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ΙΗ΄ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 

Υπό την αιγίδα του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

ΓΙΑΝΝΗ  ΜΑΧΑΙΡΙ∆Η 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

- Εισηγητές - Περιλήψεις ανακοινώσεων 

- Βιογραφικά σηµειώµατα 
 

 

 
 

ΡΟ∆ΟΣ 
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΙΗ΄ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 

Γιάννης Μαχαιρίδης 

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 
 

Στάθης Κουσουρνάς 

∆ήµαρχος Ρόδου 
 

Φώτης Χατζηδιάκος 

Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου 
 

Ειρήνη Σβύνου 

Υπεύθυνη για τα Πολιτιστικά ∆ωδεκανήσου 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαιου 

 

Σάββας ∆ιακοσταµατίου 

Αντιδήµαρχος Ρόδου για θέµατα Πολιτισµού 
 

Μιλτιάδης Λογοθέτης 

Επίτιµος Πρόεδρος Σ.Γ.Τ.∆. 
 

Κωνσταντίνος Μηνάς 

Επίτιµος Πρόεδρος Σ.Γ.Τ.∆. 
 

Νίκος Νικολάου 

Επίτιµος Πρόεδρος Σ.Γ.Τ.∆. 
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ΙΗ΄ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ρόδος, 3 - 7 Ιουλίου 2013 

 
Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών ∆ωδεκανή-

σου σας καλωσορίζει στο ΙΗ΄ Πολιτιστικό Συµπόσιο ∆ωδεκανήσου, που πραγ-
µατοποιείται στη Ρόδο. 

Τα Πολιτιστικά µας Συµπόσια, που ξεκίνησαν από τη Ρόδο το 1978, έ-
χουν ήδη διανύσει µια µακρά, αδιάλειπτη κι ευδόκιµη πορεία 35 ετών, για να 
φτάσουµε στη σηµερινό µας Συµπόσιο. Θυµίζουµε ότι τα δυο πρώτα Συµπόσια 
πραγµατοποιήθηκαν στη Ρόδο το 1978 και 1981. Κι αποφασίστηκε στη συνέ-
χεια να πραγµατοποιείται το Συµπόσιο ανά διετία σε ένα, διαφορετικό κάθε 
φορά, νησί της ∆ωδεκανήσου. Θα ήταν µια ευκαιρία για τους ερευνητές, ∆ω-
δεκανησίους και φίλους της ∆ωδεκανήσου, να γνωρίσουν τον γεωφυσικά πο-
λυδιασπασµένο και πολιτιστικά πολύµορφο δωδεκανησιακό χώρο και να κα-
ταπιαστούν µε την ιστορία, τον πολιτισµό, αλλά και τα σύγχρονα προβλήµατα 
των νησιών µας.  Το 1983 το Συµπόσιο πραγµατοποιήθηκε στην Κάλυµνο, το 
1985 στη Σύµη, το 1987 στη Νίσυρο, το 1989 στη Λέρο, το 1991 στην Πάτµο, 
το 1993 στην Κάρπαθο, το 1995 στην Κάσο, το 1997 στην Κω, το 1999 στην 
Αστυπάλαια, το 2001 στην Τήλο, το 2003 στους Λειψούς, το 2005 στη Χάλκη 
και το 2007 ολοκληρώθηκε ο κύκλος των νησιών µε το Συµπόσιο στο Καστε-
λόριζο. Το 2009 το Συµπόσιο πραγµατοποιήθηκε στον Πειραιά, αφιερωµένο 
στους ∆ωδεκανησίους της ∆ιασποράς, και το 2011 στη Ρόδο, εγκαινιάζοντας 
µια νέα εκκίνηση για έρευνα και πνευµατική δηµιουργία από την πρωτεύουσα 
της ∆ωδεκανήσου και έδρα της Στέγης.  

Από την πλούσια επιστηµονική ύλη που συγκεντρώθηκε σ’ αυτά τα Συ-
µπόσια, προέκυψαν οι 25 τόµοι των «∆ωδεκανησιακών Χρονικών». Εκατο-
ντάδες πρωτότυπες επιστηµονικές ανακοινώσεις παρατίθενται στις σελίδες, 
καθιερώνοντας τα ∆.Χρ. ως ένα έγκυρο περιοδικό διεπιστηµονικής ύλης κι ως 
ένα πολύτιµο βοηθό για τους ερευνητές.   

Κατά τις εργασίες του προηγούµενου Συµποσίου είχαµε διατυπώσει την 
πρόθεσή µας να πραγµατοποιήσουµε το ΙΗ΄ Συµπόσιο (2013) στην Ερµούπολη 
µε ειδική θεµατολογία τις σχέσεις ∆ωδεκανήσων -  Κυκλάδων δια µέσου των 
αιώνων. Θα ήταν µια αρχή για να πραγµατοποιήσουµε στα επόµενα χρόνια 
ανάλογα Συµπόσια στην Κρήτη, τη Σάµο, την Κύπρο και να ερευνήσουµε τις 
ιδιαίτερες ιστορικές και πολιτισµικές σχέσεις που µας συνδέουν µε τους γειτο-
νικούς µας ελληνικούς τόπους. Στη συνέχεια, όµως, ανέκυψαν ανυπέρβλητες 
δυσκολίες, ιδίως οι οικονοµικές, αλλά και οι συγκοινωνιακές και το ∆.Σ. απε-
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φάσισε να πραγµατοποιηθεί και το ΙΗ΄ Συµπόσιο στη Ρόδο, αναβάλλοντας το 
Συµπόσιο στις Κυκλάδες για ευνοϊκότερους καιρούς.  

Το παρόν Συµπόσιο είναι αφιερωµένο στα 100 χρόνια από τότε που ο ό-
ρος «∆ωδεκάνησος» µε τη σηµερινή του γεωγραφική κάλυψη χρησιµοποιήθη-
κε και καθιερώθηκε επίσηµα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.   

Η παράδοση που έχει δηµιουργηθεί µε τα προηγούµενα 17 επιτυχηµένα 
Συµπόσια, η οργανωτική πείρα που αποκτήσαµε απ’ αυτά, η συµµετοχή τόσων 
εκλεκτών εισηγητών στο παρόν Συµπόσιο καθώς η ποικιλία των θεµάτων που 
δηλώθηκαν, θεµάτων που αγκαλιάζουν την ιστορία, την αρχαιολογία, τη λαο-
γραφία, τη γλωσσολογία, τη γραµµατολογία, τις τέχνες, το περιβάλλον και την 
ανάπτυξη του δωδεκανησιακού χώρου, εγγυώνται ότι και το ΙΗ΄ Συµπόσιο θα 
έχει την ίδια επιτυχία µε τα προηγούµενα.   

Ευχαριστούµε θερµά: Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα τον 
περιφερειάρχη κ. Γιάννη Μαχαιρίδη, τον αντιπεριφερειάρχη κ. Φ. Χατζηδιάκο 
και την Υπεύθυνη Πολιτιστικών ∆ωδεκανήσου κ. Ε. Σβύνου, που στηρίζουν το 
έργο της Στέγης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότηση των εκδόσεων.  

  Το ∆ήµο Ρόδου για τη στήριξη του έργου µας, ιδίως για τη παραχώρηση 
των χώρων όπου στεγάζονται τα Γραφεία και φυλάσσονται τα βιβλία µας. 

Το Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου για την παραχώρηση της αίθουσας «Γ. 
Καραγιάννης», όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες του Συνεδρίου µας. 

Τα καταστήµατα ΘΕΡΜΑΙ και SWEDCO CAFΕ, που προσφέρουν τα 
αναψυκτικά που θα δοθούν στους συνέδρους. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούµε τους εισηγητές του Συνεδρίου, οι οποίοι ανταπο-
κρινόµενοι στο πνευµατικό κάλεσµα που απευθύνει η Στέγη στους ανθρώπους 
των Γραµµάτων και των Τεχνών, έρχονται να συνεισφέρουν τον καρπό του 
πνευµατικού τους µόχθου, πλουτίζοντας έτσι µε ένα ανεκτίµητο πλούτο πρω-
τότυπης επιστηµονικής ύλης τις γνώσεις µας για τα ∆ωδεκάνησα. 

  

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Μανόλης Μακρής, Πρόεδρος 

Γιάννης Παπαχριστοδούλου, Αντιπρόεδρος 

Χαρά Κοσεγιάν,  Γενική Γραµµατέας 
Νίκος Κωνσταντινίδης – Ταµίας 

Χρυσούλα Ζουµπά 

Τίτσα Πιπίνου 

Αριστείδης Μιαούλης 
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ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΙΗ΄ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ρόδος 4 – 7 Ιουλίου 2013 

 
(Αίθουσα «Γ. Καραγιάννης» Εµπορικού Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Πέµπτη, 4 Ιουλίου 2013 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

 

Πρόεδρος, Χαρά Κοσεγιάν, Γ. Γραµµατέας Σ.Γ.Τ.∆. 
σχολική σύµβουλος φιλολόγων ∆ωδεκανήσου, λογοτέχνις 

 

18.30 – 19.00  Υποδοχή Συνέδρων 
19.00 - 20.00 Έναρξη - Χαιρετισµοί 
20.00 – 20.15  Κωνσταντίνος Μπερτζουάνης, αρχιτέκτονας 

Χερσαίο και θαλάσσιο απόθεµα - Προσέγγιση αξιοποίησης 

στους «θησαυρούς» - Ευκαιρίες περιβαλλοντικής και πολιτι-

στικής ανάπτυξης και επενδύσεων. 

20.15 – 20.30 Τίτσα Πιπίνου, συγγραφέας 
 Τρόποι οικονοµίας και οικολογίας λόγω φτώχειας στα νησιά 

µας 

20.30 – 20.45 Κατερίνα Μανούσου – Ντέλλα, αρχιτέκτων ιστορικών 
µνηµείων  
Η διαχείριση των «αρχαίων» κατά την ιστορική εξέλιξη της 

πόλης της Ρόδου. Αρχαιολογικά τεκµήρια και σύγχρονες 

πρακτικές 

20.45 – 21.00  Gordana Blagojevic, ∆ρ Εθνολογίας και Ανθρωπολογίας, 
Ερευνήτρια στο Εθνογραφικό Ινστιτούτο της Σερβικής 
Ακαδηµίας Επιστηµών και Τεχνών 
Η δηµιουργία της εικόνας για τον άλλο µέσω της ποίησης: 

τα ∆ωδεκάνησα στο έργο του Σέρβου ποιητή Μπόζινταρ Μι-

λιντράγκοβιτς 
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Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

 

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μηνέττος,  

επίτιµος σχολικός σύµβουλος ∆ηµ. Εκπαίδευσης και αντιπρόεδρος Ανα-
γνωστηρίου Καλύµνου «Αι Μούσαι» 

 

09.30 – 09.45 Σταύρος Παπαδόπουλος, εκπαιδευτικός, ∆ρ Ιστορίας της 
Εκπαίδευσης 
Οικονοµική κατάσταση, επαγγελµατικό κύρος και κοινωνική 

θέση των δασκάλων στη Ρόδο κατά την πρώτη εικοσαετία 

του 20
ου

 αιώνα (1900-1920).  

09.45 – 10.00 Μάνος Αναστασιάδης, ζωγράφος, δάσκαλος τέχνης, δρ 
Παν. Αιγαίου 
Ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου και η εικαστική δηµιουρ-

γία: Η τέχνη ως διαχρονικός εκφραστής του νησιωτικού χω-

ρόχρονου. 

10.00 – 10.15 Γιάννης Πατέλλης, επίτιµος Πρόεδρος Αναγνωστηρίου 
Καλύµνου «Αι Μούσαι» - συγγραφέας 
Σακελλάρης Γαλουζής, ένας µεγάλος αλλά άγνωστος Καλύ-

µνιος γλύπτης. 

10.15 – 10.30 Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, µουσικολόγος, συντ. εκπαι-
δευτικός 
Γεώργιος Μιχ. Πολιτάρχης – Ένας λογοτέχνης καλυµνιακής 

καταγωγής 

10.30 – 10.45 Μαρία Ανδρουλάκη, Ερευνήτρια – µουσικολόγος Κέ-
ντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδηµίας 
Αθηνών. 
Έλα, Παναγιά, και σώσε, νου και λογισµό µου δώσε: Μνή-

µη, τραγούδι, µελωδία (σκοπός). 

10.45 – 11.00 Βασίλης Γεργατσούλης, Εκπαιδευτικός, ∆ρ Λαογραφίας 
Παν/µίου Αθηνών 
Παροχή τεκµηρίων για την αλήθεια των µυθικών εξιστορή-

σεων: Το παράδειγµα των Καρπάθιων αφηγητών θρύλων. 
 

11.00 – 11.15 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α  
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Πρόεδρος: Μαρία Ανδρουλάκη 

Ερευνήτρια – µουσικολόγος Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 
της Ακαδηµίας Αθηνών. 

 

11.15 – 11.30 Κώστας Σκανδαλίδης, συνταξιούχος τραπεζικός, συγ-

γραφέας 

Τα ∆ωδεκάνησα στην ποίηση του Καβάφη και οι ∆ωδεκα-

νήσιοι φίλοι του. 

11.30 – 11.45  Βενετία Σκευοφύλακα, µουσικός 

Γιώργος Θέµελης, ο διάσηµος τυφλός πιανίστας από τη Λέρο 

11.45 – 12.00 Νικόλαος Φαρµακίδης, πολιτικός µηχανικός 

Ο Κωνσταντίνος Σιµωνίδης, ένας αιρετικός διανοούµενος 

12.00 – 12.15  Κωνσταντίνος Μηνέττος, επίτιµος σχολικός σύµβουλος 

∆ηµ. Εκπαίδευσης και αντιπρόεδρος Αναγνωστηρίου Κα-

λύµνου «Αι Μούσαι» 

Ο κοιµητηριακός ναός της Αγίας Αναστασίας της Ρωµαίας 

στο Γεννάδι της Ρόδου.  

