γραμμές τα ίδια 

χαρακτηριστικά διαφέρουν από οικισμό σε οικισμό. Είναι λιθόκτιστα, με ισόγειο και 

όροφο οι χώροι των οποίων καλύπτονται με ημικυλινδρικούς θόλους
1
. Ο χώρος του 

ισογείου χρησιμοποιείται ως αποθήκη και στάβλος, στον όροφο βρίσκονταν τα 

δωμάτια, τα οποία είναι όλα στο ίδιο ύψος ώστε να αποτελούν δρόμο διαφυγής των 

κατοίκων σε περίπτωση εισβολής. 

Απ' όλα τα Μαστιχοχώρια αυτά που διατηρούνται καλύτερα είναι εκείνα που 

υπέστησαν λιγότερη ζημιά στον καταστροφικό σεισμό του 1881, όπως είναι  το 

Πυργί, τα Μεστά, οι Ολύμποι και λιγότερο τα χωριά Καλαμωτή, Αρμόλια, Βέσσα. 

  

                                                             
1  Αναφορά των οποίων γίνεται στο κεφ. 2 
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3.1. Ανάβατος 

 

Εικόνα 1 Χωριό Ανάβατος 
Πηγή: Panoramio 

Δυτικά της Χίου 16 χιλιόμετρα από την πόλη βρίσκεται σε υψόμετρο 450 

μέτρων το χωριό Ανάβατος. Είναι χτισμένο πάνω σε κωνικό βράχο και έχει 

πρόσβαση μόνο από την βόρεια πλευρά. Στο πιο ψηλό σημείο είναι χτισμένο το 

κάστρο του χωριού το οποίο έχει διαφορετικό υψόμετρο εξαιτίας της μορφολογίας 

του εδάφους. Οι κάτοικοι επωφελούνται από την φυσική οχύρωση και για  

βελτιώνουν την άμυνα χτίζοντας κυκλικό τοίχο με τα σπίτια να είναι καλυμμένα το 

ένα από το άλλο, φτιαγμένα σαν φρούρια από μόνα τους με παράθυρα πολεμίστρες, 

θόλους και αψίδες.  

Κτίσμα που ξεχωρίζει είναι το λεγόμενο Τριώροφο πολύ κοντά στην πύλη του 

χωριού. Έχει τρείς ορόφους οι οποίοι είναι αδιαίρετοι στην εξωτερική τους μορφή. 

Στο πρώτο βρίσκεται το ελαιοτριβείο, στον δεύτερο ανατολικά το σχολείο και δυτικά 

μια αρκετά μεγάλη πηγή που θα εξυπηρετούσε σε περίπτωση αποκλεισμού από 

εισβολές. Στον τρίτο όροφο βρίσκεται η εκκλησία η οποία στεγάζεται από κεραμίδια. 

Το χωριό εγκαταλείφθηκε μετά τις σφαγές του 1822 και από τότε είναι ακατοίκητο 

όπως πολλά από τα χωριά της βόρειας Χίου. Κάποια από τα σπίτια έχουν αγοραστεί 

από ξένους ενώ στο χώρο γίνονται παραστάσεις σαν υπαίθριο θέατρο 
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Εικόνα 2 Χωριό Ανάβατος, είσοδος στο κάστρο. 
Πηγή: Panoramio 

 

Εικόνα 3 Χωριό Ανάβατος, εσωτερικό χωριού. 
Πηγή: Panoramio 
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Εικόνα 4 Χωριό Ανάβατος, το Τριώροφο.  
Πηγή: Panoramio 

 

Εικόνα 5 Χωριό Ανάβατος, όψη σπιτιού στην προσπάθεια ανακατασκευής. 
Πηγή: Panoramio 
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Εικόνα 6 Χωριό Ανάβατος, δρομάκι εντός χωριού. 
Πηγή: Panoramio 
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3.2. Αρμόλια 

 

 

Εικόνα 7 Χωριό Αρμόλια 
Πηγή: www.discoverchios.gr 

 

Σε απόσταση 21 χιλιομέτρων με γεωγραφική θέση 26ο 05' 24" γεωγραφικό 

μήκος και 38ο 12' 26" γεωγραφικό πλάτος σε υψόμετρο 70μ από την θάλασσα 

βρίσκεται το χωριό Αρμόλια. Η έκταση την οποία καταλαμβάνει έχει σχήμα 

ελλειψοειδούς και οριοθετείται από τα γύρω βουνά που σχηματίζουν την κοιλάδα 

στην οποία είναι κτισμένο. Το χωριό πιθανολογείται ότι κατοικήθηκε την προ - 

χριστιανική εποχή πράγμα που βεβαιώνουν τα αγγειοπλαστικά κατασκευάσματα που 

χρησιμοποιούσαν για οικιακές χρήσεις. Αποτελεί ένα από τα μεσαιωνικά χωριά που 

έχει ξαναχτιστεί, ενώ στα δυτικά του στο λόφο πάνω βρίσκεται το κάστρο των 

Απολίχνων, το οποίο χτίζεται το 1440 και αποτελεί το διοικητικό αρχοντικό των 

Μαστιχοχωρίων την εποχή των Γενουατών. Έχει σχήμα τραπεζοειδές με διπλά τείχοι 

διαθέτει αμυντικούς πύργους και βρίσκεται σε οπτική επαφή με τις βίγλες που 

βρίσκονται κοντά στις ακτές στο νότιο και στο δυτικό τμήμα. 
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Κύρια ασχολία των κατοίκων αποτελούσε η καλλιέργεια της γης και κυρίως 

του μαστιχοφόρου σχίνου αλλά και η αγγειοπλαστική, απασχόληση που εξακολουθεί 

να ισχύει και στις μέρες μας. Πρώτη αναφορά για τον πληθυσμό του χωριού γίνεται 

το 1656 από Γάλλο περιηγητή
1
 ο οποίος αναφέρει ότι τα Αρμόλια είχαν 500 

κατοίκους. 

Στην  απογραφή του 1831 ο πληθυσμός φθάνει τους 520 κατοίκους ενώ 

φαίνεται να μην επηρεάζεται πολύ από την σφαγή της Χίου, που αποτέλεσε το λόγο 

φυγής  πολλών κατοίκων της πόλης προς τις ασφαλείς περιοχές του νησιού. Το 1940 

στην απογραφή το χωριό έχει 700 κατοίκους, στο σχολείο φοιτούν 130 παιδιά. Το 

σχολείο το 2000 μετατρέπεται σε πυροσβεστικό σταθμό καθώς ο αριθμός των 

μαθητών περιορίζεται στους 5 και οι κάτοικοι στους 600. Σήμερα οι λίγοι κάτοικοι 

250 σε αριθμό
2
 και αυτοί μεσήλικες δεν μπορούν να δώσουν την ζωντάνια που είχε το 

χωριό. 

 

 

Εικόνα 8 Κάστρο Απολίχνων, χωριό Αρμόλια. 
Πηγή: www.discoverchios.gr 

                                                             
1
  Φύλλα & Γιακουμής, 2008  

2 Βάση απογραφής 2001 
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Εικόνα 9 Κάστρο Απολίχνων, χωριό Αρμόλια. 
Πηγή: www.discoverchios.gr 

 

Εικόνα 10 Χωριό Αρμόλια, καμάρες στο εσωτερικό του, 
Πηγή: Φύλλα & Γιακουμής, 2008 

http://www.discoverchios.gr/


Χρήσεις γης - Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

  157 

 

Εικόνα 11 Χωριό Αρμόλια, καμάρες στο εσωτερικό του, 
Πηγή: Φύλλα & Γιακουμής, 2008 
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3.3. Μεστά 

 

 

Εικόνα 12 Χωριό Μεστά. 
Πηγή: www.gummastic.gr 

 

Είναι από τα πιο απομακρυσμένα μεσαιωνικά χωριά αλλά και το πιο 

καλοδιατηρημένο, έχοντας μέχρι και σήμερα την μορφή του κάστρου με μοναδική 

αρχιτεκτονική. Χτίζεται τα πρώτα χρόνια της Γενουοκρατίας βασικός λόγος για την  

διατήρησή του αποτελεί το γεγονόςότι άντεξε τον καταστροφικό σεισμό του 1881 και 

οφείλεται στο βραχώδες υπέδαφος πάνω στο οποίο έχει χτιστεί καθώς και στην 

συνοχή των κτισμάτων του. Το καστροχώρι των Μεστών διαθέτει όπως και οι άλλοι 

οικισμοί της περιοχής τις βίγλες
1
 κοντά στα παράλια ενώ είναι το δεύτερο λιμάνι του 

νησιού.  

  

                                                             
1  Πύργος από τον οποίο παρακολουθούσαν το πέλαγος και ειδοποιούσαν για πιθανούς εχθρούς.   

http://www.gummastic.gr/
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Μέσα στο χωριό-κάστρο και στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται 37 εκκλησίες 

με πιο μεγάλη την κεντρική του χωριού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Οι εξωτερικοί 

τοίχοι των ακραίων σπιτιών αποτελούν και εδώ τα τείχη του κάστρου το οποίο έχει 

πεντάπλευρο σχήμα, έχοντας μία μόνο είσοδο που διατηρείται μέχρι σήμερα και 

απέναντί της βρίσκεται κυλινδρικό κτίσμα που αποτελεί πύργο του χωριού. Όλο το 

χωριό είναι κτισμένο σαν λαβύρινθος ώστε να δυσκολεύονται εισβολείς να φτάσουν 

στο κέντρο του. 

Οι δρόμοι είναι λιθόστρωτοι με κανάλι στο μέσο για να οδηγούνται τα νερά 

έξω από το χωριό, ενώ το μέγεθός τους σε πλάτος και σε ύψος,  στις καμάρες δεν 

ξεπερνά το μέγεθος ενός φορτωμένου ζώου.  

Οι κατοικίες είναι διώροφες θολοσκεπείς, το ισόγειο χρησιμοποιείται ως 

αποθήκη και στάβλος και μέσω εσωτερικής σκάλας συνδέεται με τους επάνω χώρους 

των δωματίων. Οι ταράτσες των σπιτιών είναι περίπου στο ίδιο ύψος, 

χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι και είναι η καλύτερη διέξοδος σε περίπτωση 

εισβολής καθώς επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Το 1970 πολλοί από τους δρόμους 

ξηλώνονται για την δημιουργία αποχετευτικού συστήματος και κατασκευάζονται στα 

παλιά πρότυπα, ενώ σε πολλές από τις οικίες των άκρων του χωριού ανοίγονται 

παράθυρα και πόρτες για την καλύτερη διαβίωση των κατοίκων. 

Το χωριό αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, χωρίς ελεύθερους χώρους 

αποτελεσματικό σαν οχυρό, το οποίο οι κάτοικοι μπορούσαν να υπερασπιστούν. 

Σήμερα στα Μεστά κατοικούν 565 κάτοικοι
1
 οι οποίοι έχουν σαν κύρια απασχόληση 

τους την παραγωγή της μαστίχας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Βάση απογραφής 2001 
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Εικόνα 13 Χωριό Μεστά, πύλη εισόδου. 
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Εικόνα 14 Χωριό Μεστά,  
μέρος από το εξωτερικό σπιτιού που αποτελεί και τοίχος του κάστρου, πολεμίστρες του κάστρου. 

Πηγή: Φύλλα & Γιακουμής, 2008 
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Εικόνα 15 Χωριό Μεστά,  
περιφερειακός δρόμος με τα ακραία σπίτια, εσωτερικός δρόμος με εμφανή την ένωση των ταρατσών. 

Πηγή: Φύλλα & Γιακουμής, 2008 
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3.4. Ολύμποι 

 

 

Εικόνα 16 Χωριό Ολύμποι 
Πηγή: www.gummastic.gr 

 

Νοτιοδυτικά της Χίου και σε απόσταση 32 χιλιομέτρων από την πόλη 

βρίσκεται μέσα σε κοιλάδα το χωριό Ολύμποι, άλλο ένα από τα Μαστιχοχώρια που 

έχει την μορφή κάστρου φρουρίου σε υψόμετρο 120 μέτρων. Η έκταση της αγροτικής 

περιφέρειας του είναι 13.000 στρέμματα από τα οποία τα 4.200 είναι καλλιεργήσιμα. 

Ιδρύεται τον 13ο αιώνα με την συνένωση πολλών μικρών χωριών για προστασία από 

την εισβολή πειρατών και για την καλύτερη εκμετάλλευση της παραγωγής της 

μαστίχας. 

Το χωριό διαθέτει μόνο μία πόρτα εισόδου και εξόδου, τα περιμετρικά σπίτια 

δεν έχουν καθόλου ανοίγματα προς τα έξω, έτσι αν κανείς κοιτάξει το χωριό από 

μακριά γίνεται αντιληπτή η αίσθηση του κάστρου. Μετά το 1821 ανοίχθηκαν άλλες 

δυο πόρτες για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Και εδώ στο κέντρο του χωριού 

δεσπόζει ο πύργος ύψους 20 μέτρων που έχουν και το ρόλο καταφύγιου σε 

ενδεχόμενες επιθέσεις. 
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Οι δρόμοι στενοί και λιθόστρωτοι συνδέονται με την πλατεία ενώ η δομή των σπιτιών 

πείθει ότι τα χωριά κάστρα έχουν ως βάση σταθερό σχέδιο κατασκευής. Σήμερα οι 

310
1
 μόνιμοι κάτοικοι του ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή μαστίχας και 

κρασιού. 

 

Εικόνα 17 Χωριό Ολύμποι, εσωτερικός δρόμος με την καμάρα. 
Πηγή: www.discoverchios.gr 

 

Εικόνα 18 Χωριό Ολύμποι, η παλιά είσοδος διατηρείται η σιδερένια πόρτα. 

 

                                                             
1  Βάση απογραφής του 2001 
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Εικόνα 19 Χωριό Ολύμποι, παραδοσιακός οικισμός, 
Πηγή: www.gummastic.gr 
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Εικόνα 20 Χωριό Ολύμποι, ο πύργος στο κέντρο του χωριού. 
Πηγή: www.gummastic.gr 

 

 

Εικόνα 21 Χωριό Ολύμποι, παραδοσιακό σπίτι. 
Πηγή: www.gummastic.gr 
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3.5. Πυργί 

 

Εικόνα 22 Χωριό Πυργί  
Πηγή: www.gummastic.gr 

Νότια της Χίου σε απόσταση 25 χιλιομέτρων βρίσκεται το μεσαιωνικό χωριό 

Πυργί. Ξεχωρίζει κανείς στο κέντρο του χωριού το πύργο και το μεγάλο καμπαναριό 

του. Είναι το μεγαλύτερο από τα Μαστιχοχώρια σε υψόμετρο 110 μέτρων με έκταση 

60 τετρ. χιλιομέτρων. 

Δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία πότε πρωτοκατοικείται, όμως πηγές
1
 

βεβαιώνουν την ύπαρξή του την εποχή των Γενουατών 1346 - 1566. Αναφέρεται ως 

κάστρο της εποχής εκείνης και η παράδοση λέει ότι  οι κάτοικοι  της γύρω περιοχής 

(περίπου 760 οικογένειες) μαζεύονται και για λόγους ασφαλείας χτίζουν το σημερινό 

χωριό.  

Ο οικισμός είναι αθέατος και αποτελεί μεσαιωνικό φρούριο. Το σχήμα του 

είναι κλειστό τετράπλευρο με πολύ πυκνό πολεοδομικό ιστό. Σήμερα το τείχος δεν 

υπάρχει και το σχήμα του δεν είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτο. Στο κέντρο του χωριού 

βρίσκεται ο τετράγωνος πύργος ο οποίος περιβάλλεται από δρόμους.  

                                                             
1 Φύλλα & Γιακουμής, 2008 
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Οι οικίες σχηματίζουν μαζί με τους δρόμους γύρω από τον πύργο ένα είδος 

δακτυλίου, μέχρι και τις εξωτερικές οικίες που αποτελούν τα περιμετρικά τείχη του 

φρουρίου. Διαθέτει δυο εισόδους με σιδερένιες πόρτες που κλείνουν για να αμυνθούν 

οι κάτοικοι ενώ οι δρόμοι που ξεκινούν από τις εισόδους, καταλήγουν στον δακτύλιο 

γύρω από τον πύργο. 

Όπως και στα Μεστά έτσι και εδώ ο δρόμοι είναι λιθόστρωτοι με αυλάκι στην 

μέση ώστε να απορρέουν τα όμβρια εκτός του χωριό και τα σπίτια ακολουθούν τους 

ίδιους κανόνες κατανομής των χώρων. Η  διακόσμηση των κατοικιών αποτελεί 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους. Το εξωτερικό στρώμα του επιχρίσματος στα κτίσματα 

είναι λευκό και στην συνέχεια ξύνεται σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα. Έτσι είναι 

διακοσμημένη μέχρι και η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων με τοιχογραφίες του 

12ου αιώνα. Σήμερα το χωριό κατοικείται από 260 μόνιμους κατοίκους
1
 οι οποίοι 

κύρια ασχολία έχουν την παραγωγή μαστίχας. 

 

Εικόνα 23 Χωριό Πυργί, αεροφωτογραφία του 1934 
Πηγή: Φύλλα & Γιακουμής, 2008 

                                                             
1 βάση απογραφής 2001 
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Εικόνα 24 Χωριό Πυργί, Εκκλησία. 
Πηγή: www.discoverchios.gr 

 

Εικόνα 25 Χωριό Πυργί, όψη οικίας. 
Πηγή: www.discoverchios.gr 
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Εικόνα 26 Χωριό Πυργί, όψη οικίας. 
Πηγή: www.discoverchios.gr 

 

Εικόνα 27 Χωριό Πυργί, εσωτερικός δρόμος με τις καμάρες. 
Πηγή: www.discoverchios.gr 
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Κεφάλαιο 4
ο
: 

 

 

 

 

 

Α) Καταγραφή κτιρίων αξιόλογης 

αρχιτεκτονικής 

 Ιταλικής περιόδου 
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4.1 Μανδράκι (κέντρο πόλης Ρόδου) (Foro Italico) 

1. Νομαρχιακό Μέγαρο 

Θέση: Πλατεία Ελευθερίας (Μανδράκι) 

 Παλαιά Χρήση: Κυβερνείο Ιταλών 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ 

.Α.. ΔΙΛΑΠ/Γ/2397/42463/1-09-92, 

(Φ.Ε.Κ. 583/Β/25-9-92) ,  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Η κατασκευή του κτιρίου ανατέθηκε από τον κυβερνήτη Mario Lago στον 

αρχιτέκτονα Florestano Di Fausto το 1925. Η έδρα του κυβερνείου πριν την ανάθεση 

του έργου, είναι το κτίριο της Τούρκικης Νομαρχίας (Konak – μετέπειτα ταχυδρομείο 

των Ιταλών). Ο αρχιτέκτονας παρουσιάζει σχέδιο για ένα τριώροφο επιβλητικό 

κτίριο, ενώ αργότερα περιορίζεται στους δύο ορόφους. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους 

γίνεται η τελετή θεμελίωσης του πρώτου λίθου, από τον ίδιο τον κυβερνήτη. Το 

κτίριο ολοκληρώνεται το 1927. 

Το κτίριο φιλοξενεί στοά που περιτρέχει το ισόγειο ενώ ο υπόλοιπος χώρος 

καλύπτεται από διάδρομο με χώρους γραφείων. Υπάρχουν δύο κλίμακες ανόδου στον 

όροφο, μία εσωτερική στη βόρεια πλευρά του κτιρίου και μία υπαίθρια στη νότια 

πλευρά με την οποία επιτυγχάνεται άμεση πρόσβαση στον κεντρικό τετράγωνο χώρο 

του ορόφου, όπου βρίσκεται το γραφείο του Κυβερνήτη και η αίθουσα τελετών. Στον 

όροφο, ακόμα και πάνω από τη στοά του ισογείου ακολουθείται η ίδια διάταξη 

διαδρόμου με χώρους γραφείων εκατέρωθεν. 

 Η κατασκευή αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εκλεκτικιστικής 

αρχιτεκτονικής. Στην ανατολική πλευρά η στοά καλύπτεται από καμάρες που 

παραπέμπουν σε μορφές του Βενετικού στυλ. Στη βόρεια και δυτική πλευρά 

υπάρχουν σαφείς αναφορές στην ιπποτική αρχιτεκτονική με οξυκόρυφες αψίδες
 
κατά 

το γοτθικό πρότυπο στην στοά του ισογείου και με δίλοβα και τρίλοβα ανοίγματα 

στον όροφο. 
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Η μορφολογία αυτή, χαρακτηριστική της δημιουργίας μιας αισθητικής 

συνέχειας με την ιστορική αρχιτεκτονική των ιπποτών, τους οποίους οι Ιταλοί 

κατακτητές θεωρούσαν ένδοξους προγόνους, αποτρέπει οποιεσδήποτε μετατροπές 

από την κυβέρνηση De Vecchi. Τέλος οι όποιες προτάσεις που υπήρξαν (1937, 1941) 

για επέκταση τρίτου ορόφου δεν εκτελέστηκαν λόγω πολέμου.  

 

 

Σχέδιο 1: Πρόταση βόρειας όψης α’, Νομαρχιακό Μέγαρο 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



  174 

 

Σχέδιο 2: Πρόταση βόρειας όψης β’, Νομαρχιακό Μέγαρο 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Σχέδιο 3: Ανατολική όψη, Νομαρχιακό Μέγαρο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Εικόνα 1: Ανατολική όψη  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχέδιο 4: Δυτική όψη, Νομαρχιακό Μέγαρο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Σχέδιο 5: Κάτοψη ισογείου, Νομαρχιακό Μέγαρο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Εικόνα 2: Δυτική όψη, Νομαρχιακό Μέγαρο 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 3: Βόρεια όψη, Νομαρχιακό Μέγαρο 18  

Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 
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Εικόνα 4: Καμάρες ισογείου, Νομαρχιακό Μέγαρο  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο
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Εικόνα 5: Λεπτομέρειες ορόφου ανατολικής όψης, Νομαρχιακό Μέγαρο  

Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 
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2. Αρχιεπισκοπή 

Θέση: Λεωφόρος 7
ης

 Μαρτίου (Μανδράκι) 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

(Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-01-87)  

 Ο αρχιτέκτονας  Di Fausto το 1924 – 1925 αναλαμβάνει την κατασκευή του 

καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωάννη (σημερινή ονομασία εκκλησίας  Ευαγγελισμός 

της Θεοτόκου) και μαζί μ’ αυτόν ενός κτιρίου για τις ανάγκες της εκκλησίας, 

ανάμεσα σ’ αυτή και το Μέγαρο του Κυβερνείου. 

 

 

Εικόνα 6: Είσοδος (φωτογραφία εποχής) με αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, Αρχιεπισκοπή  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 
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Η όψη του κτιρίου στη λεωφόρο του Foro Italico (σημερινή Λεωφόρος 7ης 

Μαρτίου) χρησιμοποιεί στοιχεία γοτθικής αρχιτεκτονικής, με δίλοβα και τρίλοβα 

παράθυρα στον όροφο, ίδια δηλαδή με την αντίστοιχη όψη του Κυβερνείου, όπως και 

στην ανατολική όψη που φέρει μεγάλα διαδοχικά ανοίγματα με καμάρες. Οι δύο 

όγκοι του κτιρίου στεγάζονται με τετράριχτες στέγες, κάτι που αποδίδεται στην 

προσπάθεια μορφολογικής ενοποίησης με την παρακείμενη εκκλησία. 

 

Σχέδιο 6: Δυτική όψη, Αρχιεπισκοπή 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947

 

Εικόνα 7: Δυτική όψη, Αρχιεπισκοπή  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Σχέδιο 7: Ανατολική όψη, Αρχιεπισκοπή, Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Εικόνα 8: Ανατολική όψη, Αρχιεπισκοπή  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 
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3. Δημαρχείο  

 

Θέση: Πλατεία Ελευθερίας.  

Παλαιά χρήση:  Palazzo Littorio 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.  Γ. 80837/5125/2-12-86,  

(Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Η μελέτη για την ανέγερση του Palazzo Littorio γίνεται το 1937 από τον 

Bernabiti  και ολοκληρώνεται το 1938. Η εξωτερική όψη του κτιρίου, είναι αυτή που 

ήθελε να επιβάλει στην πόλη ο κυβερνήτης De Vecchi, δηλαδή την φασιστική 

αρχιτεκτονική. Χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής αυτής είναι η συμμετρία του 

όγκου του κτιρίου, οι καθαρές γραμμές των ανοιγμάτων καθ’ ύψος, η προεξοχή του 

κεντρικού όγκου της εισόδου και τέλος η χαρακτηριστική χρήση της ισόδομης 

τοιχοποιίας στην όψη του. 

 

Σχέδιο 8: Τοπογραφικό πλατείας Αυτοκρατορίας με χωροθετημένα τα κτίρια του Δημαρχείου στο κέντρο, 
δεξιά το θέατρο Puuccini και αριστερά το Αρχηγείο του Στρατού  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 
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Η θέση που βρίσκεται το σημερινό δημαρχείο δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού 

οι Ιταλοί στην πλατεία Αυτοκρατορίας (όπως λεγόταν) θέλουν να επιδείξουν ένα 

τυπικό δείγμα διάταξης της κεντρικής πλατείας των νέων πόλεων της Φασιστικής 

Ιταλίας. Την ίδια τοποθεσία βρίσκονται επίσης τα κτίρια του Αρχηγείου του Στρατού, 

το θέατρο Puccini (αναφέρονται παρακάτω), και το Κυβερνείο, ανάγοντας τη 

Λεωφόρο που περνάει μπροστά από αυτά τη σημαντικότερη της πόλης μέχρι και 

σήμερα. 

 

Σχέδιο 9: Κάτοψη Ισογείου, Δημαρχείο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Σχέδιο 10: Νότια όψη, Δημαρχείο  
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Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Σχέδιο 11: Κάτοψη Ορόφου, Δημαρχείο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Σχέδιο 12: Βόρεια όψη, Δημαρχείο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 
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Εικόνα 9: Ανατολική όψη (πρόσοψη), Δημαρχείο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 
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4. Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου  

Θέση: Πλατεία Ελευθερίας  

Παλαιά χρήση: Αρχηγείο του Στρατού 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. :Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  Γ. 80837/5125/2-12-86, (Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-

1-87) 

 Τα κτίριο αυτό κατασκευάζεται το 1939, από τις τεχνικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου πολέμου για να στεγάσει το Αρχηγείο του Στρατού, στη νότια πλευρά 

της πλατείας της Αυτοκρατορίας. Το κτίριο αυτό ακολουθεί την ίδια άποψη 

φασιστικής αρχιτεκτονικής (όπως το δημαρχείο παραπάνω) δηλαδή στιβαρή μορφή 

και ισόδομη τοιχοποιία στις όψεις. Το Αρχηγείο του Στρατού η κάτοψη του κτιρίου 

έχει διάταξη σε σχήμα Π με αυλή ανάμεσα στις δύο παράλληλες πλευρές έχει 

εσωτερικό διάδρομο και κλίμακες ανόδου στην πλευρά της αυλής και χώρους 

γραφείων στις εξωτερικές πλευρές. Εκτείνεται σε τρείς ορόφους και ημιυπόγειο με 

χαρακτηριστικά σημεία τους κυλινδρικούς όγκους στις γωνίες και τη συμμετρική όψη 

με τονισμένη την κεντρική είσοδο που βρίσκεται στην πλευρά της πλατείας.  

 

Σχέδιο 13: Κάτοψη Ισογείου, Αστυνομία  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 
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Σχέδιο 14: Βόρεια όψη (πρόσοψη), Αστυνομία  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Εικόνα 10: Νοτιοανατολική όψη, Αστυνομία  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 
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5. Εθνικό Θέατρο 

Θέση: Πλατεία Ελευθερίας 

Παλαιά χρήση: Θέατρο Puccini 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.Α.ΔΙΛΑΠ/Γ/1187/27652//20-6-88 

(Φ.Ε.Κ. 587/Β/24-8-88) 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  Γ. 80837/5125/2-12-86, (Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Μέχρι το 1927 στην πόλη της Ρόδου, δεν υπάρχει θέατρο συγκεκριμένων 

προδιαγραφών παρά μόνο δύο μικρά, σχεδόν ανάξια λόγου (ένα καθολικό και ένα 

ανοιχτό). Την ίδια χρονιά ο τότε Κυβερνήτης Mario Lago αναθέτει στον Di Fausto 

μία μελέτη για ένα θέατρο με όνομα «Apollo», ωστόσο αυτή δεν εγκρίνεται λόγω 

μεγάλου κόστους. Έτσι το 1934 ο Armando Bernabiti συντάσσει μία μελέτη για 

κλειστό θέατρο, το οποίο ονομάζεται Puccini, και κατασκευάζεται απέναντι από το 

Κυβερνείο. Το κτίσμα αποτελεί τυπικό δείγμα του μοντέρνου κινήματος της εποχής 

του μεσοπολέμου, με επάλληλους καμπύλους όγκους, ανοίγματα παραθύρων στις 

γωνίες και στρογγυλούς φεγγίτες στις όψεις. Ωστόσο δεν ξεφεύγει από την 

ορθολογιστική αρχιτεκτονική του φασισμού με τον επιβλητικό χώρο εισόδου,  

χωρισμένο σε τρία μέρη με κυλινδρικούς κίονες. 

 

Εικόνα 11: Βόρεια όψη, Εθνικό Θέατρο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 
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Σχέδιο 15: Κάτοψη, Εθνικό Θέατρο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

  190 

 

Εικόνα 12: Νότια όψη, Εθνικό Θέατρο  

Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 

 

Εικόνα 13: Ανατολική όψη (πρόσοψη), Εθνικό Θέατρο, Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 
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6. Ταχυδρομείο 

Θέση: Λεωφόρος 7
ης

 Μαρτίου 

Παλαιά χρήση: Μέγαρο Ταχυδρομείου και Τηλεγραφείου. 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ.: Υ.Α.ΔΙΛΑΠ/Γ/3133/14044/1-4-87, 

(Φ.Ε.Κ.218/Β/29-4-86)  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  Γ. 80837/5125/2-12-1986  

(Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-1987) 

 Το κτίριο του ταχυδρομείου αποτελεί επί Τουρκοκρατίας, την έδρα της 

Νομαρχίας (Konak). Από το 1912 και για δεκαπέντε χρόνια είναι η έδρα του 

Κυβερνήτη των νησιών, όταν όμως χτίζεται το Κυβερνείο και μένει άδειο το κτίριο ο 

τότε Κυβερνήτης Mario Lago αποφασίζει να στεγάσει εκεί το Ταχυδρομείο και τη 

Διεύθυνση Δημοσίων Έργων. Η μελέτη γίνεται από τον Florestano Di Fausto και 

ολοκληρώθηκε το 1928. 

 Η αρχιτεκτονική που ακολουθεί είναι εκλεκτικιστική με στοιχεία από την 

Ιταλική αναγέννηση όπως φαίνεται από τις αετωματικές κορνίζες των ανοιγμάτων 

του ισογείου, τις επιτοίχιες παραστάδες που φτάνουν με κιονόκρανα ως το στηθαίο 

του δώματος και τις ασπίδες με ανάγλυφα πάνω από τα ανοίγματα του ορόφου. 

 

 

Εικόνα 14: Λεπτομέρειες πρόσοψης, Ταχυδρομείο  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικόνα 15: Φωτογραφία εποχή από το προϋφιστάμενο κτίριο (πριν το 1912), Ταχυδρομείο, Πηγή: Ρόδος: Η 
πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

Σχέδιο 16: Κάτοψη, Ταχυδρομείο 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 16: Ανατολική όψη (πρόσοψη)  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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7. Κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου 

Θέση: Λεωφόρος 7
ης

 Μαρτίου 

Παλαιά χρήση: Λέσχη του Φασισμού (Casa del Fascio) 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ.: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-1986 

(Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-1987) 

 Το 1925 ο Mario Lago αναθέτει στον Di Fausto την κατασκευή ενός νέου 

κτιρίου δίπλα από το Ταχυδρομείο που γίνεται η Λέσχη του Φασισμού. Η μελέτη 

πραγματοποιείται από τον ίδιο αλλά ολοκληρώνεται το 1927 από τον Petracco. Η 

κατασκευή περιλαμβάνει τρείς ορόφους και λόγω της γειτνίασης με το Ταχυδρομείο 

συνδέεται με στοά από καμάρες στο ισόγειο. Η όψη έχει μεγάλα ορθογώνια 

ανοίγματα και αετωματικές απολήξεις στο στηθαίο του δώματος. 

 Όπως αναφέρεται και σε προηγούμενο κεφάλαιο αυτό το κτίριο έχει δύο 

φάσεις, α’ και β’. Σαν δεύτερη φάση θεωρείται η μετατροπή που υπέστη τη δεκαετία 

του 1930 κατά τη διάρκεια της Κυβέρνησης De Vecchi. Οι αλλαγές που 

πραγματοποιούνται τότε, αφορούν μόνο την όψη η οποία παίρνει τη μορφή ισόδομης 

τοιχοποιίας, όπως τα γειτονικά κτίρια. 

 

Εικόνα 17: Φωτογραφία εποχής πρόσοψη, Λιμεναρχείο. Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 18: Πρόσοψη (β’ φάση), Λιμεναρχείο 

 Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα
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8. Δικαστικό Μέγαρο 

Θέση: Λεωφόρος 7
ης

 Μαρτίου 

Παλαιά χρήση: Σχολείο, Δικαστικό Μέγαρο, Γραφείο οικονομικών, Βιβλιοθήκη των 

Λουλουδιών 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  Γ. 80837/5125/2-12-86,  

(Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Το κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου πριν το 1923 λειτουργεί  ως σχολείο,  

μέχρι που ο Mario Lago αναθέτει στον Di Fausto να το μετατρέψει σε Δικαστήριο. 

Λόγω της μεγάλης και κυρίως τριγωνικής κάτοψης χρησιμοποιήθηκαν και οι τρείς 

όψεις του για διαφορετικό σκοπό.  

  Την ανατολική πλευρά (τριγωνική) καταλαμβάνει τότε το Δικαστικό Μέγαρο. 

Στην Βόρεια πλευρά κατασκευάζεται, πάλι από τον Di Fausto το 1926, το «Ca’ San 

Giorgio» ως γραφείο οικονομικών ή έδρα διοίκησης των Θερμών της Καλλιθέας, ενώ 

στη νότια πλευρά προστίθεται το 1930 από τον Petracco μια νέα αίθουσα 

δικαστηρίου. Στην Τρίτη γωνία, όπυ αρχικά ο Di Fausto το 1926 κατασκευάζει την 

στέγη Κυνηγετικής Λέσχης δημιουργείται το 1931 η βιβλιοθήκη των Λουλούδιών 

από τον Petzacco. 

Στην Α’ φάση, η όψη του κτιρίου, χαρακτηρίζεται από λίθινη πύλη εισόδου σε 

όλο το ύψος του και επίστεψη από συνεχές στηθαίο με λατινικές επιγραφές, κατά τα 

Ρωμαϊκά αναγεννησιακά πρότυπα. Όπως και σε όλα τα προϋφιστάμενα κτίρια της 

Λεωφόρου της 7
ης

 Μαρτίου, το 1936 ο Κυβερνήτης De Vecchi προβαίνει σε 

δραστικές μετατροπές του κτιρίου, με προσθήκη νέας αίθουσας στο κεντρικό κτίριο 

και νέα στατική μελέτη (κατασκευή το 1939). Η λίθινη πύλη εισόδου αντικαθίσταται 

από μεγαλειώδη κλίμακα πρόσβασης και θύρα εισόδου πλαισιωμένη από ημικυκλικές 

επιτοίχιες παραστάδες ως το ύψος του στηθαίου, το οποίο διατηρείται χωρίς τις 

λατινικές επιγραφές. Η δυτική και η ανατολική όψη και των τριών κτιρίων επενδύεται 

με το νέο επίχρισμα από finta pietra, σε αναπαράσταση ισόδομης πέτρινης 

τοιχοποιίας, κατά τα ιπποτικά πρότυπα. 
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Σχέδιο 17: Νότια όψη Βιβλιοθήκη των Λουλουδιών, Δικαστικό Μέγαρο 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

 

Σχέδιο 18: Κάτοψη ισογείου του συγκροτήματος του Δικαστικού μεγάρου 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχέδιο 19: Ανατολική όψη (πρόσοψη) της νότιας αίθουσας δικαστηρίου, Δικαστικό Μέγαρο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 19: Φωτογραφία εποχής από την είσοδο της βιβλιοθήκης, Νοτιοδυτικά, Δικαστικό Μέγαρο 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Εικόνα 20: Ανατολική όψη (πρόσοψη), Δικαστικό Μέγαρο 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 21: Ανατολική όψη (Α’ οικοδομική φάση),  

Δικαστικό Μέγαρο Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

 

Εικόνα 22: Όψη από Νοτιοανατολικά (Α’ οικοδομική φάση), Δικαστικό Μέγαρο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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9. Τράπεζα της Ελλάδος 

Θέση: Λεωφόρος 7
ης 

Μαρτίου 

Παλαιά χρήση: Τράπεζα της Ιταλίας 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ.: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  Γ. 80837/5125/2-12-86  

(Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Έως το 1926 η Τράπεζα της Ιταλίας στεγάζεται στο ισόγειο του Κυβερνείου, 

έτσι το 1927 ανατίθεται στον Di Fausto η μελέτη για ένα νέο κτίριο στο Foro Italico. 

Η νέα Τράπεζα της Ιταλίας ήταν έτοιμη το 1930 μετά από την μελέτη του μηχανικού 

Accolti. 

 Το κτίριο χαρακτηρίζεται από εκλεκτικιστικές μορφές αρχιτεκτονικής, με 

συμμετρικά διατεταγμένα ανοίγματα ισογείου και ορόφου με διακοσμητικές κορνίζες 

από finta pietra, διώροφο προεξέχοντα όγκο που περιλαμβάνει τις τρείς καμάρες 

εισόδου και συνεχές γείσο. Το κτίριο δεν υπέστη μετέπειτα μετατροπές.  

 

Σχέδιο 20: Κάτοψη ισογείου, Τράπεζα της Ελλάδος  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχέδιο 21: Κάτοψη ορόφου, Τράπεζα της Ελλάδος  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Εικόνα 23: Φωτογραφία εποχής Ανατολική όψη (πρόσοψη), Τράπεζα της Ελλάδος  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 24: Ανατολική όψη (πρόσοψη), Τράπεζα της Ελλάδος 

Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνη



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

 
 204 

 

10. Ακταίον 

Θέση:  Λεωφόρος 7
ης

 Μαρτίου 

Παλαιά χρήση: Ιταλική Λέσχη (Circolo Italia) 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ.: Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/3136/10627/11-3-87  

(Φ.Ε.Κ.190/Β/9-4-87) 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  Γ. 80837/5125/2-12-86 (Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Το προϋφιστάμενο κτίριο στη θέση αυτή αποτέλεσε στέγη της τούρκικης 

λέσχης «Ένωση και Πρόοδος» και στρατιωτική λέσχη των Ιταλών αξιωματούχων ως 

το 1924, όταν ο Mario Lago αναθέτει στον Di Fausto την μετατροπή του σε έδρα της 

λέσχης των Ιταλών κατοίκων της Ρόδου. Ο Di Fausto διατηρεί τους όγκους του 

ισογείου, προσθέτοντας στεγασμένη στοά από οξυκόρυφες αψίδες στην ανατολική 

πρόσοψη προς το Foro Italico. Διατηρεί ακόμα τον κυλινδρικό πύργο με νέα 

επίστεψη ενώ μετατρέπει τα νεοκλασικά στοιχεία της όψης σε ανοίγματα με 

ανατολίτικες μορφές. Το 1930 δημιουργείται μία νέα αίθουσα από τον Rodolfo 

Petracco ενώ το 1935 γίνεται επέκταση και τροποποίηση των όψεων από τον De 

Vicchi, ίσως πάνω σε μελέτη του Armando Bernabiti. Εξαφανίζονται τα ανατολίτικα 

στοιχεία της α’ φάσης, ο κυλινδρικός πύργος γίνεται τετράγωνος χωρίς θόλο και το 

κτίριο επενδύεται με επίχρισμα σε μορφή ισόδομης τοιχοποιίας. Σήμερα, λειτουργεί 

ως καφετέρια, την κυριότητα της οποίας έχει ο δήμος Ρόδου. 

 

Εικόνα 25: Φωτογραφία εποχής Ανατολική όψη – πρόσοψη Α’ οικοδομική φάση , Ακταίον. Πηγή: Ρόδος: Η 
πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 26: Φωτογραφία εποχής Ανατολική όψη – πρόσοψη Β’ οικοδομική φάση , Ακταίον  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Σχέδιο 22: Κάτοψη ισογείου, Ακταίον  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Σχέδιο 23: Κάτοψη ορόφου, Ακταίον, Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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11. Η Νέα Αγορά – Ιχθυαγορά 

Παλαιά χρήση: Αγορά 

Θέση: Λεωφόρος 7
ης

 Μαρτίου 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/1298/20685/14-5-85 

(Φ.Ε.Κ. 340/Β/31-5-85) 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86 (Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 

Σχέδιο 24: Κάτοψη Ισογείου, Νέα Αγορά  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 Ο Florestano Di Fausto δημιουργεί τα πρώτα σχέδια για τη Νέα Αγορά το 

1924 στη Ρώμη. Το έργο ξεκινά το 1925 και ολοκληρώνεται μετά από ένα χρόνο. Το 

κτίριο έχει οκταγωνική κάτοψη και αποτελείται από ισόγεια καταστήματα, εκτός της 

ανατολικής πλευράς του, προς τη λεωφόρο του Foro Italico όπου εκτείνεται σε 

όροφο. Το συγκρότημα περιλαμβάνει το εξαγωνικό κτίσμα της Ιχθυαγοράς, με 

ανατολίτικα στοιχεία στους κίονες της στοάς και τα φινιστρίνια του τρούλου, στη 

συμβολή των αξόνων της κύριας πύλης και της βορειοανατολικής πύλης του 

συγκροτήματος. 
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 Το κτίριο χαρακτηρίζεται από εκλεκτικισμό με ανατολίτικα στοιχεία. Οι όψεις 

φιλοξενούν περιμετρικό στέγαστρο πάνω σε περίτεχνες κολώνες εσωτερικά και 

εξωτερικά ενώ υπάρχουν τρεις πύλες εισόδου εκτός της κύριας πύλης, οι οποίες 

υψώνονται σε δύο ορόφους, με ορθογώνιο περίγραμμα, ανάγλυφο γοτθικό τόξο, 

ρόδακες και ανάγλυφη ταινία, με τρία παράθυρα πάνω από το άνοιγμα κάθε πύλης. Η 

κύρια όψη του είναι συμμετρική ως προς την κύρια πύλη εισόδου, με τους 

στενόμακρους πυλώνες, το γοτθικό τόξο και τον τρούλο. Ωστόσο επί δημαρχίας 

Πετρίδη, στο κτίριο προστίθεται όροφος για τη στέγαση γραφείων ο οποίος με την 

κατασκευή του πρόσθεσε στις πύλες τρεις κλίμακες ανάβασης ενώ τις περιορίζει στο 

ύψος του ισογείου, εξαφανίζοντας τα προαναφερθέντα στοιχεία - εκτός της 

ανάγλυφης ταινίας. 

  

 

Σχέδιο 25: Κάτοψη, Ιχθυαγορά 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχέδιο 26: Όψη και τομή, Ιχθυαγορά 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

Σχέδιο 27: Εσωτερική όψη, Νέα Αγορά  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

 
 209 

 

 

Εικόνα 27: Φωτογραφία εποχής, Ιχθυαγορά 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

 
 210 

 

Εικόνα 28: Ανατολική όψη – πρόσοψη, Νέα Αγορά  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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12. Στρατολογικό Γραφείο Ρόδου 

Θέση: Πλατεία Κουντουριώτη 

Παλαιά χρήση: Αρχηγείο του Ναυτικού 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/3137/51002/22-1-87 

(Φ.Ε.Κ. 101/Β/22-1-87) 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86 (Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Η έδρα του ναυτικού στεγάζεται σε προϋφιστάμενο κτίριο, στη 

νοτιοανατολική γωνία του μουσουλμανικού κοιμητηρίου του Murad Reis, οι όψεις 

του οποίου τροποποιούνται το 1925 – 1926 από τον di Fausto. Η γειτνίαση αυτή 

προκαλεί ίσως και τις επιλογές των όψεων του κτιρίου, που φιλοξενούν ανατολίτικα 

μοτίβα και παραδοσιακά διακοσμητικά, που συναντώνται στις κορνίζες των 

παραθύρων των «Λινδιακών» κτιρίων, συνδυασμένα με στοιχεία από τη γοτθική 

βενέτικη αρχιτεκτονική, ορατά στα τόξα των εισόδων και στις τριγωνικές απολήξεις 

της στέψης. 

 

 

Σχέδιο 28: Κάτοψη ισογείου, Στρατολογικό Γραφείο Ρόδου 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχέδιο 29: Κάτοψη ορόφου, Στρατολογικό Γραφείο Ρόδου 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

 

Εικόνα 29: Νότια όψη, Στρατολογικό Γραφείο Ρόδου  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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13. Διεύθυνση Πολεοδομίας , Χωροταξίας, Περιβάλλοντος. 

Θέση: Πλατεία Κουντουριώτη 

Παλαιά χρήση: Αρχηγείο της Φρουράς 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ.: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86 

(Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Το κτίριο βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία του μουσουλμανικού 

κοιμητηρίου του Murad Reis, δίπλα από το στρατολογικό γραφείο. Το κτίριο  

προϋπήρχε και εκεί στεγάστηκε το αρχηγείο της Φρουράς. Πρόκειται για επιμήκες 

κτίριο, με κατακόρυφες σειρές ορθογώνιων ανοιγμάτων και εξώστη στον όροφο πάνω 

από την κύρια είσοδο. 

 

Σχέδιο 30: Κάτοψη ισογείου, Διεύθυνση Πολεοδομίας 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 Σχέδιο 31: Κάτοψη ορόφου, Διεύθυνση Πολεοδομίας 
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 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 Το 1927 οι όψεις του κτιρίου τροποποιούνται, πιθανώς από τον Florestano Di 

Fausto, ο οποίος υπερτονίζει την είσοδο, πλαισιώνοντάς την με σε όλο το ύψος του 

κτιρίου με περίτεχνη ανάγλυφη κορνίζα, που ακολουθώντας το ημικυκλικό τόξο της 

εσοχής του εξώστη, καταλήγει σε ανάγλυφη κορόνα, από την οποία το κτίριο ήταν 

γνωστό ως Villa Corona. Επίσης, αυξάνεται το ύψος με στηθαίο που δεν αντιστοιχεί 

σε εσωτερικά στεγασμένο όροφο, αλλά χρησιμεύει μόνο για τη διάνοιξη περιμετρικά 

διάτρητων τοξοτών ανοιγμάτων , πάνω από τα αντίστοιχα ορθογώνια παράθυρα του 

ορόφου. 

 

 

Εικόνα 30: Πρόσοψη θύρας, Διεύθυνση Πολεοδομίας 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 31: Ανατολική όψη Πρόσοψη, Διεύθυνση Πολεοδομίας  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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14.  «Έλλη» 

Παλαιά χρήση: Η Ροτόντα των Μπάνιων 

Θέση: Πλατεία Κουντουριώτη 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/2665/43698/18-12-87 

(Φ.Ε.Κ. 19/Β/27-1-87) 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86 (Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Λουτρικές εγκαταστάσεις κατασκευάζονται στις παραλίες της Ρόδου, ως 

εξοπλισμός ξενοδοχείων στα πλαίσια της τόνωσης του τουρισμού. Χαρακτηριστι-

κότερο όλων, το κτίριο αυτό στην πόλη της Ρόδου. Κατασκευάζεται την τριετία 1933 

– 1936, στη βόρεια πλευρά της πλατείας Κουντουριώτη, πάνω σε μελέτη του 

Bernabiti. Πρόκειται για ένα κεντρικό κυλινδρικό κτίριο στεγασμένο με θόλο, 

παρόμοιο του θόλου των λουτρών της Καλλιθέας και παρακείμενου κτίριου 

αποδυτηρίων. Σήμερα λειτουργεί ως καφετέρια. 

 

Σχέδιο 32: α)Τομή β)Δυτική όψη, Έλλη. Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχέδιο 33: Κάτοψη ισογείου, Έλλη  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Εικόνα 32: Νότια όψη – πρόσοψη, Έλλη  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Χάρτης 1: Με σημειωμένα με κίτρινο χρώμα τα προαναφερθέντα κτίρια 
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ΜΑΡΑΣΙΑ 

4.2. Μαράσι Νιοχωρίου 

1. Ξενοδοχείο Ρόδων - Καζίνο 

Παλαιά χρήση: Ξενοδοχείο Ρόδων 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Οδός Γεωργίου Παπανικολάου) 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/1490/31803/1980 

(Φ.Ε.Κ. 533/Β/14-6-80) 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86 (Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 

Σχέδιο 1: Κάτοψη Ισογείου, Ξενοδοχείο Ρόδων  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

Πρόκειται για  ένα από τα πρώτα έργα που έγιναν στο πλαίσιο της τουριστικής 

πολιτικής του κυβερνήτη Mario Lago, ο οποίος ανέθεσε το 1924 τη σύνταξη της 

μελέτης στην Ξενοδοχειακή Εταιρία της Βενετίας και τον μηχανικό M. Platania, παρά 

την υπόσχεση που είχε γίνει στον Florestano Di Fausto, να δοθεί η ανάθεση της 

μελέτης σε αυτόν. Τελικά εργάστηκαν και οι δύο πάνω στα σχέδια μετά από εντολή 

του Lago. Η κατασκευή άρχισε τον Μάρτιο του 1925 και το ξενοδοχείο 

εγκαινιάστηκε το 1927, παρουσία πολλών Ιταλών φιλοξενουμένων. Το 1930 ο 

Rodolfo Petracco ανέλαβε να εκπονήσει σχέδιο επέκτασης του κτιρίου προς τα 

νοτιοανατολικά, προσθήκη που ονομάστηκε «μικρό ξενοδοχείο των Ρόδων». 
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Στην Α’ φάση του, το κτίριο χαρακτηρίζεται από ένα εκλεκτικισμό με πολλά 

ανατολίτικα στοιχεία, όπως δείχνουν οι διακοσμητικές κορνίζες των ανοιγμάτων και 

οι τριγωνικές, θολωτές ή καμπυλόμορφες απολήξεις του κτιρίου στο ύψος του 

στηθαίου του δώματος. 

Στην Β’ φάση του κτιρίου, κατά τη διακυβέρνηση De Vecchi, το κτίριο 

αποκτά νέες όψεις που έγιναν πιθανόν από τον Bernabiti. Επιβάλλονται οι καθαρές, 

γεωμετρικές γραμμές με την απομάκρυνση όλων των διακοσμητικών στοιχείων, και η 

χρήση του επιχρίσματος με finta pietra, σε μορφή ισόδομης τοιχοποιίας της ιπποτικής 

αρχιτεκτονικής. 

Μετά τη λήξη του Β’ παγκοσμίου πολέμου, το κτίριο συνέχισε τη λειτουργία 

του ως ξενοδοχείο, ως τις αρχές της δεκαετίας του ’60. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και 

η αποκατάσταση του, με την επίβλεψη της 3
ης

 Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων και 

λειτουργεί ως καζίνο – ξενοδοχείο. 

 

Εικόνα 1: Ανατολική όψη Α’ οικοδομική φάση, Ξενοδοχείο Ρόδων 

 Πηγή: Τσιρπανλής, Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα 
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Εικόνα 2: Δυτική όψη «μικρό ξενοδοχείο Ρόδων»  στη Ν.Δ. γωνία Α’ οικοδομική φάση, Ξενοδοχείο Ρόδων 
Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

Σχέδιο 2: Δυτική όψη - πρόσοψη «μικρό ξενοδοχείο Ρόδων» Α’ οικοδομική φάση, Ξενοδοχείο Ρόδων 

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 3: Δυτική όψη και «μικρό ξενοδοχείο των Ρόδων» στη Ν.Δ, γωνία, Β’ οικοδομική φάση 

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Εικόνα 4: Δυτική όψη – πρόσοψη, Ξενοδοχείο Ρόδων σήμερα 

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχέδιο 3: Δυτική όψη – πρόσοψη, Α’ οικοδομική φάση, Ξενοδοχείο Ρόδων,  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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2. Λέσχη Αξιωματικών 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου  (Εθνάρχου Μακαρίου 18) 

Παλαιά χρήση: Ξενοδοχείο Savoia 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86  

(Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Το ξενοδοχείο χτίστηκε το 1932 από τον αρχιτέκτονα Bernabiti, στην οδό 

ganerale Ameglio (σημερινή ονομασία Εθνάρχου Μακαρίου), ανάμεσα σε δύο άλλα 

ξενοδοχεία των ίδιων χρόνων, το La Roseta και το Regina, κατεδαφισμένα σήμερα. 

Τα κτίρια ήταν τριώροφα με μεγάλα ανοίγματα στο ισόγειο, τονισμένο τον κεντρικό 

κατακόρυφο άξονα και εκλεκτικιστικά στοιχεία. 

 

Εικόνα 5: Ανατολική όψη – Είσοδος, Λέσχη Αξιωματικών 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικόνα 6: Ανατολική όψη – Πρόσοψη, Λέσχη Αξιωματικών 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχέδιο 4: Κάτοψη ισογείου (πάνω) και ορόφου (κάτω), Λέσχη Αξιωματικών  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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3. Εμπορικά καταστήματα 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Συμβολή των οδών Αλ. Παπάγου και Γ. Αβέρωφ) 

Παλαιά Χρήση: Εμπορικά καταστήματα 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/3134/8704/23-02-87, 

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/31-3-86), Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Τα εμπορικά καταστήματα αποτελούνται από ένα συγκρότημα το οποίο έχει 

τέσσερα διώροφα κτίρια, με καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον όροφο. Οι 

όψεις των καταστημάτων έχουν είσοδο με ανάγλυφο ρόδακα και μεγάλο άνοιγμα 

παραθύρου (βιτρίνα), σε αραβικό τόξο. Οι γωνίες των ορόφων είναι διαμορφωμένες 

με τοξωτά ανοίγματα ή με κλειστά μπαλκόνια, με ολόσωμη ξύλινη κατασκευή 

σαχνισιού με αραβικά μοτίβα. Τα στηθαία έχουν τριγωνικές απολήξεις. 

Η χρήση ποικιλίας μορφών ανάγεται σε μία εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική με 

ανατολίτικα στοιχεία, παρόμοιας αισθητικής με το γειτονικό συγκρότημα της Νέας 

Αγοράς και της Ιχθυαγοράς. 

 

Εικόνα 7: Συγκροτήματα με Καταστήματα στην οδό Αβέρωφ  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 8: Φωτογραφία εποχής, Τα 4 Διώροφα και Νέα Αγορά 

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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4. Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομική Διεύθυνση Δωδ/σου 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Οδός Συντάγματος Εθελοντών Δωδεκανήσου & Ιερού 

Λόχου) 

Παλαιά Χρήση: Χώρος στάθμευσης και Στρατώνας Principe 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. :Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Τα κτίρια αυτά ήταν έργα του Mario Lago πάνω σε μελέτες του Di Fausto που 

έγιναν το 1924 και ολοκληρώθηκαν το 1928. Αρχικά προορίζονταν για έδρα της 

Αστυνομίας (Caserma dei carabinieri). Το πρώτο συγκρότημα, πίσω από το Foro 

Italico, έχει στοιχεία από την αρχιτεκτονική του 16
ου

 αιώνα με κυκλική διάταξη 

κάτοψης στο χώρο εισόδου του συγκροτήματος, τονισμένη είσοδο με καμαρωτή 

πύλη, με αετωματικούς ορθοστάτες από finta pietra. Το δεύτερο κτίριο κτίστηκε 

απέναντι από το κτίριο της αστυνομίας, για να στεγάσει χώρους στάθμευσης στο 

ισόγειο και κατοικίες στον όροφο. Αποτελείται από δύο ορθογώνιους όγκους με 

κεντρική είσοδο σε σχήμα ημικυκλίου, σε αντιστοιχία με την απέναντι είσοδο του 

κτιρίου της αστυνομίας. Το 1927 προστέθηκε τριώροφο κτίριο στην ανατολική 

πλευρά της εσωτερικής αυλής, με χρήση χώρων στάθμευσης στο ισόγειο και 

γραφείων για αξιωματικούς και την τοπογραφική υπηρεσία στον όροφο. Το 1939 τα 

κτίρια επενδύθηκαν εξωτερικά με finta pietra. 

 

Σχέδιο 5: Κάτοψη και όψεις, Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 9: Φωτογραφία εποχής Ανατολική όψη, Αστυνομία  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Εικόνα 10: Ανατολική όψη, Αστυνομία 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 11: Πρόσοψη, Πυροσβεστική Υπηρεσία 

 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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5. Ροδιακή Έπαυλη 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 14) 

Παλαιά Χρήση: Οικία Κυβερνήτη 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Η Ροδιακή έπαυλη εικάζεται ότι πρόκειται για προϋφιστάμενο κτίριο της 

Τουρκοκρατίας, λόγω της νεοκλασικής αισθητικής του και της θέσης του σε μία 

περιοχή που κατοικούσαν οι διακεκριμένοι αξιωματούχοι την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας. 

Οι τροποποιήσεις – προσθήκες χώρων και διακοσμήσεων ήταν έργο του 

Florestano Di Fausto και ολοκληρώθηκαν το 1925. Εξωτερικά καταργήθηκαν οι 

θόλοι που κάλυπταν τους όγκους των κτιρίων και αντικαταστάθηκαν με ψήλο 

στηθαίο, διακοσμημένο με ζώνη από γείσο και φουρούσια, σε νεοκλασικό ρυθμό. Η 

εσωτερική διακόσμηση περιέλαβε ανάγλυφες κόγχες και φινιστρίνια στους τοίχους σε 

αραβικά μοτίβα. Το κτίριο αποτέλεσε κατοικία του Mario Lago και αργότερα του De 

Vecchi. το 1941 – 1942 κτίστηκε το μικρό περίπτερο του κήπου. 

 

Εικόνα 12: Πρόσοψη, Ροδιακή Έπαυλη  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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6. Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Οδός Εθνάρχου Μακαρίου 12) 

Παλαιά Χρήση: Οικίες Μηχανικών 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

Πρόκειται για ένα από τα τρία κτίρια που χτίστηκαν τη διετία 1924 – 1925, ως 

μονοκατοικίες των μηχανικών του καθεστώτος. Διακρίνονται για το διώροφο, λιτό, 

κυβικό όγκο τους, τα συμμετρικά ανοίγματα με οξυκόρυφα τόξα στον όροφο και τα 

ανάγλυφα διακοσμητικά πλαίσια, με επιρροές από τα παραδοσιακά Λινδιακά μοτίβα. 

 Με ανάλογη μορφολογία κτίστηκαν το 1924 τρία ακόμα κτίρια – δύο 

μονοκατοικίες και μία διπλή κατοικία – για λογαριασμό της τράπεζας της Ιταλίας και 

το 1939 μία κατοικίας για αξιωματικούς της αεροπορίας στην πλατεία Γαβριήλ 

Χαρίτου. 

 

 

 

Σχέδιο 6: πρόσοψη & πλάγια τομή. Κτηματική Υπηρεσία 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 13: Ανατολική όψη – πρόσοψη, Κτηματική Υπηρεσία  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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7. Ακαδημία 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Πλατεία Ιωάννη Ζίγδη) 

Παλαιά Χρήση: Αρρεναγωγείο 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86, Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-

1-87) 

Η κατασκευή του Αρρεναγωγείου έγινε από τον μηχανικό C. Buscaglione, με 

υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση, τη διεύθυνση, τη διαχείριση και τη διδασκαλία σε 

ένα Ιταλικό Ινστιτούτο. Το κτίριο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το 1925. 

Οι προσθήκες που έγιναν από τότε, είναι το 1927 που κατασκευάστηκε ένα 

γυμναστήριο και το 1930 μία θεατρική αίθουσα. Η αρχιτεκτονική του αρρεναγωγείου 

έχει δεχτεί επιρροές από τη Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική. 