12.15 – 12.30 Άννα Σακαρέλλου, κοινωνική ανθρωπολόγος - µουσικός 

Ιστορίες  πρόσληψης της µουσικής  και έκφρασης  της µου-

σικότητας στην παραδοσιακή κοινωνία της Ρόδου 

12.30 – 12.45 Μαρία Παπανικολάου, µεταπτυχιακή φοιτήτρια Νεότερης 
και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο τµήµα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 
Η διαµόρφωση της ∆ωδεκανησιακής ταυτότητας των ∆ωδε-

κανησίων της Αθήνας και του Πειραιά.  Το Παράδειγµα του 

Συλλόγου  «∆ωδεκανησιακόν Σχολείον», Αθήνα, Πειραι-

άς,1937-1940 

12.45 – 13.00 Ειρήνη Θεοδώρου, λαϊκή ποιήτρια 

Το έθιµο της κούπας στη Νίσυρο 

 

13.00 – 13.30 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

 

Πρόεδρος:  Λουκία Ορφανού 

 φιλόλογος, διευθύντρια στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου  
 

18.30 - 18.45 Σταµατία Αναστασιάδη, εκπαιδευτικός, δρ Πανεπιστηµί-
ου Αιγαίου 
Η ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία (Μεταφορά εµπειρίας από σχολεία της πόλης της Ρό-

δου). 

18.45 - 19.00 Βαρβάρα Γαλανού, εκπαιδευτικός 
Συνεισηγητές: 1. Αναστάσιος Κουντούρης, φιλόλογος  2. 
Καλλιόπη Κουντούρη, φιλόλογος, 3. Ιωάννης Σταυρό-

πουλος του ∆., αρχιτέκτονας – συντηρητής 
Εκπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικά κτήρια της πόλης 

Πόθιας Καλύµνου για παιδιά 5
ης

 και 6
ης

 ∆ηµοτικού. 

19.00 - 19.15 Ευαγγελία Μουλά, φιλόλογος 
Συνεισηγήτρια: Κατερίνα Παντελιού, φιλόλογος 
Ντοκιµαντέρ «Ιταλοκρατία: καλά... εσύ ξέχασες νωρίς».  

Μαθητικοί πειραµατισµοί σε ιστορικές διαδροµές και τις 

κοινωνικές προεκτάσεις τους. 

19.15 - 19.30 Άγγελος Αφρουδάκης, Ερευνητής Α΄, υπεύθυνος του Αρ-
χείου Τοπωνυµίων του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνι-
κών ∆ιαλέκτων και Ιδιωµάτων – Ι.Λ.Ν.Ε. της Ακαδηµίας 
Αθηνών. 
Παρατηρήσεις στο τοπωνυµικό της ∆ωδεκανήσου (µε έµφα-

ση στη µεταφορική χρήση των λέξεων).  
19.30 – 19.45 Χρυσούλα Καραντζή, ερευνήτρια Κέντρου Ερεύνης Νεο-

ελληνικών ∆ιαλέκτων και Ιδιωµάτων της Ακαδηµίας Αθη-
νών. 
Το ιδίωµα της Ρόδου µε βάση αρχειακό υλικό του Ιστορικού 

Λεξικού της Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΛΝΕ). 

19.45 – 20.00 Μαγδαληνή Κ. Κωνσταντινίδου, δρ Γλωσσολογίας 
Το γλωσσικό ιδίωµα των Λειψών – Συµβολή στη µελέτη της 

δωδεκανησιακής ελληνικής . 

 

20.00 – 20.15 ∆ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α 
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Πρόεδρος: Ευαγγελία Μουλά, φιλόλογος 

 

20.15 – 20.30 Λουκία Ορφανού,  φιλόλογος, διευθύντρια στο 7ο Γυµνά-

σιο Ρόδου  

Συνεισηγήτρια: Μέλπα Μαυριδή, φιλόλογος, καθηγήτρια 

στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου.       

Η υλοποίηση ενός σχεδίου ερευνητικής εργασίας / project 

τοπικής ιστορίας στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου σε συνεργασία µε 

το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού και το Τµήµα Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ωδεκανήσου.  

20.30 – 20.45 ∆ηµήτριος Τυρίκος, Φιλόλογος 

Η  διπλωµατική κονίστρα στην Ευρώπη κατά την πολιορκία 

της Ρόδου το 1522.  

20.45 – 21.00 Θεοδόσης ∆ιακογιάννης, ποιητής 

Mια επιστολή του Γάλλου περιηγητή Baptistin Poujoulat 

21.00 – 21.15 Αµάντα Φωσκόλου – Κουτελάκη, φιλόλογος 

Το Λεύκωµα της Ρόδου του duca d’ Istria 

21.15 – 21.30 Ευαγγέλος Πανταζής, δρ ιστορίας, δικηγόρος 

Καλόγεροι και ∆άσκαλοι στα βράχια του Αιγαίου. - Πώς 

προέκυψε το όνοµα των βραχονησίδων «Καλόγηρος»; 

21.30 – 21.45   Μιλτιάδης Λογοθέτης, δρ. οικονοµολόγος, επίτιµος Πρό-

εδρος Σ.Γ.Τ.∆. 

Οι κοινοτικοί θεσµοί στα ∆ωδεκάνησα κατά τα χρόνια της 

δουλείας (1522-1947 . 

21.45 – 22.00 John Robert Barnes, PhD 

The Collection in The Hafız Ahmed Ağa Library in the Old 

Town of Rhodes 
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Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013 
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

 

Πρόεδρος: Ειρήνη Νικολακοπούλου, αρχαιολόγος 

 
09.30 – 09.45 Ελένη Κ. Φαρµακίδου, αρχαιολόγος 

Η συλλογή αρχαίων ελληνικών και ρωµαϊκών νοµισµάτων 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σύµης  

09.45 – 10.00 Νίκος Χριστοδουλίδης, αρχαιολόγος 
Συστήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης στην αρχαία πόλη της 

Ρόδου. 

10.00 – 10.15 Αγγελική Στρατικοπούλου, αρχιτέκτων µηχανικός 
Συνεισηγητές: 1. ∆ηµήτρης Πικιώνης, πολιτικός µηχανι-
κός 2. Αγγελική Γιαννικουρή, αρχαιολόγος    
Αποκατάσταση και ανάδειξη του Νοτιοδυτικού Προµαχώνα 

των Μεσαιωνικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω  

10.15 – 10.30 Μαρία Μιχαλάκη – Κόλλια, αρχαιολόγος 
Ερµηνεύοντας τους 3000 εγχυτρισµούς νεογέννητων από την 

Αστυπάλαια και τη σχέση τους µε την αρχαία κοινωνία. 

10.30 – 10.45 Φωτεινή  Ζερβάκη, αρχαιολόγος 

Ενεπίγραφος βωµός της ελληνιστικής περιόδου και η εβραϊ-

κή παρουσία στην αρχαία Ρόδο. 

10.45 – 11.00 Βασιλική Μαχαίρα, αρχαιολόγος, ∆ευθύντρια Ερευνών 
Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδηµίας Αθη-
νών.  
Η ακτινοβολία της ροδιακής ελληνιστικής πλαστικής έως τα 

πρώιµα αυτοκρατορικά χρόνια 
 

11.00 – 11.15  ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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Πρόεδρος: Γιάννης Παπαχριστοδούλου,  

δρ αρχαιολόγος, τ. Έφορος Αρχαιοτήτων Ρόδου, συνταξιούχος  

 

11.15 – 11.30 Παύλος Τριανταφυλλίδης, δρ αρχαιολόγος 

Το παρροδιακό ιερό του Αταβυρίου ∆ιός στον ορεινό όγκο 

Αταβύρου ν. Ρόδου 

11.30 – 11.45 Μανόλης Στεφανάκης, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστη-

µίου Αιγαίου 

Παρατηρήσεις στη νοµισµατοκοπία των αρχαίων πόλεων 

της Ρόδου. Εικονογραφικές επιρροές και σχέσεις. 

11.45 – 12.00 Ευτυχία Μανουσάκη, αρχαιολόγος, µεταπτυχιακή φοιτή-

τρια 

Η επίδραση του περιβάλλοντος στη διατήρηση των αρχαιο-

λογικών χώρων. Η περίπτωση της Κυµισάλας στη Ρόδο 

12.00  - 12.15 Αγγελική Μάρκου, αρχιτέκτων µηχανικός 

Συνεισηγήτρια: Μαρία Πίκουλα, πολιτικός µηχανικός 

Παραµορφώσεις στο δυτικό οπίσθιο τοίχο της ελληνιστικής 

στοάς Ακρόπολης Λίνδου: Αίτια και αντιµετώπιση. 

12.15 – 12.30 Φανή  Σέρογλου, αρχαιολόγος 

Συνεισηγήτριες: 1. Ειρήνη Νικολακοπούλου, αρχαιολό-

γος, 2. Χαρίκλεια Παλαµιδά, αρχαιολόγος 

Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών 

Σπουδών: Παρελθόν και Μέλλον 

12.30 – 12.45 Ελένη Παπαβασιλείου, αρχαιολόγος 

Αρχαιολογικά εκθέµατα - ταξιδευτές από τα ∆ωδεκάνησα 

 

12.45 – 13.15 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ. 
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Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

 

Πρόεδρος: Παναγιώτα Ψαρρή, αρχαιολόγος. 

 

 18.30 – 18.45 Μαρία Ζάννε Σιγάλα, ∆ρ. αρχαιολόγος – βυζαντινολόγος 

Τα εκκλησάκια της Χάλκης σηµατοδοτούν το αρχαίο τοπίο 

της. 

18.45 – 19.00 Ιωάννης Βολανάκης, δρ. αρχαιολόγος, Έφορος Αρχαιοτή-

των Ε.Τ. 

Ο Ναός του Προφήτου Αββακούµ στο Παραδείσι Ρόδου 

19.00 – 19.15 Χάρης Κουτελάκης, ∆ρ. Αρχαιολογίας, ιστορικός 

Χριστιανικές ελληνικές επιγραφές της Ρόδου 

19.15 – 19.30 Λάζαρος Κωνσταντινίδης, ζωγράφος, διδάκτωρ Καλών 

Τεχνών 

Η εικόνα του τροχού και της ουρανοδρόµου κλίµακος στην 

εκκλησία των Αγίων Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Σώζοντος 

των Απορθενών στην χώρα της Πάτµου 

19.30 – 19.45  Μαρία – Χριστίνα Γεωργαλλή, δρ. αρχιτέκτων 

Οι κατοικίες νεοκλασικού ρυθµού της Λίνδου του τέλους του 

19
ου

 και των αρχών του 20
ου

 αιώνα ως δείγµατα της σύζευ-

ξης της τοπικής µε την λόγια αρχιτεκτονική παράδοση 

19.45 – 20.00 Μιχάλης Μαννάκης, ερευνητής 

Τα καµπαναριά της Ρόδου και η ιστορία τους 
 

20.00 – 20.15 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ  
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Πρόεδρος: Μαρία Ζάννε Σιγάλα  

δρ αρχαιολόγος - βυζαντινολόγος 

 
20.15 – 20.30 Παναγιώτα Ψαρρή, αρχαιολόγος 

Συνεισηγητής: Νικόλαος Ζαρίφης, αρχιτέκτων 

Αρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκµηρίωση του µοναστη-

ριακού συγκροτήµατος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Ρουκου-

νιώτη στη Σύµη. 

20.30 – 20.45 ∆άφνη Ασλανίδη, διπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός 

Ε.Μ.Π. 

Πυργόσπιτα της Λέρου 

20.45 – 21.00 Ιουλία Παπαευτυχίου, αρχιτέκτων µηχανικός, ∆ιδάκτωρ 

Ε.Μ.Π.  

Οι νερόµυλοι της Ρόδου. Μια πρώτη καταγραφή 

21.00 – 21.15 Χρυσούλα Ζουµπά, Περιβαλλοντολόγος 

Η πρώτη κυρίαρχη πόλη της νήσου Κω - Η Κέφαλος, το ό-

ρος Ζηνί και η ανάδειξή του ως Κέντρου Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και Πολιτισµού 

21.15 – 21.30 Κατερίνα Μαρινάκη, εκπαιδευτικός – δηµοσιογράφος, 

µεταπτυχιακή φοιτήτρια στον Τοµέα Λαογραφίας της Φι-

λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Σιφνιοί αγγειοπλάστες στα ∆ωδεκάνησα. Η περίπτωση του 

Μιχάλη Ψαρρή στην Αστυπάλαια.  

21.30 – 21.45  Κώστας Αλεξ. Φαρµακίδης, οδοντίατρος, ερευνητής 

Συνεισηγήτρια: Ελένη Κ. Φαρµακίδου, αρχαιολόγος 

Οι τοπικές ενδυµασίες στη Σύµη του 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα.  

21.45 – 22.00 Αριστείδης Μιαούλης, δηµοσιογράφος 

Ο «Αγιασµός» της Αγιά Λεβιάς και οι Ζωσιµάδες 
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Κυριακή, 7 Ιουλίου 2011 
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

 

Πρόεδρος: Γιώργος Ντέλλας, αρχιτέκτων 

 

09.30 – 09.45   Μαρία Γκασούκα, κοινωνική λαογράφος, επίκουρη καθη-
γήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
Συνεισηγήτρια: Ξανθίππη Φουλίδη, φιλόλογος, υποψήφια 
διδάκτωρ 
Αποκαλύπτοντας την ιστορία των γυναικών: Ανασύνθεση 

του γυναικείου παρελθόντος µέσω της ενήλικης µνήµης στις 

βιογραφίες ζωής γυναικών της ∆ωδεκανήσου. 

09.45 – 10.00 Σοφία Χατζηδηµητρίου – Παράσχου, φιλόλογος – συγ-
γραφέας, σχολική σύµβουλος φιλολόγων. 
Οι πολλαπλές ταυτότητες της ∆ωδεκανήσιας Γυναίκας 

10.00 – 10.15 Γιώργος Κατσαδώρος, λαογράφος, λέκτορας Πανεπιστη-
µίου Αιγαίου 
Συνεισηγήτρια: Χρυσάνθη Κόζα, δασκάλα, υποψήφια δι-
δάκτωρ 
Η προφορική παράδοση των ευτράπελων διηγήσεων και πα-

ραλλαγές τους από τον Αρχάγγελο Ρόδου 

10.15 – 10.30 Ελένη Ζαχαρίου – Μαµαλίγκα, επ. Λυκειάρχης 
∆ηµοτικά Τραγούδια από το Παραδείσι της Ρόδου 

10.30 - 10.45 Μανώλης Κασσώτης, µαθηµατικός – συγγραφέας 
«Προνοµιούχα» Ναυτικά και Γεωργικά νησιά. Σύµη - Κάρ-

παθος 

10.45 – 11.00 Βασίλης Χατζηβασιλείου, δικηγόρος - ιστορικός 
Ο Παλαιών Πατρών Γερµανός και ο Κώος φιλικός ∆ηµή-

τριος Γεωργίου Αλεξάκης 

11.00 – 11.15 Νίκος Κωνσταντινίδης, οικονοµολόγος, κοινωνιολόγος, 
συγγραφέας 
Το Ολοκαύτωµα της Κάσου 

 
11.15 – 11.30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 
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Πρόεδρος: Νίκος Νικολάου, επ. Πρόεδρος Σ.Γ.Τ.∆. 
 