 

 

Σχέδιο 7: Κάτοψη, Ακαδημία 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 14: Πρόσοψη, Ακαδημία 

 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

  



                                                                          Χρήσεις γης – Πολεοδομική εξέλιξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

  237 

8. Εφορία Προσκόπων 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Πλατεία Ιωάννη Ζίγδη) 

Παλαιά Χρήση: Casa Balilla 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.Α.. ΔΙΛΑΠ/Γ/3054/50466/20-10-90, 

(Φ.Ε.Κ. 791/Β/20-11-90) ,  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86, Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-

1-87). 

 

Εικόνα 15: Φωτογραφία εποχής – Πρόσοψη Εφορία προσκόπων  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

Το κτίριο αυτό κτίστηκε το 1928 από τον Pietro Lombardi και τον Armando 

Bernabiti, στη σημερινή πλατεία Ζίγδη (περισσότερο γνωστή και ως Ακαδημίας), 

στέγασε την έδρα της λέσχης της Ιταλικής Νεολαίας – απαραίτητη και υπαρκτή σε 

όλες τις πόλεις της Φασιστικής Ιταλίας.  

Αποτελεί σημαντικό δείγμα εκλεκτικισμού με αναγεννησιακά στοιχεία στις 

όψεις. Υπάρχουν λεπτομέρειες με καμπυλωτά και τριγωνικά σχέδια στα πλαϊνά των 

ανοιγμάτων, όπως και τριγωνική απόληξη με στρογγυλή κορνίζα πάνω από την πύλη 

εισόδου. Από το 2006 το κτίριο είναι εγκαταλελειμμένο διότι ξεκίνησε έργο 

αναστύλωσης το οποίο σταμάτησε. 
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Εικόνα 16: Ανατολική όψη – πρόσοψη, Εφορεία Προσκόπων 

 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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9. Πρώην Οικοκυρική σχολή – Πρώην Ξενοδοχείο Φλώρα 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Οδός Αλ. Διάκου 56 & Ι. Δραγούμη – Οδός 28
ης

 

Οκτωβρίου & Ι. Δραγούμη) 

Παλαιά Χρήση: Βρεφοκομείο Vittorio Emmanouele III – Ορφανοτροφείο Piccolinia 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Δεν έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο. 

 Πρόκειται για συγκρότημα που αποτελείται από δύο μεγάλα κτίρια. Το πρώτο 

κτίστηκε πιθανόν από τους Di Fausto – Petracco, μετά το 1926 και λίγο αργότερα 

προστέθηκε ένα παρεκκλήσι στον προαύλιο χώρο. Η όψη του βρίσκεται επί της οδού 

Αλεξάνδρου Διάκου και πάνω από την είσοδο υπάρχει εντοιχισμένο αγαλματίδιο 

μωρού. Όπως τα περισσότερα  κτίρια κατά την Διακυβέρνηση Cesare Maria De 

Vecchi, την περίοδο 1938-1939 επενδύθηκε εξωτερικά με finta pietra. Το δεύτερο 

κτίριο (κατεδαφισμένο σήμερα) χτίστηκε κοντά στο πρώτο, το 1931 από τον Petracco 

και περιελάμβανε μικρό θέατρο και παρεκκλήσιο. Ωστόσο δεν υπάρχουν πολλές 

πληροφορίες για το συγκεκριμένο κτίσμα. 

 

 

Εικόνα 17: Νότια όψη πρόσοψη, Οικοκυρική  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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10. Σχολές τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου, Θέρμαι 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Αλ. Διάκου) 

Παλαιά Χρήση: Ξενοδοχείο των Θερμών, Πάρκο Θέρμαι 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-

1-87) 

 

Εικόνα 18: Ανατολική όψη, Θέρμαι 

 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 Η μελέτη του Ξενοδοχείου, του τελευταίου μιας σειράς τουριστικών έργων 

στη Ρόδο, έγινε από τον Rodolfo Petracco το 1935 και συνεχίστηκε το 1936 

πιθανότατα από τον Armando Bernabiti. Το κτίριο κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια 

της διακυβέρνησης του De Vecchi και οικοδομήθηκε με την τεχνική της finta pietra, 

αν και δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη. 

Το κτίριο διακρίνεται για τη συμμετρία στην κάτοψη και στις όψεις, τις λιτές 

γραμμές και την προεξέχουσα και στεγασμένη είσοδό του στα πρότυπα πολλών 

ανάλογων έργων ορθολογιστικής αρχιτεκτονικής στο νησί. Το όνομα του ξενοδοχείου 

οφείλεται στο τοπωνύμιο «Θερμά», που προήλθε από την ύπαρξη στην περιοχή 

ρωμαϊκών θερμών, υπολείμματα των οποίων εντοπίστηκαν σε ανασκαφές της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου. 
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Σχέδιο 8: Κάτοψη Ισογείου, Θέρμαι , Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947

 Σχέδιο 9: ανατολικής όψης - πρόσοψη, Θέρμαι, Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

Σχέδιο 10: Λεπτομέρεια τοξοστοιχίας, Θέρμαι, Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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11. Μητροπολιτικό Μέγαρο 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου Οδός Ρήγα Φεραίου 

Παλαιά Χρήση: Κατοικία του Αρχηγού της Αεροπορίας 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 4573/91, Φ.Ε.Κ. 75/Δ/15-2-91). 

 Κτίριο της δεκαετίας του 1930, που εκφράζει το μοντέρνο κίνημα του καιρού 

του. Τριώροφος κυβιστικός όγκος, με διώροφες αυστηρές παραστάδες που ορίζουν 

εσοχές – βεράντες στο ισόγειο και ανοίγματα στον όροφο, επενδυμένο με finta pietra, 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα του πουρισμού που επέφερε το διεθνές 

στυλ στην αρχιτεκτονική. 

 

Εικόνα 19: Νοτιοανατολική όψη, Μητροπολιτικό Μέγαρο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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12. Χημική Υπηρεσία Ρόδου και Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Πλατεία Γαβριήλ Χαρίτου 17, 9-13) 

Παλαιά Χρήση: Υγειονομείο & Εθνικό Φασιστικό Μέγαρο  

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87). 

 

Εικόνα 20: Πρόσοψη, Αγροτική Τράπεζα  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

Το υγειονομείο χτίστηκε το 1938, στη δυτική πλευρά της piazza dei 

Governatori (σημερινή πλατεία Γαβριήλ Χαρίτου), με εντολή του De Vecchi. Το 

κτίριο αποτελείται από δύο μακριές πλευρές με μεγάλα ορθογώνια ανοίγματα και ένα 

κεντρικό, μεγαλύτερο σε ύψος κτίριο που περιλαμβάνει την είσοδο και την 

ημικυκλική κλίμακα εισόδου.  

 Το Εθνικό Φασιστικό Ινστιτούτο (Αγροτική Τράπεζα) βρίσκεται σε μικρή 

απόσταση από το Υγειονομείο. Κτίριο της ίδιας χρονολογίας, διώροφο και 

συμμετρικό, με εσοχή εισόδου χωρισμένη σε τρία μέρη με παραστάδες, στέγαζε το 

Εθνικό Φασιστικό Ινστιτούτο για την ασφάλεια των ανέργων 
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Εικόνα 21: Πρόσοψη, Υγειονομείο 

 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

. 

 

Εικόνα 22: Γενική Άποψη, Κτίρια Αγροτικής & Υγειονομικό 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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13. Πρώην Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Οδός Ερυθρού Σταυρού) 

Παλαιά Χρήση: Βασιλικό Νοσοκομείο – Ospedale Regio) 

 Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. :Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Στην πόλη ως το 1893 υπήρχαν ένα νοσοκομείο και ένα άσυλο των απόρων, 

και τα δύο έργα του ευεργέτη Enrico Ducci. Ο Mario Lago θέλησε να ανανεώσει τη 

νοσοκομειακή περίθαλψη του νησιού και έτσι το 1924 ξεκίνησε η κατασκευή των 

κτιρίων του Βασιλικού Νοσοκομείου πάνω στη μελέτη του C. Buscaglione. Οι όψεις 

ήταν έργο του Di Fausto, ο οποίος μάλλον εκπόνησε και τις μελέτες για την εκκλησία 

και τα άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Το κεντρικό κτίριο λειτούργησε το 1926. 

 

Εικόνα 23: Ανατολική όψη – Πρόσοψη, Νοσοκομείο 

Το 1927 ο Mario Lago ανέθεσε στον Buscaglione τη μελέτη για τον 

σχεδιασμό μιας Νοσοκομειακής Πόλης , με τμήματα γυναικολογίας, ανατομίας, 

φυσιολογίας – παθολογίας – φαρμακολογίας. Το 1931 ο Petracco έκανε τη μελέτη της 

εκκλησίας του νοσοκομείου, που προβλεπόταν στο γενικό τοπογραφικό του 

Buscaglione. Το 1940 έγινε νέα επέκταση, το νοσοκομειακό τμήμα Βασίλισσα Elena. 
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Στο χώρο κατασκευάστηκαν και άλλα κτίρια συνδεδεμένα με τη Νοσοκομειακή 

πόλη, όλα σε εκλεκτικιστικό στυλ.  

 

Εικόνα 24: Όψη κτιρίου κατοικίας γιατρών, Νοσοκομείο  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

 

Σχέδιο 11: Κάτοψη κτιρίου κατοικίας γιατρών, Νοσοκομείο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχέδιο 12: Πρόταση όψης Εκκλησίας Α’, Νοσοκομείο 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

Σχέδιο 13: Πρόταση όψης εκκλησίας Β’, Νοσοκομείο 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχέδιο 14: Λεπτομέρεια κίονα εκκλησίας, Νοσοκομείο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

 

Σχέδιο 15: Γενικό τοπογραφικό, Νοσοκομείο   

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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14. Χαραλάμπειο Γηροκομείο 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Οδός Παν. Ορφανίδου) 

Παλαιά Χρήση: Ξενώνας Ηλικιωμένων 

 Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Το κτίριο, που βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο του Νιοχωριού, 

εγγράφεται  στο κτηματολόγιο το 1926, με ιδιοκτήτη το άσυλο επαιτών του μεγάλου 

ευεργέτη Enrico Ducci. Το 1935 περιέχεται στην Ιταλική Διοίκηση, που το 

χρησιμοποιεί ως ξενώνα για τους ηλικιωμένους, τους οποίους φρόντιζαν 

Φραγκισκανές καλόγριες. Μετά τον πόλεμο στέγασε για αρκετά χρόνια τον οίκο 

ευγηρίας Δωδεκανήσου, αλλά σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο. 

Πρόκειται για διώροφο προϋφιστάμενο κτίριο με τετράγωνη κάτοψη με 

εσωτερικό αίθριο, στο κέντρο περιμετρικής στοάς με καμάρες. Το ισόγειο ήταν 

διαιρεμένο σε μικρούς χώρους με εντοιχισμένα ξύλινα ντουλάπια. Είναι πιθανόν η 

πρώτη του χρήση να ήταν παρόμοια με τις επόμενες. Κατά τη μετατροπή του σε 

ξενώνα για τους ηλικιωμένους προστέθηκε μία πτέρυγα σχήματος «Π» στη δυτική 

πλευρά του κτιρίου. 

Η πρόσοψη του κτιρίου στην Α’ φάση του είχε νεοκλασική μορφολογία, με 

συμμετρικά ανοίγματα και τονισμένο το κεντρικό τμήμα της εισόδου, που κατέληγε 

σε τριγωνικό αέτωμα, πάνω από περιμετρική διακοσμητική ταινία. Η διαμόρφωση 

της όψης με εκλεκτικιστικά στοιχεία – τοξωτά ανοίγματα και κόγχες – έγινε την 

περίοδο της Ιταλοκρατίας. 
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Σχέδιο 16: Κάτοψη, Γηροκομείο 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

Σχέδιο 17: Ανατολική και Δυτική όψη, Γηροκομείο, 

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 25: Ανατολική όψη – Πρόσοψη, Γηροκομείο, Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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15. Οικίες  (28
ης 

Οκτωβρίου) 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (1
η
 : Οδός 28

ης
 Οκτωβρίου 9-11 & 2

η
 οικία 28

ης
 

Οκτωβρίου 72) 

Παλαιά Χρήση: Οικίες 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Πρόκειται για δύο διώροφες κατοικίες, οι οποίες, ακολουθώντας τη 

νεοκλασική παράδοση του τέλους του 19
ου

 και των αρχών του 20
ου

  αιώνα, 

παρουσιάζουν τριμερή διάρθρωση κάτοψης, με κεντρικό διάδρομο και δωμάτια 

εκατέρωθεν. 

 Στο ίδιο πρότυπο αντιστοιχεί και η τριμερής διάρθρωση στην κύρια όψη των 

κτιρίων, που περιλαμβάνει την κεντρική πύλη εισόδου και δύο εκατέρωθεν ζώνες που 

φιλοξενούν ανοίγματα καθ’ ύψος. Διακοσμητικές κορνίζες περιτρέχουν τα κτίρια στο 

ύψος του δαπέδου του ορόφου και κάτω από το στηθαίο του δώματος ενώ 

παραστάδες διακοσμούν τις γωνίες τους, την εσοχή της πύλης εισόδου  και κατά 

περίπτωση, τις περιμετρικές κορνίζες με γείσα των ανοιγμάτων. 

Η κύρια αυλόπορτα, από σιδεριά σε διάφορα σχήματα και στηριγμένη σε 

χαμηλούς κιονίσκους οδηγεί μέσω χαλικόστρωτης αυλής στην κύρια είσοδο, η οποία 

βρίσκεται σε εσοχή, ορθογώνιου σχήματος που συνεχίζεται και στον όροφο. Τέλος ο 

εξώστης στηρίζεται σε απλοποιημένα στη μορφή τους φουρούσια και έχει στηθαίο 

διάτρητο με σιδεριά. 
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Εικόνα 26: Πρόσοψη Κατοικίας 28ης Οκτ. 9-11,  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

  

 

Σχέδιο 18: Κάτοψη Ισογείου, Κατοικία 28ης Οκτ. 9-11  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 27: Πρόσοψη Κατοικία; 28ης Οκτωβρίου 72  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Σχέδιο 19: Κάτοψη Ισογείου, Κατοικία 28ης Οκτωβρίου 72  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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16. Οικίες  

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (1
η
. Ερυθρού Σταυρού10β/ 2

η
 . Οδός 28

ης
 Οκτωβρίου & 

Ίωνος Δραγούμη/ 3
η
 Οδός 28

ης
 Οκτωβρίου  29-31 & 90) 

Παλαιά Χρήση: Οικίες  

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. :Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

(Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 Κτίρια που ακολουθούν την τριμερή διάταξη στην κάτοψη, με τους χώρους να 

διαμορφώνονται εκατέρωθεν του κεντρικού διαδρόμου και στην όψη, με παράθυρα 

εκατέρωθεν της κεντρικής θύρας. Η εσοχή της πύλης εισόδου διαμορφώνεται σε 

καμάρα και επαναλαμβάνεται στον όροφο. Την ίδια μορφή παρουσιάζουν και τα 

παράθυρα του ορόφου, που διαμορφώνονται με τοξωτά ανοίγματα. 

 Οι διακοσμητικές κορνίζες περιτρέχουν τα κτίρια στο ύψος της ποδιάς των 

παραθύρων του ορόφου και στο δώμα του κτιρίου. Εδώ δεν υπάρχει στηθαίο 

δώματος, και ο εξώστης στηρίζεται σε φουρούσια και έχει στηθαίο ολόσωμο ή 

διάτρητο με σιδεριά. 

 

Εικόνα 28: Πρόσοψη, Κατοικία 28
ης

 Οκτωβρίου 29-31 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 29: Πρόσοψη, Κατοικία 28
ης

 Οκτωβρίου 90  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Εικόνα 30: Πρόσοψη, Κατοικία Ερυθρού Σταυρού 10β, Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Σχέδιο 20: α)Κάτοψη Ισογείου, β)Ανατολική όψη -  Πρόσοψη , Κατοικία 28ης Οκτωβρίου & Ίωνος Δραγούμη  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

  



                                                                          Χρήσεις γης – Πολεοδομική εξέλιξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

  258 

17. Οικία  

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου  (Οδός 25
ης

 Μαρτίου 28 & Αμερικής) 

Παλαιά Χρήση: Οικία 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. :Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 

 

Σχέδιο 21: α)Κάτοψη Ισογείου, β)Κάτοψη ορόφου , Κατοικία 25ης Μαρτίου 28 & Αμερικής 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

Πρόκειται για κτίριο μεγαλοπρεπές σε γωνιακό οικόπεδο που ακολουθεί σε 

γενικές γραμμές τριμερή διάταξη κάτοψης και συμμετρική διάταξη στην κύρια όψη 

του. Το κεντρικό τμήμα του κτιρίου, πάνω από την εσοχή της κύριας εισόδου, 

τονίζεται με προεξέχοντα όγκο σε μορφή  έρκερ στηριγμένο σε φουρούσια. Ο όγκος 

αυτός διαπερνά τις διαδοχικές, διακοσμημένες με εκλεκτικιστικά μοτίβα, 

περιμετρικές κορνίζες του δώματος και υπερυψώνεται, καταλήγοντας στο περίτεχνο 

στηθαίο. Τα ανοίγματα του ορόφου έχουν μπαλκόνια με σιδεριά. Οι γωνίες του 

κτιρίου φιλοξενούν παραστάδες κάτω από το περιμετρικό στηθαίο. Τέλος, η αυλή 

φιλοξενεί βοτσαλωτά δάπεδα. 
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Σχέδιο 22: α)Νότια όψη  β)Δυτική όψη, Κατοικία 25ης Μαρτίου & Αμερικής 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 31: Γενική Άποψη , Κατοικία 25
ης

 Μαρτίου & Αμερικής  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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18. Οικία 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Οδός 28
ης

 Οκτωβρίου 66-68 & Γ. Γρίβα) 

Παλαιά Χρήση: Οικία 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : ΔΙΛΑΠ/Γ/3076/11060/10-03-89, 

(Φ.Ε.Κ. 206/Β/17-3-89)  

Μεγαλοπρεπές κτίριο, κτισμένο τη διετία 1932-1934, με τονισμένο τον γωνιακό του 

όγκο σε οκταγωνικό σχήμα και υπερυψωμένο σε δεύτερο όροφο. Το κτίριο 

αναπτύσσεται στις δύο πλευρές του οικοπέδου με τρείς εισόδους από χαλικόστρωτη 

αυλή. 

 Ο συμπαγής εξώστης πάνω από τη γωνιακή είσοδο στηρίζεται σε φουρούσια  

και διακοσμείται με κεραμικά πλακάκια και σιδεριές. Το στηθαίο του δώματος, 

διάτρητο με μπαλούστρες, συνεχίζεται κάτω από τα παράθυρα του οκταγωνικού 

ορόφου και διακόπτεται μόνο από ελικοειδείς επιτοίχιες παραστάδες που κοσμούν τις 

γωνίες. Η επιβλητική περιμετρική κορνίζα του δώματος επαναλαμβάνεται στον 

οκταγωνικό υπερυψωμένο όγκο και καταλήγει σε περίτεχνο στηθαίο. 
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Εικόνα 32: Γενική Άποψη, Κατοικία οδού 28ης Οκτωβρίου 66-68 & Γ. Γρίβα, Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των 
τειχών 1522-1947 
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19. Οικία 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (Οδός Γρ. Λαμπράκη 14-16 & Αμερικής) 

Παλαιά Χρήση: Οικία 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.Α.. ΔΙΛΑΠ/Γ/1448/32762/83, 

(Φ.Ε.Κ. 381/Β/30-6-83), Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

 

Εικόνα 33: Γενική Άποψη, Κατοικία οδού Γρ. Λαμπράκη 14-16 & Αμερικής  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

Στο Νιοχώρι, πολύ κοντά στο νέο εμπορικό και διοικητικό κέντρο των 

Ιταλών, χτίστηκε το 1933 μία πολυκατοικία. Ως ιδιοκτήτης αναφέρεται ο εβραίος 

Soriano. 

Ο αρχιτέκτονας Petracco, κατασκεύασε μία τριώροφη οικοδομή με δύο 

διαμερίσματα σε κάθε όροφο. Η διάταξη των χώρων καθώς και η χρήση της 

καμπύλης φόρμας θεωρούνται μοντέρνες επεμβάσεις για την εποχή. Η όψη 

διακοσμείται με στοιχεία αραβικής αρχιτεκτονικής. 
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20. Οικίες 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (1
η
 :Οδός 28

ης
 Οκτωβρίου 52-54/ 2

η
 : Οδός Ηρώων 

Πολυτεχνείου 34/ 3
η
 : Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 7/ 4

η
 : Οδός Γ. Παπανικολάου 6 & 

Κω) 

Παλαιά Χρήση: Οικίες 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. :  

1
η
 : Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/2744/43423/8-09-85 (Φ.Ε.Κ. 818/Β/95) 

2
η
 : Υ.Α.. ΔΙΛΑΠ/Γ/58/1101/8-1-87 (Φ.Ε.Κ. 50/Β/8-1-87) 

3
η
 : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86 (Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

4
η
 : Υ.Α.. ΔΙΛΑΠ/Γ/1147/49099/15-7-81 (Φ.Ε.Κ. 495/Β/15-7-81) 

 

Εικόνα 34: Πρόσοψη , Κατοικία Οδός 28
ης

 Οκτωβρίου 52-54 

 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα κτιρίων που παρουσιάζονται στα πρώτα 

χρόνια της δεκαετίας του 1930. Πρόκειται για διώροφες μεγάλες κατοικίες, με 

χαρακτηριστική διαμόρφωση των όψεων με εκλεκτικιστικά στοιχεία – καμάρες σε 

εσοχή στην είσοδο, στον κεντρικό εξώστη, και στη μόρφωση των ανοιγμάτων, 

καμπυλόμορφους εξώστες και αντίστοιχες καμπύλες απολήξεις, με οβάλ φεγγίτες με 

σιδεριά. 
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Εικόνα 35: Πρόσοψη , Κατοικία Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 34 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Εικόνα 36: Πρόσοψη , Κατοικία Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 7 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 37: Πρόσοψη , Κατοικία Οδός Γ. Παπανικολάου 6 & Κω 

 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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21. Οικίες και Ξενοδοχείο Άδωνις 

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (1
η
 : Οδός Γ. Παπανικολάου 7/ 2

η
 : Ν. Μανδηλαρά 8/  

3
η
 : 28

ης
 Οκτωβρίου & Ι. Δραγούμη 35) 

Παλαιά Χρήση:  Ξενοδοχείο και Οικίες 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87)

 

Εικόνα 38: Πρόσοψη , Ξενοδοχείο «Άδωνις»  Οδός Γ. Παπανικολάου 7  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 Αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα κτιρίων που κατασκευάζονται στο 

τέλος της δεκαετίας του 1930, σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Πρόκειται για 

διώροφα κτίρια (εκτός του τριώροφου με χρήση ξενοδοχείου στη οδό Γ. 

Παπανικολάου 7), κτισμένα σε διεθνές στυλ. Παρουσιάζουν συνήθως κυκλικούς ή 

ημικυκλικούς όγκους, σε όλο το ύψος τους στη μία γωνία της πρόσοψης, συνεχή 

επιμήκη εξώστη με καμπυλωμένες γωνίες και σιδερένιο στηθαίο, γωνιακά ανοίγματα 

και γενικά λιτές γραμμές. 
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Εικόνα 39: Πρόσοψη , Κατοικία Ν. Μανδηλαρά 8  

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Εικόνα 40: Πρόσοψη , Κατοικία 28ης Οκτωβρίου & Ι. Δραγούμη 35 

 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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22. Οικίες  

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου (1
η
 : Οδός Γ. Παπανικολάου 18 & Λέρου / 2

η
 : Οδός Γ. 

Παπανικολάου 20 & Λέρου) 

 Παλαιά Χρήση: Οικίες 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. :  

1
η
 : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  Φ.Ε.Κ. 457/Δ/24-9-85 

2
η
 : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86, Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87 

 Κτίρια που εντάσσονται στο διεθνές στυλ, με αυστηρούς, κυβικούς, 

διώροφους όγκους και διάφορα είδη ανοιγμάτων – ορθογώνια ή τοξωτά και 

κυκλικούς φεγγίτες – τοποθετημένα σε ασύμμετρη διάταξη. Τα γωνιακά ανοίγματα 

με πεσσό στη συμβολή των τοίχων τους αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της 

μοντέρνας αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου. 

 

Εικόνα 41: Πρόσοψη , Κατοικία Οδός Γ. Παπανικολάου 18 & Λέρου  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 42: Πρόσοψη , Κατοικία Οδός Γ. Παπανικολάου 20 & Λέρου  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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23. Οικίες  

Θέση: Μαράσι Νιοχωρίου και Μαράσι Αγίας Αναστασίας (1
η
 : Οδός Στ. Καζούλη 5/ 

2
η
: 25

ης
 Μαρτίου 30-32/ 3

η
 : 25

ης
 Μαρτίου 16-18/ 4

η
 : Αλ. Διάκου 23 

Παλαιά Χρήση: Οικίες 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : 

1
η
 : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86, Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) 

2
η
 : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Φ.Ε.Κ. 573/Δ/31-10-85 

3
η 

: Υ.Α.. ΔΙΛΑΠ/Γ/3135/2983/22-1-87 (Φ.Ε.Κ. 43/Β/5-2-87) & Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 

80837/5125/2-12-86, Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87 

4
η
 : Υ.Α.. ΔΙΛΑΠ/Γ/2340/46815/1-9-94 (Φ.Ε.Κ. 759/Β/10-10-94) 

 Πρόκειται για κτίρια τριμερούς διάταξης στην κάτοψη με τους χώρους να 

διαμορφώνονται εκατέρωθεν του κεντρικού διαδρόμου και στην όψη, με παράθυρα 

εκατέρωθεν της κεντρικής θύρας. Το κεντρικό τμήμα του κτιρίου τονίζεται 

περισσότερο με την ανύψωσή του πάνω από το ύψος του περιμετρικού στηθαίου του 

δώματος, με στέψη σε καμπύλα σχήματα ή αετώματα. Εκτός από τον κεντρικό 

εξώστη που φιλοξενεί βεράντα στηριγμένη σε κίονες ή μπαλκόνι, με στηθαίο 

διάτρητο με μπαλούστρες ή σιδεριά και τα ανοίγματα του ορόφου έχουν μπαλκόνια, 

στηριγμένα σε φουρούσια και όμοια στηθαία. 

 

Εικόνα 43: Πρόσοψη , Κατοικία Οδός Στ. Καζούλη 5,  Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 44: Πρόσοψη , Κατοικία 25
ης

 Μαρτίου 30-32.  Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 

Εικόνα 45: Πρόσοψη , Κατοικία 25ης Μαρτίου 16-18 

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Εικόνα 46: Φωτογραφία εποχής - Πρόσοψη, Κατοικία Οδός Αλ. Διάκου 23  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Χάρτης 1: Τμήμα μαρασιού του Νιοχωρίου με σημειωμένα τα κτίρια: 1) Καζίνο 12) Χημική Υπηρεσία και 
Αγροτική Τράπεζα 14)Χαραλάμπειο Γηροκομείο 20) Οικία (2η, 3η και 4η) 21) Οικίες (1η και 2η) 22) Οικία. 

Επίσης είναι σημειωμένο το κτίριο του Ενυδρείου το ακρωτήρι Κουμπουρνού από την ενότητα 4.9 
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Χάρτης 2: Τμήμα μαρασιού του Νιοχωρίου με σημειωμένα τα υπόλοιπα κτίρια της ενότητας 4.2 
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4.3 Μαράσι Αγίας Αναστασίας 

1. Συγκρότημα Κατοικιών 

Θέση: Μαράσι Αγίας Αναστασίας (Οδοί Δημοκρατίας και Φιλελλήνων) 

Παλαιά Χρήση: Οικίες υπαλλήλων 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Δεν έχουν ανακηρυχθεί διατηρητέα. 

` Το 1939 ξεκίνα η ανέγερση συγκροτήματος είκοσι κατοικιών προς ενοικίαση 

σε χαμηλές τιμές, στην περιοχή πίσω από την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου. 

Πρόκειται για δέκα κτίρια τα οποία ανά τέσσερα και πέντε τοποθετούνται γύρω από 

δύο κοινούς αύλειους χώρους. Μεγάλος χώρος πρασίνου υπάρχει στο κέντρο του 

οικοπέδου, στην ανατολική πλευρά του οποίου τοποθετείται το δέκατο κτίριο. Το 

κάθε κτίριο αποτελείται από δύο διώροφες κατοικίες, με ξεχωριστή κύρια και 

δευτερεύουσα  είσοδο. Τα κτίρια είναι κτισμένα σε μοντέρνο στυλ με συμμετρικά 

ανοίγματα και λιτές γραμμές ενώ είναι επιχρισμένα με finta pietra. 

 

 

 

Εικόνα 1: Οικία του συγκροτήματος Δημοκρατίας και Φιλελλήνων  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχέδιο 1: Κάτοψη ισογείου, τομή και όψη οικίας του συγκροτήματος Δημοκρατίας και Φιλελλήνων 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

Σχέδιο 2: Τυπική κάτοψη ισογείου συγκροτήματος Δημοκρατίας και Φιλελλήνων  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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Σχέδιο 3: Γενικό τοπογραφικό συγκροτήματος Δημοκρατίας και Φιλελλήνων  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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2. Στάδιο Διαγόρας 

Θέση: Μαράσι Αγίας Αναστασίας (Οδοί Αγ. Αναστασίας – Βενετοκλέων – Βύρωνος 

– Κορδικτώνος) 

Παλαιά Χρήση: Στάδιο του Ηλίου 

 

Εικόνα 2: Φωτογραφία εποχής - Εσωτερική Άποψη, Στάδιο του Διαγόρα  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 Πάνω σε σχέδια του Bernabiti δημιουργείται το 1932 το «στάδιο του Ηλίου», 

κοντά στην πύλη του Αγ. Ιωάννη της μεσαιωνικής πόλης, σε χώρο που προβλεπόταν 

από το Ρυθμιστικό σχέδιο των Ιταλών του 1926. Το 1939 μετονομάζεται σε «στάδιο 

Μουσολίνι». 

 Το ελλειψοειδές σχήμα του ανοιχτού χώρου του σταδίου περιβάλλεται από 

τοιχίο. Η κύρια πύλη εισόδου βρίσκεται στη Ν.Δ. πλευρά, με δύο στιβαρούς πυλώνες 

που φιλοξενούν χώρους έκδοσης εισιτηρίων. Δεύτερη πύλη εισόδου που 

σηματοδοτείται με ρολόι από σίδερο βρίσκεται στην Β.Δ. πλευρά ενώ βοηθητικές 

είσοδοι υπάρχουν στις τρείς υπόλοιπες πλευρές. Το στέγαστρο των κερκίδων των 

θεατών πάνω από την τοξοστοιχία από καμάρες και οι λεπτομέρειες των 

διακοσμητικών στοιχείων στις πύλες έχουν γίνει από σίδερο, σε μορφή art deco. 
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4.4 Μαράσι Αγίου Γεωργίου 

1. Συγκρότημα Κατοικιών 

Θέση: Οδοί Κοδρικτώνος, Εμμ. Ξάνθου, Ερν. Μπέβιν & Κολοκοτρώνη 

Παλαιά Χρήση: Οικίες υπαλλήλων 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Δεν έχουν ανακηρυχθεί διατηρητέα. 

 Το συγκεκριμένο συγκρότημα κατοικιών χτίζεται στο διάστημα 1941-1942 

πάνω σε σχέδια του Petracco, στο χώρο πίσω από το στάδιο του Ηλίου. Περιλαμβάνει 

συνολικά πενήντα τρεις κατοικίες, σε δύο οικοδομικά τετράγωνα. 

 

Σχέδιο 4: Γενικό Τοπογραφικό, Συγκρότημα Αγ. Γεωργίου 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

  

Το μικρότερο συγκρότημα διαιρείται σε οχτώ ανεξάρτητα κτίρια, τέσσερα 

ισόγεια και τέσσερα διώροφα, που περιλαμβάνουν συνολικά είκοσι πέντε κατοικίες, 

με κοινή εσωτερική αυλή. Το μεγαλύτερο συγκρότημα αποτελείται από συνεχή 

ισόγειο κτιριακό όγκο, που καλύπτει τις εξωτερικές πλευρές του οικοδομικού 

τετραγώνου με διελεύσεις στο κέντρο των στενών πλευρών προς μία μεγάλη 

εσωτερική αυλή. Στο κέντρο κάθε πλευράς το κτίριο γίνεται διώροφο. Οι κατοικίες 

αποτελούνται από δύο ως τέσσερα δωμάτια, κουζίνα μπάνιο, ανεξάρτητη είσοδο και 

μικρή βεράντα – κήπο. 
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 Τα κτίρια είναι κατασκευασμένα με αυστηρά οικονομικές προδιαγραφές 

(τοιχοποιία από πέτρα και κονίαμα με άμμο, επιχρίσματα από ασβέστη και ποζολάνα 

και δάπεδα από πλακάκι και τσιμέντο) σε λιτές γραμμές. 

 

Σχέδιο 5: Αξονομετρικό, Συγκρότημα κατοικιών Αγ. Γεωργίου  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

Σχέδιο 6: Κάτοψη, όψη, τομή οικίας, Συγκρότημα κατοικιών Αγ. Γεωργίου . Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των 
τειχών 1522-1947 
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4.5 Μαράσι Αγίου Ιωάννου 

1. Συγκρότημα Κατοικιών 

Θέση: Μαράσι Αγίου Ιωάννου (Οδός Αγίου Ιωάννου & Κομνηνών) 

Παλαιά Χρήση: Οικίες υπαλλήλων 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Δεν έχουν ανακηρυχθεί διατηρητέα. 

Το συγκρότημα των κατοικιών βρίσκεται πίσω από το πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχει 

χτιστεί στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Τοξωτή πύλη εισόδου από την οδό Αγίου 

Ιωάννου οδηγεί σε μεγάλο κοινόχρηστο χώρο αυλής από όπου γίνεται η πρόσβαση σε 

τέσσερα ορθογώνια τριώροφα κτίρια. Το καθένα από αυτά φιλοξενεί τρία διώροφα 

διαμερίσματα με ανεξάρτητες εισόδους από το ισόγειο και τρία διαμερίσματα στον 

όροφο, προσβάσιμα από εξωτερική κλίμακα ανόδου και κοινό μπαλκόνι. Τα κτίρια 

παρουσιάζουν ορθολογιστική κάτοψη, απλότητα στις όψεις και οικονομία στην 

κατασκευή 

 

Εικόνα 3: Φωτογραφία εποχής – Γενική άποψη, Συγκρότημα κατοικιών Αγ. Ιωάννου  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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2. Οικίες 

Θέση: Μαράσι Αγίου Ιωάννου – Άγιου Στεφάνου  

1
η
: Οδός Αγίου Ιωάννου 13  

2
η
: Οδός Αγίου Ιωάννου 10  

3
η
: Οδός Βορείου Ηπείρου 23 

4
η
: Οδός Βορείου Ηπείρου 29-31 

Παλαιά Χρήση: Οικίες αξιωματικών 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 4573/91 (Φ.Ε.Κ. 75/Δ/15-2-91) 

  

Τα κτίρια αυτά αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία διπλών ή τετραπλών 

κατοικιών που χτίζονται στη δεκαετία 1930 – 1940. Τα περισσότερα από αυτά 

κατασκευάζονται τη διετία 1929 – 1930, ως κατοικίες αξιωματούχων του καθεστώτος 

πάνω σε σχέδια του Petracco. Μερικά από αυτά, κατεστραμμένα σήμερα, κτίστηκαν 

στη παραλία γύρω από την πλατεία Γαβριήλ Χαρίτου ενώ σώζονται δύο στη οδό Β. 

Ηπείρου - που τότε ονομαζόταν Λεωφόρος του Μουσολίνι (Viale del Duce) – και ένα 

στην οδό Αγίου Ιωάννου. Αργότερα κτίζονται τρία ακόμα αντίστοιχα ιδιωτικά κτίρια 

στην οδό Β. Ηπείρου και ένα στην οδό Αγίου Ιωάννου. 

 Πρόκειται για διώροφα επιμήκη κτίρια που τα διακρίνει η συμμετρία στη 

διαμόρφωση της κάτοψης και της όψης. Το κεντρικό τμήμα της όψης του δρόμου, 

συχνά σε εσοχή ή εξέχοντας από το κύριο σώμα του κτιρίου, φιλοξενεί  την κύρια 

πύλη εισόδου (ή δύο πύλες συμμετρικά διατεταγμένες) και φέρει τον περισσότερο 

διάκοσμο, είτε ανυψωμένο σε σχέση με το δώμα του κτιρίου, σε καμπύλα σχήματα με 

αναγεννησιακά ή μπαρόκ μοτίβα, είτε τονίζοντας την πύλη ή τις πύλες εισόδου με 

ημικίονες και στέψη από γείσα ή αετώματα. 
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Εικόνα 4: Πρόσοψη, Οδός Αγίου Ιωάννου 13  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

 

Εικόνα 5: Πρόσοψη, Οδός Αγίου Ιωάννου 10 

 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικόνα 6: Πρόσοψη, Οδός Βορείου Ηπείρου 23 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

 

Εικόνα 7: Πρόσοψη, Οδός Βορείου Ηπείρου 29-3  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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4.6 Μαράσι Αγίου Στεφάνου 

1. Ορφανοτροφείο Θηλέων  

Θέση:  Άγιος Στέφανος (Οδός Ρήγα Φεραίου & Ελ. Βενιζέλου) 

Παλαιά Χρήση: Παρθεναγωγείο 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. :  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 4573/91,  Φ.Ε.Κ. (75/Δ/15-2-31) 

 

 

Εικόνα 8: Φωτογραφία εποχής – Πρόσοψη, Ορφανοτροφείο θηλέων 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

Μέχρι την περίοδο της διακυβέρνησης Lago, λειτουργούν στη Ρόδο ένα μικτό 

δημοτικό, ένα εμπορικό τεχνικό ινστιτούτο, ένα βραδινό δημοτικό σχολείο και δύο 

γαλλικά κολέγια.
 
Ο Mario Lago αποφασίζει την ίδρυση σχολείων όλων των βαθμίδων 

για να φοιτούσαν τα παιδιά των Ιταλών εποίκων. 

 Η κατασκευή του παρθεναγωγείου γίνεται το 1922, πάνω σε μελέτη του 

μηχανικού A. Torasso και τροποποιήσεις στις όψεις από τον Di Fausto. Το κτίριο 

τελειώνει το 1924 και το 1925 προστίθεται ένα γυμναστήριο και επεκτείνεταιε η 

εσωτερική εκκλησία.  Το κτίριο του Παρθεναγωγείου, συμμετρικό ως προς τη 

διάταξη των όγκων και των όψεων, έχει στοιχεία από την εκλεκτικιστική και την 

ιπποτική αρχιτεκτονική. 
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Εικόνα 9: Ανατολική όψη - πρόσοψη, Ορφανοτροφείο θηλέων  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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4.7 Μαράσι Αγίου Νικολάου 

 

1. Ορφανοτροφείο Αρρένων  

Θέση: Μαράσι Αγίου Νικολάου (Οδός Χαράλαμπου Μούσκου) 

Παλαιά Χρήση: Ορφανοτροφείο των Ιπποτών  

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Δεν έχουν ανακηρυχθεί διατηρητέα. 

 Το κτίριο του ορφανοτροφείου κτίζεται το 1924, στην περιοχή της Ακαντιάς, 

από τους Ιππότες της Μάλτας, για να στεγάσει παιδιά Αρμενίων και βρέφη που 

φροντίζουν Φραγκισκανές καλόγριες. 

 Πρόκειται για επίμηκες διώροφο κτίριο, με πύλη σε στυλ μπαρόκ, που έφερε 

το έμβλημα του Τάγματος, η οποία δεν σώζεται σήμερα. 

 

 

 

Εικόνα 10: Φωτογραφία εποχής - Νότια όψη – πρόσοψη, Ορφανοτροφείο Αρρένων  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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4.8 Μαράσι Αγίων Αναργύρων 

1. Βενετόκλειο Γυμνάσιο 

Θέση: Μαράσι Αγίων Αναργύρων (Οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 11 & Αγίων 

Αναργύρων) 

Παλαιά Χρήση: Αεροπορικό Απόσπασμα Ρόδου, Στρατώνες του Πυροβολικού 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/2822/54308/13-12-88, 

(Φ.Ε.Κ. 937/Β/30-12-88) ,  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 4573/91, Φ.Ε.Κ. 75/Δ/15-2-91) 

 Κτίριο του 1938, κτισμένο σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της οικογένειας 

Βενετοκλή, που στέγασε τους στρατώνες του πυροβολικού.Πρόκειται για επιμήκη, 

στιβαρό κυβικό όγκο με ευθείες γραμμές, μεγάλα παράθυρα συμμετρικά 

διατεταγμένα και επένδυση από finta pietra. Αργότερα δημιουργείται ένα δεύτερο, 

δίδυμο κτίριο απέναντί του και ένα τρίτο, παρόμοιας μορφολογίας στο ίδιο οικόπεδο. 

 

Εικόνα 11: Γενική Άποψη, Αεροπορικό Απόσπασμα Ρόδου, Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Εικόνα 12: Γενική Άποψη, Βενετόκλειο, Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

 
 290 

 

Εικόνα 13: Πρόσοψη, Αεροπορικό Απόσπασμα Ρόδου, 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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4.9 Κτίρια εκτός μαρασιών (μέσα στην πόλη) 

1. Ενυδρείο 

Θέση:  Ακρωτήριο Κουμπουρνού 

Παλαιά Χρήση: Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 80837/5125/2-12-86,  

(Φ.Ε.Κ. 40/Δ/30-1-87) , Υ.Α. ΔΙΛΑΠ/Γ/2327/32837/17-06-97, 

(Φ.Ε.Κ. 628/Β/28-07-1997) 

Το κτίριο κατασκευάζεται το 1935, σε άλλη θέση από εκείνη που αρχικά 

προβλέπεται η μελέτη άγνωστου μελετητή. Κτίζεται για να συμβάλει στη μελέτη των 

σφουγγαριών της θαλάσσιας χλωρίδας και της πανίδας του Αιγαίου. Η ορθολογιστική 

αρχιτεκτονική του κτιρίου σε συνδυασμό με τη χρήση των καμπύλων μορφών, που 

χαρακτηρίζουν το διεθνές στυλ, συντελεί σε μία ισορροπημένη διάταξη των όγκων 

του. η θύρα εισόδου διακοσμείται με μοτίβα παρμένα από το θαλάσσιο κόσμο. 

 

 

Εικόνα 14: Νότια όψη, Ενυδρείο . Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Σχέδιο 7: Κάτοψη, Ενυδρείο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

 

Σχέδιο 8: α)Δυτική όψη β)Νότια όψη 

 Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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2. Τελωνείο & Λιμενικό Ταμείο 

Θέση: Ακτή Προμηθέως – Εμπορικό Λιμάνι 

Παλαιά Χρήση:  

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.Α.. ΔΙΛΑΠ/Γ/2747/43442/8-09-95, 

(Φ.Ε.Κ. 820/Β/25-9-95) 

 Συγκρότημα από δύο κτίρια στην είσοδο και εσωτερικά του εμπορικού 

λιμένα. Τα σχέδια γίνονται από τον Petracco. Χτίζονται την περίοδο 1932 – 1935, με 

προηγούμενη κατεδάφιση του προϋφιστάμενου κτίσματος στην είσοδο του λιμανιού. 

Λόγω της γειτνίασης με τα μεσαιωνικά τείχη, τα κτίρια έχουν μορφολογικά στοιχεία 

της ιπποτικής αρχιτεκτονικής και επένδυση από finta pietra (σήμερα επιχρισμένη). 

 

Εικόνα 15: Δυτική όψη - Πρόσοψη, Τελωνείο 

 Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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Εικόνα 16: Νότια όψη - Πρόσοψη, Λιμενικό ταμείο  

Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

 
 295 

3. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Θέση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 1 

Παλαιά Χρήση: Στρατώνας Regina 

 Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.Α.. ΔΙΛΑΠ/Γ/59350/2745/20-11-95, 

(Φ.Ε.Κ. 1037/Β/14-12-95) ,  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 4573/91, (Φ.Ε.Κ. 75/Δ/15-2-91) 

 Έργο του Mario Lago, πάνω σε μελέτες του Di Fausto οι οποίες γίνονται το 

1924. Το κτίριο ολοκληρώνεται το 1926 και είναι προορισμένο για έδρα του στρατού 

(caserma di fanteria). 

 Είναι κτισμένο σε περιοχή Μουσουλμανικών νεκροταφείων, στην viale della 

Regina (σημερινή οδό Δημοκρατίας), περιλαμβάνει δύο επιμήκεις όγκους 

εκατέρωθεν της μνημειώδους τριπλής πύλης εισόδου σε finta pietra, με δύο θολωτά 

φυλάκια από κάθε πλευρά της και με οξυκόρυφες καμάρες και κυλινδρικές επιτοίχιες 

παραστάδες, που μιμούνται μορφές της ιπποτικής αρχιτεκτονικής. Υπάρχει 

εσωτερική αυλή με κρήνη και ένα παρεκκλήσι, κτισμένο αργότερα. Τα κτίρια των 

στρατώνων αποτελούν τριώροφους κυβιστικούς όγκους, με διατεταγμένα καθ’ ύψος 

ανοίγματα και κεντρική ή και παράπλευρες εισόδους με κλίμακες ανόδου. 

 

Εικόνα 17: Ανατολική όψη - Πρόσοψη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 Πηγή: Βασίλης Κολώνας, Ιταλική αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 
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Σχέδιο 9: α) Κάτοψη ισογείου β)Κάτοψη ορόφου γ)Δυτική όψη δ)Ανατολική όψη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 
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4. Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων (τμήμα ανωτέρων σπουδών) 

Θέση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 

Παλαιά Χρήση: Αρχηγείο της Αεροπορίας 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γ. 4573/91, (Φ.Ε.Κ. 75/Δ/15-2-91) 

 Το κτίριο κτίζεται μετά το 1937, στη θέση παλιών μουσουλμανικών 

νεκροταφείων, στη viale della Regina, κοντά στην πύλη D’ Amboise. Αποτελείται 

από δύο επιμήκεις πλευρές και αυστηρή, γωνιακή κεντρική είσοδο με διώροφες 

παραστάδες και είναι όλο επιχρισμένο από finta pietra. Αποτέλεσε το κτίριο της 

Kommandatur των Γερμανών κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. 

 

Εικόνα 18: Νοτιοανατολική όψη – Πρόσοψη, Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 

 

Σχέδιο 10: Κάτοψη ισογείου, Α.Σ.Τ.Ε.Ρ . Πηγή: Ρόδος: Η πόλη εκτός των τειχών 1522-1947 



                                                                      Χρήσεις γης – Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

 
 298 

 

 

 

 

Χάρτης 1: Με σημειωμένα τα κτίρια από τα μαράσια : Αγίου Στεφάνου και Αγίου Ιωάννη 
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Χάρτης 2: Με σημειωμένα τα κτίρια από τα μαράσια : Αγίου Γεωργίου, Αγίου Νικολάου, Αγίας Αναστασίας 
και Αγίων Αναργύρων 
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Χάρτης 3: Με σημειωμένα το κτίριο του Πανεπιστημίου (κάτω αριστερά), το κτίριο της Τουριστικής σχολής 
(πάνω αριστερά) και τα κτίρια του τελωνείου και του λιμενικού ταμείου (δεξιά) 
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Β. ΧΙΟΣ 

 

Χάρτης 1 Πόλη Χίου με ένδειξη αναφερόμενων κτιρίων. 
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1. 11ο Δημοτικό 

Θέση: Οδός Ζολώτα ( κέντρο πόλης ) 

Παλαιά Χρήση: Σχολή της Χίου, Αστική Σχολή Ράλλη 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ:  

 

Το 1792 και με παραίνεση του Αθανάσιου Παρίου, οι Έφοροι της Σχολής  

αγόρασαν ευρύχωρο οίκημα κοντά στον Μητροπολιτικό Ναό. Το οίκημα που 

κατασκευάζεται αποτελεί τον πυρήνα της Σχολής της Χίου. Μεγάλος και έντονος 

είναι ο θαυμασμός τόσο για το οικοδόμημα αλλά και για την λειτουργία της Σχολής 

μέχρι και το 1822, οπότε οι καταστροφές και οι σφαγές από τους Τούρκους και οι 

πυρκαγιές που ακολούθησαν  δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για την ολοκληρωτική 

του καταστροφή. Το μόνο που αναφέρεται να παρέμεινε είναι οι καμένοι τοίχοι. Είναι 

μεγάλο πετρόκτιστο και καλά κατασκευασμένο συγκρότημα μέσα στο οποίο υπάρχει 

θέατρο, αίθουσες διδασκαλίας, τυπογραφείο, διαμερίσματα καθηγητών, παρεκκλήσι 

και η βιβλιοθήκη της Σχολής.  Οι χώροι είναι θολοσκεπείς και στεγάζονταν σε 

ημικυκλικές καμάρες. 

Οι πρώτες προσπάθειες ανοικοδόμησης και αναδιοργάνωσης εμφανίζονται 

δεκαπέντε χρόνια μετά έτος ορόσημο της καταστροφής της Χίου κυρίως με βοήθεια 

των Χιωτών της διασποράς, που πραγματοποιούνται το 1839. Όμως και αυτή η 

προσπάθεια ανοικοδόμησης  δέχτηκε ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα από το σεισμό. Η 

Αστική Σχολή Ράλλη, η οποία λειτουργεί από το 1985 μέχρι και σήμερα ως 11ο 

δημοτικό σχολείο, χτίζεται  στον χώρο που υπήρχε πριν τις καταστροφές και σφαγές 

του 1822 η Μεγάλη Σχολή της Χίου με δωρεά 2.000 λιρών Αγγλίας από τον Παντιά 

Ράλλη, ο οποίος επισκέπτεται την Χίο για μία ημέρα
1
. 

Χαρακτηριστικό είναι το βοτσαλωτό του προαύλιο το οποίο κατασκευάστηκε 

το 1908 με σχέδια που παραπέμπουν στην εποχή της κατασκευής. Παρόμοια 

διακόσμηση συναντάμε και στα όμορα κτίρια, όπως το παλιό Παρθεναγωγείο, τον 

Μητροπολιτικό ναό και το Γυμνάσιο. Σήμερα ύστερα από πιέσεις των συλλόγων στο 

σχολείο εκτελούνται έργα για την επισκευή του που ξεκίνησαν το 2011. Ανάμεσα σε 

αυτά είναι και η πεζοδρόμηση της οδού Ζολώτα που χωρίζει το Δημοτικό με το 

Γυμνάσιο Χίου. 

                                                             
1 (Γαβαλά, 2004) 
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Εικόνα 2 Αστική Σχολή Ράλλη, 11ο Δημοτικό 
Σημερινή άποψη. 

Εικόνα 1 Αστική Σχολή Ράλλη, σημερινό 11ο Δημοτικό 
Πηγή: Μουτσάτσος, 2002 
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Εικόνα 3 Αστική Σχολή Ράλλη, 11ο Δημοτικό 
Σημερινή άποψη. 
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2. Μητροπολιτικός Ναός Χίου 

Θέση: Φιλίππου Αργέντη & Σκυλίτση ( κέντρο πόλης ) 

Παλαιά Χρήση: Ναός Αγίων Βικτώρων 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: ΥΠΟΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2634/9985/5.1.1991 

Φ.Ε.Κ 162/Β/21.3.1991 

 

Ακριβεί πληροφορίες για τον Ναό των Αγίων Βικτώρων δεν υπάρχουν. Στην 

θέση του σημερινού ναού υπήρχε κατά την εποχή των Γενουατών μικρό μοναστήρι. 

Μετά από τις μεγάλες καταστροφές του 1822 ο Ναός είναι από τα λίγα κτίρια που δεν 

παθαίνουν σοβαρές ζημίες παρά μόνο ρήγματα εξωτερικά. Πιο συγκεκριμένα το 1838 

ο νέος προσεισμικός ναός των Αγίων Βικτώρων ανακηρύσσεται ως Μητροπολιτικός 

Ναός από τον Μητροπολίτη Κοσμά. Οι φθορές όμως από τον σεισμό ήταν πολύ πιο 

έντονες από εκείνες της καταστροφής του 1822.  

Έτσι ο προσεισμικός ναός κατεδαφίζεται και ανοικοδομείται στην ίδια 

ακριβώς θέση ο καινούργιος ο οποίος σχεδιάζεται κάπου στο 1885 και αντανακλά το 

πνεύμα της εποχής για την διατήρηση του βυζαντινού ύφους, χαρακτηριστικό του 

οποίου αποτελεί το τρίκλιτο δρομικό κτίσμα
1
 στον αρχιτεκτονικό τύπο της βασιλικής. 

Τα εγκαίνια γίνονται στις 29 Ιανουαρίου 1889 από τον Μητροπολίτη Χίου 

Κωνσταντίνο Δεληγιάννη
2
, ενώ η ολοκλήρωση των δύο καμπαναριών του 

ολοκληρώνεται πιθανώς το 1896. 

                                                             
1
 Επιμήκης τύπος ναού που υποδιαιρείται εσωτερικά σε τρία κλίτη, συνήθως το μεσαίο φωτίζεται 

από υπερυψωμένο φωταγωγό. 
2 (Γαβαλά, 2004) 
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Εικόνα 4 Μητροπολιτικός Ναός. Φωτογραφία του 1896 
Πηγή: Μουτσάτσος, 2002 

 

 

 

 

Εικόνα 5 Μητροπολιτικός Ναός, σημερινή κατάσταση 
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Εικόνα 6 Δυτική όψη Ναού με το βοτσαλωτό προαύλιου. 

 

 

Εικόνα 7 Βόρεια όψη Ναού. 
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3. Α' Γυμνάσιο Χίου  

Θέση: Φιλίππου Αργέντη ( κέντρο πόλης ) 

Παλαιά Χρήση: Προσεισμικά νοσοκομείο, κτίριο Σχολής της Χίου, 

 Γυμνάσιο Αρρένων Χίου, Α' Λύκειο Χίου 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: ΥΠΟΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2634/9985/5.1.1991 

Φ.Ε.Κ 162/Β/21.3.1991 

 

 Το 1750 θεμελιώνεται το προσεισμικό νοσοκομείο Χίου υπό την χορηγία και 

επιστασία του γιατρού Πέτρου Σκυλίτση. Έχει οικοδομηθεί επάνω σε προϋπάρχον 

από το 1640 μικρότερο νοσοκομείο της κοινότητας, τα σχέδια είναι σύμφωνα με το 

τότε νοσοκομείο της Φλωρεντίας και ολοκληρώνεται μετά από τριάντα χρόνια το 

1780. Το κτιριακό συγκρότημα έχει διάφορες πτέρυγες και αυλές, με δυνατότητα 

διακοσίων κλινών, μύλο για άλεσμα και φούρνο.  

Την  ίδια περίοδο της γενικότερης προσπάθειας ανασυγκρότησης του νησιού 

μετά τις καταστροφές του 1822, γύρω στο 1838 γίνεται και η ανασύσταση των 

σχολείων  ενώ τμήμα των κτιρίων του νοσοκομείου δίνει την λύση για την στέγαση 

τους. Με διευθυντή τον Αρχιμανδρίτη Νίκανδρο τον Φιλαδελφέα το 1839  το σχολείο 

αποκόπτεται από το χώρο του νοσοκομείου, αποκτώντας περίκλειστη εσωτερική 

αυλή που διατήρεί μέχρι και το σεισμό του 1881. Τον τίτλο του Γυμνασίου παίρνει το 

1863. Μετά τον σεισμό και τις καταστροφές που υπέστη μεταφέρεται σε ιδιωτικές 

οικίες, μέχρι και το 1886 οπότε γίνεται η εγκατάσταση του στο μετασεισμικό κτίριο 

του σημερινού 1ου Γυμνασίου. Το 1891/92 εντοιχίζονται πλάκες στις οποίες 

αναγράφονται τα ονόματα των ευεργετών του, πράγμα δύσκολο μιας και το αρχείο 

είχε καταστραφεί το 1822
1
.  

Μέτα την απομάκρυνση των Τούρκων και συγκεκριμένα το 1929 

πραγματοποιούνται μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη χρήση του, από τον 

Αρχιτέκτονα Γ. Πάνζαρη. Στα προπύλαια στα αριστερά βρίσκεται η προτομή του 

ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού, ενώ προχωρώντας προς την μεγάλη αίθουσα του 

γυμνασιάρχου επί 20 έτη Γ. Ζολώτα. 

 

 

                                                             
1 (Γαβαλά, 2004) 



Χρήσεις γης - Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

  309 

 Πρώτος γυμνασιάρχης ήταν ο Γ. Σουρίας το 1863 για 20 έτη, μετά το θάνατο του το 

1882 διάδοχος του γίνεται ο Χ. Λαίλιος τα έτη 1884 - 85. Έπειτα αναλαμβάνει ο Γ. 

Ζολώτας μέχρι και το 1905 ενώ για τις χρονιές 1906 - 10 είναι ο Ν. Παπαδάκης
1
.  

Στις αρχές του περασμένου αιώνα λειτουργεί και εμπορικό τμήμα μέχρι  την 

ίδρυση της εμπορικής σχολής. Στο υπόγειο του φιλοξενεί για αρκετό διάστημα 

αρχαιολογική συλλογή που μεταφέρεται το 1921 στο τζαμί
2
 και την Εθνολογική και 

Λαογραφική συλλογή Αργέντη που αργότερα μεταφέρεται στον 2ο όροφο της 

βιβλιοθήκης Κοραή.  

Είναι κτίριο νεοκλασικό με βοτσαλωτή αυλή το οποίο μέχρι και το 1910 δεν 

είχε επίχρισμα
3
 ενώ έντονη είναι η παρουσία της θυμιανούσικης πέτρας τόσο στις 

κολώνες του όσο και στην πρόσοψη και γύρω από τα παράθυρα. Σήμερα στο 

ιστορικής σημασίας οικοδόμημα εκτελούνται έργα. 

 

 

 

Εικόνα 8 Γυμνάσιο Χίου  
Πηγή: Μουτσάτσος, 2002 

                                                             
1
 (Σκαρβελης, 1998) 

2
 Όπου και έγινε το Αρχαιολογικό Μουσείο. 

3 Σοβάντισμα. 
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Εικόνα 9 Άποψη Γυμνασίου πριν την έναρξη των εργασιών. 
Πηγή: Panoramio. 

 

 

Εικόνα 10 Γυμνασίου Χίου Νότια όψη 
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Εικόνα 11 Νότια και ανατολική όψη Γυμνασίου,  
Πραγματοποιούνται εργασίες επισκευής και συντήρησης. 
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Σχέδιο 1 Σχέδιο μεταρρύθμισης 1929 του Γυμνασίου (κάτοψη υπογείου). 
Πηγή: Γαβαλά, 2004   
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Σχέδιο 2 Σχέδιο μεταρρύθμισης 1929 του Γυμνασίου (κάτοψη ισογείου). 
Πηγή: Γαβαλά, 2004   
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Σχέδιο 3 1ο Γυμνάσιο Χίου, νότια όψη, σχέδιο από μελέτη βελτίωσης υποδομών του 2006 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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Σχέδιο 4 1ο Γυμνάσιο Χίου, κάτοψη ορόφου, σχέδιο από μελέτη βελτίωσης υποδομών του 2006 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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Σχέδιο 5 1ο Γυμνάσιο Χίου, κάτοψη ορόφου, σχέδιο από μελέτη βελτίωσης υποδομών του 2006 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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4. Κτίριο Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Θέση: Φιλίππου Αργέντη ( κέντρο πόλης ) 

Παλαιά Χρήση: Παρθεναγωγείο 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: ΥΠΟΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2634/9985/5.1.1991 

Φ.Ε.Κ 162/Β/21.3.1991 

 

Τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα η ακμάζουσα κοινωνία της Χίου μεριμνά 

και για την μόρφωση και παιδεία των γυναικών. Έτσι σύμφωνα με επιστολή των 

εφόρων του σχολείου της Χίου του 1849,  κτίζεται το Παρθεναγωγείο θεμελιωμένο 

στα ερείπια που προέκυψαν από τις καταστροφές της βιβλιοθήκης των σχολείων.  