11.30 – 11.45  Γιώργος Ντέλλας, δρ. αρχιτέκτων 
Η εκπαίδευση της Ρόδου κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρ-

κοκρατίας και κατά την Ιταλοκρατία µέσα από τους κώδικες 

των λογαριασµών των ενοριακών ναών. 

11.45 – 12.00  Κωνσταντίνος Μηνάς, οµότιµος καθηγητής του Πανεπι-
στηµίου Αιγαίου 
Ιστορικά της Ολύµπου Καρπάθου 

12.00 – 12.15 Βασιλική Χρυσανθοπούλου, κοινωνική ανθρωπολόγος, 

λέκτορας Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Νέοι, παράδοση και αειφορία:  Η περίπτωση του Συλλόγου 

Νέων Ολύµπου / ∆ιαφανίου Καρπάθου  

12.15 – 12.30 Ευαγγελία Παναή, καθηγήτρια ιταλικής φιλολογίας 
 Άντληση νερού και άρδευση στην προβιοµηχανική Ρόδο. 

12.30 – 12.45 Γιώργος Κουµέντος, πρώην διευθυντής Ο.Α.Ε.∆. 
Η επέκταση θεσµών κοινωνικής ασφάλισης στα ∆ωδεκάνη-

σα µετά την απελευθέρωση των νησιών µας 

12.45 – 13.00 Στέλιος Χριστοφυλάκης, αρχιτέκτονας – εικαστικός 
 Ένα µνηµείο για το Εθνικό Μέτωπο Πανδωδεκανησιακής 

Απελευθέρωσης 

13.00 – 13.15 Μανόλης Μακρής, νοµικός – συγγραφέας 
Σποράδες και ∆ωδεκάνησα 

 

13.15 – 13.45 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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ÓÔÅÃÇ ÃÑÁÌÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÙÍ ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÏÕÓÔÅÃÇ ÃÑÁÌÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÙÍ ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÏÕÓÔÅÃÇ ÃÑÁÌÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÙÍ ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÏÕÓÔÅÃÇ ÃÑÁÌÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÙÍ ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÏÕ    

ΙΗ΄ Πολιτιστικό Συµπόσιο ∆ωδεκανήσου 

Ρόδος 2013 
    

Εισηγητές Εισηγητές Εισηγητές Εισηγητές     
----  Περιλήψεις ανακοινώσε  Περιλήψεις ανακοινώσε  Περιλήψεις ανακοινώσε  Περιλήψεις ανακοινώσεων  ων  ων  ων      
----  Βιογραφικά σηµειώµατα   Βιογραφικά σηµειώµατα   Βιογραφικά σηµειώµατα   Βιογραφικά σηµειώµατα **** 

 
Αναστασιάδης Μάνος, ζωγράφος, δάσκαλος τέχνης, δρ Παν. Αιγαίου 

 

Ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου και η εικαστική δηµιουργία: Η τέχνη Ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου και η εικαστική δηµιουργία: Η τέχνη Ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου και η εικαστική δηµιουργία: Η τέχνη Ο νησιωτικός χώρος του Αιγαίου και η εικαστική δηµιουργία: Η τέχνη 
ως διαχρονικός εκφραστής του νησιωτικού χωρόχρονου.ως διαχρονικός εκφραστής του νησιωτικού χωρόχρονου.ως διαχρονικός εκφραστής του νησιωτικού χωρόχρονου.ως διαχρονικός εκφραστής του νησιωτικού χωρόχρονου.    

 

Βιογραφικό 

Γεννήθηκε στο ∆ιαφάνι Καρπάθου το 1948 και από το 1972 είναι µόνιµος 
κάτοικος της πόλης της Ρόδου. Σπούδασε µε υποτροφία στην Παιδαγωγική Ακα-
δηµία Ρόδου και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, όπου 
ανακηρύχθηκε διδάκτορας το 2005 µε άριστα παµψηφεί, µε εξειδίκευση πάνω στο 
θέµα της εικονογράφησης. Παράλληλα έκανε µακρόχρονες ελεύθερες θεωρη-τικές 
και πρακτικές σπουδές ζωγραφικής, κυρίως πάνω στους εκφραστικούς  τρό-πους 
και τις τεχνικές στη σύνθεση και  ειδικές θεωρητικές µελέτες πάνω σε θέµα-τα 
αισθητικής και εικαστικών τεχνών, σε αναφορά µε την ελεύθερη και δηµιουρ-γική 
καλλιτεχνική έκφραση. 

Ως δάσκαλος µε µεγάλη διδακτική εµπειρία σε θεωρητικά και πρακτικά ζη-
τήµατα, ιδιαίτερα σε σχέση µε δηµιουργικές µεθόδους διδασκαλίας, έχει διδάξει 
ζωγραφική και εικαστικές τέχνες στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση και ειδικά θέµατα 
γύρω από την αισθητική, την εικονογράφηση και την εικαστική έκφραση των 
παιδιών  στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου.  

Εκτός από τη ζωγραφική, στα εκφραστικά του µέσα ανήκουν ακόµη η 
χαρακτική, η γλυπτική και η φωτογραφία. Έχει ασχοληθεί µε την έρευνα και το 
κριτικό δοκίµιο, πρωτίστως σε θέµατα τέχνης και σε άλλα γενικότερα θέµατα 
πολιτισµού, έχει όµως επίσης εκφραστεί και µε την ποίηση, την οποία ενσωµα-
τώνει συχνά στο έργο του. Ιδιαίτερα, η ενασχόληση του µε τη φωτογραφία υπήρξε 
σοβαρή και διαχρονική, είτε µε τρόπο αυτόνοµο είτε σε συνδυασµό µε τη 
ζωγραφική και την ψηφιακή τεχνολογία. 

Στον τοµέα της εικονογράφησης επελέγη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και 
εικονογράφησε το εγχειρίδιο των ΤΕΕ «Ιστορία της ενδυµασίας» (2005). 

Πήρε µέρος µε ανακοινώσεις του σε διάφορα συνέδρια, επιµελήθηκε εκδό-σεις 

                                                           
* Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων και τα βιογραφικά σηµειώµατα συντά-

χθηκαν από τους εισηγητές. 
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µε καλλιτεχνικό περιεχόµενο και υπήρξε επιτελικό στέλεχος σε πολιτιστικούς φορείς 
και οργανισµούς. Μέχρι τώρα παρουσίασε το έργο του σε πολλές ατοµικές και 
οµαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έργα του υπάρχουν σε  
διάφορες δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές (Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο 
Νεοελληνικής Τέχνης ∆ήµου Ροδίων κ ά.). Το πρώτο κανάλι της Γερµανικής Τηλε-
όρασης, σε πρόγραµµά του για την Ελλάδα υπό τον πανεπιστηµιακό  Dr Klaus Cal-
las, που αναµεταδόθηκε από την Αγγλική τηλεόραση (1996-2003) έχει αναφερθεί 
στο πρόσωπο και το έργο του, το οποίο έχει δεχθεί επίσης ευνοϊκά σχόλια από 
αρκετούς κριτικούς και ιστορικούς τέχνης, όπως ο Χρύσανθος Χρήστου κ.ά. Σ’ 
αυτό,  άλλα από τα θέµατά του αναφέρονται στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, ως 
βιωµατικούς, φυσικούς, ιστορικούς και πολιτισµικούς χώρους και άλλα στο χώρο 
της φαντασίας, έχοντας πάντα στο επίκεντρό του την ανθρώπινη µορφή, ενώ πολλά 
από τα σύγχρονα και διαχρονικά προβλήµατα του κόσµου µας και της ανθρώπινης 
παρουσίας σ’ αυτόν το διαπερνούν µε πολλούς τρόπους. Το έργο του στην εξέλιξή 
του χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσµα αναζητήσεων και πραγµατώσεων και από 
µια µεγάλη ποικιλία ως προς το θεµατολόγιο, τις τεχνικές και τις µορφές που 
χρησιµοποιεί. Πίσω από την πρακτική αυτή βρίσκεται η  βασική του αρχή ότι δεν  
πρέπει να  υπάρχει τέλος στις αναζητήσεις ενός αληθινού δηµιουργού και ότι στην 
πορεία του  οι  κατακτήσεις του δεν πρέπει να του παγιώνουν στερεότυπα, µε 
τρόπους που να τελµατώνουν τη δηµιουργική και ζωντανή του έκφραση.  

Έχει επηρεαστεί τόσο από συγκεκριµένους ζωγράφους, κινήµατα και κατά-
κτήσεις του µοντερνισµού και της σύγχρονης τέχνης, όσο και από µερικά στοιχεία 
της παράδοσης µε διαχρονική αλήθεια και  εκφραστική λειτουργία. Οι αναζητήσεις 
στην  πορεία του έργου του έχουν οδηγήσει σε µια έκφραση πολυεπίπεδη, που 
εκτείνεται από τις ρεαλιστικές στις υπερρεαλιστικές µορφές και από την περιγραφι-
κότητα στην αφαίρεση, ενσωµατώνοντας στοιχεία από τον κόσµο των συµβόλων, 
τους µύθους, τον κόσµο της φαντασίας και την πραγµατικότητα. Συνοπτικά σ’ αυτό 
καθρεφτίζεται ο κόσµος του και γενικότερα η ανθρώπινη περιπέτεια. Πεποίθησή 
του, την οποία υπερασπίζεται µε σθένος στο έργο και τα κείµενά του, είναι ότι η 
τέχνη αποτελεί όχι µόνο µεγάλη δύναµη αυτοέκφρασης, αλλά και ευρύτερα κύρια 
δύναµη πολύπλευρης καλλιέργειας και εξανθρωπισµού. Για το λόγο αυτό η τέχνη 
δεν µπορεί να εξαντλείται σε µια ασήµαντη, ουδέτερη και ανούσια λειτουργία και µε 
τον τρόπο αυτό να βρίσκεται περιθωριοποιηµένη και απούσα από την ανθρώπινη 
αγωνία, τη σκέψη, τα συναισθήµατα και τα ποικίλα νοήµατα της ζωής, µε όλες τις 
διαστάσεις που αυτά µπορούν να πάρουν διαχρονικά σε ατοµικό και κοινωνικό 
επίπεδο µέσα στην ανθρώπινη ιστορία και  καθηµερινότητα. 
 

Αναστασιάδη Σταµατία, εκπαιδευτικός, δρ Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης στην εκπαιδευτική διαδικασία (ΜετΗ ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης στην εκπαιδευτική διαδικασία (ΜετΗ ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης στην εκπαιδευτική διαδικασία (ΜετΗ ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μετα-α-α-α-
φορά εµπειρίας από σχολεία της πόλης της Ρόδου).φορά εµπειρίας από σχολεία της πόλης της Ρόδου).φορά εµπειρίας από σχολεία της πόλης της Ρόδου).φορά εµπειρίας από σχολεία της πόλης της Ρόδου).    
 

Βιογραφικό σηµείωµα 
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Η Σταµατία Αναστασιάδη γεννήθηκε στην πόλη της Κω το 1949. Σπού-
δασε αρχικά µε υποτροφία στην Παιδαγωγική Ακαδηµία Ρόδου (1967-1969) 
και στη συνέχεια στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, όπου εκπόνησε τη διδακτορική 
της διατριβή µε θέµα τη δηµιουργική διδασκαλία της γλώσσας. ∆ιαθέτει πλού-
σια διδακτική εµπειρία της γλώσσας, η οποία θεµελιώθηκε πάνω στις αρχές 
της δηµιουργικότητας. Επί 3 χρόνια αποσπάσθηκε στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
ως παιδαγωγός στη διδασκαλία του µαθήµατος της γλώσσας. Σταθµός για τη 
διδακτική της εµπειρία υπήρξε η διδασκαλία της στο θερινό τµήµα του Πανε-
πιστηµίου Αιγαίου σχετικά µε µεταπτυχιακούς φοιτητές απ’ όλη την Ευρώπη 
στο µάθηµα της ελληνικής γλώσσας (1997-2000). Στο µάθηµα αυτό δίδαξε γι’ 
αυτό το χρονικό διάστηµα έχοντας ως βάση τις αρχές της δηµιουργικότητας 
και της τέχνης για την προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής 
κουλτούρας και του πολιτισµού.  

Στόχος της υπήρξε η συµβολή της σε µια ολοκληρωµένη και δηµιουργική 
εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία θα συµβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των 
παιδιών. Ειδικός της στόχος, σε ερευνητικό και επιστηµονικό πεδίο, υπήρξε η 
αναβάθµιση των εκπαιδευτικών µεθόδων, ενός κρίσιµου παράγοντα που µπο-
ρεί να βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος και 
την πρόοδο της κοινωνίας µας. Η προσπάθειά της αυτή υποστηρίχθηκε και από 
προσωπικούς της αγώνες στον κοινωνικό χώρο, που ανέπτυξε κατά καιρούς 
και από την όλη παρουσία της στα σύγχρονα προβλήµατα που απασχολούν 
σήµερα κάθε ευαισθητοποιηµένο άνθρωπο. 
 

Ανδρουλάκη Μαρία, Ερευνήτρια – µουσικολόγος Κέντρου Ερεύνης της Ελληνι-
κής Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών. 

 

Έλα, ΠανΈλα, ΠανΈλα, ΠανΈλα, Παναγιά, και σώσε, νου και λογισµό µου δώσε: Μνήµη, τραγούδι, αγιά, και σώσε, νου και λογισµό µου δώσε: Μνήµη, τραγούδι, αγιά, και σώσε, νου και λογισµό µου δώσε: Μνήµη, τραγούδι, αγιά, και σώσε, νου και λογισµό µου δώσε: Μνήµη, τραγούδι, 
µελωδία (σκοπός).µελωδία (σκοπός).µελωδία (σκοπός).µελωδία (σκοπός).    
 

Περίληψη 

Εξετάζεται η σχέση µνήµης και τραγουδιού µε αναφορά στην οµηρική 
αντίληψη σύνθεσης και µεταβίβασης του τραγουδιού και στη συνέχεια γί-
νεται η προβολή αυτών των αντιλήψεων στον σύγχρονο κόσµο, µε παρα-
δείγµατα κυρίως από τη Ρόδο. 
 
Ασλανίδη ∆άφνη, διπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός Ε.Μ.Π. 

 

Πυργόσπιτα της ΛέρουΠυργόσπιτα της ΛέρουΠυργόσπιτα της ΛέρουΠυργόσπιτα της Λέρου    
 

Περίληψη 

Τα πυργόσπιτα της Λέρου είναι ιδιότυπα κτίσµατα, αµυντικού χαρακτήρα, τα 
οποία ανάγονται στον 17ο-18ο αι., εποχή ληστοπειρατικών επιδροµών στο Αιγαίο. 
Ήταν αγροτικά σπιτάκια διαµορφωµένα κατάλληλα για να φιλοξενούν σοδειές και 
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ανθρώπους. Τα µεσαιωνικά τους γνωρίσµατα προσελκύουν το ενδιαφέρον και του 
απλού παρατηρητή. Πρόκειται για διώροφα, ορθογώνια κτίσµατα λαϊκής αρχιτε-
κτονικής, που θυµίζουν µικρούς πύργους, µε µέσο εµβαδόν περίπου 30 τ.µ. και 
ύψος 7-8 µ. Τυπολογικά ανήκουν στον τύπο του κυβόσχηµου µονόσπιτου. Κύρια 
χαρακτηριστικά τους είναι η καταχύστρα (ζεµατίστρα) πάνω από την είσοδο, η 
απουσία ανοιγµάτων στο ισόγειο και οι οδοντωτές επάλξεις (πολεµίστρες) στην 
επίστεψη του δώµατος.  

Μέχρι τα µέσα τουλάχιστον του 19ου αι. διατηρούνταν δεκάδες τέτοια πυργάκια 
στις εξοχές της Λέρου. Σήµερα, δυστυχώς, σώζονται ελάχιστα δείγµατά τους, τα ο-
ποία λησµονηµένα και παραµεληµένα σταδιακά καταστρέφονται και µαζί τους χά-
νονται ενδιαφέροντα στοιχεία του λαϊκού, αρχιτεκτονικού µας πολιτισµού. 

Προτείνεται η αποκατάσταση του τελευταίου ακέραιου πυργόσπιτου, (το ο-
ποίο ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο), και µαζί η επανάχρηση και ενσωµάτωσή του 
στην καθηµερινή ζωή του νησιού.  
 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Γεννήθηκε στη Ρόδο το 1989 και µεγάλωσε στη Λέρο. Αποφοίτησε από το 
«Μπουλαφέντειο» Λύκειο Λέρου και εισήχθη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
του Ε.Μ.Π. Πήρε το πτυχίο της το Μάρτιο του 2013. 

 
Αφρουδάκης Άγγελος, Ερευνητής Α΄, υπεύθυνος του Αρχείου Τοπωνυµίων του 

Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών ∆ιαλέκτων και Ιδιωµάτων – Ι.Λ.Ν.Ε. 
της Ακαδηµίας Αθηνών. 

 

Παρατηρήσεις στο τοπωνυµικό της ∆ωδεκανήσου (µε έµφαση στη µετΠαρατηρήσεις στο τοπωνυµικό της ∆ωδεκανήσου (µε έµφαση στη µετΠαρατηρήσεις στο τοπωνυµικό της ∆ωδεκανήσου (µε έµφαση στη µετΠαρατηρήσεις στο τοπωνυµικό της ∆ωδεκανήσου (µε έµφαση στη µετα-α-α-α-
φορική χρήση των λέξεων). φορική χρήση των λέξεων). φορική χρήση των λέξεων). φορική χρήση των λέξεων).     
 

Περίληψη:   

Επισκόπηση των δηµοσιευµένων συλλογών / µελετών του τοπωνυµικού της 
∆ωδεκανήσου – Ανέκδοτο δωδεκανησιακό τοπωνυµικό υλικό των χειρογράφων 
συλλογών του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών ∆ιαλέκτων και Ιδιωµάτων -
Ι.Λ.Ν.Ε. της Ακαδηµίας Αθηνών – Η λειτουργία της µεταφοράς στο τοπωνυµικό 
της ∆ωδεκανήσου – Σύγκριση µε την αντίστοιχη λειτουργία πανελλαδικώς – ∆ια-
φαίνονται ισόγλωσσοι ως προς την µεταφορική χρήση της γλώσσας στα τοπωνύ-
µια της επικράτειας; 
 

Barnes John Robert, PhD 
 

The Collection in The HafızThe Collection in The HafızThe Collection in The HafızThe Collection in The Hafız Ahmed Ağa Library in the Old Town of Rh Ahmed Ağa Library in the Old Town of Rh Ahmed Ağa Library in the Old Town of Rh Ahmed Ağa Library in the Old Town of Rho-o-o-o-
desdesdesdes    

 

Περίληψη 

In spite of the many of visitors that come to the Library each year, few would 
be able to name a single title or author apart from the Kur’an. The displays pro-
vided in the outer reading room are not helpful in this regard, as they are limited 
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and not very informative in providing a description of the contents. Visitors to the 
Library have at times expressed their disappointment and frustration over not being 
able to enter the Library proper, and being confined to the outer Reading Room. 
Part of the problem stems from the fact that signs read that the Library is open to 
the public.  

But there is a good reason why visitors are not permitted into the back room 
where the collection is housed. Many of the books are bound manuscript copies of 
classical works of Islamic sciences which were made during the course of the 
eighteenth century. Due to humidity, worms, silverfish, and dense packing over 
centuries, these volumes are now in delicate condition. Naturally, handling by the 
general public would soon lead to their total deterioration. The Library should be 
understood not for what it once was, as a place of active reading and study, but for 
what it is now, as a rare book room. Hopefully one day, and not in the distant fu-
ture, funds will be found to repair a number of these works though the aid of resto-
ration specialists.  

The Hafız Ahmed Ağa Library is quite unusual in one respect; it is unique be-
cause its collection is virtually complete. The original donation of the founder in 
1793 comprised some 826 volumes, a number which has  remained virtually the 
same until the present time. The reason for this is due to the foresight of the foun-
der, Hafız Ahmed Ağa. The Library was not to be a lending library—it was clearly 
stipulated in the foundation deed that no book was to leave the premises. Visitors 
to the Library could request a book from the head librarian, and they were permit-
ted to read it in the Reading Room. The book was then returned at the end of the 
day, and restored to its original place. The Vakfiyye foundation charter for the Li-
brary stated that there would be two gate keepers and two librarians, whose duties 
were to keep an eye on each other. If any book were found missing at any time, it 
was the responsibility of the head librarian to replace it with his own funds. There 
was also a yearly inventory of books which were checked against an original cata-
logue list to ensure no book was missing. In addition to the original collection, the 
Library houses a second category of books, those that have been donated to the li-
brary over time as vakıf. They represent some 1200 items.  

The Library Reading Room was to be a place of ritual prayer during specified 
religious feast days, and was to provide ashure pudding in the month of Muharrem 
and food for the poor. In addition, until the year 1798, any excess funds from the 
endowment were to be spent on the ransoming of Muslim captives from the 
Knights of Malta. Except for the latter purpose, the stipulations of the founder are 
carried out by the Library personnel to this day.    

The present discussion deals with a rather different topic, which should be of 
interest to all visitors to the Library. Its aim is to provide an understanding of the 
nature of the Library and its contents and to describe that part of society it was in-
tended to serve during the Ottoman era. 
 
Blagojevic Gordana, ∆ρ Εθνολογίας και Ανθρωπολογίας, Ερευνήτρια στο Ε-

θνογραφικό Ινστιτούτο της Σερβικής Ακαδηµίας Επιστηµών και Τεχνών 
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Η δηµιουργία της εικόνας Η δηµιουργία της εικόνας Η δηµιουργία της εικόνας Η δηµιουργία της εικόνας για τον άλλο µέσω της ποίησης : τα ∆ωδεκγια τον άλλο µέσω της ποίησης : τα ∆ωδεκγια τον άλλο µέσω της ποίησης : τα ∆ωδεκγια τον άλλο µέσω της ποίησης : τα ∆ωδεκά-ά-ά-ά-
νησα στο έργο του Σέρβου ποιητή Μπόζινταρ Μιλιντράγκοβιτςνησα στο έργο του Σέρβου ποιητή Μπόζινταρ Μιλιντράγκοβιτςνησα στο έργο του Σέρβου ποιητή Μπόζινταρ Μιλιντράγκοβιτςνησα στο έργο του Σέρβου ποιητή Μπόζινταρ Μιλιντράγκοβιτς    

 

Περίληψη 

Στο επίκεντρο αυτής της µελέτης είναι τα ποιήµατα του Σέρβου ποιητή Μπό-
ζινταρ Μιλιντράγκοβιτς. Η ποιητική συλλογή αυτού του δηµιουργού µε τον τίτλο 
«Τα Ελληνικά κοµµάτια» δηµοσιεύθηκε στο Βελιγράδι το 1978. Πρόκειται για ένα 
κύκλο ποιηµάτων εµπνευσµένων τη Μεσόγειο όπου αναφέρονται και από τα ∆ω-
δεκάνησα όπως π.χ. το ποίηµα «Πάτµος».  

Στην εργασία αυτή θα δείξω µε ποιο τρόπο ο ποιητής µετέδωσε στους Σέρ-
βους αναγνώστες το πώς είδε τα ∆ωδεκάνησα.  

 

Βιογραφικό σηµείωµα 
Η Gordana Blagojević γεννήθηκε στο Βελιγράδι (Σερβία) το 1975. Είναι δι-

δάκτορας της Εθνολογίας και Ανθρωπολογίας του αντιστοίχου Τµήµατος της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου. Ήταν υπότροφος του Ι-
δρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης  κατά τη διάρκεια 2003-2004, και επίσης από το 
2004 έως 2005 υπήρξε υπότροφος του IKY. Εργάζεται ως ερευνήτρια στο Εθνο-
γραφικό Ινστιτούτο της Σερβικής Ακαδηµίας Επιστηµών και Τεχνών. Συµµετείχε 
σε πολλά ερευνητικά προγράµµατα για διάφορες πλευρές της σερβικής πολιτισµι-
κής ταυτότητας και για θέµατα που αφορούν τις κοινωνικο-πολιτισµικές σχέσεις 
µεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, τις τελετουργικές και θρησκευτικές δραστηριότητες 
και την ανθρωπολογία του χορού και της  µουσικής.  
 
Βολανάκης Ιωάννης, δρ. αρχαιολόγος, Έφορος Αρχαιοτήτων Ε.Τ. 
 

Ο Ναός του Προφήτου Αββακούµ στο Παραδείσι ΡόδουΟ Ναός του Προφήτου Αββακούµ στο Παραδείσι ΡόδουΟ Ναός του Προφήτου Αββακούµ στο Παραδείσι ΡόδουΟ Ναός του Προφήτου Αββακούµ στο Παραδείσι Ρόδου    
 

Περίληψη 

Ν∆ του οικισµού «Παραδείσι, το» (µεσαιωνική Villanova) της νήσου Ρόδου 
και στους πρόποδες χαµηλού υψώµατος, σε µικρή απόσταση από της παραλίας και 
επάνω σε πηγή, το ύδωρ της οποίας θεωρείται Αγίασµα, υψώνεται ο ναός του 
Προφήτου Αββακούµ (2 ∆εκεµβρίου). Πρόκειται δια µικρών διαστάσεων οικοδό-
µηµα, το οποίον εµφανίζει τουλάχιστον δύο οικοδοµικές φάσεις και αποτελείται 
από περισσότερα µέρη, ήτοι:   

Αρχικά και κατά το α΄ µισό του 14ου αι. ιδρύθηκε στη θέση αυτή και επάνω 
από την πηγήν, ένα οχυρόν  – παρατηρητήριον (εξωτ. διαστ. 5,74Χ4,66 µ.), το ο-
ποίον εχρησίµευε δια τον έλεγχον της περιοχής, µε απώτερον σκοπόν την έγκαιρη 
ειδοποίηση των κατοίκων αυτής, σε περίπτωση εµφανίσεως πειρατών ή άλλων ε-
χθρικών πλοίων. Τότε οι κάτοικοι κατέφευγον στο πλησίον κείµενον φρούριον της 
Βιλλανόβας (Villanova), το οποίον ανήγειρεν ο Μεγάλος Μάγιστρος των Ιωαννι-
τών Ιπποτών της Ρόδου Helion de Villeneuve (1319-1346). Το οχυρόν - παρατη-
ρητήριον αυτό απετελείτο από τα εξής µέρη: 



ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ          ΙΗ΄ Πολιτιστ. Συµπόσιο, Ρόδος 4-7 Ιουλίου 2013     

 

 

25

1) Ηµιυπόγειον, που εκαλύπτετο µε σύστηµα καµαρών, το οποίον εστέγαζε 
το Αγίασµα. 2) Ισόγειον υπερυψωµένον, το οποίον είχε ισχυράν τοιχοποιίαν και 
εκαλύπτετο µε οροφήν, εσωτερικά ηµικυλινδρικήν και εξωτερικά οριζόντια. Αυτό 
έφερε στις πλευρές του πολεµιστροειδή ανοίγµατα. 3) Όροφον, ο οποίος εχρησί-
µευε ως το κατ’ εξοχήν παρατηρητήριον. 