Από πληροφορίες που παίρνουμε από τους ισολογισμούς των αντίστοιχων 

ετών
1
 αναφέρεται ότι το 1873 ανακαινίστηκαν τα παράθυρά του, την επόμενη χρονιά 

έγινε αγορά μαρμάρων για την κατασκευή μαρμάρινης κρίνης. Το 1875- 6 έγινε η 

περιτοίχιση του και η λιθόστρωση του εξωτερικού του χώρου , το 1878- 9 

κατασκευάστηκε ο τοίχος που διαχώριζε το περίβολο του με εκείνο του νοσοκομείου. 

Το νέο μετασεισμικό κτίριο του παρθεναγωγείου τοποθετήθηκε λίγο πιο νοτιοδυτικά 

της παλιάς του θέσης. Τα εγκαίνια του οποίο έγιναν μαζί με την βιβλιοθήκη, το 1885. 

Πετρόκτιστο διώροφο κτίριο από λαξευτή θυμιανούσικη πέτρα με βοτσαλωτό 

προαύλιο με περίτεχνα σχέδια. Τα ανοίγματα των παραθύρων είναι συμμετρικά με 

ανακουφιστικό τόξο στο επάνω μέρος ορατό και στηριζόμενο στα δυο του άκρα ενώ 

δεν παραλείπεται το οικόσημο πάνω από την πόρτα
2
. 

 

 

                                                             
1
 Γαβαλά, 2004 

2 Αριστερά της εικόνας 13 και 14 μαρμάρινη επιγραφή που σώζεται μέχρι και σήμερα. 
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Εικόνα 12 Κτιρίου πανεπιστημίου, βόρεια όψη (παλιό Παρθεναγωγείο) 

 

 

Εικόνα 13 Το Παρθεναγωγείο Χίου δίπλα στην Βιβλιοθήκη Κοραή 
Πηγή: Μουτσάτσος, 2002 
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Εικόνα 14 Δυτική όψη του πρώην Παρθεναγωγείου. 
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5. Βιβλιοθήκη Χίου (Αδαμάντιου Κοραή) 

Θέση: Φιλίππου Αργέντη ( κέντρο πόλης ) 

Παλαιά Χρήση: Βιβλιοθήκη 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: ΥΠΟΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2634/9985/5.1.1991 

Φ.Ε.Κ 162/Β/21.3.1991 

 

Η ιστορία της βιβλιοθήκης ξεκινάει περίπου το 1792 οπότε αρχίζει να 

λειτουργεί ως παράρτημα της Μεγάλης Σχολής της Χίου. Πυρήνα της αποτελούν τα 

βιβλία του Αδαμάντιου Κοραή και άλλων ελλήνων λογίων, καθώς μετά το θάνατο 

του μεγάλο μέρος από βιβλία αλλά και χειρόγραφά του αποστέλλονται στην 

βιβλιοθήκη. Μερικά μόλις χρόνια πριν το σεισμό, το 1863 ξεκινά η ανέγερση της 

οικοδομής όπου θα στεγαζόταν αυτόνομα η βιβλιοθήκη αλλά οι εργασίες σταματούν 

λόγω έλλειψης χρημάτων. Το 1870 ολοκληρώνονται τελικά οι εργασίες ανέγερσης 

της, όμως έμελλε μερικά χρόνια μετά, με το σεισμό του 1881, να καταστραφεί. 

Το 1885 αποπερατώνεται το καινούργιο μετασεισμικό κτίριο που στεγάζει 

μέχρι και σήμερα την βιβλιοθήκη του Κοραή. Μερικά χρόνια μετά την 

απελευθέρωση του νησιού, το 1932-33 πραγματοποιείται η επέκταση της από τον Γ. 

Πάνζαρη. Το 1948 ξεκινάει με πρωτοβουλία του Φ. Αργέντη η ανέγερση του 

δεύτερου ορόφου της βιβλιοθήκης, ενώ σημαντικά έργα επέκτασης και 

εκσυγχρονισμού γίνονται το διάστημα 1975-1978 προκειμένου να στεγαστεί η 

λαογραφική συλλογή Φ. Αργέντη. Στο πέρασμα του χρόνου η Βιβλιοθήκη έχει 

συγκεντρώσει ανεκτίμητες συλλογές βιβλίων, χειρόγραφων, περιοδικών, εφημερίδων, 

πινάκων, νομισμάτων, κειμηλίων που δώρισαν μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι. 

Πετρόκτιστο και αυτό κτίριο με αρκετές ομοιότητες στην κατασκευή του με 

το Γυμνάσιο και το 11ο Δημοτικό. Τα σκαλοπάτια της εισόδου είναι από 

μονοκόμματες λαξευτές πέτρες, 4 πέτρινοι κίονες
1
  στηρίζουν το θριγκό

2
 ενώ τέλος 

ξεχωρίζει και σε αυτό το κτίσμα το χαρακτηριστικό αέτωμα το οποίο υπάρχει και 

πάνω από τα ανοίγματα των παραθύρων. 

 

 

 

                                                             
1
 Κολώνες 

2 μέρος πάνω από τις κολώνες που αποτελείτε από το επιστύλιο, ζωφόρο και γείσο. 
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Εικόνα 15 Βιβλιοθήκη Αδαμάντιου Κοραή 
 πριν την επέκταση και την προσθήκη του β ορόφου 

Πηγή: Βιβλιοθήκη Κοραή 

 

 

Εικόνα 16 Βιβλιοθήκης Κοραή, σημερινή κατάσταση. 
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Σχέδιο 6 Αδημοσίευτο σχέδιο κάτοψης επέκτασης ισογείου της βιβλιοθήκης, του Γ. Πάνζαρη.  
Πηγή: Γαβαλά, 2004 από βιβλιοθήκη Κοραή  
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Σχέδιο 7 Αδημοσίευτο σχέδιο κάτοψης επέκτασης υπογείου της βιβλιοθήκης, του Γ. Πάνζαρη.  
Πηγή: Γαβαλά, 2004 από βιβλιοθήκη Κοραή 
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6. Μιχάλειο κτίριο Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Θέση: Οδός Μιχάλων ( κέντρο πόλης ) 

Παλαιά Χρήση: Μιχάλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων Χίου 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: ΕΚΡΕΜΕΙ  

Το 1924 το Υπουργείο Υγιεινής ιδρύει την Χίο το " Εθνικόν Ορφανοτροφείον 

Θηλέων Χίου" το οποίο τότε στεγάζεται στην οικία του Νουρή Μπέη στην περιοχή 

Βαρβάσι.
1
 Η παλαιότητα του κτιρίου, για το οποίο δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία 

κατασκευής του αλλά υπολογίζεται γύρω στο 1700-1800,  δημιουργεί έντονα 

προβλήματα λειτουργικότητας. Τον Ιανουάριο του 1925 ο Ν. Μίχαλος αναλαμβάνει 

την δαπάνη για την ανέγερση καινούργιου κτιρίου. Ο Δήμος παραχωρεί έκταση 6000 

τμ κοντά στο λιμάνι της πόλης. Θεμελιώνεται το 1927 και την κατασκευή του έργου 

αναλαμβάνει ο μηχανικός Α. Κωστάλας. Οι εργασίες ολοκληρώνονται και τα 

εγκαίνια
2
 πραγματοποιούνται το 1931 στις 11 Νοέμβρη. Το 1972 μετονομάζεται σε " 

Μιχάλειο κέντρο παιδικής μέριμνας Χίου " και καταργείται όπως και τα υπόλοιπα 

ορφανοτροφεία, το 1992. Σήμερα στο κτίριο αυτό στεγάζεται τμήμα του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου Χίου. 

 

 

Εικόνα 17 Μιχάλειο ορφανοτροφείο, φωτογραφία εποχής. 
Πηγή: Ιατρικό Μουσείο 

                                                             
1
 (Ιατρικό Μουσείο) 

2 (Γαβαλά, 2004) 
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Εικόνα 18 Μιχάλειο κτίριο πανεπιστημίου, σημερινή κατάσταση. 

 

 

Εικόνα 19 Μιχάλειου κτιρίου, πίσω όψη. 
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7. 1ο Επαλ Χίου 

Θέση: Οδός Μιχάλων ( κέντρο πόλης ) 

Παλαιά Χρήση: Εμπορική Σχολή Χίου Γ. Μιχαληνού 

                          ΤΕΛ Χίου 

                          ΤΕΕ Χίου 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ:  

 

Την μελέτη για την ανέγερση της Εμπορικής Σχολής Γ. Μιχαληνογια την 

οποία δεν υπάρχει ακριβής χρονολογία κατασκευής τους, πραγματοποίησε το 1927-

28 ο χιακής καταγωγής Γ. Πάνζαρης ως ιδιώτης πλέον μηχανικός, αρχιτέκτονας ο 

οποίος ήταν μελετητής σε πολλά από τα έργα της περιόδου εκείνης. Τα παρακάτω 

σχέδια είναι αδημοσίευτα και προέρχονται από το Αρχείο Θεοδώρου Γ. Πάνζαρη
1
 και 

ανάμεσα σε αυτά υπάρχει και η στατική μελέτη από τον μηχανικό Zapf. Σο κτίριο το 

1969 φιλοξενούνται τις μέσες και κατώτερες τεχνικές σχολές, το 1977 το ΤΕΛ Χίου 

ενώ το 1998 στεγάζεται το 1ο και 2ο ΤΕΕ Χίου. Από το 2005 και έπειτα λειτουργεί 

ως 1ο ΕΠΑΛ Χίου μέχρι και σήμερα. 

Πρόκειται για κτίριο πετρόκτιστο το οποίο είχε τα ίδια κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά με τα άλλα οικοδομήματα της εποχής. Μεγάλα συμμετρικά 

ανοίγματα  στα οποία δεν υπάρχει ανακουφιστικό τόξο, όμως στην είσοδο εντοπίζεται 

το χαρακτηριστικό στοιχείο του ιωνικού ρυθμού, με τον κίονα να στηρίζει το θριγκό
2
 

και αυτό με την σειρά του το αέτωμα. Σήμερα ύστερα από επεμβάσεις για την 

προσθήκη επέκτασης του δεύτερου ορόφου δεν υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό. 

                                                             
1
 Γαβαλά, 2004 

2 Αποτελείται από επιστύλιο, ζωφόρο και γείσο σε σειρά.   
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Εικόνα 20 Εμπορική Σχολή Γ. Μιχαληνού, φωτογραφία εποχής 
Πηγή: Γαβαλά, 2004 

 

 

Εικόνα 21 Γ. Μιχαληνού, σημερινή κατάσταση με την επέκταση του δεύτερου ορόφου. 
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Σχέδιο 8 Γ. Μιχαληνού, πρόσοψη, σχέδιο 1927. 
 

 

Σχέδιο 9 Πλάγια και πίσω όψη Γ. Μιχαληνού, σχέδιο 1927. 
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Σχέδιο 10 Κάτοψη ισογείου Γ. Μιχαληνού, σχέδιο 1927. 

 

 

Σχέδιο 11 Κάτοψη Α' ορόφου Γ. Μιχαληνού, σχέδιο 1927. 
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Σχέδιο 12 Γ. Μιχαληνού, κάτοψη ορόφου μετά την επέκταση. 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 

 

 

Σχέδιο 13 Γ. Μιχαληνού, Δυτική και νότια όψη μετά την επέκταση. 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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Σχέδιο 14 Γ. Μιχαληνού, Ανατολική και βόρεια όψη μετά την επέκταση. 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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8. Κ.Ε.Π Χίου 

Θέση:  Οδός Δημοκρατίας  

Παλαιά Χρήση:  Διοικητήριο 

                            Πυροσβεστική Χίου  

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: 

 

Το κτίριο κτίζεται μετά τις μεγάλες καταστροφές του σεισμού του 1881 και 

αποτελεί το Τουρκικό Διοικητήριο της εποχής. Στα μέσα του 20ου αιώνα με την 

ίδρυση του πυροσβεστικού σώματος σε νομούς φιλοξενεί το Πυροσβεστικό σώμα. 

Όταν κατασκευάζεται το νέο κτίριο για την πυροσβεστική στεγάζεται το Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πελατών Χίου. 

Πρόκειται για διώροφο κτίριο με υπερυψωμένο ισόγειο και εσωτερική σκάλα 

απέναντι από την είσοδο του. Στον υπόγειο χώρο βρίσκεται το λεβητοστάσιο και στο 

χώρο του ορόφου αντίστοιχα γραφεία με αυτά του ισογείου. Αυτό που έχει 

διατηρηθεί και κάνει αισθητή την παρουσία του είναι η προεξοχή στον δεύτερο 

όροφο, ένας κλειστός εξώστης με αέτωμα, που δημιουργεί στέγαστρο στην είσοδο 

του κτιρίου. 

 

Εικόνα 1 ΚΕΠ Χίου, φωτογραφία εποχής τότε Τουρκικό Διοικητήριο, στην πλατεία Βουνακίου. 
Πηγή: Γαβαλά, 2004 
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Εικόνα 2 ΚΕΠ Χίου, σημερινή κατάσταση 

 

 

Εικόνα 3 ΚΕΠ Χίου, σημερινή κατάσταση. 
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Σχέδιο 1 ΚΕΠ Χίου, κάτοψη ισογείου και υπογείου σχέδιο 1992 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 



Χρήσεις γης - Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

  335 

 

Σχέδιο 2 ΚΕΠ Χίου, κάτοψη ορόφου σχέδιο 1992 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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9. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χίου 

Θέση:  Οδός Λιβανού  

Παλαιά Χρήση:  Μαιευτήριο Χίου Μιλτιάδης και Ζηνοβία Κόκκαλη. 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ:  

Το δωρικής αυστηρότητας νεοκλασικό κτίριο οικοδομείτε το 1895 από τον 

Μιλτιάδη Κόκκαλη και κατοικείται για πολλά χρόνια από την οικογένεια Ν. 

Μίχαλου, ενώ φιλοξενεί και τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1933. Το 1934 η Ζηνοβία 

Κόκκαλη το γένος Μιχαλινού, σύζυγος του Μιλτιάδη, αποφασίζει να ιδρύσει το 

Μαιευτήριο Χίου για τις ανάγκες των απόρων γυναικών. Τα επίσημα εγκαίνια του 

Μαιευτηρίου γίνονται στις 10 Νοεμβρίου 1935 με πρώτο Διευθυντή τον ιατρό 

Δημήτρη Στάη. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι ανεκτίμητες και για αυτό το λόγο 

το 1939 το Ίδρυμα τιμάται από το Υπουργείο Υγιεινής.  

Η λειτουργία του ως μαιευτήριο σταματά το 1979 όπου και μεταφέρεται στο 

Σκυλίτσειο νοσοκομείο και το διώροφο νεοκλασικό περνάει και αυτό στην ιδιοκτησία 

του Νοσοκομείου. Μεταπολεμικά για αρκετά χρόνια μετατρέπεται σε Ειδικό 

Δημοτικό Σχολείο Χίου όμως οι ανάγκες επισκευής και συντήρησης του κτιρίου είναι 

μεγάλες. Κρίνεται ακατάλληλο οπότε σήμερα παραμένει άδειο με τις φθορές να 

συνεχίζουν να το καταστρέφουν 

 

Εικόνα 4 Μαιευτήριο Χίου, φωτογραφία εποχής 
Πηγή: Ιατρικό Μουσείο 
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Εικόνα 5 Ειδικό σχολείο Χίου, πρώην μαιευτήριο, σημερινή κατάσταση. 

 

 

Εικόνα 6 Ειδικό σχολείο Χίου, πρώην μαιευτήριο, σημερινή κατάσταση. 
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10. Δημοτική Πινακοθήκη Χίου 

Θέση: Οδός Βλασταριάς ( κέντρο πόλης ) 

Παλαιά Χρήση: Δημοτικά Λουτρά  

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: Υ.Α 1868/51007/24.8.1979 

Φ.Ε.Κ 764/Β/7.9.1979  

 

Το 1939 μετά από πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Λεωνή Καλβοκορέση 

θεμελιώνονται τα ζωτικής σημασίας για την πόλη Δημοτικά Λουτρά Χίου. 

Σχεδιάζονται από τον αρχιτέκτονα Δεσποτόπουλο στα πρότυπα της αρχιτεκτονικής 

του Κάμπου. Ολοκληρώνονται το 1954 υπό την δημαρχία του Π. Πατελίδα και 

εγκαινιάζονται στις 30 Μαΐου. Και σε αυτό το έργο βοηθούν ομογενείς του Λονδίνου 

με προεδρεύοντα τον Φ. Αργέντη
1
.  

Η πρόταση και η τελική απόφαση για μετατροπή των μέχρι τότε Δημοτικών 

Λουτρών σε Δημοτική πινακοθήκη, γίνεται το 1984 επί Δημάρχου Γιάννη 

Μπουμπάρη. Το αρχιτεκτονικό οικοδόμημα βρισκόταν σε άθλια κατάσταση και 

κινδύνευε από την φθορά του χρόνου. Αφορμή επίσης υπήρξε η δωρεά του Παύλου 

Μηταράκη έργων του πατέρα του Ζωγράφου Γιάννη Μηταράκη
2
, έτσι τα Δημοτικά 

Λουτρά αναστηλώνονται και σώζονται. 

 

 

                                                             
1
 (Σκαρβελης, 1998) 

2 (chios greece) 
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Σχέδιο 3 Κάτοψη ισογείου Πινακοθήκης, του 1985 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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Σχέδιο 4 Κάτοψη υπογείου Πινακοθήκης, του 1985 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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Εικόνα 7 Δημοτική Πινακοθήκη Χίου, βόρεια όψη σημερινή κατάσταση. 

 

 

Εικόνα 8 Δημοτική Πινακοθήκη Χίου, ανατολική όψη σημερινή κατάσταση. 
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Εικόνα 9 Δημοτική Πινακοθήκη Χίου, τμήμα νότιας όψης σημερινή κατάσταση. 
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Εικόνα 10 Δημοτική Πινακοθήκη Χίου, νότια όψη σημερινή κατάσταση. 

 

 

Εικόνα 11 Δημοτική Πινακοθήκη Χίου, δυτική όψη σημερινή κατάσταση. 
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11. Μέγαρο Εθνικής Τράπεζας 

Θέση: Οδός Κανάρη ( κέντρο πόλης ) 

Παλαιά Χρήση: Εθνική Τράπεζα 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ2145/31727/8.8.1986 

Φ.Ε.Κ 769/Β/31.10.1986 

Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1926 για την ανέγερση του μεγάρου της Εθνικής 

τράπεζας πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία Βουνακίου και ολοκληρώθηκαν το 

1928. Κτίριο πετρόκτιστο που αποτελεί δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, έχει 

τρείς ορόφους με υπερυψωμένη τη βάση και διευρυμένο τον τελευταίο όροφο. Το 

εσωτερικό του είναι κατασκευασμένο ξεχωριστά ώστε να στεγάζει αποκλειστικά την 

Εθνική τράπεζα και ο περιβάλλοντας χώρος του έχει αναγνωριστεί ως έργο τέχνης 

από υπουργικό διάταγμα του 1986. Εξαιτίας των αυξημένων αναγκών της τράπεζας 

έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στο εσωτερικό της με τελευταία παρέμβαση το 1994. 

 

 

 

 

Εικόνα 12 Εθνική τράπεζα, σημερινή κατάσταση. 
Πηγή: www.chiosonline.gr 

http://www.chiosonline.gr/


Χρήσεις γης - Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

  345 

12. Κινηματογράφος REX 

Θέση: Οδός Νεώριων ( παραλιακή οδός ) 

Παλαιά Χρήση: Κινηματογράφος 

                          Νυχτερινό κέντρο διασκέδασης 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4801/283/9.1.1998 

Φ.Ε.Κ 47/Β/28.1.1998 

 

Το 1936 γίνεται η αγορά του οικοπέδου από την οικογένεια Χιονά και 

ξεκινάνε οι εργασίες για την ανέγερση του ισογείου που ολοκληρώνονται το 1938 

οπότε και λειτουργεί ως καφενείο. Τον ίδιο χρόνο αρχίζει η κατασκευή του ορόφου 

με σχέδια των μηχανικών Μαράσογλου και Ζωγράφου οι οποίοι έχουν έρθει από την 

Αθήνα και χρησιμοποιούν σαν πρότυπο το αντίστοιχο των Αθηνών. ΟΙ εργασίες 

τελειώνουν το 1940 με την πραγματοποίηση εγκαινίων του κινηματογράφου στις 

25/03/1940 ενώ στο ισόγειο προστίθενται στην πίσω πλευρά σκάλες διαφυγής και 

τουαλέτες. Κατά την διάρκεια του πολέμου το ισόγειο χρησιμοποιείται για αποθήκη 

επισιτισμού και η προβολή ταινιών γίνεται μόνο στους Γερμανούς στρατιώτες. 

 Μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς το 1945 το ισόγειο 

ενοικιάζεται για αποθήκη τσιμέντου, ενώ λειτουργεί ξανά ως κινηματογράφος από 

την οικογένεια Χιονά. Το 1968 γίνεται αντικατάσταση των ξύλινων αναβαθμών του 

κεντρικού εξώστη με αντίστοιχους οπλισμένου σκυροδέματος και κατασκευάζονται 

πλευρικοί εξώστες. Η λειτουργία του κινηματογράφου σταματάει το 1989 ενώ το 

1991 το ισόγειο ενοικιάζεται και γίνεται πολυκατάστημα. Χρειάζεται να περάσουν 

άλλα δυο χρόνια και το 1993 ο όροφος ενοικιάζεται και μετατρέπεται σε νυχτερινό 

κέντρο διασκέδασης το οποίο και λειτουργεί μέχρι και το τέλος του ενοικιαστήριου 

το 2004. Το 2001 ανακηρύσσεται διατηρητέο και μεταπωλείται στην Κτηματική 

Εταιρία Δημοσίου, η οποία το παραχωρεί στο Δήμο. Το 2006 γίνεται μελέτη για την 

αποκατάσταση και επανάχρηση του κινηματογράφου  σχέδια της οποίας 

παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Εικόνα 13 Κινηματογράφος Rex, Νότια και ανατολική όψη, σημερινή κατάσταση 

 

 

Εικόνα 14 Κινηματογράφος Rex, βόρεια και ανατολική όψη, σημερινή κατάσταση 
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Σχέδιο 5 Κινηματογράφος Rex, Νότια όψη, σχέδιο του 2006 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου  
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Σχέδιο 6 Κινηματογράφος Rex, Ανατολική όψη, σχέδιο του 2006 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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Σχέδιο 7 Κινηματογράφος Rex, Βόρεια όψη, σχέδιο του 2006 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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Σχέδιο 8 Κινηματογράφος Rex, Δυτική όψη, σχέδιο του 2006 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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Σχέδιο 9 Κινηματογράφος Rex, κάτοψη ισογείου, σχέδιο του 2006 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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Σχέδιο 10 Κινηματογράφος Rex, κάτοψη ορόφου, σχέδιο του 2006 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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Σχέδιο 11 Κινηματογράφος Rex, κάτοψη εξώστη, σχέδιο του 2006 
Πηγή: Τεχνική υπηρεσία Χίου 
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13. Βυζαντινό Μουσείο Χίου 

Θέση:  Κεντρική Πλατεία 

Παλαιά Χρήση:  Οθωμανικό Τζαμί Μετζητιέ 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ:  

 

Στο κέντρο της πόλης, κοντά στην κεντρική πλατεία και σε γειτνίαση με την 

αγορά, χτίστηκε στην θέση παλαιότερου χριστιανικού ναού, από τα ίδια τα υλικά του, 

το τέμενος του μετζητιέ. Εντολή και δαπάνη του σουλτάνου Μετζήτ ο οποίος 

επισκέφτηκε τη Χίο το 1845. Την εποχή εκείνη, το συγκεκριμένο σημείο είναι 

παραθαλάσσιο. Ο αρχιτέκτονας που ανέλαβε την ανέγερση του ήταν χριστιανός 

καθώς και πλήθος από τους τεχνίτες που εργάζονται στην κατασκευή. Το Οκτώβριο 

του 1921 αποφασίζεται η χρήση του πλέον ως Αρχαιολογικό Μουσείο και η 

μεταφορά της αρχαιολογικής Σχολής Χίου.    

Το κτίριο αποτελείται από μια μεγάλη κεντρική αίθουσα στην οποία 

εισέρχεται κανείς από στεγασμένο ημιυπαίθριο χώρο και μια μικρή ημιυπόγεια 

αίθουσα με καμάρα η οποία χρησιμοποιείται για αποθήκη. Στο προαύλιο χώρο 

υπάρχει κτίσμα για φυλάκιο, η κρήνη και  πλήθος σημαντικών εκθεμάτων. 

 

 

Εικόνα 15  Τζαμί Χίου, φωτογραφία από την απελευθέρωση 1912. 
Πηγή: Μουτσάτσος, 2002 
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Εικόνα 16 Τζαμί φωτογραφία εποχής.  
Πηγή: Γαβαλά, 1994 

 

 

Εικόνα 17 Τζαμί, σημερινή κατάσταση. 

 



Χρήσεις γης - Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

  356 

14. Οθωμανικά Λουτρά Χίου 

Θέση:  Βόρειο άκρο του Κάστρου Χίου 

Παλαιά Χρήση:  Λουτρά 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: 

 

Στο βόρειο ανατολικό άκρο του Κάστρου κοντά στον μεγάλο προμαχώνα
1
 

βρίσκονται τα οθωμανικά Λουτρά, η βόρεια πλευρά των οποίων εφάπτεται με τα 

τοίχοι του Κάστρου. Αρχικά υπάρχει ένας τετράγωνος χώρος των αποδυτηρίων με 

υπερυψωμένο θόλο που το ύψος του πάνω από το δακτύλιο φτάνει τα 4μ και 

καταλήγει στο ανώτερο σημείο να έχει φωτιστικό φανό. Μετά τον χώρο των 

αποδυτηρίων υπάρχει ο χλιαρός χώρος διαστάσεων 2,5χ7,90 με τρείς σειρές 

φωτιστικών οπών άλλες εξαγωνικές και άλλες αστεροειδείθς. Ο ζεστός χώρος των 

Λουτρών έχει τετραγωνική κάτοψη με ημισφαιρικό θόλο από πέντε σειρές 

φωτιστικών οπών και εντυπωσιακά διακοσμητικά μοτίβα. Μετά το θερμό χώρο των 

Λουτρών υπάρχουν άλλα δυο δωμάτια τα οποία και αυτά καλύπτονται με θόλους και 

φωτίζονται με οπές.  

Οι ανασκαφές έφεραν στο φώς 798 μονόχρωμα και διακοσμημένα πλακίδια 

τα οποία αν και έχουν φθορές συντηρούνται. Το 2007 είναι η χρονιά που άρχισαν οι 

εργασίες αποκατάστασης, φέτος πέντε χρόνια μετά παραδόθηκαν στο κοινό. 

 

 

Σχέδιο 12 Οθωμανικά Λουτρά, τρισδιάστατη όψη 
Πηγή: Google earth 

                                                             
1 Προεξοχή στο οχυρωματικό μέρος του τοίχους. 
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Εικόνα 18 Οθωμανικά Λουτρά, Νότια όψη. 

 

 

Εικόνα 19 Οθωμανικά Λουτρά, Ανατολική όψη. 
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15. Κρήνη Μελέκ Πασά 

Θέση:  Οδός Δημοκρατίας και Μαρτύρων  

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: 

 

Ο Μεχμέτ - Μελέκ Πασάς ήταν επτά φορές καπετάν πασάς και δύο φορές 

Βεζίρης ο οποίος εξορίζεται στην Χίο το 1788-89 και τότε χτίζει την μνημειώδη 

μαρμαρόγλυπτη βρύση κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αποτελεί δείγμα 

Τουρκικού μπαρόκ
1
, με τετράγωνη κάτοψη, ξύλινη στέγη και διπλά καμπυλόγραμμα 

τόξα με φυτικά μοτίβα. Στο επίγραμμα της δυτικής πλευράς μαρτυρά ο Μελέκ Πασάς 

την καταγωγή του από την Χίο, στην βόρεια πλευρά ότι είναι γνώστης και θαυμαστής 

της ελληνικής γλώσσας ενώ στην ανατολική την συμπάθεια του στους Χιώτες. 

 

 

 

Εικόνα 20 Κρήνη Μελέκ Πασά, φωτογραφία εποχής 
Πηγή: Μουτσάτσος, 2002 

 

 

                                                             
1 Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε ιστορική περίοδο αρχιτεκτονικής. 
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Εικόνα 21 Κρήνη Μελέκ Πασά. 
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16. Κρήνη Αμπντούλ Χαμίτ 

Θέση:  Πλατεία Βουνακίου   

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: 

 

Η αγάπη των Τούρκων για τα καθαρά νερά είναι εμφανής από τις πολλές 

κρήνες που υπάρχουν στον δρόμο προς τον Κάμπο της Χίου. Η κρήνη του Αμπντούλ 

Χαμίτ χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στην κεντρική πλατεία της πόλης απέναντι 

από το τέμενος Μετζιτιέ. Μέχρι και την πρόσφατη ανακαίνιση της κεντρικής 

πλατείας Βουνακίου η βρύση ασφυκτιούσε από τα τραπεζάκια, σήμερα όμως 

ξεχωρίζει ως μνημείο. 

 

 

Εικόνα 22 Κρήνη Πλατείας Βουνακίου, φωτογραφία εποχής. 
Πηγή: Μουτσάτσος, 2002 
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Εικόνα 23 Κρήνη Πλατείας Βουνακίου, φωτογραφία εποχής. 