Αργότερα και πιθανώς στα τέλη του 14ου ή αρχές του 15ου αι. το ισόγειον µε-
τεσκευάσθη σε χριστιανικόν ναΰδριον, αφιερωµένον στην µνήµην του Προφήτου 
Αββακούµ, του κατ’ εξοχήν Προφήτου της πίστεως. Τότε εντοιχίσθησαν τα πολε-
µιστροειδή ανοίγµατα και προσετέθη ανατολικά µια αψίδα, εσωτερικά ηµικυκλική 
και εξωτερικά τρίπλευρη ή ηµιεξαγωνική. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων 
του ναού εκοσµήθησαν µε καλής ποιότητας τοιχογραφίες, οι οποίες σχετίζονται 
προς εκείνες της λεγόµενης Κρητικής Σχολής.  

Πιθανώς µετά την κατάληψη της Ρόδου από τους Οθωµανούς (1522) ο όρο-
φος –παρατηρητήριον έπαυσε να χρησιµοποιείται, εγκαταλείφθηκε και ερειπώθη-
κε. Το Αγίασµα, όµως, και ο ναός εξηκολούθησαν να χρησιµοποιούνται και διατη-
ρούνται σε καλή σχετικώς κατάσταση µέχρι σήµερα. 

Στον ναόν του Προφήτου Αββακούµ ασκείται έντονη λαϊκή λατρεία, διότι 
πιστεύεται ότι ο εκεί τιµώµενος Προφήτης και το Αγίασµα, το οποίον αναβλύζει 
κάτω ακριβώς από τον ναόν, θεραπεύουν διάφορες ασθένειες και ειδικότερα αυτές 
οι οποίες σχετίζονται µε τα αυτιά και την ακοήν γενικώς.  

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο Ιωάννης Βολανάκης, γεννήθηκε στο Αποδούλου Αµαρίου Ρεθύµνης Κρή-
της. Φοίτησε στα Γυµνάσια Πόµπιας του Ν. Ηρακλείου και Ρεθύµνου και ακολού-
θως αποφοίτησε από την Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Χανίων. Είναι πτυχιού-
χος της Φιλοσοφικής Σχολής (Τµήµα Ιστορικό – Αρχαιολογικό) και της Θεολογι-
κής Σχολής του Πανεπιστηµίου των Αθηνών. Με υποτροφία µετεκπαι-δεύτηκε στο 
Πανεπιστήµιο της Βόννης της Γερµανίας. Φοίτησε επίσης στα Πα-νεπιστήµια του 
Βερολίνου και του Μονάχου και ειδικεύτηκε στην Χριστιανική και Βυζαντινή Αρ-
χαιολογία και Τέχνη. Ανακηρύχθηκε παµψηφεί διδάκτορας του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών το 1976, µε τίτλο διατριβής «Τα παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια της Ελ-
λάδος». 

Υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητής, και από το 1975 µέχρι σή-
µερα υπηρέτησε ως αρχαιολόγος, κατά σειράν, στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων Πατρών και από το 1977 έως τον Ιούλιο του 2002 ως αρχαιολόγος στην 4η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ∆ωδεκανήσου, αρχικά ως Επιµελητής Αρχαιο-
τήτων και από το 1984 µε τον βαθµό του Εφόρου των Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  
Το 2002 προήχθη στον βαθµό του ∆ιευθυντού και από 1-8-2002 έως 14-1-2004 
υπηρέτησε ως διευθυντής στην 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε έδρα την 
Καβάλα. Από 15-1-2004 υπηρετεί ως Προϊστάµενος στην 13η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο.   

Έχει µελετήσει επί τόπου τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά µνηµεία πολλών 
περιοχών της Ελλάδος, (Αρχαία Κόρινθος, Νέα Αγχίαλος Θεσσαλίας, Φίλιπποι Μακε-
δονίας, Νικόπολις Ηπείρου, Άγιον Όρος, Μετέωρα, Μυστράς κλπ) της Μικράς Ασίας 



ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ          ΙΗ΄ Πολιτιστ. Συµπόσιο, Ρόδος 4-7 Ιουλίου 2013     

 

 

26

(Καππαδοκία, Κωνσταντινούπολη) της Ανατολικής Θράκης (Αδριανούπολη), της Ιτα-
λίας (Ρώµη, Ραβέννα, Βενετία), του Ισραήλ, της Αιγύπτου (Μονής Αγίας Αικατερίνης 
Σινά), της Μάλτας κλπ. Έχει πραγµατοποιήσει πολυάριθµες ανασκαφές και επιστη-
µονικές έρευνες, κυρίως στα ∆ωδεκάνησα και την Κρήτη, έχει λάβει µέρος ως ει-
σηγητής, σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, έχει δώσει διαλέξεις σε πολλά Πανε-
πιστήµια και Επιστηµονικά Ιδρύµατα του Εσωτερικού και του Εξωτερικού και έχει 
δηµοσιεύσει 149 επιστηµονικές πραγµατείες και µελέτες.  Είναι µέλος διαφόρων ε-
πιστηµονικών σωµατείων και Εταιρειών, όπως της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών, 
της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας 
Κρήτης, της Σ.Γ.Τ.∆. κ.ά. 

∆ίδαξε στις Σχολές ξεναγών Ρόδου και Κρήτης. Σύζυγός του είναι η ∆ρ Μαρία 
Gehlhoff-Βολανάκη, ιατρός, µε την οποία απέκτησε τον Ηλία και τη Χριστίνα. 
 
Γαλανού Βαρβάρα, εκπαιδευτικός 

Συνεισηγητές: Κουντούρης Αναστάσιος, φιλόλογος, Κουντούρη Καλλιό-

πη, φιλόλογος, Σταυρόπουλος Ιωάννης του ∆., αρχιτεκτονας-συντηρητής. 
 

Εκπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικάΕκπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικάΕκπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικάΕκπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας Κ κτήρια της πόλης Πόθιας Κ κτήρια της πόλης Πόθιας Κ κτήρια της πόλης Πόθιας Κα-α-α-α-
λύµνου για παιδιά 5λύµνου για παιδιά 5λύµνου για παιδιά 5λύµνου για παιδιά 5ηςηςηςης και 6 και 6 και 6 και 6ηςηςηςης ∆ηµοτικού. ∆ηµοτικού. ∆ηµοτικού. ∆ηµοτικού.    

 

Περίληψη: 

Τα εκπαιδευτικά µονοπάτια, είτε συναρµοσµένα µε το ωρολόγιο πρόγραµ-
µα είτε ενταγµένα σε µία ευρύτερη θέαση του σχολείου ως «ανοιχτού» στον πολι-
τισµό και την κοινωνία, µπορούν να αξιοποιηθούν ως ένα καινοτόµο και παραγω-
γικό «πολυεργαλείο» µάθησης. Ειδικότερα, η παρούσα εισήγηση, αξιοποιώντας 
σύγχρονες παιδαγωγικές µεθόδους και στοχοθεσίες, εµπερικλείει ένα εκπαιδευτικό 
µονοπάτι σε επιλεγµένα νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας Καλύµνου, σχεδια-
σµένο για παιδιά 5ης και 6ης δηµοτικού. Μέσω αυτού,  φιλοδοξεί να εισάγει τους 
µετέχοντες, µε άµεσο και βιωµατικό τρόπο, συνδυάζοντας διαθεµατικότητα, ανα-
κάλυψη και αισθητικά ερεθίσµατα, στην κατανόηση του νήµατος ανάµεσα στο 
χτες και στο σήµερα και, εντέλει, στη δόµηση µίας συνειδητής και πολυδιάστατης 
σχέσης των µαθητών µε το αύριο του τόπου τους.  

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

H Βαρβάρα Γαλανού εργάζεται στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ως ∆ιευθύ-
ντρια του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής. Είναι απόφοιτος της Μα-
ράσλειου Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τµήµα-
τος του ΕΚΠΑ, µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης.  Έχει λάβει 
δίπλωµα διετούς µετεκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή από τη Μαράσλειο Παιδαγω-
γική Ακαδηµία και, ως υπότροφος του ΙΚΥ, έχει κάνει µεταπτυχιακές σπουδές 
στην Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, µε ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και τα 
Ανθρώπινα δικαιώµατα. Έχει συµµετάσχει σε επιµορφώσεις και συνέδρια σχετικά 
µε τις Παιδαγωγικές Επιστήµες και έχει λάβει πιστοποίηση Α’ και Β’ Επιπέδου 
στην Πληροφορική. Επιπρόσθετα, έχει εκπονήσει πολλά προγράµµατα σχολικών 
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δραστηριοτήτων, µε έµφαση τον πολιτισµό, την αγωγή υγείας και τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. 
 

Γεργατσούλης Βασίλης, Εκπαιδευτικός, ∆ρ Λαογραφίας Παν/µίου Αθηνών 
 

ΠαΠαΠαΠαροχή τεκµηρίων για την αλήθεια των µυθικών εξιστορήσεων: Το ροχή τεκµηρίων για την αλήθεια των µυθικών εξιστορήσεων: Το ροχή τεκµηρίων για την αλήθεια των µυθικών εξιστορήσεων: Το ροχή τεκµηρίων για την αλήθεια των µυθικών εξιστορήσεων: Το 
παράδειγµα των Καρπάθιων αφηγητών θρύλων.παράδειγµα των Καρπάθιων αφηγητών θρύλων.παράδειγµα των Καρπάθιων αφηγητών θρύλων.παράδειγµα των Καρπάθιων αφηγητών θρύλων.    
 

Περίληψη 

Η παρούσα µελέτη είναι συνέχεια (ή αντίποδας) εκείνης για τις «Καρπαθια-

κές “αντιπαραδόσεις”: αφηγήσεις αµφισβήτησης, υπονόµευσης & αποδόµησης των 

παραδόσεων», την οποία παρουσίασα πρόσφατα στο ∆΄ ∆ιεθνές Συνέδριο Καρπα-
θιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8-12 Μαΐου 2013).  

Εκεί έδειξα ότι η αφηγηµατική κοινότητα δεν αποδεχόταν στο σύνολό της, 
ακόµη και σε καιρούς ακµής των θρύλων, αβασάνιστα τη µυθική ερµηνεία του 
κόσµου και των φαινοµένων του. Κάποιοι όρθωναν «αιρετικές» φωνές αµφισβή-
τησης, εξηγώντας τα παράξενα φαινόµενα µε την ορθή λογική. Στις αποσπερίες, 
όπου γίνονταν αφηγήσεις θρύλων, µπορούσε κανείς να γίνει µάρτυρας µιας συ-
γκρουσιακής κατάσταση ανάµεσα στην αµφισβήτηση και στην παράδοση, µε πα-
ράθεση επιχειρηµάτων και απ’ τις δυο πλευρές. 

Στο παραπάνω συνέδριο παρουσίασα τις αφηγήσεις αµφισβήτησης, που εκ-
φράζουν αφηγηµατικά την επιρροή (ή, κατά καιρούς, και την κυριαρχία) της ορθής 
λογικής. Το είδος αυτό, για το οποίο πρότεινα τον όρο αντι-παράδοση ή αντι-
θρύλος, δεν έχει προσεχθεί ούτε µελετηθεί ως σήµερα. 

Στην παρούσα µελέτη θα δείξω την άλλη οπτική, αυτήν όσων αποδέχονται τη 
µυθική ερµηνεία του κόσµου, και θα επικεντρώσω την προσοχή µου στην, από µέ-
ρους τους, παροχή αποδείξεων για την αλήθεια των απίθανων και µυθικών γεγονό-
των που εξιστορούν. 

Η µελέτη των δυο αυτών οπτικών θα δείξει ότι η πίστη και η αµφισβήτηση 
των θρύλων συνυπήρχαν σε κάθε στιγµή και ότι η επικράτηση της µυθικής σκέψης 
ή της ορθής λογικής δεν ήταν ποτέ απόλυτες και καθολικές. Θα άξιζε να µελετηθεί 
σε κάθε ιστορική εποχή και τόπο ποιος τρόπος σκέψης επικρατούσε, πώς αντιµε-
τωπίζονταν οι διαφωνούντες και µε ποια επιχειρηµατολογία εκφράζονταν οι δια-
φορετικές θέσεις. 
 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο Βασίλης Ι. Γεργατσούλης γεννήθηκε στην Κάρπαθο το 1965. Είναι πτυ-
χιούχος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδηµίας, του Μαρασλείου ∆ιδασκαλεί-
ου ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, του Τµήµατος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Master) στη 
«∆ιδακτική Ιστορίας και Πολιτιστική Παράδοση», στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆. Ε. 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι ∆ιδάκτορας Λαογραφίας µε υποτροφία του Ι-
δρύµατος Κρατικών Υποτροφιών. 

Έχουν εκδοθεί τα ακόλουθα βιβλία του: «Το Τσουκαλάκι: Ένα λαϊκό παραµύ-
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θι της Καρπάθου», Πρόλογος Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, καθηγητής Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Καρπάθου, Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων, αρ. 
3, Αθήνα 2003. «Η Αναρά» (µυθιστόρηµα), Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 
2005. «Ο Μισοκοκοράκος» (λαϊκό παραµύθι), Εκδόσεις Ταξιδευτής, Αθήνα 2006. 
«Οι τραγουδιστάδες (λαϊκό παραµύθι), Εκδόσεις Ταξιδευτής, Αθήνα 2008. 

Έχει συµµετάσχει µε εισηγήσεις σε πολλά επιστηµονικά λαογραφικά και παι-
δαγωγικά συνέδρια. 

Εργάζεται ως διευθυντής στο 23ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νίκαιας. 
 

Γεωργαλλή Μαρία – Χριστίνα, δρ. αρχιτέκτων 
 

Οι κατοικίες νεοκλασικού ρυθµού της Λίνδου του τέλους του 19Οι κατοικίες νεοκλασικού ρυθµού της Λίνδου του τέλους του 19Οι κατοικίες νεοκλασικού ρυθµού της Λίνδου του τέλους του 19Οι κατοικίες νεοκλασικού ρυθµού της Λίνδου του τέλους του 19ουουουου και  και  και  και 
των αρχών του 20των αρχών του 20των αρχών του 20των αρχών του 20ουουουου αιώνα ως δείγµατα της σύζευξης της τοπικής µε την λ αιώνα ως δείγµατα της σύζευξης της τοπικής µε την λ αιώνα ως δείγµατα της σύζευξης της τοπικής µε την λ αιώνα ως δείγµατα της σύζευξης της τοπικής µε την λό-ό-ό-ό-
για αρχιτεκτονική παράδοσηγια αρχιτεκτονική παράδοσηγια αρχιτεκτονική παράδοσηγια αρχιτεκτονική παράδοση    

 

Περίληψη 

Η οικιστική αρχιτεκτονική της Λίνδου φηµίζεται κυρίως για τα αρχοντικά 
των καραβοκυραίων του 16ου και 17ου αιώνα, γνωστά ως τα καπετανέικα, τριάντα 
τέσσερα από τα οποία, χρονολογούµενα την περίοδο από το 1599 έως το 1638, έ-
χουν δικαίως κηρυχθεί, το έτος 1948, από την Γενική ∆ιοίκηση ∆ωδ/σου ως ιστο-
ρικά διατηρητέα µνηµεία. Τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά και την βασική 
τους δοµή παρουσιάσαµε εκτενώς σε προηγούµενη συνάντηση της Στέγης. 