 

Εικόνα 24 Κρήνη Πλατείας Βουνακίου. σημερινή κατάσταση. 
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17. Παλατάκι Ιουστινιάνι 

Θέση:  Κεντρική πύλη Κάστρου Χίου 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: 

 

Το ιστορικό αυτό κτίριο βρίσκεται πολύ κοντά στην κεντρική πύλη του 

Κάστρου της Χίου και χρονολογείται μεταξύ του 14ου και 15ου αιώνα. Θεωρείται ότι 

αποτελεί το Γενοβέζικο Διοικητήριο. Εργασίες αναστήλωσης - αναπαλαίωσης έγιναν 

από το 1980 μέχρι το 1986. Το κτίριο θυμίζει φρούριο, αποτελείται από υπερυψωμένο 

ισόγειο, ένα χώρο ορόφου και εξωτερική κλίμακα η οποία οδηγεί στα τείχη του 

Κάστρου. Στους χώρους αυτούς γίνονταν περιοδικές εκθέσεις από το 1988 

βυζαντινών τοιχογραφιών και γλυπτών με κύριο έκθεμα από την εκκλησία της 

Παναγίας της Κρήνας κοντά στο χωριό Βαβύλους. Πλέον έχει κλείσει και η έκθεση 

έχει μεταφερθεί στο Βυζαντινό μουσείο, Μετζιτιέ Τζαμί. 

 

 

 

Εικόνα 25 Παλατάκι Ιουστινιάνι. 
Πηγή: Panoramio. 
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Εικόνα 26 Παλατάκι Ιουστινιάνι. 
Πηγή: Panoramio. 
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Β 4.2 Κτίρια εκτός πόλης Χίου 

 

 

 

Χάρτης 1 Επεξεργασία χάρτη με ένδειξη των αναφερόμενων πρώτων κτιρίων.  

 



Χρήσεις γης - Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

  365 

1. Λωβοκομείο - Λεπροκομείο Χίου 

Θέση:  Οδός Ιερωνύμου Γοργία 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ:  

Λίγο πιο έξω από την πόλη, στα αριστερά της όχθης Καντήλα βρίσκεται το 

μακροβιότερο υγειονομικό ίδρυμα της Ελλάδος, συγκρότημα 1820 τμ μέσα σε 

έκταση 548 στρεμμάτων που ανήκει σήμερα στον οίκο Αγάπης του οποίου 

προεδρεύει ο εκάστοτε μητροπολίτης. Το Λεπροκομείο Χίου γνωστό και ως 

Λωβοκομείο ιδρύθηκε από τους Γενουάτες το 1378 και λειτούργησε μέχρι και το 

1959. Μόνη περίοδος παύσης της λειτουργίας του ήταν το διάστημα 1822 - 1835 μετά 

τις σφαγές και τις μεγάλες καταστροφές από τους Τούρκους. Αποτελεί ένα μοναδικό 

αρχιτεκτονικό στολίδι της εποχής, το 1881 καταστρέφεται μεγάλο μέρος του από τον 

σεισμό, μερικά χρόνια όμως μετά το 1909, κτίζεται από τα θεμέλια ξανά. 

Συνδρομητές στην όλη αυτή προσπάθεια είναι και πάλι εύποροι Χιώτες του 

εξωτερικού, του Λονδίνου και του Παρισιού, με πρωτοστάτες την οικογένεια Λ. 

Καλβοκορέση. Το Λωβοκομείο Χίου χαρακτηρίζεται ως μνημείο τον Σεπτέμβρη του 

2011 από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Κεντρικό Συμβούλιο 

Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού σε κοινή συνεδρίαση τους. 

Ανεπτυγμένο κατά μήκος του πόταμου αποτελείται από δεκαέξι αυτόνομες 

κατοικίες εκ των οποίων οι δώδεκα είναι των δύο ατόμων ενώ οι υπόλοιπες του ενός. 

Τα στρώματα των κλινών ήταν κατασκευασμένα από κοκοφοίνικα στο Λονδίνο για 

να αναπνέει το δέρμα των ασθενών. Ανά δυο κατοικίες κτίζονται κάποιοι κοινοί 

χώροι εξυπηρέτησης όπως κουζίνα και τουαλέτες ενώ σε διάφορα σημεία 

κατασκευάζονται δυο μαρμάρινα λουτρά, ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες, με 

όλους τους κανόνες υγιεινής για την εποχή. Με ζεστό νερό, αποθήκες και ξεχωριστό 

δικό του νεκροταφείο για τους ασθενείς που χάνουν την μάχη οι οποίοι και θάβονται 

σε ανώνυμους τάφους, χαραγμένους με αριθμό για αποφυγή κοινωνικού 

στιγματισμού. Διαθέτει σύστημα θέρμανσης   ενώ στο κέντρο του συγκροτήματος 

βρίσκεται το γραφείο της Διοίκησης, το εστιατόριο και οι ναοί του Αγίου Λαζάρου 

και της Αγίας Υπακοής που παραμένουν ερειπωμένοι. Υπάρχει ειδική κατασκευή για 

την άντληση άφθονου νερού, στέρνες καθώς και δίκτυο αποχέτευσης. 
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Στις ανακαινίσεις μετά το 1909 η είσοδος του ιδρύματος αποκτά μνημειώδη 

μορφή, οι θύρες και τα παράθυρα έχουν τοξωτή απόληξη και κεντρικό κλειδί, οι 

όψεις του κτιρίου είναι επιχρωματισμένες σε δύο αποχρώσεις, κεραμιδί και ώχρας με 

ενδιάμεσες σκοτίες ενώ πλούσιος διάκοσμος υπάρχει και στους ενδιάμεσους χώρους 

που συνδέουν τις μονάδες. Πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι από το 

εξωτερικό, τα κολωνάκια της οροφής έχουν γητευθεί στην Αγγλία, τα κεραμίδια είναι 

από την Μασσαλία και τα τούβλα από την Μικρά Ασία. Το ίδρυμα χαρακτηρίζεται 

ως πρωτοποριακό όχι μόνο για της υλικές ανέσεις και τον εξοπλισμό που διαθέτει 

αλλά και για το επίπεδο των ιατρικών του ερευνών. Μετά τον σεισμό του 1881 

πολλοί από τους ασθενείς συμμετέχουν σε επιστημονικές εργασίες. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ακόμα και σήμερα εντός των εγκαταστάσεων 

υπάρχουν ακόμα αρκετές από τις κλίνες, είδη ιματισμού, μερικά μηχανήματα, ιατρικά 

εργαλεία και αρχεία, καθώς και φιαλίδια πιθανόν από φάρμακα που χρησιμοποιούσαν 

τότε. Πράγματα τα οποία λεηλατούνται καθημερινά μιας και καμιά φροντίδα δεν έχει 

δεχτεί από το 1959 οπότε και σταμάτησε η λειτουργία του. 

 

 

 

Εικόνα 1 Λωβοκομείο Χίο 
Πηγή: www.aplotaria.gr 
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Εικόνα 2 Λωβοκομείο Χίου, είσοδος. 

 

 

Εικόνα 3 Λωβοκομείο Χίου. 
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Εικόνα 4 Λωβοκομείο Χίου, Άγιος Λάζαρος 

 

Εικόνα 5 Λωβοκομείο Χίου, Αγία Υπακοή. 
Πηγή: www.aplotaria.gr 

 

Εικόνα 6 Λωβοκομείο Χίου, χώρος ταφής. 
Πηγή: www.aplotaria.gr 



Χρήσεις γης - Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

  369 

 

Εικόνα 7 Λωβοκομείο Χίου. 
Πηγή: www.aplotaria.gr 

 

 

Εικόνα 8 Λωβοκομείο Χίου, εσωτερικό δωματίου. 
Πηγή: www.aplotaria.gr 

http://www.aplotaria.gr/
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Εικόνα 9 Λωβοκομείο Χίου, εσωτερικό κουζίνας. 
Πηγή: www.aplotaria.gr 

 

Σχέδιο 1 Λωβοκομείο Χίου, πρόσοψη κάτοψη του 1908, μηχανικός Ιωάννης Βερεκέτης 
Πηγή: Γαβαλά, 2004  
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2. Σκυλίτσειο Νοσοκομείο 

Θέση:  Οδός Καλουτά ( Βόρεια της πόλης ) 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: 

Μετά το σεισμό του 1881 και πιο συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 1882 μετά 

από πολλές διαβουλεύσεις αποφασίζεται ως καταλληλότερη θέση για το νέο 

νοσοκομείο Χίου, μια περιοχή βόρεια της πόλης. Περιοχή κοντά στην θάλασσα, 

ανεπτυγμένη και ευρύχωρη πολύ κοντά στον ερειπωμένο ναό του Αγίου Ισιδώρου. 

Ανήκε στα κοινοτικά σχολεία και ύστερα από συνέλευση τους αποκτάται με 

ανταλλαγή με την έκταση του παλιού νοσοκομείου όπου και χτίζονται άνετα πλέον 

και δυναμικά τα νέα κτίρια του Γυμνασίου της Βιβλιοθήκης και του Παρθεναγωγείου. 

Η κατασκευή του νέου νοσοκομείου αρχίζει το 1882 από δαπάνη της 

οικογένειας Σκυλίτζη όμως το Φεβρουάριο του 1883 σταματά για δυόμιση χρόνια. 

Παραδίδεται τελικά σε χρήση στις 14 Σεπτεμβρίου 1886 και αποτελείαπό τρία 

μεγάλα κτίρια εκ των οποίον το πρώτο χρησιμοποιείται ως κύριο νοσοκομείο, το 

δεύτερο ως γηροκομείο και ψυχιατρείο και το τελευταίο ως ορφανοτροφείο. Ανάμεσα 

στα δύο πρώτα κτίσματα κτίζεται ο ναός του Αγίου Στεφάνου ενώ νοτιοδυτικότερα 

τους υπήρχε σύστημα κτισμάτων όπου μένουν οι εργαζόμενοι, είναι οι αποθήκες, το 

μαγειρείο, το εστιατόριο και ο κλίβανος. Τα υλικά κατασκευής είναι αρίστης 

ποιότητας, μέχρι και τον πρώτο όροφο από πολύχρωμες λαξευτές πέτρες, ο όροφος 

από ίδιου μεγέθους  περίπου πλίνθων σε όμοιες αποχρώσεις. Τα ξύλα και τα σανίδια 

τα έχουν προμηθευτεί από την Τουρκία ενώ τα υπόλοιπα υλικά, κουφώματα, βαφές, 

κεραμίδια από την δυτική Ευρώπη. Έντονη και πυκνή είναι η χρήση σιδερών δοκών 

εγκάρσια και κάθετα από άκρο προς άκρο για την ασφάλεια από φόβο για το σεισμό.  

Η μελέτη τους είναι έργο του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Φεοφιλά ενώ η 

επίβλεψη και η κατασκευή τους, όπως και η μελέτη και η κατασκευή του ναού Αγίου 

Στεφάνου, του Πέτρου Μαγνίφικου. Τα πρώτα αυτά κτίρια του νοσοκομείου 

αποτελούν δείγμα κατασκευαστικού νεωτερισμού με την ευρεία χρήση του σίδερου 

για την μεγαλύτερη αντοχή τους. Το 1938 υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του 

Μητροπολίτη Χίου Ιωακείμ και του Ανδρέα Α. Κριεζή για τη επέκταση του 

Νοσοκομείου Χίου. Έτσι αποτελείται από την πτέρυγα " 'Νοσοκομείον', 

'Ψυχιατρείον', 'Αργέντειον', Έκθετοτροφείον',  'Γηροκομείον', 'Εξωτερικόν Ιατρείον', 

τον Ιερό Ναό, το Νεκροταφείο, τον απολυμαντικό κλίβανο, τα Μαγειρεία, τα 

Πλυντήρια " 
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Εικόνα 10 Νοσοκομείο Χίου, εκκλησία Αγ. Στεφάνου, φωτογραφία εποχής. 
Πηγή: Ιατρικό Μουσείο. 

 

 

Εικόνα 11 Νοσοκομείο Χίου, εκκλησία Αγ. Στεφάνου σημερινή κατάσταση. 
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Εικόνα 12 Νοσοκομείο Χίου, ορφανοτροφείο και μαγειρείο, φωτογραφία εποχής 
Πηγή: Γαβαλά, 2004 

 

 

Εικόνα 13 Νοσοκομείο Χίου, γηροκομείο, φωτογραφία εποχής 
Πηγή: Γαβαλά, 2004 
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Εικόνα 14 Νοσοκομείο Χίου, Βόρεια όψη, φωτογραφία εποχής. 
Πηγή: Ιατρικό Μουσείο. 

 

 

Εικόνα 15 Νοσοκομείο Χίου. 
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Εικόνα 16 Νοσοκομείο Χίου 
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Χάρτης 2 Επεξεργασία χάρτη Κάμπου με ένδειξη των αναφερόμενων πύργων.  
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3. Πύργος Πασπάτη 

Θέση:  Οδός Αγίου Πολύκαρπου ( κάμπος ) 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: 

 

Μέχρι και πριν κάποια χρόνια αποτελούσε ένα από τα καλό διατηρημένα 

αρχοντικά του κάμπου. Σήμερα ο όροφος του πύργου δεν σώζονται, έχει 

κατεδαφιστεί. Ο διαχωρισμός των χώρων του ξεκάθαρος, καθώς περνάμε την θολωτή 

είσοδο  συναντάμε την κλίμακα όπου οδηγεί στον όροφο. Δεξιά της κλίμακας 

βρισκόταν ο χώρος υποδοχής και αριστερά οι λειτουργικοί χώροι του σπιτιού, ενώ 

στο ισόγειο βρίσκονται βοηθητικοί χώροι για διάφορες εργασίες. Μορφολογικά το 

κτίσμα είναι άρτιο και η κατασκευή του αρκετά προσεγμένη, μιας και διακρίνονται 

αρκετές λεπτομέρειες σκαλισμένες ιδικά στην σκάλα που οδηγεί στην αίθουσα 

υποδοχής. Τα ανοίγματα των παραθύρων του έχον επεμβάσεις, ίσως μετά το σεισμό, 

με οριζόντιο πρέκι 

 

 

Σχέδιο 2 Πύργος Πασπάτη, Ανατολική όψη. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 



Χρήσεις γης - Πολεοδομική ανάπτυξη πόλεων Ρόδου και Χίου 

 

  378 

 

Σχέδιο 3 Πύργος Πασπάτη, Δυτική όψη. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 

 

Σχέδιο 4 Πύργος Πασπάτη, Νότια όψη. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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Σχέδιο 5 Πύργος Πασπάτη, Τομή. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 

 

 

Σχέδιο 18 Πύργος Πασπάτη, κάτοψη ορόφου. 
α: τσαρδί, β: χώρος υποδοχής(κιόσκι), γ: κυρίως δωμάτια. 

Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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Σχέδιο 19 Πύργος Πασπάτη, Κάτοψη ισογείου. 
α: είσοδος, β: αυλή, γ: στέρνα. δ: είσοδος προς το περιβόλι, ε: βοηθητικοί χώροι 

Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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Εικόνα 17 Πύργος Πασπάτη, Θολωτή στοά της εισόδου. 
Πηγή: Ανερούση, 2008 

 

 

Εικόνα 18 Πύργος Πασπάτη, όψη από νότο πριν την κατεδάφιση. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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4. Πύργος Casteli 

Θέση:  Ποταμό Κοκκαλά ( κάμπος ) 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: 

 

Ο πύργος αυτός βρίσκεται πάνω στο ποταμό Κοκκαλά, η όψη του είναι πολύ 

εντυπωσιακή με λαξευτή τοιχοποιία. Οριζόντιες ζώνες από σειρά κόκκινης πέτρας 

ξεχωρίζουν στο ύψος της ποδιάς, του πρεκιού και του δαπέδου. Χαρακτηριστικό του 

πύργου, όπως και άλλων που βρίσκονται επάνω στο ποταμό αποτελεί η ράμπα της 

εισόδου με τα πεζούλια μπροστά στην είσοδο. 

Στον ισόγειο χώρο υπάρχουν αρκετά δωμάτια ενώ ξεχωρίζει ένα μεγάλο με 

σκαφοειδή θόλο
1
, άνετο και με θέα. Ο όροφος είναι περιορισμένος σε σχέση με το 

χώρο του ισογείου, διακρίνεται η κλίμακα, το τσαρδί. 

 

Σχέδιο 6 Πύργος Casteli Δυτική όψη (από το ποταμό ). 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 

                                                             
1 είδος θόλου, αναφορά στο κεφ. 2 
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Σχέδιο 7 Πύργος Casteli  τομή. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 

 

 

Σχέδιο 8 Πύργος Casteli Κάτοψη ισογείου. 
α: είσοδος, β: αυλή, γ: δωμάτια, δ: βοηθητικοί χώροι 

Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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Σχέδιο 9 Πύργος Casteli Κάτοψη ορόφου. 
α: τσαρδί, β: δωμάτιο. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 

 

 

Εικόνα 19 Πύργος Casteli  δυτική όψη. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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Εικόνα 20  Πύργος Casteli, είσοδος με την ράμπα. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 

 

 

Εικόνα 21 Πύργος Casteli, σκάλα που οδηγεί στον όροφο. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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5. Πύργος Γιαμού 

Θέση: οδός Αγίας Αναστασίας ( Φραγκοβούνι, κάμπος ) 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: 

 

Στα ανατολικά του κάμπου, στις αρχές της πλαγιάς Φραγκοβουνίου βρίσκεται 

ο πύργος Γιαμού. Η αίθουσα υποδοχής του πύργου αποτελεί σχεδόν διαφορετικό 

κτίριο από το κυρίως, έχει σχήμα πύργου στηριζόμενος σε αψίδα 
1
και σε αυτήν 

γίνονταν οι συνεδριάσεις της Δημογεροντίας. Πλέον το πάνω μέρος του πύργου έχει 

γκρεμιστεί, ενώ μπορούμε να παρατηρήσουμε  πιθανόν μετά το σεισμό,  την 

προσπάθεια να κλειστούν ανοίγματα κυρίως παραθύρων χτίζοντάς τα ίσως για 

καλύτερη αντοχή. Πρωτότυπη είναι η κατασκευή του τσαρδιού
2
 όπου το κάτω μέρος 

του είναι αψίδα χαμηλή με άνοιγμα στην πρόσοψη. 

 

 

Σχέδιο 10 Πύργος Γιαμού, ανατολική όψη. 
Πηγή: Ανερούση, 2008 

                                                             
1
  Αρχιτεκτονική κατασκευή που δημιουργεί άνοιγμα στο χώρο και υποστηρίζει το βάρος. 

2  κατώφλι  
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Σχέδιο 11 Πύργος Γιαμού, βόρεια όψη. 
Πηγή: Ανερούση, 2008 

 

Σχέδιο 12 Πύργος Γιαμού, κάτοψη ορόφου. 
α: τσαρδί, β: αίθουσα υποδοχής, γ: δωμάτια, δ: κουζίνα, ε: ταράτσα, στ: λουτρό. 

Πηγή: Ανερούση, 2008 
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Σχέδιο 13 Πύργος Γιαμού, κάτοψη ισογείου. 
α: είσοδος, β: αυλή, γ: πύλη για περιβόλι, δ: βοηθητικοί χώροι. 

Πηγή: Ανερούση, 2008. 

 

Εικόνα 22 Πύργος Γιαμού, ανατολική όψη. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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Εικόνα 23 Πύργος Γιαμού, δεξιό τμήμα δεν υπάρχει πλέον. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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6. Πύργος Ράλλη 

Θέση: Οδός Μηταράκη ( κάμπος ) 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: 

 

Πολύ κοντά στο αρχοντικό Μαυροκορδάτικο βρίσκεται ο πύργος Ράλλη, από 

το οποίο σώζεται μόνο το ισόγειό του. Εξωτερικά είναι αρκετά λιτό με κοκκινόχρυση 

τοιχοποιία σε αντίθεση με το εσωτερικό της αυλής του. Στα αριστερά της αυλής με 

μάρμαρο συναντάμε την στέρνα και το πηγάδι, απέναντι μια μεγαλοπρεπή πύλη για 

το περιβόλι. Δεξιά οι χώροι του σπιτιού αγκαλιάζουν την σκάλα που οδηγούσε στον 

όροφο, ενώ μια άλλη μικρή σε ενδιάμεσο όροφο σχηματίζοντας αψίδα. 

Η σκάλα στον όροφο καταλήγει σε δυο βραχίονες, δεξιά κατέληγε στο τσαρδί
1
 

και στην αίθουσα υποδοχής, αριστερά σε χώρους του κτιρίου. Στην αυλή κάνουν την 

παρουσία τους βοτσαλωτά και  σειρά από κίονες πέτρινους. 

 

Σχέδιο 14 Πύργος Ράλλη, όψη από αυλή. 
Διακρίνεται αριστερά αψίδα που κτίστηκε μετά το σεισμό πιθανόν. 

Πηγή: Ανερούση, 2008. 

                                                             
1 κατώφλι. 
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Σχέδιο 15 Πύργος Ράλλη, κάτοψη ισογείου. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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Εικόνα 24 Πύργος Ράλλη, όψη από το δρόμο. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 

 

 

Εικόνα 25 Πύργος Ράλλη, όψη από την αυλή. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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7. Πύργος Στάγγαλα 

Θέση: Οδός  Αγίου Πολύκαρπου ( κάμπος ) 

Απόφαση κήρυξης Φ.Ε.Κ: 

 

Αν και σώζεται μόνο το ισόγειο του πύργου διακρίνεται για την μεγαλοπρεπή 

του όψη στην στροφή για τα νοτιόχωρα της Χίου. Εξαιρετική δουλειά έχει γίνει στην 

τοιχοποιία αλλά και στα ανοίγματα του κτιρίου. Η αυλή έχει μεγάλες πλάκες 

τοποθετημένες διαγώνια, η σκάλα με τα γλυπτά της οδηγεί με δύο βραχίονες στο 

τσαρδί
1
 που διαθέτει θέα προς τα περιβόλια και ξεχωρίζει το πεζούλι για κάθισμα. Το 

αρχοντικό αυτό στον Κάμπο συνηθίζεται να λέγεται "Πανυάδικο" οικία Νεγρεπόντη. 

 

Σχέδιο 16 Πύργος Στάγγαλα, κάτοψη ισογείου. 
α: είσοδος, β: αυλή, γ: στέρνα, φ: πηγάδι, ε: πύλη προς περιβόλι, στ: δωμάτια, ζ: βοηθητικοί χώροι. 

Πηγή: Ανερούση, 2008 

                                                             
1 κατώφλι 
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Σχέδιο 17 Πύργος Στάγγαλα, όψη από το δρόμο. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 

 

 

 

 

Εικόνα 26 Πύργος Στάγγαλα, σκάλα που οδηγεί στον όροφο. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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Εικόνα 27 Πύργος Στάγγαλα, όψη από το δρόμο. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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Εικόνα 28 Πύργος Στάγγαλα, όψη από αυλή. 
Πηγή: Ανερούση, 2008. 
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Κεφάλαιο 5
ο 
 

 

 

 

 

 

Σύγκριση των δύο πόλεων 

Ομοιότητες – Διαφορές – Συμπεράσματα 
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5.1 Γενικά 

 Με μία πρόχειρη ματιά η Ρόδος και η Χίος μοιάζουν με δύο νησιά τα οποία 

δεν θα υπήρχε λόγος σύγκρισης εκτός ίσως από το ότι και στα δύο υπήρχε παρουσία 

κατακτητών. Κατακτητές οι οποίοι ήθελαν μέσα από τις κατασκευαστικές 

παρεμβάσεις να δηλώσουν την έντονη παρουσία τους και στα δυο νησιά. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι έχουν κοινά και αρκετές διαφορές τα δύο νησιά, κυρίως 

εξαιτίας της διαφορετικής χρονικής περιόδου που ήταν υπό κατάληψη και της 

διαφορετικής προέλευσης των κατακτητών τους.. 

 Το νησί της Χίου θεωρείται ότι πέρασε μία μεγάλη περίοδο παρακμής σε 

σχέση πάντα με τα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας, εξαιτίας των δύο πολύ μεγάλων και 

σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, καταστροφών. Ενώ από την αντίθετη πλευρά 

η Ρόδος αν και ήταν αποκομμένη για περισσότερο χρονικό διάστημα (όπως και τα 

υπόλοιπα Δωδεκάνησα) από την Ελλάδα, τα χρόνια που βρισκόταν υπό την 

κυβέρνηση των Ιταλών κατακτητών θεωρείται ότι άκμαζε πολεοδομικά και 

αρχιτεκτονικά.  

 Ωστόσο, ο καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη του κάθε νησιού 

ξεχωριστά είναι καθαρά θέμα των κατακτητών που πέρασαν από ’κει.  Η χωροθέτηση 

της πόλης, τα οχυρωματικά έργα, τα φρούρια, το λιμάνι, οι δρόμοι, τα σπίτια, οι 

πλατείες και άλλα πολλά έργα ξεκίνησαν την εποχή εκείνη και είτε ολοκληρώθηκαν 

είτε όχι, καθόρισαν την κύρια οργάνωση των δύο πόλεων που κατά κύριο λόγο 

επικρατεί μέχρι και σήμερα. 
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5.2 Επιρροές στην πολεοδομία και την αρχιτεκτονική των δύο νησιών 

Θεωρώντας την Ιταλική περίοδο για τη Ρόδο και την Οθωμανική για τη Χίο 

ως τις πιο ουσιαστικές για την εξέλιξη στον πολεοδομικό ιστό τους, παρατηρεί κανείς 

μία συσχέτιση των νησιών πριν από αυτές τις περιόδους. Σημαντική πληροφορία 

είναι ότι η Ρόδος πριν τους Ιταλούς κατακτητές είχε Οθωμανούς, ενώ η Χίος πριν από 

τους Οθωμανούς κατακτητές είχε Γενουάτες (Ιταλούς). 

 Αυτό σαφώς και δίνει κάποιες ομοιότητες μεταξύ τους κατά κύριο λόγο στην 

αρχιτεκτονική των οικημάτων και στην πολεοδομία, αλλά και τεράστιες διαφορές 

γιατί οι επόμενοι έποικοι προσπαθούσαν να επιβάλλουν την εδραίωση τους στα νησιά 

με παρεμβάσεις σε διάφορες κατασκευές. Έτσι, η αρχιτεκτονική των πόλεων δεν 

είναι απόλυτα ξεκάθαρη. 

5.2.1 Γενουατική και Ιπποτική περίοδος 

Περίπου την ίδια περίοδο που στη Ρόδο (από τον 7
ο
 αιώνα έως το 1522) 

βρίσκονταν οι Ιωαννίτες ιππότες, η Χίος (1346-1566) ήταν υπό την κατοχή των 

Γενουατών. Σημείο αναφοράς και των δύο πόλεων ήταν τα κάστρα – φρούρια τους τα 

οποία προϋπήρχαν της περιόδου αλλά με το πέρασμα των κατακτητών πήραν την 

τελική τους μορφή. 

Συγκεκριμένα στη Ρόδο, τα ιπποτικά τείχη περιέβαλλαν τα βυζαντινά 

αυξάνοντας κατά πολύ την έκταση της πόλης. Τα τείχη ολοκληρώθηκαν στη 

σημερινή τους μορφή το 1457. Το ίδιο συμβαίνει και στο κάστρο της Χίου όπου 

έγιναν πολλά οχυρωματικά έργα πάλι με επέκταση των βυζαντινών τειχών. 

Αλλαγές παρατηρούνται και στο οδικό δίκτυο στα τμήματα των πόλεων εντός 

των τειχών. Δημιουργείται και στις δύο κεντρικός οδικός άξονας. Η Ρόδος αποκτά 

την οδό Ιπποτών που συνδέει τα κεντρικά σημεία της πόλης ενώ στη Χίο οι 

προσόψεις των κτιρίων προσανατολίζονται προς τον κεντρικό δρόμο στον οποίο 

πλέον περιλαμβάνονται οι κύριες λειτουργίες. Κύρια διαφορά ανάμεσα στα δυο νησιά 

είναι ότι στη Χίο υπάρχουν και συνοικίες εκτός των τειχών ενώ στη Ρόδο δεν 

υπάρχουν αναφορές για κάτι παρόμοιο. 
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Αρχιτεκτονικά στη Χίο ξεχωρίζουν τα διώροφα και τριώροφα κτίρια εντός 

και εκτός των τειχών ενώ παράλληλα υπάρχουν και πύργοι μέσα στο κάστρο. Στις 

προσόψεις γενικά των κτιρίων επικρατεί συμμετρία, με μεγάλες πόρτες στο ισόγειο 

και παράθυρα στους ορόφους, με πολυτελείς διακοσμήσεις από λαξευτό μάρμαρο. Οι 

οικίες έχουν μεγάλο ύψος με εσωτερικές αυλές στις πίσω όψεις ενώ δεν υπάρχουν 

εξώστες. Στην τειχισμένη πόλη της Ρόδου οι Ιππότες χρησιμοποιούν συγκεκριμένο 

τρόπο δόμησης σε όλα τα κτίρια (οικίες, δημόσια, εκκλησίες) ίδιο με αυτό των τειχών 

δηλαδή ισόδομη με λαξευτή πέτρα. Η αρχιτεκτονική τους είναι με καθαρές 

γεωμετρικές γραμμές και δεν περιλαμβάνει καθόλου διακοσμητικά στοιχεία, παρά 

μόνο καμπυλώσεις στα ανοίγματα. 

Ωστόσο είναι φανερό ότι αν και οι δύο πόλεις επεκτείνονται κυρίως εντός των 

τειχών και στην ουσία έχουν ίδια πολεοδομική ανάπτυξη, έχουν τελείως διαφορετικό 

ύφος στην αρχιτεκτονική των κτισμάτων. 

5.2.2 Οθωμανική περίοδος 

Την οθωμανική περίοδο διακρίνονται αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στα δύο 

νησιά. Καταρχήν οι κάτοικοι εκδιώκονται από την περιτειχισμένη πόλη και γίνεται 

κατάληψη των δύο κάστρων από τους Τούρκους. Από τα πρώτες αλλαγές στις οποίες 

προβαίνουν ήταν να μετατρέψουν τις εκκλησίες σε μουσουλμανικά τεμένη. 