Ενώ όντως τα αρχοντικά των καραβοκυραίων, ως τα πλέον αντιπροσωπευτικά 
δείγµατα της σύνθετης «λινδιακής κατοικίας» και της οικονοµικής ευρωστίας των 
πρώτων αιώνων που διαδέχθηκαν την περίοδο της ιπποτοκρατίας της Ρόδου, αποτε-
λούν τα πλέον εντυπωσιακά µνηµεία της Λίνδου, εξίσου σηµαντική στην αλυσίδα της 
µορφολογικής εξέλιξης της λινδιακής κατοικίας αποτελεί µία άλλη κατηγορία κτιρίων, 
που δεν έχει εξ’ ίσου µελετηθεί, και αφορά τις νεοκλασικές οικίες του τέλους του 19ου 
και των αρχών του 20ου αιώνα. Αυτές  ήρθαν να συµπληρώσουν τα κενά του µεσαιω-
νικού πολεοδοµικού ιστού του οικισµού, µετά από µία µακρά περίοδο παρακµής που 
διήρκεσε στο µεγαλύτερο τµήµα του 19ου αιώνα και οφείλετο στο γεγονός ότι οι κά-
τοικοι, µε την επικράτηση της ατµοµηχανής, είχαν χάσει τη ναυτική τους υπεροχή και 
πολλοί είχαν καταφύγει στη µετανάστευση. 

Όπως και στην περίπτωση της ανοικοδόµησης του οικισµού µε νέες αρχοντι-
κές κατοικίες- καπετανέικα στο σύντοµο σχετικά διάστηµα από τις αρχές του 16ου  

έως τα µέσα περίπου του 17ου αιώνα, έτσι και στα νεότερα χρόνια, η επιστροφή 
των αποδήµων προς τα τέλη του 19ου αιώνα, απετέλεσε σταθµό για την πολεοδο-
µική εξέλιξη της Λίνδου. Οι  ευηµερούντες απόδηµοι, επιστρέφοντας στον τόπο 
της καταγωγής τους, τον κληροδότησαν µε νέες κατοικίες, πλούσιες σε στοιχεία 
νεοκλασικού ρυθµού, χωρίς όµως να ξεχάσουν την τοπική τους παράδοση. Έτσι, 
ενώ τα κτίρια του αυτούσιου νεοκλασικισµού, µε πανοµοιότυπη κάτοψη ισογείου 
και ορόφου, εσωτερική επικοινωνία και δίρρυχτη ή τετράριχτη κεραµοσκεπή στέ-
γαση, περιορίζονται κυρίως στις κεντρικές αρτηρίες και την πλατεία της Λίνδου, οι  
περισσότερες κατοικίες της περιόδου 1905- 1933 συνεχίζουν να ακολουθούν σε 
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κάτοψη τις αρχές της παραδοσιακής λινδιακής κατοικίας, µε στοιχεία όµως νεο-
κλασικισµού στην διαµόρφωση των προσόψεων, ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις 
νεοκλασικών προσθηκών σε παλαιότερες λινδιακές οικίες.  

Η µελέτη των νεοκλασικών κατοικιών της Λίνδου, ιδιαίτερα αυτών που, όπως τα 
καπετανέικα του παρελθόντος, αντιπροσωπεύουν την «σύζευξη» ξενόφερτων µορφο-
λογικών στοιχείων µε τη ντόπια αρχιτεκτονική παράδοση, είναι σηµαντική επειδή αυ-
τά συνιστούν τα τελευταία «ιστορικά» µνηµεία της Λίνδου, πριν τις σύγχρονες επεµ-
βάσεις της µεταπολεµικής περιόδου, και αποτελούν τον τελευταίο κρίκο στην µορφο-
λογική εξέλιξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισµού. 
 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Μαρία Χριστίνα Γεωργαλλή, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 
και από το 1964 έζησε στην Αθήνα, όπου και απεφοίτησε από την Σχολή Αρχιτε-
κτονικής του Εθνικού Μετσοβίου Πανεπιστηµίου (1981).  

Το 1984 ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές της σπουδές (Master’s) στην αρ-
χιτεκτονική και πολεοδοµία στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας του Λος Ά-
ντζελες (UCLA). Συνέχισε ως υπότροφος του ιδίου Πανεπιστηµίου και έλαβε το 
1996 τον τίτλο του διδάκτορα (PhD) στην αρχιτεκτονική, µε θέµα διατριβής τους 
µορφολογικούς µετασχηµατισµούς των οικιστικών συνόλων της νήσου Αµοργού. 
Παράλληλα, υπήρξε υπότροφος του Κέντρου Von Grunebaum µεσα-νατολικών 
σπουδών του ιδίου Πανεπιστηµίου (1990-2) µε ειδίκευση στην οθωµανική γραφή 
και κατασκευαστική ορολογία της αρχιτεκτονικής του 18ου και 19ου αιώνα.  

Από το 1997 εργάζεται ως αρχιτέκτων στην 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων. 
 
Γιαννικουρή Αγγελική, αρχαιολόγος 

Συνεισηγητές: Στρατικοπούλου Αγγελική, αρχιτέκτων µηχανικός 
                        Πικιώνης ∆ηµήτρης, πολιτικός µηχανικός 
                           

Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αποκατάσταση και ανάδειξη του Νοτιοδυτικού Προµαχώνα των ΜΝοτιοδυτικού Προµαχώνα των ΜΝοτιοδυτικού Προµαχώνα των ΜΝοτιοδυτικού Προµαχώνα των Με-ε-ε-ε-
σαιωνικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω σαιωνικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω σαιωνικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω σαιωνικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω     
 

Γκασούκα Μαρία, κοινωνική λαογράφος, επίκουρη καθηγήτρια Παν/µίου Αιγαίου. 
Συνεισηγήτρια: Φουλίδη Ξανθίππη, φιλόλογος, υποψήφια διδάκτωρ 

 

Αποκαλύπτοντας την ιστορία των γυναικών: Ανασύνθεση τΑποκαλύπτοντας την ιστορία των γυναικών: Ανασύνθεση τΑποκαλύπτοντας την ιστορία των γυναικών: Ανασύνθεση τΑποκαλύπτοντας την ιστορία των γυναικών: Ανασύνθεση του γυναου γυναου γυναου γυναι-ι-ι-ι-
κείου παρελθόντος µέσω της ενήλικης µνήµης στις βιογραφίες ζωής γυνακείου παρελθόντος µέσω της ενήλικης µνήµης στις βιογραφίες ζωής γυνακείου παρελθόντος µέσω της ενήλικης µνήµης στις βιογραφίες ζωής γυνακείου παρελθόντος µέσω της ενήλικης µνήµης στις βιογραφίες ζωής γυναι-ι-ι-ι-
κών της ∆ωδεκανήσου.κών της ∆ωδεκανήσου.κών της ∆ωδεκανήσου.κών της ∆ωδεκανήσου.    

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Γεννήθηκα στη Ρόδο. Είµαι διπλωµατούχος του τµήµατος “∆ιοικητικό και Οικο-
νοµικό Στέλεχος”, κλάδος Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του Ινστιτούτου Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης, πτυχιούχος του τµήµατος “Επιστήµες και Πολιτισµός” µε κατεύθυνση 
“Επιστήµες Περιβάλλοντος” του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και διπλωµατούχος του 
προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” του τµήµατος 
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Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού στη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Εργάζοµαι στο Πανεπιστή-
µιο Αιγαίου, στην Πανεπιστηµιακή Μονάδα Ρόδου. 
 
∆ιακογιάννης Θεοδόσης, ποιητής 
 

MMMMια επιστολή του Γάλλου περιηγητή ια επιστολή του Γάλλου περιηγητή ια επιστολή του Γάλλου περιηγητή ια επιστολή του Γάλλου περιηγητή BaBaBaBaptistinptistinptistinptistin    PoujoulatPoujoulatPoujoulatPoujoulat    
 

Περίληψη:  

Στις 6 Ιανουαρίου του 1831, στο λιµάνι της Κω αγκυροβολεί η γαλλική φρε-
γάτα «La Truite. Μεταξύ των επιβατών της είναι και ο Baptistin Poujoulat, ο οποί-
ος εστάλη από τον εκδότη Joseph Francois Michaud για να γράψει τις εντυπώσεις 
του από το ταξίδι του στην Ανατολή. Περνά από πολλές πόλεις της Μ.Ασίας και 
από νησιά του αρχιπελάγους και φτάνει στην Κω. Επισκέπτεται τον πρόξενο της 
Γαλλίας, ο οποίος είναι και πρόξενος της Αυστρίας, της Ιταλίας, της Σαρδηνίας και 
της Ρωσίας, των πέντε ναυτικών δυνάµεων της Ευρώπης την εποχή εκείνη. Εκεί-
νος τον ξαναγεί στο νησί. Επισκέπτεται τον πλάτανο του Ιπποκράτη, την πηγή του 
Ιπποκράτη (Βουρίνα), επισκέπτεται τον πασά του νησιού και λίγα σπίτια Ελλήνων, 
παρακολουθεί και περιγράφει ένα γάµο Ελλήνων, περπατάει στα στενά δροµάκια 
της τειχισµένης πόλης και στέλνει στον Michaud από την Κω δύο επιστολές την 
πρώτη µε τις εντυπώσεις του για το νησί και τη δεύτερη που την τιτλοφορεί «Ορι-
σµένες αναµνήσεις από τη ζωή του Ιπποκράτη», γεµάτη θαυµασµό για  τον πατέρα 
της ιατρικής και µεγάλο σοφό της αρχαιότητας. 
 
Ζαρίφης Νικόλαος, αρχιτέκτων 

Συνεισηγήτρια: Ψαρρή Παναγιώτα, αρχαιολόγος 
 

Αρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκµηρίωση του µοναστηριακού σΑρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκµηρίωση του µοναστηριακού σΑρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκµηρίωση του µοναστηριακού σΑρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκµηρίωση του µοναστηριακού συ-υ-υ-υ-
γκροτήµατος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Ρουκουνιώτη στη Σύµη.γκροτήµατος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Ρουκουνιώτη στη Σύµη.γκροτήµατος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Ρουκουνιώτη στη Σύµη.γκροτήµατος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Ρουκουνιώτη στη Σύµη.    
 
Ζαχαρίου – Μαµαλίγκα Ελένη, επ. Λυκειάρχης 

 

∆ηµοτικά Τραγούδια από το Παραδείσι της Ρόδου∆ηµοτικά Τραγούδια από το Παραδείσι της Ρόδου∆ηµοτικά Τραγούδια από το Παραδείσι της Ρόδου∆ηµοτικά Τραγούδια από το Παραδείσι της Ρόδου    
 

Βιογραφικό σηµείωµα 
Η Ελένη Ζαχαρίου-Μαµαλίγκα, γεννήθηκε στη Ρόδο, από γονείς Συµιακούς, 

τον Κωστή Ζαχαρίου και τη Μαρία, το γένος Λογοθέτη. Σπούδασε Φιλολογία στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το 1986 αναγορεύτηκε ∆ιδάκτωρ Φιλοσοφίας, µε άριστα. 
Υπηρέτησε στη ∆.Ε. στη Ρόδο και στην Κάλυµνο. Είναι Επίτιµη Λυκειάρχης και 
µέλος επιστηµονικών εταιρειών.  

Υπήρξε ιδρυτικό µέλος του Λυκείου Ελληνίδων Ρόδου «Εργάνη Αθηνά» και 
διετέλεσε πρόεδρός του. Ο σύζυγός της Γεράσιµος ∆. Μαµαλίγκας, φιλόλογος και 
επίτιµος Λυκειάρχης. Η κόρη τους, Μαρία, χηµικός, είναι συγγραφέας. Έλαβε µέ-
ρος µε ανακοινώσεις σε Συνέδρια πανελλήνια και διεθνή και έχει δηµοσιεύσει µελέτες 
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γλωσσικού, λαογραφικού και ιχθυολογικού περιεχοµένου αυτοτελώς και σε επιστηµο-
νικά περιοδικά, τιµητικούς τόµους και πρακτικά συνεδρίων. 

Κυριότερες εργασίες της είναι: 1) Οι Ψαράδες της Σύµης. Οικονοµική – κοινωνι-
κή – πολιτιστική όψη (1986, διδακτορική διατριβή). 2) The fishes of Symi (1990. Βρα-
βείο Ακαδηµίας Αθηνών). 3) Η σηµερινή κατάσταση του συµαϊκού ιδιώµατος (1994). 4) 
Η ακτινοβολία της επιστηµονικής γλώσσας στις επιστηµονικές ονοµασίες των ψαριών 

της Μεσογείου (1996). 5) Τα ψάρια της Σύµης, Ρόδου, ∆ωδεκανήσου. Οι επιστηµονικές, 

αρχαίες ελληνικές, κοινές νεοελληνικές και τοπικές ονοµασίες τους (2000) 6) Τα πανηγύ-

ρια της Σύµης (2007). 
 
Ζερβάκη Φωτεινή, αρχαιολόγος 
 

Ενεπίγραφος βωµός της ελληνιστικής περιόδου και η εβραϊκή παροΕνεπίγραφος βωµός της ελληνιστικής περιόδου και η εβραϊκή παροΕνεπίγραφος βωµός της ελληνιστικής περιόδου και η εβραϊκή παροΕνεπίγραφος βωµός της ελληνιστικής περιόδου και η εβραϊκή παρου-υ-υ-υ-
σία στην αρχαία Ρόδο.σία στην αρχαία Ρόδο.σία στην αρχαία Ρόδο.σία στην αρχαία Ρόδο.    
 