Παράλληλα αρχίζει η σταδιακή επέκταση των δύο πόλεων έξω πλέον από τα τείχη, με 

τη δημιουργία οικιστικών πυρήνων δηλαδή μαρασιών. Το κάστρο της Χίου υπέστη 

πλήρη υποβάθμιση λόγω του Τουρκικού ζυγού, αντίθετα με της Ρόδου που έμεινε 

ανεπηρέαστο κατά τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 

Το 1822 όταν  έχει αρχίσει η επανάσταση, η πόλη της Χίου λεηλατείται και 

καταστρέφεται ένα μεγάλο κομμάτι της, σε αντίθεση με τη Ρόδο που δεν υπάρχουν 

στοιχεία παρακμής εξαιτίας της επανάστασης. Οι καταστροφές που υπέστησαν οι 

Χιώτες είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης της πόλης. Πολλά κτίρια 

ανοικοδομούνται το 1829 ενώ αναγείρονται νέα με τις χορηγίες Χιωτών της 

διασποράς. Στην προσπάθεια που γίνεται για τη δημιουργία της νέας  πόλης το 1848 

εφαρμόζεται ο πρώτος πολεοδομικός κανονισμός. Η Ρόδος την ίδια περίοδο συνεχίζει 

την ακμάζουσα πορεία της αφού χτίζονται συνεχώς νέα κτίρια εντός της τειχισμένης 

πόλης αλλά και εκτός αυτής. 
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Το 1881 η Χίος καλείται να αντιμετωπίσει άλλη μία καταστροφή η οποία 

είναι ολοκληρωτική, τον σεισμό. Έτσι αφανίζεται κάθε στοιχείο Γενουατικής 

αρχιτεκτονικής που σώζονταν μέχρι τότε στο νησί, αλλά γίνονται και μεγάλες 

καταστροφές σε πολλά οικοδομήματα. Μετά τον σεισμό παρατηρείται μεγάλη 

προσπάθεια ανοικοδόμησης σε όλη την πόλη. 

Έτσι σηματοδοτείται μία νέα εποχή για τους Χιώτες, οι οποίοι χτίζουν νέα 

κτίρια κυρίως δημόσια αλλά και οικίες σε συνεργασία με τους Τούρκους. Είναι 

φανερό ότι η πόλη γυρνά πάλι στους παλαιούς ρυθμούς της χωρίς όμως να 

διορθωθούν τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν σε σχέση με την ακανόνιστη 

γεωμετρική οργάνωση των δρόμων. Αυτό οφείλεται στο ελλιπές ρυμοτομικό σχέδιο 

του 1864 που συνέχισε να εφαρμόζεται και στην εποχή μετά τον σεισμό. 

Το νησί της Χίου αυτήν την εποχή, στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, γνωρίζει 

μεγάλη ακμή λόγω του εμπορικού λιμανιού της, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς 

της πόλης. Η ανακατασκευή και επέκταση του λιμανιού βοηθούν σημαντικά στην 

οργάνωση της πόλης αφού χτίζονται νέα δημόσια κτίρια περιμετρικά του. Ίδια 

εξέλιξη σε μικρότερη κλίμακα, έχει και το λιμάνι της Ρόδου και κατ’ επέκταση 

ολόκληρη η πόλη. Δεν σημειώνεται όμως, ιδιαίτερη ανάπτυξη στα χρόνια που 

ακολουθούν. 

5.2.3 Απελευθερωμένη Χίος και Ιταλοκρατούμενη Ρόδος 

Το 1912 ενώ η Χίος, απελευθερώνεται από τους Τούρκους, τα Δωδεκάνησα 

κατακτώνται από τους Ιταλούς. Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται ως η σημαντικότερη 

για την εξέλιξη στο νησί της Ρόδου, ενώ στη Χίο συνεχίζεται η ακμάζουσα πορεία 

της. 

Όπως προαναφέρθηκε οι Ιταλοί έμειναν στη Ρόδο 31 χρόνια τα οποία 

θεωρητικά χωρίζονται σε τρείς περιόδους, που αφορούν την εξέλιξη κυρίως  στην 

πολεοδομία και την αρχιτεκτονική της πόλης. Η κάθε μία από αυτές στιγματίστηκε 

από τον εκάστοτε Κυβερνήτη της. Ο πρώτος, Amadeo Maiuri, δεν καθιερώθηκε όσο 

οι επόμενοι δύο που με την προσωπικότητα τους συνέβαλλαν στην ολοκληρωτική 

αλλαγή ης πόλης. Ωστόσο και οι 3 περίοδοι είναι καθοριστικές για το νησί. Αρχικά, 

μετά την απόβαση των Ιταλών δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στην πόλη.  
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Αργότερα όμως, αρχίζει να αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς αποκτώντας 

πολεοδομία, ρυμοτομία και μεγαλοπρεπή κτίρια με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική, 

τα οποία χρησιμοποιούνταν για δημόσιες κατά κύριο λόγο υπηρεσίες. Το νησί και το 

λιμάνι του αλλάζουν χαρακτήρα και μετατρέπονται σε τουριστικά. Η Ρόδος πλέον 

αποτελεί βασικό παραθεριστικό θέρετρο για ολόκληρη την Ευρώπη επηρεάζοντας 

την οικονομία του νησιού όχι μόνο εκείνης της εποχής αλλά και τη σημερινή. 

Στο πέρασμα των χρόνων της Ιταλικής κατοχής η πόλη δεν ανοικοδομείται 

μόνο αλλά και επεκτείνεται ξεφεύγοντας από την περίμετρο του λιμανιού και από την 

τειχισμένη πόλη. Επιπλέον, δημιουργείται μεγάλη βιομηχανική ζώνη με τεράστια, για 

την εποχή, βιομηχανικά κτίρια τα οποία είτε είναι παραρτήματα ιταλικών 

βιομηχανιών είτε ανεξάρτητα εργοστάσια με παραγωγή προϊόντων τα οποία 

εξάγονται  στο εξωτερικό και κυρίως στην Ιταλία. 

Οι επεκτάσεις όμως δεν μένουν στα σύνορα της πόλης, κατευθύνονται και στο 

νοτιότερο τμήμα του νησιού δημιουργώντας κατεξοχήν ιταλικούς οικισμούς με 

αγροτικό κυρίως χαρακτήρα όπου μένουν Ιταλοί και δουλεύουν Έλληνες. Τα κτίρια 

των χωριών ακολουθούν την αρχιτεκτονική της πόλης παρόλα αυτά δεν είναι τόσο 

μεγαλοπρεπή όσο του κέντρου. Ενώ η υπόδουλη Ρόδος  γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη η 

ελεύθερη Χίος προσπαθεί να συνέλθει από τον πόλεμο χωρίς ιδιαίτερη εξέλιξη και 

παίρνει σιγά σιγά τη σύγχρονη μορφή της. 

Αναμφισβήτητα την μακρόχρονη περίοδο του φασιστικού καθεστώτος η 

Ρόδος αναβαθμίζεται αρχιτεκτονικά πολεοδομικά και οικονομικά. Μετά την 

απελευθέρωση το κέντρο της πόλης και ένα μεγάλο κομμάτι της κρατά την Ιταλική 

επιρροή  επεκτείνεται όμως με νέα πλέον δομή.  
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5.3 Ομοιότητες και Διαφορές στην αρχιτεκτονική των αξιόλογων 

κτισμάτων των δύο νησιών 

Πολλά από τα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια (κεφάλαιο 4) σώζονται 

ακέραια μέχρι και σήμερα ενώ άλλα καταστράφηκαν ολοσχερώς και άλλα 

παραδόθηκαν στο πέρασμα του χρόνου χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Τα κτίρια που 

σώθηκαν και συντηρήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν από το κράτος ώστε να  

εξυπηρετούν τις ανάγκες του. Κάποια κράτησαν τον πρωταρχικό τους ρόλο ενώ άλλα 

άλλαξαν εντελώς λειτουργία. Οι οικίες που πέρασαν στα χέρια ιδιωτών 

ανακηρύχθηκαν ως διατηρητέα κτίσματα αξιόλογης αρχιτεκτονικής και γίνονται 

εργασίες συντήρησής τους έως και σήμερα.  

Τα πλέον αξιόλογα κτίσματα στη πόλη της Χίου είναι χτισμένα πριν το 1822, 

την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Όμως εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών τα κτίρια 

ολοκληρώνονται δύο χρόνια μετά τον σεισμό.  

Στη Ρόδο τα ελάχιστα οθωμανικά κτίρια που υπάρχουν ανακαινίζονται από 

του Ιταλούς, ενώ από το 1923 και μετά ξεκινάει η ραγδαία οικοδομική ακμή του 

κέντρου της πόλης. Οι κατασκευές που αναγείρονται μέχρι και το 1939 δεν έχουν 

υποστεί αλλαγές και ανακαινίσεις στις όψεις ή εσωτερικά, λόγω της άριστης δομής 

τους, σε αντίθεση με την πόλη της Χίου που τα οικοδομήματα κτίζονται σχεδόν εκ 

νέου μετά τις καταστροφές. Στην πόλη της Χίου τα κτίσματα είναι πετρόχτιστα με 

χρήση θυμιανούσικης πέτρας, ενώ στην πόλη της Ρόδου οι εξωτερικές όψεις είναι 

επιχρισμένες με finta pietra. Οι ημικυκλικές καμάρες είναι δείγμα αρχιτεκτονικής και 

των δύο. 

 Οι ομοιότητες στην αρχιτεκτονική και στη μορφολογία των κτισμάτων είναι 

ελάχιστες γιατί οι χρονικές περίοδοι και οι επιρροές που δέχτηκαν τα νησιά ήταν 

διαφορετικές. Από τη μία οι Οθωμανοί επέλεξαν μια νεοκλασική δομή, με στοιχεία  

από τη γενοβέζικη και την οθωμανική αρχιτεκτονική παράδοση, δημιουργώντας μία 

ιδιότυπη αρχιτεκτονική ταυτότητα στο νησί. Από την άλλη οι Ιταλοί, χρησιμοποίησαν 

την εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική χρησιμοποιώντας παράλληλα και γοτθικά πρότυπα, 

ωστόσο αυτή που κυριάρχησε στο τέλος να είναι η φασιστική αρχιτεκτονική του de 

Vecchi. 
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 Οι προσόψεις των κτιρίων στη Χίο έχουν χαρακτηριστικά αετώματα στην 

είσοδο όπως και κίονες που το στηρίζουν. Μεγάλη έμφαση δίνουν στα 

κλιμακοστάσια τα οποία έχουν ιδιαίτερη μορφή και αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό 

των σπιτιών. Αντίθετα στη Ρόδο οι όψεις έχουν επιβλητικό χαρακτήρα και καθαρές 

γεωμετρικές γραμμές με λίγα διακοσμητικά στοιχεία κυρίως κορνίζες, εκτός του 

Νομαρχιακού Μεγάρου
1
 που στην πρόσοψη υπάρχουν λεπτομέρειες στα ανοίγματα 

στους εξώστες και στην οροφή. Χαρακτηριστικό του Μεγάρου είναι η ύπαρξη 

εξωστών, καθώς στα υπόλοιπα κτίρια που προορίζονταν για δημόσια χρήση δεν 

υπάρχουν ούτε στη Ρόδο ούτε στη Χίο. 

 Οι οικίες της Ρόδου εσωτερικά έχουν απλοποιημένες κατόψεις ενώ εξωτερικά 

οι περισσότερες έχουν νεοκλασική δομή με τριμερή διάρθρωση στην κύρια όψη τους. 

Είναι διακοσμημένες με πολλά μοτίβα και έχουν τουλάχιστον έναν εξώστη στη όψη 

τους, σε σύγκριση με τα δημόσια κτίρια δεν ακολουθούν την φασιστική 

αρχιτεκτονική. Οι εξωτερικές λεπτομέρειες αποτελούνται από απλά ή και περίτεχνα 

φουρούσια, διακοσμητικές ταινίες στα στηθαία και κορνίζες συνήθως πάνω από τα 

ανοίγματα. Οι Χιώτικες οικίες πάλι, έχουν πιο περίπλοκες κατόψεις αλλά οι 

εξωτερικές όψεις είναι πιο επιβλητικές και χωρίς διακοσμητικά στοιχεία παρά μόνο 

τις καμάρες και τα μεγάλα εξωτερικά κλιμακοστάσια. Η δόμηση τους ξεχωρίζει λόγω 

της θυμιανούσικης πέτρας και των θολωτών ανοιγμάτων, που έχουν σαν αποτέλεσμα 

να θεωρούνται σαν πύργοι μέχρι και σήμερα.  

                                                             
1Βλ.  Κεφάλαιο 4ο : Πρώτο κτίριο 
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5.4 Ο καθοριστικός ρόλος των επεμβάσεων των κατακτητών στην 

μετέπειτα εξέλιξη των νησιών 

5.4.1 Ρόδος 

  Συνοψίζοντας, και λόγω της διαφορετικότητας των περιόδων παρουσίας των 

Ιταλών στη Ρόδο, τα συμπεράσματα ποικίλουν ανά χρονικό διάστημα. Ξεκινώντας 

από την πρώτη χρονική περίοδο (1912-1923), η οποία χαρακτηρίζεται ως αυτή με τον 

«προσωρινό χαρακτήρα», διαπιστώνουμε ότι είναι  τελικά αυτή που έθεσε τα θεμέλια 

του ιταλικού εποικοδομήματος στην Ρόδο. Στην ουσία πρόκειται για την δεκαετία 

των επεμβάσεων και αποκαταστάσεων των μνημείων αλλά και του σχεδιασμού του 

χώρου στην μεσαιωνική πόλη και γύρω από αυτή. 

Η δεύτερη χρονική περίοδος (1923-1936), είναι εκείνη στην οποία αρχίζει η 

κατασκευή του ιταλικού εποικοδομήματος. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο του 1929 αποτελεί 

το κύριο πλαίσιο για αυτόν τον στόχο, αποδεικνύει όμως ότι οι Ιταλοί κατάλαβαν ότι 

η Ρόδος μπορεί να αντιμετωπιστεί ισάξια με τις άλλες ιταλικές και όχι μόνο αποικίες. 

Ωστόσο, οι παρεμβάσεις στα ιπποτικά κυρίως μνημεία αλλά και στον μνημειακό 

χώρο της πόλης δεν διστάζουν να παραβούν τα όρια που είχαν ορίσει εκείνοι, κατά 

την πρώτη χρονική περίοδο. Αυτό το χρονικό διάστημα χαρακτηρίζεται από την 

ανέγερση πολλών νέων κτιρίων στο κέντρο της πόλης, τα οποία μέχρι και σήμερα 

αποτελούν το σήμα κατατεθέν της. Τότε ξεκινάει να υλοποιείται και το σχέδιο για το 

Foro Italico, δηλαδή της φαρδιάς λεωφόρου που περιλαμβάνει όλα τα δημόσια κτίρια. 

Κατά την τρίτη χρονική περίοδο (1936-1947) οι Ιταλοί έποικοι  

μεταχειρίζονται τα κτίσματα και τα μνημεία με τον περιβάλλοντα χώρο τους ως οι 

νόμιμοι κληρονόμοι, κυρίως για να υπογραμμισθεί η ταυτότητα της κτήσης του 

νησιού. Σε αυτή την φάση συνειδητοποιείται ότι η Ρόδος δεν διαφέρει από τις άλλες 

ιταλικές πόλεις, αφού έχει αλλάξει τελείως όψη και έχει αποκτήσει την ίδια 

φασιστική αρχιτεκτονική των πόλεων της Ιταλίας. Το Foro Italico ολοκληρώνεται και 

οι όψεις των κτιρίων, όπως και τα καινούργια αλλά λιγότερα από την προηγούμενη 

περίοδο κτίσματα, αλλάζουν ριζικά. 
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Οι απαλλοτριώσεις των ιδιοκτησιών εντός και εκτός πόλης, όπως και οι 

μετακινήσεις των Ιταλών εποίκων στα χωριά, καθιστά σαφές το γεγονός ότι οι Ιταλοί 

ήρθαν για να μείνουν κάνοντας έργα συνεχώς και κυρίως θέλοντας να μείνουν στην 

ιστορία ως συνεχιστές της ιπποτικής αρχιτεκτονικής. 

Ωστόσο, η περίπτωση της πόλης της Ρόδου αποτελεί δύσκολη περίπτωση 

αποικιακής αντίληψης. Οι ιδιαιτερότητές της, όπως και τα ίχνη της ιπποτικής της 

φάσης, πολλές φορές ήταν κρυμμένα κάτω από τις τούρκικες αλλοιώσεις μπορούσαν 

εύκολα να αποκαλυφθούν. Οι Ιταλοί επεσήμαναν το πλούσιο ιστορικό παρελθόν της 

Ρόδου καθώς και τις δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη. Επισημάνσεις τις οποίες 

καλλιέργησαν, δημιουργώντας μια πραγματικά μια ξεχωριστή περίπτωση. 

Η Ρόδος τους έδωσε την δυνατότητα, μέσα απο το εποικοδόμημα που 

κατασκεύασαν, να επαληθεύσουν τον ρόλο της Ιταλίας στην ανατολική Μεσόγειο. 

Γι’ αυτούς η Ρόδος συμβόλιζε την «στρατιωτική βάση» της Δύσης στην Ανατολή και 

αυτό προσπάθησαν με κάθε μέσο να υπογραμμίσουν. 

5.4.2 Χίος 

Παρά την κατάληψη του νησιού από τους Τούρκους το 1566 μΧ η πόλη 

συνεχίζει να διατηρεί τον ιταλικής της όψη, αμφιθεατρικά χτισμένη αντίγραφο της 

πόλης της Γένοβας, από την Γενουατική εποχή. Πέρα από την υποβάθμιση του 

κάστρου της πόλης μέσα στο οποίο είχαν εγκατασταθεί οι τούρκοι διοικητές, στην 

εκτός του κάστρου πόλη δεν εντοπίζονται σημαντικές επεμβάσεις μέχρι και τον 19ο 

αιώνα.  

Από το σχέδιο χάρτη του Jules Henriet 1879/1880 φαίνεται ότι η τουρκική 

αυτοκρατορία θέλει να κάνει μεταρρυθμίσεις ώστε να σταματήσει η ακανόνιστη 

ανάπτυξη του νησιού. Αλλαγές πιο τρανταχτές κυρίως στο οδικό δίκτυο μιας και οι 

Χιώτες δεν αποχωρίζονταν εύκολα τις ιδιοκτησίες τους. Μετά το σεισμό του 1881 οι 

καταστροφές ήταν τόσο πολλές σε συνολικό επίπεδο πού το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε 

πλήρως, τα περισσότερα από τα κεντρικά κτίρια και μη ξανά χτίζονται πάνω στα 

παλιά τους θεμέλια, έτσι η πόλη διατηρεί και πάλι της παλιά της όψη.  
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Επίλογος 

Κλείνοντας το τεράστιο αυτό κεφάλαιο της «Ιταλοκρατίας στη Ρόδο», κανείς 

δεν μπορεί να αμφισβητήσει το έργο που κατάφερε να επιτελέσει η Ιταλική Διοίκηση 

της Δωδεκανήσου. Οι Έλληνες, αμέσως μετά την ενσωμάτωση του διαμερίσματος 

των νησιών στον εθνικό κορμό της χώρας αναγνώρισαν και ανέδειξαν τον πλούτο 

που άφησαν μέχρι και σήμερα, αφήνοντας αναλλοίωτα τα κτίρια και τα μνημεία. 

Άλλωστε σκοπός του παραπάνω έργου ήταν αυτός ακριβώς, να μείνουν ορατά τα ίχνη 

των Ιταλών στη Ρόδο ως ατράνταχτα στοιχεία των όσων επιτελέσθηκαν εκείνα τα 

τριανταπέντε χρόνια στον τόπο αυτό. 

Στα ίδια περίπου βήματα κινήθηκαν και οι κάτοικοι της Χίου στο επίπεδο που 

τους επέτρεψε ο σεισμός του 1881. Ότι κτίσμα μπόρεσε να σωθεί 

ανακατασκευάστηκε με τα πρότυπα πριν το σεισμό ενώ μετά την απελευθέρωση του 

νησιού μερικά από τα δημόσια τουρκικά κτίρια διατηρούνται αλλάζοντας χρήση. 

Αποτελεί μια από τις μοναδικές πόλης που γνώρισε έντονη ανάπτυξη χωρίς κάποιο 

σχεδιασμό ακόμα και στις μέρες μας και που ταυτόχρονα διατηρεί τον παλιό 

πολεοδομικό της ιστό με το Κάστρο, λιμάνι, δρόμους και συνοικίες  παρά τις 

καταστροφές που υπέστη. 
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Γλωσσάρι 4
ου

 Κεφαλαίου Ρόδου 

 

1
 Εκλεκτικισμός: Αρχιτεκτονικός ρυθμός. Εμφανίστηκε στην Ευρώπη από τα μέσα του 19

ου
 αιώνα ως 

συνέχεια του κλασικισμού και του ιστορισμού γενικότερα. Δανείστηκε στοιχεία και ρυθμολογικά 
μοτίβα από διάφορες ιστορικές αποχές και τεχνοτροπίες. Περιορίστηκε στην επιφανειακή 
αντιμετώπιση του σχεδιασμού των όψεων. Κύριο χαρακτηριστικό η χρήση πληθωρικών 
διακοσμήσεων. 
2 Βενετικό στυλ: Εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική των σπιτιών της πόλης της Βενετίας 
3 Οξυκόρυφες αψίδες: Η οξυκόρυφη γοτθική αψίδα είναι η αψίδα της οποίας ο άξονας του τόξου 
ακολουθεί πιο πιστά τις δυνάμεις σύνθλιψης, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη αντοχή. 
4 Γοτθική αρχιτεκτονική: Κύρια χαρακτηριστικά της γοτθικής αρχιτεκτονικής είναι οι κάθετες δομικές 
γραμμές, η έντονη "γραμμικότητα" των κτιρίων, τα ογκώδη μεγέθη και ειδικότερα σε ότι αφορά το 
ύψος των οικοδομημάτων καθώς και τα περίτεχνα και λεπτομερή διακοσμητικά στοιχεία που 
κυριαρχούν. Σύμβολα του γοτθικού αρχιτεκτονικού σχεδίου αποτελούν οι αιχμηρές κυκλικές αψίδες 
σε συνδυασμό με σύνθετους κίονες, θόλους και παράθυρα μεγάλων διαστάσεων. 
5 Δίλοβα και τρίλοβα: Παράθυρα με δύο και τρία ημικύκλια αντίστοιχα. 
6 Ισόδομη τοιχοποιία: Σύστημα δόμησης τοίχων και τειχών σε συνεχείς, ισοϋψείς στρώσεις 
ισομεγέθων ορθογώνιων πλίνθων ή λίθων. Αυτοί τοποθετούνται σε σειρές έτσι ώστε το σημείο 
εφαρμογής των δύο υποκειμένων να βρίσκεται στο μέσο εκείνου της υπερκείμενης σειράς. 
7 Ορθολογιστική αρχιτεκτονική: Ευρεία τάση στη δυτική αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα, με βασική 
αρχή της ότι ένα οικοδόμημα οφείλει να υπηρετεί τη χρήση και τις ανάγκες για τις οποίες 
δημιουργείται. 
8 Κίονας: Κολόνα, στύλος ως αρχιτεκτονικό μέλος. 
9 Αετωμα: Το τριγωνικό επιστέγασμα στις δύο μικρές πλευρές. 
10

 Παραστάδα: Τετράγωνη δοκός ή κολόνα που πλαισιώνει το άνοιγμα πόρτας ή παραθύρου 
11 Κιονόκρανο: Το ανώτερο τμήμα ενός κίονα 
12 Ρωμαϊκά Αναγενησιακά πρότυπα: Η αρχιτεκτονική της αναγέννησης χαρακτηρίζεται από μια 
αναβίωση των Ρωμαϊκών προτύπων με κύρια στοιχεία τις μαθηματικές αναλογίες και την 
"καθαρότητα" στις γεωμετρικές μορφές
13 Finta Pietra: Τεχνητός λίθος κατασκευασμένος από χυτό υλικό - Πωρόλιθος. 
14 Γείσο: Το τμήμα της στέγης που εξέχει από τους τοίχους. 
15 Φινιστρίνια : Παράθυρα. Από την Ιταλική λέξη finestrinio, υποκοριστικό του finestra 
16 Ρόδακες: Διακοσμητικά στοιχεία 
17

 Πυλώνας: Κύρια πύλη  
18

 Λινδιακά κτίρια: Κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
των σπιτιών από το χωριό της Ρόδου, Λίνδο. 
19

 Σαχνισί: Ξύλινη κατασκευή με υαλοπίνακες, στεγασμένη με κεραμίδια, σε πρόβολο στην όψη του 
σπιτιού. 
20

 Φουρούσια: Πρόβολος. Αρχιτεκτονικό κατασκεύασμα που εξέχει από την επιφάνεια του τοίχου και 
χρησιμεύει για να στηρίξει άλλες κατασκευές (π.χ. εξώστες) 
21

 Κόγχες: Η εσοχή που σχηματίζεται σε ένα τοίχο. 
22 Έρκερ: Δομικός όγκος του κτιρίου σε προεξοχή από την όψη. 
23 Μπαλούστρες: (Balusters) Γύψινα ή λίθινα κολονάκια διακοσμημένα με φυτικές παραστάσεις ή 
παραστάσεις ζώων. 
24 Πεσσός: Τετράγωνη κολόνα στην οποία στηρίζονται οι αψίδες του θόλου 
25 Art deco: Σημαίνει «Διακοσμητική Τέχνη», και αναφέρεται σε ένα διεθνές καλλιτεχνικό κίνημα, το 
οποίο επικράτησε από το 1925 μέχρι τη δεκαετία του 1940. 
26 Ποζολάνα: Υδραυλική κονία. 
27

 Διάκοσμος: ο ρυθμός μιας διακοσμητικής σύνθεσης 
28

 Μπαρόκ: Το ύφος του Μπαρόκ αποτέλεσε ένα νέο τρόπο έκφρασης που γεννήθηκε στη Ρώμη της 
Ιταλίας, και εξαπλώθηκε σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως τυπικά χαρακτηριστικά της μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής μπορούμε να αναφέρουμε: 

 δραματική χρήση του φωτισμού με έντονες αντιθέσεις 
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 υπερβολική χρήση διακοσμητικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων και μεμονωμένων 
γλυπτών στο εξωτερικό 

 μεγάλης κλίμακας διακοσμητικές αναπαραστάσεις στις οροφές των κτιρίων 

 έντονη σύνδεση της αρχιτεκτονικής με τη ζωγραφική 

 χρήση τεχνικών οπτικής "απάτης" 
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5.1 Γενικά 

 Με μία πρόχειρη ματιά η Ρόδος και η Χίος μοιάζουν με δύο νησιά τα οποία 

δεν θα υπήρχε λόγος σύγκρισης εκτός ίσως από το ότι και στα δύο υπήρχε παρουσία 

κατακτητών. Κατακτητές οι οποίοι ήθελαν μέσα από τις κατασκευαστικές 

παρεμβάσεις να δηλώσουν την έντονη παρουσία τους και στα δυο νησιά. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι έχουν κοινά και αρκετές διαφορές τα δύο νησιά, κυρίως 

εξαιτίας της διαφορετικής χρονικής περιόδου που ήταν υπό κατάληψη και της 

διαφορετικής προέλευσης των κατακτητών τους.. 

 Το νησί της Χίου θεωρείται ότι πέρασε μία μεγάλη περίοδο παρακμής σε 

σχέση πάντα με τα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας, εξαιτίας των δύο πολύ μεγάλων και 

σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, καταστροφών. Ενώ από την αντίθετη πλευρά 

η Ρόδος αν και ήταν αποκομμένη για περισσότερο χρονικό διάστημα (όπως και τα 

υπόλοιπα Δωδεκάνησα) από την Ελλάδα, τα χρόνια που βρισκόταν υπό την 

κυβέρνηση των Ιταλών κατακτητών θεωρείται ότι άκμαζε πολεοδομικά και 

αρχιτεκτονικά.  

 Ωστόσο, ο καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη του κάθε νησιού 

ξεχωριστά είναι καθαρά θέμα των κατακτητών που πέρασαν από ’κει.  Η χωροθέτηση 

της πόλης, τα οχυρωματικά έργα, τα φρούρια, το λιμάνι, οι δρόμοι, τα σπίτια, οι 

πλατείες και άλλα πολλά έργα ξεκίνησαν την εποχή εκείνη και είτε ολοκληρώθηκαν 

είτε όχι, καθόρισαν την κύρια οργάνωση των δύο πόλεων που κατά κύριο λόγο 

επικρατεί μέχρι και σήμερα. 
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5.2 Επιρροές στην πολεοδομία και την αρχιτεκτονική των δύο νησιών 

Θεωρώντας την Ιταλική περίοδο για τη Ρόδο και την Οθωμανική για τη Χίο 

ως τις πιο ουσιαστικές για την εξέλιξη στον πολεοδομικό ιστό τους, παρατηρεί κανείς 

μία συσχέτιση των νησιών πριν από αυτές τις περιόδους. Σημαντική πληροφορία 

είναι ότι η Ρόδος πριν τους Ιταλούς κατακτητές είχε Οθωμανούς, ενώ η Χίος πριν από 

τους Οθωμανούς κατακτητές είχε Γενουάτες (Ιταλούς). 

 Αυτό σαφώς και δίνει κάποιες ομοιότητες μεταξύ τους κατά κύριο λόγο στην 

αρχιτεκτονική των οικημάτων και στην πολεοδομία, αλλά και τεράστιες διαφορές 

γιατί οι επόμενοι έποικοι προσπαθούσαν να επιβάλλουν την εδραίωση τους στα νησιά 

με παρεμβάσεις σε διάφορες κατασκευές. Έτσι, η αρχιτεκτονική των πόλεων δεν 

είναι απόλυτα ξεκάθαρη. 

5.2.1 Γενουατική και Ιπποτική περίοδος 

Περίπου την ίδια περίοδο που στη Ρόδο (από τον 7
ο
 αιώνα έως το 1522) 

βρίσκονταν οι Ιωαννίτες ιππότες, η Χίος (1346-1566) ήταν υπό την κατοχή των 

Γενουατών. Σημείο αναφοράς και των δύο πόλεων ήταν τα κάστρα – φρούρια τους τα 

οποία προϋπήρχαν της περιόδου αλλά με το πέρασμα των κατακτητών πήραν την 

τελική τους μορφή. 