Ζουµπά  Χρυσούλα, Περιβαλλοντολόγος 
 

Η πρώτη κυρίαρχη πόλη της νήσου Κω Η πρώτη κυρίαρχη πόλη της νήσου Κω Η πρώτη κυρίαρχη πόλη της νήσου Κω Η πρώτη κυρίαρχη πόλη της νήσου Κω ---- Η Κέφαλος, το όρος Ζηνί και  Η Κέφαλος, το όρος Ζηνί και  Η Κέφαλος, το όρος Ζηνί και  Η Κέφαλος, το όρος Ζηνί και 
η ανάδειξή του ως Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτισµούη ανάδειξή του ως Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτισµούη ανάδειξή του ως Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτισµούη ανάδειξή του ως Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτισµού    
 

Περίληψη:  

Στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού της Κω, στην περιοχή της Κεφάλου, βρί-
σκεται το όρος Ζηνί, ύψους 354 µέτρων. Εκεί βρίσκεται και το εξαιρετικής φυσι-
κής οµορφιάς σπήλαιο Άσπρη Πέτρα. Σε ανασκαφές στο σπήλαιο βρέθηκαν διά-
φοροι τύποι φιαλών, ανθρώπινα απολιθώµατα, µυλόπετρες, κοµµάτια αγγείων και 
υπολείµµατα τροφών. Κατά τους γεωµετρικούς, αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους 
χρησιµοποιήθηκε και ως τόπος λατρείας. Θεωρείται ως ένα από τα παλαιότερα 
µνηµεία του νησιού. Βρέθηκαν ίχνη της παλαιότερης κατοίκησης στο νησί, που 
χρονολογείται στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού (2.900 - 2.100 π.Χ.). Η σπηλιά εί-
ναι ηλικίας  140 - 100 εκ. χρόνων και αποτελείται από τεφρόλευκους χαρακτηρι-
στικούς ασβεστόλιθους.  

Η δηµιουργία ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποτελεί εργα-
λείο για την επιτυχία µιας αειφορικής ανάπτυξης που θα διαµορφώνει φιλοπερι-
βαλλοντικές συνήθειες, στάσεις, αντιλήψεις, αξίες και συµπεριφορές.  
 

Βιογραφικό 

Γεννήθηκα στη Ρόδο. Είµαι ∆ιπλωµατούχος του Τµήµατος “∆ιοικητικό και 
Οικονοµικό Στέλεχος”, κλάδος Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του Ινστιτούτου Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης, Πτυχιούχος του Τµήµατος “Επιστήµες και Πολιτισµός” 
µε κατεύθυνση “Επιστήµες Περιβάλλοντος” του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και 
∆ιπλωµατούχος του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών “Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση” του Τµήµατος Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαι-
δευτικού Σχεδιασµού στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου 
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Αιγαίου. Εργάζοµαι ως Αν. Προϊσταµένη της Γραµµατείας του Τµήµατος Μεσο-
γειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
Θεοδώρου Ειρήνη, λαϊκή ποιήτρια 
 

Το έθιµο της κούπας στη ΝίσυροΤο έθιµο της κούπας στη ΝίσυροΤο έθιµο της κούπας στη ΝίσυροΤο έθιµο της κούπας στη Νίσυρο    
 

Περίληψη 

Το έθιµο της κούπας το συναντάµε σε όλα τα πανηγύρια της Νισύρου. Έχει 
τις ρίζες του στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Λέγεται, ότι οι Οθωµανοί, όπως το 
συνήθιζαν, είχαν απαιτήσει έναν ακόµα ετήσιο φόρο, αυτήν τη φορά από τις εκ-
κλησίες και τα µοναστήρια του νησιού. Οι Νισύριοι για να συγκεντρώσουν το φό-
ρο αυτό  καθιέρωσαν «τον χορό της κούπας». 

«Κούπα» στην κυριολεξία είναι ένα βαθύ επάργυρο εκκλησιαστικό σκεύος, 
το οποίο µετά το γεύµα φέρνει στο χοροστάσι ο επίτροπος του πανηγυριού, οδη-
γώντας συγχρόνως µία γυναίκα (κόρη, σύζυγο κλπ) στο µπροστάρι του χορού. Πα-
ράλληλα ρίχνει στην κούπα ένα χρηµατικό ποσό. Τον µιµούνται στη συνέχεια και 
άλλοι άνδρες, ακολουθώντας συγκεκριµένο τυπικό, µη παραλείποντας να ρίχνουν 
τον οβολό τους στην κούπα, κάθε φορά που βάζουν µπροστάρι στο χορό τη γυναί-
κα που επέλεξαν. Ο χορός αυτός συνεχίζεται έτσι για αρκετή ώρα και καθιερώθη-
κε να λέγεται «ο χορός της κούπας». 

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Γεννήθηκε το 1935 στα Νικειά της Νισύρου. Είναι µέλος πολλά χρόνια µέλος 
της ∆ηµοτικής χορωδίας Ρόδου. Έχει γράψει τέσσερα βιβλία µε στίχους µε τίτ-
λους: « Ο γάµος στα Νικειά της Νισύρου», «Απ’ όσα έζησα κι απ’ όσα είδα», και 
δύο τόµους µε τίτλο «∆ώρα αγάπης». Είναι µέλος πολλών πολιτιστικών συλλόγων 
και στηρίζει την παράδοση, τα ήθη, τα έθιµα και την λαογραφία της ∆ωδεκανή-
σου. Είναι µέλος της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών ∆ωδεκανήσου. 
 

Καραντζή Χρυσούλα, ερευνήτρια Κέντρου Ερεύνης Νεοελληνικών ∆ιαλέκτων 
και Ιδιωµάτων της Ακαδηµίας Αθηνών. 

 

Το ιδίωµα της Ρόδου µε βάση αρχειακό υλικό του Ιστορικού Λεξικού της Το ιδίωµα της Ρόδου µε βάση αρχειακό υλικό του Ιστορικού Λεξικού της Το ιδίωµα της Ρόδου µε βάση αρχειακό υλικό του Ιστορικού Λεξικού της Το ιδίωµα της Ρόδου µε βάση αρχειακό υλικό του Ιστορικού Λεξικού της 
Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΛΝΕ).Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΛΝΕ).Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΛΝΕ).Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΛΝΕ).    
 
Κασσώτης Μανώλης, µαθηµατικός – συγγραφέας 
 

«Προνοµιούχα» Ναυτικά και Γεωργικά νησιά.  Σύµη«Προνοµιούχα» Ναυτικά και Γεωργικά νησιά.  Σύµη«Προνοµιούχα» Ναυτικά και Γεωργικά νησιά.  Σύµη«Προνοµιούχα» Ναυτικά και Γεωργικά νησιά.  Σύµη----ΚάρπαθοςΚάρπαθοςΚάρπαθοςΚάρπαθος    
 

Περίληψη 

Τα δώδεκα "προνοµιούχα" νησιά του ΝΑ Αιγαίου ήταν κυρίως ορεινά µε πε-
ριορισµένες γεωργικές εκτάσεις. Επί Τουρκοκρατίας παραχωρήθηκαν σ’ αυτά τα 
νησιά φοροαπαλλαγές, αυτοδιοίκηση  και άλλα προνόµια. Έναντι καταβολής του 
φόρου «µακτού» οι κάτοικοι απαλλάχθηκαν από κάθε άλλη φορολογία κι αφέθη-
καν ελεύθεροι να αυτοδιοικούνται σύµφωνα µε τις τοπικές τους ανάγκες και έθιµα. 
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Σ’ αυτό το περιβάλλον, τα νησιά αφέθηκαν ελεύθερα να αναπτύξουν την οικονο-
µία, την διοίκηση και τις άλλες τους δραστηριότητες. 

Παρά τις οµοιότητες που υπήρχαν µεταξύ των νησιών, αναπτύχθηκαν προ-
σαρµογές, εξελίξεις και διαφοροποιήσεις. Επτά νησιά, η Αστυπάλαια, Ικαρία, Πά-
τµος, Λέρος, Νίσυρος, Τήλος και Κάρπαθος, περιόρισαν την οικονοµία τους στην 
παραδοσιακή γεωργία και κτηνοτροφία. Ενώ τα υπόλοιπα πέντε και πιο άγονα, η 
Κάλυµνος, Σύµη, Καστελόριζο, Χάλκη και Κάσος έστρεψαν τον ενδιαφέρον τους 
προς την θάλασσα και εκµεταλλεύτηκαν τις οικονοµικές δυνατότητες που τους 
πρόσφερε η ναυτιλία, η σπογγαλιεία και το εµπόριο. Χρησιµοποιήσουµε ως παρά-
δειγµα την Σύµη και την Κάρπαθο για να µελετήσουµε τις οµοιότητες και διαφο-
ρές µεταξύ των ναυτικών και γεωργικών νησιών στα «προνοµιούχα» νησιά των 
Νοτίων Σποράδων κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας. Σε καθένα από 
τα δυο νησιά η οικονοµική ανάπτυξη και κατά ένα µέρος η πολιτισµική εξέλιξη 
ακολούθησε διαφορετική πορεία. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο Μανώλης Γ. Κασσώτης, γεννήθηκε στην Κάρπαθο και σπούδασε µα-
θη-µατικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Συνέχισε, µε υποτροφία, τις σπουδές 
του στην Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. και ειδικεύτηκε στα εφαρµοσµένα Μαθηµα-
τικά. ∆ίδαξε στο New York University και στο Ramapo College. Εργάστηκε 
ως διευθυντικό στέλεχος ερευνητικών τµηµάτων για τον ηλεκτρονικό τοµέα σε 
αµερικανικές εταιρίες. Το 2005 συνταξιοδοτήθηκε.  

Κατά το διάστηµα της ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής του σταδιοδροµί-
ας έγραψε περισσότερες από 200 τεχνικές και επιστηµονικές µελέτες.  Επί 45 
χρόνια ασχολείται µε τα οµογενειακά και ιδιαίτερα µε τα δωδεκανησιακά θέµα-
τα της Αµερικής και είναι πρόεδρος του Εθνικού ∆ωδεκανησιακού Συµβουλίου 
Αµερικής.  

Ασχολείται µε την ιστορία της δωδεκανησιακής παροικίας Αµερικής και 
µε την ιστορία του ∆εύτερου Παγκοσµίου Πολέµου στην περιοχή της ∆ωδε-
κανήσου, ερευνώντας ξενόγλωσσες πηγές και βιβλιογραφία.  

Έγραψε τα βιβλία Η µάχη της Τήλου (1995), Η Παναγία η Λαρνιώτισσα 

(2001), Πικρός ο πόλεµος, γλυκιά η ζωή (2002), Amara la Guerra, dolce la 

Vita (2003), Ιωάννα Αλεξιάδη, µια Καρπαθιά στα ξένα (2004), Μελαγχολική 

άνοιξη (2005), Η Κάρπαθος στον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο (2007) και Η 

Βαγγελίστρα της Καρπάθου (2008), καθώς και δεκάδες άρθρων σε περιοδικά 
έντυπα στην Ελλάδα και την Αµερική. 
 
Κατσαδώρος Γιώργος, λαογράφος, λέκτορας Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

Συνεισηγήτρια: Κόζα Χρυσάνθη, δασκάλα, υποψήφια διδάκτωρ 
 

Η προφορική παράδοση των ευτράπελων διηγήσεων και παραλλαγές Η προφορική παράδοση των ευτράπελων διηγήσεων και παραλλαγές Η προφορική παράδοση των ευτράπελων διηγήσεων και παραλλαγές Η προφορική παράδοση των ευτράπελων διηγήσεων και παραλλαγές 
τους από τον Αρχάγγελο Ρόδουτους από τον Αρχάγγελο Ρόδουτους από τον Αρχάγγελο Ρόδουτους από τον Αρχάγγελο Ρόδου    
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Περίληψη 

Η παραµυθιακή αφήγηση στην Ελλάδα αποτέλεσε και αποτελεί ένα κοµµά-
τι ζωντανής προφορικής παράδοσης, όχι µόνο ως είδος µιας αφηγηµατικής παρά-
δοσης αλλά και ως πεδίο συνεχιζόµενης ανανέωσης και δηµιουργίας λαϊκού πολι-
τισµού. Σηµαντικός παράγοντας στα πλαίσια της αφήγησης είναι και το ακροατή-
ριο το οποίο συµµετέχει ενεργά, από τη στιγµή που ο αφηγητής υπολογίζει τις α-
ντιδράσεις του κοινού και αποφασίζει µε ποιον τρόπο θα αφηγηθεί το παραµύθι 
του (παρεµβολή κι άλλων µοτίβων, παράλειψή τους, αλλαγή τοπωνυµίων κ.ά.).Τα 
παραπάνω διαπιστώνονται µέσα από παραλλαγές ευτράπελων διηγήσεων, όπως 
καταγράφηκαν από λαϊκούς αφηγητές της περιοχής του Αρχαγγέλου Ρόδου και, 
συγκεκριµένα, αυτές που αναφέρονται στον Ναστραντήν Χότζα. Πρόκειται για 
τον γνωστό ήρωα της Ανατολής που παρουσιάζεται συχνότατα σε διηγήσεις Μι-
κρασιατών, µε το συνήθως ευτράπελο χαρακτήρα των λόγων και των έργων του. 

Στην παρούσα ανακοίνωση παρατίθενται ανέκδοτες αντίστοιχες διηγήσεις 
από τον Αρχάγγελο Ρόδου και γίνεται απόπειρα να ενταχθούν στο διεθνή κατάλο-
γο παραµυθιακών τύπων και παραλλαγών και να επισηµανθούν οι διαφοροποιή-
σεις και ιδιαιτερότητές τους σε σχέση µε άλλες αφηγήσεις από άλλες περιοχές.  