Συγκεκριμένα στη Ρόδο, τα ιπποτικά τείχη περιέβαλλαν τα βυζαντινά 

αυξάνοντας κατά πολύ την έκταση της πόλης. Τα τείχη ολοκληρώθηκαν στη 

σημερινή τους μορφή το 1457. Το ίδιο συμβαίνει και στο κάστρο της Χίου όπου 

έγιναν πολλά οχυρωματικά έργα πάλι με επέκταση των βυζαντινών τειχών. 

Αλλαγές παρατηρούνται και στο οδικό δίκτυο στα τμήματα των πόλεων εντός 

των τειχών. Δημιουργείται και στις δύο κεντρικός οδικός άξονας. Η Ρόδος αποκτά 

την οδό Ιπποτών που συνδέει τα κεντρικά σημεία της πόλης ενώ στη Χίο οι 

προσόψεις των κτιρίων προσανατολίζονται προς τον κεντρικό δρόμο στον οποίο 

πλέον περιλαμβάνονται οι κύριες λειτουργίες. Κύρια διαφορά ανάμεσα στα δυο νησιά 

είναι ότι στη Χίο υπάρχουν και συνοικίες εκτός των τειχών ενώ στη Ρόδο δεν 

υπάρχουν αναφορές για κάτι παρόμοιο. 
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Αρχιτεκτονικά στη Χίο ξεχωρίζουν τα διώροφα και τριώροφα κτίρια εντός 

και εκτός των τειχών ενώ παράλληλα υπάρχουν και πύργοι μέσα στο κάστρο. Στις 

προσόψεις γενικά των κτιρίων επικρατεί συμμετρία, με μεγάλες πόρτες στο ισόγειο 

και παράθυρα στους ορόφους, με πολυτελείς διακοσμήσεις από λαξευτό μάρμαρο. Οι 

οικίες έχουν μεγάλο ύψος με εσωτερικές αυλές στις πίσω όψεις ενώ δεν υπάρχουν 

εξώστες. Στην τειχισμένη πόλη της Ρόδου οι Ιππότες χρησιμοποιούν συγκεκριμένο 

τρόπο δόμησης σε όλα τα κτίρια (οικίες, δημόσια, εκκλησίες) ίδιο με αυτό των τειχών 

δηλαδή ισόδομη με λαξευτή πέτρα. Η αρχιτεκτονική τους είναι με καθαρές 

γεωμετρικές γραμμές και δεν περιλαμβάνει καθόλου διακοσμητικά στοιχεία, παρά 

μόνο καμπυλώσεις στα ανοίγματα. 

Ωστόσο είναι φανερό ότι αν και οι δύο πόλεις επεκτείνονται κυρίως εντός των 

τειχών και στην ουσία έχουν ίδια πολεοδομική ανάπτυξη, έχουν τελείως διαφορετικό 

ύφος στην αρχιτεκτονική των κτισμάτων. 

5.2.2 Οθωμανική περίοδος 

Την οθωμανική περίοδο διακρίνονται αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στα δύο 

νησιά. Καταρχήν οι κάτοικοι εκδιώκονται από την περιτειχισμένη πόλη και γίνεται 

κατάληψη των δύο κάστρων από τους Τούρκους. Από τα πρώτες αλλαγές στις οποίες 

προβαίνουν ήταν να μετατρέψουν τις εκκλησίες σε μουσουλμανικά τεμένη. 

Παράλληλα αρχίζει η σταδιακή επέκταση των δύο πόλεων έξω πλέον από τα τείχη, με 

τη δημιουργία οικιστικών πυρήνων δηλαδή μαρασιών. Το κάστρο της Χίου υπέστη 

πλήρη υποβάθμιση λόγω του Τουρκικού ζυγού, αντίθετα με της Ρόδου που έμεινε 

ανεπηρέαστο κατά τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 

Το 1822 όταν  έχει αρχίσει η επανάσταση, η πόλη της Χίου λεηλατείται και 

καταστρέφεται ένα μεγάλο κομμάτι της, σε αντίθεση με τη Ρόδο που δεν υπάρχουν 

στοιχεία παρακμής εξαιτίας της επανάστασης. Οι καταστροφές που υπέστησαν οι 

Χιώτες είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της έκτασης της πόλης. Πολλά κτίρια 

ανοικοδομούνται το 1829 ενώ αναγείρονται νέα με τις χορηγίες Χιωτών της 

διασποράς. Στην προσπάθεια που γίνεται για τη δημιουργία της νέας  πόλης το 1848 

εφαρμόζεται ο πρώτος πολεοδομικός κανονισμός. Η Ρόδος την ίδια περίοδο συνεχίζει 

την ακμάζουσα πορεία της αφού χτίζονται συνεχώς νέα κτίρια εντός της τειχισμένης 

πόλης αλλά και εκτός αυτής. 
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Το 1881 η Χίος καλείται να αντιμετωπίσει άλλη μία καταστροφή η οποία 

είναι ολοκληρωτική, τον σεισμό. Έτσι αφανίζεται κάθε στοιχείο Γενουατικής 

αρχιτεκτονικής που σώζονταν μέχρι τότε στο νησί, αλλά γίνονται και μεγάλες 

καταστροφές σε πολλά οικοδομήματα. Μετά τον σεισμό παρατηρείται μεγάλη 

προσπάθεια ανοικοδόμησης σε όλη την πόλη. 

Έτσι σηματοδοτείται μία νέα εποχή για τους Χιώτες, οι οποίοι χτίζουν νέα 

κτίρια κυρίως δημόσια αλλά και οικίες σε συνεργασία με τους Τούρκους. Είναι 

φανερό ότι η πόλη γυρνά πάλι στους παλαιούς ρυθμούς της χωρίς όμως να 

διορθωθούν τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν σε σχέση με την ακανόνιστη 

γεωμετρική οργάνωση των δρόμων. Αυτό οφείλεται στο ελλιπές ρυμοτομικό σχέδιο 

του 1864 που συνέχισε να εφαρμόζεται και στην εποχή μετά τον σεισμό. 

Το νησί της Χίου αυτήν την εποχή, στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, γνωρίζει 

μεγάλη ακμή λόγω του εμπορικού λιμανιού της, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς 

της πόλης. Η ανακατασκευή και επέκταση του λιμανιού βοηθούν σημαντικά στην 

οργάνωση της πόλης αφού χτίζονται νέα δημόσια κτίρια περιμετρικά του. Ίδια 

εξέλιξη σε μικρότερη κλίμακα, έχει και το λιμάνι της Ρόδου και κατ’ επέκταση 

ολόκληρη η πόλη. Δεν σημειώνεται όμως, ιδιαίτερη ανάπτυξη στα χρόνια που 

ακολουθούν. 

5.2.3 Απελευθερωμένη Χίος και Ιταλοκρατούμενη Ρόδος 

Το 1912 ενώ η Χίος, απελευθερώνεται από τους Τούρκους, τα Δωδεκάνησα 

κατακτώνται από τους Ιταλούς. Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται ως η σημαντικότερη 

για την εξέλιξη στο νησί της Ρόδου, ενώ στη Χίο συνεχίζεται η ακμάζουσα πορεία 

της. 

Όπως προαναφέρθηκε οι Ιταλοί έμειναν στη Ρόδο 31 χρόνια τα οποία 

θεωρητικά χωρίζονται σε τρείς περιόδους, που αφορούν την εξέλιξη κυρίως  στην 

πολεοδομία και την αρχιτεκτονική της πόλης. Η κάθε μία από αυτές στιγματίστηκε 

από τον εκάστοτε Κυβερνήτη της. Ο πρώτος, Amadeo Maiuri, δεν καθιερώθηκε όσο 

οι επόμενοι δύο που με την προσωπικότητα τους συνέβαλλαν στην ολοκληρωτική 

αλλαγή ης πόλης. Ωστόσο και οι 3 περίοδοι είναι καθοριστικές για το νησί. Αρχικά, 

μετά την απόβαση των Ιταλών δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στην πόλη.  
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Αργότερα όμως, αρχίζει να αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς αποκτώντας 

πολεοδομία, ρυμοτομία και μεγαλοπρεπή κτίρια με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική, 

τα οποία χρησιμοποιούνταν για δημόσιες κατά κύριο λόγο υπηρεσίες. Το νησί και το 

λιμάνι του αλλάζουν χαρακτήρα και μετατρέπονται σε τουριστικά. Η Ρόδος πλέον 

αποτελεί βασικό παραθεριστικό θέρετρο για ολόκληρη την Ευρώπη επηρεάζοντας 

την οικονομία του νησιού όχι μόνο εκείνης της εποχής αλλά και τη σημερινή. 

Στο πέρασμα των χρόνων της Ιταλικής κατοχής η πόλη δεν ανοικοδομείται 

μόνο αλλά και επεκτείνεται ξεφεύγοντας από την περίμετρο του λιμανιού και από την 

τειχισμένη πόλη. Επιπλέον, δημιουργείται μεγάλη βιομηχανική ζώνη με τεράστια, για 

την εποχή, βιομηχανικά κτίρια τα οποία είτε είναι παραρτήματα ιταλικών 

βιομηχανιών είτε ανεξάρτητα εργοστάσια με παραγωγή προϊόντων τα οποία 

εξάγονται  στο εξωτερικό και κυρίως στην Ιταλία. 

Οι επεκτάσεις όμως δεν μένουν στα σύνορα της πόλης, κατευθύνονται και στο 

νοτιότερο τμήμα του νησιού δημιουργώντας κατεξοχήν ιταλικούς οικισμούς με 

αγροτικό κυρίως χαρακτήρα όπου μένουν Ιταλοί και δουλεύουν Έλληνες. Τα κτίρια 

των χωριών ακολουθούν την αρχιτεκτονική της πόλης παρόλα αυτά δεν είναι τόσο 

μεγαλοπρεπή όσο του κέντρου. Ενώ η υπόδουλη Ρόδος  γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη η 

ελεύθερη Χίος προσπαθεί να συνέλθει από τον πόλεμο χωρίς ιδιαίτερη εξέλιξη και 

παίρνει σιγά σιγά τη σύγχρονη μορφή της. 

Αναμφισβήτητα την μακρόχρονη περίοδο του φασιστικού καθεστώτος η 

Ρόδος αναβαθμίζεται αρχιτεκτονικά πολεοδομικά και οικονομικά. Μετά την 

απελευθέρωση το κέντρο της πόλης και ένα μεγάλο κομμάτι της κρατά την Ιταλική 

επιρροή  επεκτείνεται όμως με νέα πλέον δομή.  
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5.3 Ομοιότητες και Διαφορές στην αρχιτεκτονική των αξιόλογων 

κτισμάτων των δύο νησιών 

Πολλά από τα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια (κεφάλαιο 4) σώζονται 

ακέραια μέχρι και σήμερα ενώ άλλα καταστράφηκαν ολοσχερώς και άλλα 

παραδόθηκαν στο πέρασμα του χρόνου χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Τα κτίρια που 

σώθηκαν και συντηρήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν από το κράτος ώστε να  

εξυπηρετούν τις ανάγκες του. Κάποια κράτησαν τον πρωταρχικό τους ρόλο ενώ άλλα 

άλλαξαν εντελώς λειτουργία. Οι οικίες που πέρασαν στα χέρια ιδιωτών 

ανακηρύχθηκαν ως διατηρητέα κτίσματα αξιόλογης αρχιτεκτονικής και γίνονται 

εργασίες συντήρησής τους έως και σήμερα.  

Τα πλέον αξιόλογα κτίσματα στη πόλη της Χίου είναι χτισμένα πριν το 1822, 

την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Όμως εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών τα κτίρια 

ολοκληρώνονται δύο χρόνια μετά τον σεισμό.  

Στη Ρόδο τα ελάχιστα οθωμανικά κτίρια που υπάρχουν ανακαινίζονται από 

του Ιταλούς, ενώ από το 1923 και μετά ξεκινάει η ραγδαία οικοδομική ακμή του 

κέντρου της πόλης. Οι κατασκευές που αναγείρονται μέχρι και το 1939 δεν έχουν 

υποστεί αλλαγές και ανακαινίσεις στις όψεις ή εσωτερικά, λόγω της άριστης δομής 

τους, σε αντίθεση με την πόλη της Χίου που τα οικοδομήματα κτίζονται σχεδόν εκ 

νέου μετά τις καταστροφές. Στην πόλη της Χίου τα κτίσματα είναι πετρόχτιστα με 

χρήση θυμιανούσικης πέτρας, ενώ στην πόλη της Ρόδου οι εξωτερικές όψεις είναι 

επιχρισμένες με finta pietra. Οι ημικυκλικές καμάρες είναι δείγμα αρχιτεκτονικής και 

των δύο. 

 Οι ομοιότητες στην αρχιτεκτονική και στη μορφολογία των κτισμάτων είναι 

ελάχιστες γιατί οι χρονικές περίοδοι και οι επιρροές που δέχτηκαν τα νησιά ήταν 

διαφορετικές. Από τη μία οι Οθωμανοί επέλεξαν μια νεοκλασική δομή, με στοιχεία  

από τη γενοβέζικη και την οθωμανική αρχιτεκτονική παράδοση, δημιουργώντας μία 

ιδιότυπη αρχιτεκτονική ταυτότητα στο νησί. Από την άλλη οι Ιταλοί, χρησιμοποίησαν 

την εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική χρησιμοποιώντας παράλληλα και γοτθικά πρότυπα, 

ωστόσο αυτή που κυριάρχησε στο τέλος να είναι η φασιστική αρχιτεκτονική του de 

Vecchi. 
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 Οι προσόψεις των κτιρίων στη Χίο έχουν χαρακτηριστικά αετώματα στην 

είσοδο όπως και κίονες που το στηρίζουν. Μεγάλη έμφαση δίνουν στα 

κλιμακοστάσια τα οποία έχουν ιδιαίτερη μορφή και αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό 

των σπιτιών. Αντίθετα στη Ρόδο οι όψεις έχουν επιβλητικό χαρακτήρα και καθαρές 

γεωμετρικές γραμμές με λίγα διακοσμητικά στοιχεία κυρίως κορνίζες, εκτός του 

Νομαρχιακού Μεγάρου
1
 που στην πρόσοψη υπάρχουν λεπτομέρειες στα ανοίγματα 

στους εξώστες και στην οροφή. Χαρακτηριστικό του Μεγάρου είναι η ύπαρξη 

εξωστών, καθώς στα υπόλοιπα κτίρια που προορίζονταν για δημόσια χρήση δεν 

υπάρχουν ούτε στη Ρόδο ούτε στη Χίο. 

 Οι οικίες της Ρόδου εσωτερικά έχουν απλοποιημένες κατόψεις ενώ εξωτερικά 

οι περισσότερες έχουν νεοκλασική δομή με τριμερή διάρθρωση στην κύρια όψη τους. 

Είναι διακοσμημένες με πολλά μοτίβα και έχουν τουλάχιστον έναν εξώστη στη όψη 

τους, σε σύγκριση με τα δημόσια κτίρια δεν ακολουθούν την φασιστική 

αρχιτεκτονική. Οι εξωτερικές λεπτομέρειες αποτελούνται από απλά ή και περίτεχνα 

φουρούσια, διακοσμητικές ταινίες στα στηθαία και κορνίζες συνήθως πάνω από τα 

ανοίγματα. Οι Χιώτικες οικίες πάλι, έχουν πιο περίπλοκες κατόψεις αλλά οι 

εξωτερικές όψεις είναι πιο επιβλητικές και χωρίς διακοσμητικά στοιχεία παρά μόνο 

τις καμάρες και τα μεγάλα εξωτερικά κλιμακοστάσια. Η δόμηση τους ξεχωρίζει λόγω 

της θυμιανούσικης πέτρας και των θολωτών ανοιγμάτων, που έχουν σαν αποτέλεσμα 

να θεωρούνται σαν πύργοι μέχρι και σήμερα.  

                                                             
1Βλ.  Κεφάλαιο 4ο : Πρώτο κτίριο 
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5.4 Ο καθοριστικός ρόλος των επεμβάσεων των κατακτητών στην 

μετέπειτα εξέλιξη των νησιών 

5.4.1 Ρόδος 

  Συνοψίζοντας, και λόγω της διαφορετικότητας των περιόδων παρουσίας των 

Ιταλών στη Ρόδο, τα συμπεράσματα ποικίλουν ανά χρονικό διάστημα. Ξεκινώντας 

από την πρώτη χρονική περίοδο (1912-1923), η οποία χαρακτηρίζεται ως αυτή με τον 

«προσωρινό χαρακτήρα», διαπιστώνουμε ότι είναι  τελικά αυτή που έθεσε τα θεμέλια 

του ιταλικού εποικοδομήματος στην Ρόδο. Στην ουσία πρόκειται για την δεκαετία 

των επεμβάσεων και αποκαταστάσεων των μνημείων αλλά και του σχεδιασμού του 

χώρου στην μεσαιωνική πόλη και γύρω από αυτή. 

Η δεύτερη χρονική περίοδος (1923-1936), είναι εκείνη στην οποία αρχίζει η 

κατασκευή του ιταλικού εποικοδομήματος. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο του 1929 αποτελεί 

το κύριο πλαίσιο για αυτόν τον στόχο, αποδεικνύει όμως ότι οι Ιταλοί κατάλαβαν ότι 

η Ρόδος μπορεί να αντιμετωπιστεί ισάξια με τις άλλες ιταλικές και όχι μόνο αποικίες. 

Ωστόσο, οι παρεμβάσεις στα ιπποτικά κυρίως μνημεία αλλά και στον μνημειακό 

χώρο της πόλης δεν διστάζουν να παραβούν τα όρια που είχαν ορίσει εκείνοι, κατά 

την πρώτη χρονική περίοδο. Αυτό το χρονικό διάστημα χαρακτηρίζεται από την 

ανέγερση πολλών νέων κτιρίων στο κέντρο της πόλης, τα οποία μέχρι και σήμερα 

αποτελούν το σήμα κατατεθέν της. Τότε ξεκινάει να υλοποιείται και το σχέδιο για το 

Foro Italico, δηλαδή της φαρδιάς λεωφόρου που περιλαμβάνει όλα τα δημόσια κτίρια. 

Κατά την τρίτη χρονική περίοδο (1936-1947) οι Ιταλοί έποικοι  

μεταχειρίζονται τα κτίσματα και τα μνημεία με τον περιβάλλοντα χώρο τους ως οι 

νόμιμοι κληρονόμοι, κυρίως για να υπογραμμισθεί η ταυτότητα της κτήσης του 

νησιού. Σε αυτή την φάση συνειδητοποιείται ότι η Ρόδος δεν διαφέρει από τις άλλες 

ιταλικές πόλεις, αφού έχει αλλάξει τελείως όψη και έχει αποκτήσει την ίδια 

φασιστική αρχιτεκτονική των πόλεων της Ιταλίας. Το Foro Italico ολοκληρώνεται και 

οι όψεις των κτιρίων, όπως και τα καινούργια αλλά λιγότερα από την προηγούμενη 

περίοδο κτίσματα, αλλάζουν ριζικά. 
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Οι απαλλοτριώσεις των ιδιοκτησιών εντός και εκτός πόλης, όπως και οι 

μετακινήσεις των Ιταλών εποίκων στα χωριά, καθιστά σαφές το γεγονός ότι οι Ιταλοί 

ήρθαν για να μείνουν κάνοντας έργα συνεχώς και κυρίως θέλοντας να μείνουν στην 

ιστορία ως συνεχιστές της ιπποτικής αρχιτεκτονικής. 

Ωστόσο, η περίπτωση της πόλης της Ρόδου αποτελεί δύσκολη περίπτωση 

αποικιακής αντίληψης. Οι ιδιαιτερότητές της, όπως και τα ίχνη της ιπποτικής της 

φάσης, πολλές φορές ήταν κρυμμένα κάτω από τις τούρκικες αλλοιώσεις μπορούσαν 

εύκολα να αποκαλυφθούν. Οι Ιταλοί επεσήμαναν το πλούσιο ιστορικό παρελθόν της 

Ρόδου καθώς και τις δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη. Επισημάνσεις τις οποίες 

καλλιέργησαν, δημιουργώντας μια πραγματικά μια ξεχωριστή περίπτωση. 

Η Ρόδος τους έδωσε την δυνατότητα, μέσα απο το εποικοδόμημα που 

κατασκεύασαν, να επαληθεύσουν τον ρόλο της Ιταλίας στην ανατολική Μεσόγειο. 

Γι’ αυτούς η Ρόδος συμβόλιζε την «στρατιωτική βάση» της Δύσης στην Ανατολή και 

αυτό προσπάθησαν με κάθε μέσο να υπογραμμίσουν. 

5.4.2 Χίος 

Παρά την κατάληψη του νησιού από τους Τούρκους το 1566 μΧ η πόλη 

συνεχίζει να διατηρεί τον ιταλικής της όψη, αμφιθεατρικά χτισμένη αντίγραφο της 

πόλης της Γένοβας, από την Γενουατική εποχή. Πέρα από την υποβάθμιση του 

κάστρου της πόλης μέσα στο οποίο είχαν εγκατασταθεί οι τούρκοι διοικητές, στην 

εκτός του κάστρου πόλη δεν εντοπίζονται σημαντικές επεμβάσεις μέχρι και τον 19ο 

αιώνα.  

Από το σχέδιο χάρτη του Jules Henriet 1879/1880 φαίνεται ότι η τουρκική 

αυτοκρατορία θέλει να κάνει μεταρρυθμίσεις ώστε να σταματήσει η ακανόνιστη 

ανάπτυξη του νησιού. Αλλαγές πιο τρανταχτές κυρίως στο οδικό δίκτυο μιας και οι 

Χιώτες δεν αποχωρίζονταν εύκολα τις ιδιοκτησίες τους. Μετά το σεισμό του 1881 οι 

καταστροφές ήταν τόσο πολλές σε συνολικό επίπεδο πού το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε 

πλήρως, τα περισσότερα από τα κεντρικά κτίρια και μη ξανά χτίζονται πάνω στα 

παλιά τους θεμέλια, έτσι η πόλη διατηρεί και πάλι της παλιά της όψη.  
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Επίλογος 

Κλείνοντας το τεράστιο αυτό κεφάλαιο της «Ιταλοκρατίας στη Ρόδο», κανείς 

δεν μπορεί να αμφισβητήσει το έργο που κατάφερε να επιτελέσει η Ιταλική Διοίκηση 

της Δωδεκανήσου. Οι Έλληνες, αμέσως μετά την ενσωμάτωση του διαμερίσματος 

των νησιών στον εθνικό κορμό της χώρας αναγνώρισαν και ανέδειξαν τον πλούτο 

που άφησαν μέχρι και σήμερα, αφήνοντας αναλλοίωτα τα κτίρια και τα μνημεία. 

Άλλωστε σκοπός του παραπάνω έργου ήταν αυτός ακριβώς, να μείνουν ορατά τα ίχνη 

των Ιταλών στη Ρόδο ως ατράνταχτα στοιχεία των όσων επιτελέσθηκαν εκείνα τα 

τριανταπέντε χρόνια στον τόπο αυτό. 

Στα ίδια περίπου βήματα κινήθηκαν και οι κάτοικοι της Χίου στο επίπεδο που 

τους επέτρεψε ο σεισμός του 1881. Ότι κτίσμα μπόρεσε να σωθεί 

ανακατασκευάστηκε με τα πρότυπα πριν το σεισμό ενώ μετά την απελευθέρωση του 

νησιού μερικά από τα δημόσια τουρκικά κτίρια διατηρούνται αλλάζοντας χρήση. 

Αποτελεί μια από τις μοναδικές πόλης που γνώρισε έντονη ανάπτυξη χωρίς κάποιο 

σχεδιασμό ακόμα και στις μέρες μας και που ταυτόχρονα διατηρεί τον παλιό 

πολεοδομικό της ιστό με το Κάστρο, λιμάνι, δρόμους και συνοικίες  παρά τις 

καταστροφές που υπέστη. 
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Γλωσσάρι 4
ου

 Κεφαλαίου Ρόδου 

 

1
 Εκλεκτικισμός: Αρχιτεκτονικός ρυθμός. Εμφανίστηκε στην Ευρώπη από τα μέσα του 19

ου
 αιώνα ως 

συνέχεια του κλασικισμού και του ιστορισμού γενικότερα. Δανείστηκε στοιχεία και ρυθμολογικά 
μοτίβα από διάφορες ιστορικές αποχές και τεχνοτροπίες. Περιορίστηκε στην επιφανειακή 
αντιμετώπιση του σχεδιασμού των όψεων. Κύριο χαρακτηριστικό η χρήση πληθωρικών 
διακοσμήσεων. 
2 Βενετικό στυλ: Εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική των σπιτιών της πόλης της Βενετίας 
3 Οξυκόρυφες αψίδες: Η οξυκόρυφη γοτθική αψίδα είναι η αψίδα της οποίας ο άξονας του τόξου 
ακολουθεί πιο πιστά τις δυνάμεις σύνθλιψης, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη αντοχή. 
4 Γοτθική αρχιτεκτονική: Κύρια χαρακτηριστικά της γοτθικής αρχιτεκτονικής είναι οι κάθετες δομικές 
γραμμές, η έντονη "γραμμικότητα" των κτιρίων, τα ογκώδη μεγέθη και ειδικότερα σε ότι αφορά το 
ύψος των οικοδομημάτων καθώς και τα περίτεχνα και λεπτομερή διακοσμητικά στοιχεία που 
κυριαρχούν. Σύμβολα του γοτθικού αρχιτεκτονικού σχεδίου αποτελούν οι αιχμηρές κυκλικές αψίδες 
σε συνδυασμό με σύνθετους κίονες, θόλους και παράθυρα μεγάλων διαστάσεων. 
5 Δίλοβα και τρίλοβα: Παράθυρα με δύο και τρία ημικύκλια αντίστοιχα. 
6 Ισόδομη τοιχοποιία: Σύστημα δόμησης τοίχων και τειχών σε συνεχείς, ισοϋψείς στρώσεις 
ισομεγέθων ορθογώνιων πλίνθων ή λίθων. Αυτοί τοποθετούνται σε σειρές έτσι ώστε το σημείο 
εφαρμογής των δύο υποκειμένων να βρίσκεται στο μέσο εκείνου της υπερκείμενης σειράς. 
7 Ορθολογιστική αρχιτεκτονική: Ευρεία τάση στη δυτική αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα, με βασική 
αρχή της ότι ένα οικοδόμημα οφείλει να υπηρετεί τη χρήση και τις ανάγκες για τις οποίες 
δημιουργείται. 
8 Κίονας: Κολόνα, στύλος ως αρχιτεκτονικό μέλος. 
9 Αετωμα: Το τριγωνικό επιστέγασμα στις δύο μικρές πλευρές. 
10

 Παραστάδα: Τετράγωνη δοκός ή κολόνα που πλαισιώνει το άνοιγμα πόρτας ή παραθύρου 
11 Κιονόκρανο: Το ανώτερο τμήμα ενός κίονα 
12 Ρωμαϊκά Αναγενησιακά πρότυπα: Η αρχιτεκτονική της αναγέννησης χαρακτηρίζεται από μια 
αναβίωση των Ρωμαϊκών προτύπων με κύρια στοιχεία τις μαθηματικές αναλογίες και την 
"καθαρότητα" στις γεωμετρικές μορφές
13 Finta Pietra: Τεχνητός λίθος κατασκευασμένος από χυτό υλικό - Πωρόλιθος. 
14 Γείσο: Το τμήμα της στέγης που εξέχει από τους τοίχους. 
15 Φινιστρίνια : Παράθυρα. Από την Ιταλική λέξη finestrinio, υποκοριστικό του finestra 
16 Ρόδακες: Διακοσμητικά στοιχεία 
17

 Πυλώνας: Κύρια πύλη  
18

 Λινδιακά κτίρια: Κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
των σπιτιών από το χωριό της Ρόδου, Λίνδο. 
19

 Σαχνισί: Ξύλινη κατασκευή με υαλοπίνακες, στεγασμένη με κεραμίδια, σε πρόβολο στην όψη του 
σπιτιού. 
20

 Φουρούσια: Πρόβολος. Αρχιτεκτονικό κατασκεύασμα που εξέχει από την επιφάνεια του τοίχου και 
χρησιμεύει για να στηρίξει άλλες κατασκευές (π.χ. εξώστες) 
21

 Κόγχες: Η εσοχή που σχηματίζεται σε ένα τοίχο. 
22 Έρκερ: Δομικός όγκος του κτιρίου σε προεξοχή από την όψη. 
23 Μπαλούστρες: (Balusters) Γύψινα ή λίθινα κολονάκια διακοσμημένα με φυτικές παραστάσεις ή 
παραστάσεις ζώων. 
24 Πεσσός: Τετράγωνη κολόνα στην οποία στηρίζονται οι αψίδες του θόλου 
25 Art deco: Σημαίνει «Διακοσμητική Τέχνη», και αναφέρεται σε ένα διεθνές καλλιτεχνικό κίνημα, το 
οποίο επικράτησε από το 1925 μέχρι τη δεκαετία του 1940. 
26 Ποζολάνα: Υδραυλική κονία. 
27

 Διάκοσμος: ο ρυθμός μιας διακοσμητικής σύνθεσης 
28

 Μπαρόκ: Το ύφος του Μπαρόκ αποτέλεσε ένα νέο τρόπο έκφρασης που γεννήθηκε στη Ρώμη της 
Ιταλίας, και εξαπλώθηκε σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως τυπικά χαρακτηριστικά της μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής μπορούμε να αναφέρουμε: 

 δραματική χρήση του φωτισμού με έντονες αντιθέσεις 
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 υπερβολική χρήση διακοσμητικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων και μεμονωμένων 
γλυπτών στο εξωτερικό 

 μεγάλης κλίμακας διακοσμητικές αναπαραστάσεις στις οροφές των κτιρίων 

 έντονη σύνδεση της αρχιτεκτονικής με τη ζωγραφική 

 χρήση τεχνικών οπτικής "απάτης" 
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 Φ.Ε.Κ. του  1951, πρώτη απογραφή πληθυσμού μετά την ενσωμάτωση 
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