 

Βιογραφικό σηµείωµα 
Ο Γ. Κατσαδώρος διδάσκει λαογραφία ως λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τµήµα 

∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται 
κυρίως γύρω από τη διάχυση του αισώπειου µύθου, την αξιοποίηση του λαϊκού 
πολιτισµού στην εκπαίδευση και την κυκλοφορία του στα σύγχρονα µέσα επικοι-
νωνίας. Έχει συµµετάσχει µε ανακοινώσεις λαογραφικού και παιδαγωγικού περιε-
χοµένου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δηµοσιεύσει άρθρα και µελέτες 
σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.  

Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Χρυσάνθη Κόζα γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Ρόδο. Είναι απόφοιτη Πα-
νεπιστηµίου Αιγαίου, της Σχολής Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών, του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Έχει κάνει Μεταπτυχιακό στις 
Επιστήµες της Αγωγής – µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστηµίου Αι-
γαίου. Είναι υποψήφια διδάκτορας και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφο-
νται γύρω από την παιδαγωγική αξιοποίηση των λαϊκών παραµυθιών και τη προ-
φορική αφήγηση. Έχει συµµετάσχει σε συνέδρια µε ανακοινώσεις παιδαγωγικού 
περιεχοµένου και  έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε περιοδικά και συλλογικά έργα.  Ερ-
γάζεται ως δασκάλα σε ∆ηµοτικά Σχολεία.  

 
Κουµέντος Γιώργος, πρώην διευθυντής Ο.Α.Ε.∆. 
 

Η επέκταση θεσµών κοινωνικής ασφάλισης στα Η επέκταση θεσµών κοινωνικής ασφάλισης στα Η επέκταση θεσµών κοινωνικής ασφάλισης στα Η επέκταση θεσµών κοινωνικής ασφάλισης στα ∆ωδεκάνησα µετά την ∆ωδεκάνησα µετά την ∆ωδεκάνησα µετά την ∆ωδεκάνησα µετά την 
απελευθέρωση των νησιών µαςαπελευθέρωση των νησιών µαςαπελευθέρωση των νησιών µαςαπελευθέρωση των νησιών µας    

 

Βιογραφικό σηµείωµα 
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Γεννήθηκε στο Μανδράκι Νισύρου. Φοίτησε διαδοχικά στο ηµιγυµνάσιο 
Νισύρου, στο Ιπποκράτειο Γυµνάσιο Κω και στο Βενετόκλειο Γυµνάσιο Ρό-
δου. Στη συνέχεια γράφτηκε στην Πάντειο σχολή Πολιτικών Επιστηµών. Ερ-
γάστηκε αρχικά στο Ι.Κ.Α. και στη συνέχεια ως διευθυντής στον Ο.Α.Ε.∆. του 
Υπουργείου Εργασίας. Απολύεται από τη δικτατορία για τα δηµοκρατικά του 
φρονήµατα και επανέρχεται µετά την πτώση της. ∆ιετέλεσε επανειληµµένως 
Πρόεδρος του Συλλόγου «Πορφυρίς» και αργότερα ισόβιος επίτιµος πρόεδρός 
του, µέλος σε πολλά Κοινωνικά Ιδρύµατα και Συλλόγους της Ρόδου. Εκλέχτηκε 
δηµοτικός σύµβουλος και Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την περίοδο 
1987-1990. Ακόµα διετέλεσε αντιπρόεδρος του Κ.Α.Π.Η. και του ∆ηµοτικού Θε-
άτρου Ρόδου. Είναι ιδρυτής του ∆ωδεκανησιακού «Οµίλου Λαογραφίας και Λό-
γου» και υπήρξε διευθυντής σύνταξης της εφηµερίδας «∆ωδεκανησιακός Παροι-
κιακός Σύνδεσµος». Τιµήθηκε µε µετάλλια από Συλλόγους και το ∆ήµο Ρόδου και 
για τις υπηρεσίες του στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έγραψε δεκάδες άρθρα σε ε-
φηµερίδες και περιοδικά της ∆ωδεκανήσου. 

 

Κουντούρη Καλλιόπη, φιλόλογος 
Συνεισηγητές: Γαλανού Βαρβάρα, εκπαιδευτικός, Κουντούρης Αναστάσιος, 

φιλόλογος, Σταυρόπουλος Ιωάννης του ∆., αρχιτέκτονας-συντηρητής. 
 

ΕκΕκΕκΕκπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας Κπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας Κπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας Κπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας Κα-α-α-α-
λύµνου για παιδιά 5λύµνου για παιδιά 5λύµνου για παιδιά 5λύµνου για παιδιά 5ηςηςηςης και 6 και 6 και 6 και 6ηςηςηςης ∆ηµοτικού. ∆ηµοτικού. ∆ηµοτικού. ∆ηµοτικού.    

 

Βιογραφικό σηµείωµα:  

Η Καλλιόπη Κουντούρη διδάσκει γλωσσικό γραµµατισµό στο Σ∆Ε Καλλιθέας. 
Είναι απόφοιτη του τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, µε κατεύθυνση Αρχαιολογί-
ας και Ιστορίας της Τέχνης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Είναι, 
επίσης, κάτοχος Master of Philosophy (M.Phil.) στην Ιστορία της Τέχνης (University 
of Glasgow) και διδάκτορας στην Ιστορία της Τέχνης (Ph.D., Πανεπιστήµιο Αιγαίου). 
Έχει εργαστεί στην ιδιωτική και δηµόσια εκπαίδευση, στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρό-
δος (Πρόγραµµα Εξοµοίωσης Πτυχίων) και ως επιστηµονική συνεργάτης στο Μου-
σείο Ν. Τέχνης του ∆ήµου Ροδίων. Έχει επιµορφωθεί και διαρκώς επιµορφώνεται σε 
διάφορους επιστηµονικούς τοµείς, όπως ιστορία της τέχνης, µουσειολογία, ιστορία, 
εκπαίδευση ενηλίκων κ.ά. Επιπρόσθετα, έχει ασχοληθεί και ασχολείται µε το ραδιό-
φωνο, το εκπαιδευτικό blogging, την πολιτιστική δηµοσιογραφία (artzine, το Βλέµµα, 
ως αρχισυντάκτρια), µε τη συγγραφή άρθρων, τη λογοτεχνία, τη βιβλιοκριτική, την 
οργάνωση καλλιτεχνικών εκθέσεων, τα σεµινάρια και την κριτική τέχνης.  Έχει διατε-
λέσει µέλος σε πολλά σωµατεία, οργανώσεις και συνδέσµους, σε τοπικό, ελληνικό και 
διεθνές επίπεδο .  
 
Κουντούρης Αναστάσιος, φιλόλογος 

Συνεισηγητές: Γαλανού Βαρβάρα, εκπαιδευτικός, Κουντούρη Καλλιόπη, 

φιλόλογος, Σταυρόπουλος Ιωάννης του ∆., αρχιτέκτονας-συντηρητής.  
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Εκπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας ΚΕκπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας ΚΕκπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας ΚΕκπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας Κα-α-α-α-
λύµνου για παιδιά 5λύµνου για παιδιά 5λύµνου για παιδιά 5λύµνου για παιδιά 5ηςηςηςης και 6 και 6 και 6 και 6ηςηςηςης ∆ηµοτικού. ∆ηµοτικού. ∆ηµοτικού. ∆ηµοτικού.    
 

Βιογραφικό σηµείωµα: 

O Αναστάσιος Κουντούρης είναι απόφοιτος του Τµήµατος της Φιλολογίας, 
κατεύθυνση Γλωσσολογίας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(2003). Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το 
έτος 2000-2001. ∆ιετέλεσε, επίσης, υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτρο-
φιών (ΙΚΥ) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον τοµέα της Κοινωνιο-
λογίας της Εκπαίδευσης (2006-2009). Αναγορεύτηκε ∆ιδάκτορας στην Ιστορία της 
Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Ρόδου, Πανεπιστήµιο Αιγαίου (2011). Εργάστηκε 
στην ιδιωτική εκπαίδευση ως φιλόλογος (2003-2009) και πλέον εργάζεται στη δη-
µόσια εκπαίδευση (2010 και εξής).  Υπήρξε µέλος της συντακτικής οµάδας του 
περιοδικού για την εκπαίδευση και τον πολιτισµό «Το Βλέµµα» (2007-2009) και 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Κέντρου Συγγραφέων και Με-
ταφραστών Ρόδου (2005-2009). Αρθρογραφεί σε εφηµερίδες της Ρόδου και της 
Καλύµνου. Έχει συµµετάσχει µε ανακοινώσεις σε διάφορα επιστηµονικά συνέδρι-
α, ενώ έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά. 
 
Κουτελάκης Χάρης, ∆ρ. Αρχαιολογίας, ιστορικός 
 

Χριστιανικές ελληνικές επιγραφές της ΡόδουΧριστιανικές ελληνικές επιγραφές της ΡόδουΧριστιανικές ελληνικές επιγραφές της ΡόδουΧριστιανικές ελληνικές επιγραφές της Ρόδου    
 

Περίληψη 

Οι χριστιανικές ελληνικές επιγραφές της Ρόδου αποτελούν τµήµα ενός Cor-
pus που αφορά όλα τα ∆ωδεκάνησα. Μερικές έχουν ήδη δηµοσιευθεί κατά νησί 
(Χάλκη, Καστελλόριζο, Κάρπαθος, Τήλος, Νίσυρος εν µέρει), αφού δεν στάθηκε 
εφικτή η συνολική δηµοσίευση. Η σηµασία της έκδοσής τους και η αξία τους για 
διάφορες πτυχές της ιστορίας και της προσωπογραφίας κάθε τοπου είναι αυτονόη-
τη. Της Ρόδου, που έχει και τη µεγαλύτερη σε όγκο κατάγραφή, είναι επόµενο να 
προκαλούν πολλαπλώς το ενδιαφέρον. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο Χάρης Κουτελάκης, δρ αρχαιολογίας – ιστορικός, είναι γνωστός από την 
πολύχρονη ερευνητική του παρουσία στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στα ∆ωδεκάνησα. 
Υπηρέτησε στην τότε ενιαία Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆ωδεκανήσου για µεγάλο διά-
στηµα και στη συνέχεια ως Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ2. Οι µελέτες του (βιβλία και 
άρθρα) ξεπερνούν τις 168 µέχρι σήµερα. 

 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος, ζωγράφος, διδάκτωρ Καλών Τεχνών 

 

«Η εικόνα του τροχού κα«Η εικόνα του τροχού κα«Η εικόνα του τροχού κα«Η εικόνα του τροχού και της ουρανοδρόµου κλίµακος στην εκκλησία ι της ουρανοδρόµου κλίµακος στην εκκλησία ι της ουρανοδρόµου κλίµακος στην εκκλησία ι της ουρανοδρόµου κλίµακος στην εκκλησία 
των Αγίων Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Σώζοντος των Απορθενών στην των Αγίων Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Σώζοντος των Απορθενών στην των Αγίων Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Σώζοντος των Απορθενών στην των Αγίων Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Σώζοντος των Απορθενών στην 
χώρα της Πάτµου»χώρα της Πάτµου»χώρα της Πάτµου»χώρα της Πάτµου»    
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Περίληψη 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί µία ενδιαφέρουσα εικόνα του 
19ου αι. (διαστάσεων 70x89 εκ.) που βρίσκεται στην εκκλησία των Αγίων Γε-
ωργίου, Κωνσταντίνου και Σώζοντος των Απορθενών στην χώρα της Πάτµου. 
Σκοπός της µελέτης είναι να καταδείξει τις αρχαίες ανατολικές – ελληνικές κα-
ταβολές της θεµατογραφίας της εικόνας παρουσιάζοντας στοιχεία από γραµµα-
τειακές και άλλες εικονογραφικές πηγές. Η εικόνα συνδυάζει, αντιπαραβάλλο-
ντας, δύο σπάνια µοτίβα, την ''ουράνια κλίµακα'' και τον "τροχό της ζωής". Το 
πρώτο µοτίβο, αυτό της ''ουρανοδρόµου κλίµακος'', εικονίζεται αριστερά στην 
εικόνα της Πάτµου. Στη βάση της κλίµακος δαίµονες επιχειρούν να πετάξουν 
κάτω στο στόµα του παµφάγου Άδη τους µοναχούς, οι οποίοι προσπαθούν να 
ανέβουν τα είκοσι-οκτώ σκαλιά και να φτάσουν στην κορυφή της κλίµακος, ό-
που εικονίζεται ο Ιησούς Χριστός. Παραπλεύρως της κλίµακος υπάρχουν άγγε-
λοι, οι οποίοι επιβλέπουν την ανάβαση των µοναχών. Στη βάση της κλίµακος 
µέσα σε µία κόκκινη λάβα εικονίζεται να παραµονεύει δράκος, που αντιπροσω-
πεύει τον θάνατο.  Το δεύτερο µοτίβο, αυτό του "τροχού", αν και σχεδόν κατε-
στραµµένο από την υγρασία, διακρίνεται στο κέντρο της εικόνας. Πρόκειται για 
µία ξύλινη κατασκευή αποτελούµενη από δύο οµόκεντρους κύκλους και οκτώ 
µεγάλες ακτίνες, στα άκρα των οποίων και επάνω σε ξύλινες υποδοχές στέκο-
νται ανθρώπινες µορφές. Ο "Τροχός της Ζωής'' ή άλλως ''Τροχός του Χρόνου'' 
που έχει καταχωρίσει στην «Ερµηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης» ο ∆ιονύσιος ο εκ 
Φουρνά εµφανίζετα στην υστεροβυζαντινή  εικονογραφία και συνεχίζει να απο-
δίδεται σε παραστάσεις µέχρι και τον 19ο αιώνα σε δύο κυρίως παραλλαγές. Οι 
τροχοί ως εικονογραφικό µοτίβο είτε αποδίδουν το αστάθµητον και παλίµβουλον 
της ανθρώπινης ζωής και τύχης είτε εκφράζουν µια τελεολογική διάθεση, η ο-
ποία αποδίδεται µε τα διαφορετικά στάδια της ηλικίας του ανθρώπου και την 
παρουσία του δράκου-θανάτου στην βάση του τροχού, που τερµατίζει την περι-
στροφή, τον βίο του ανθρώπου, επιφέροντας ένα τέλος. Επάνω στην κορυφαία 
θέση των τροχών βρίσκεται καθισµένη µε στέµµα και σκήπτρο η µορφή ενός 
βασιλιά. Ενίοτε στις συνθέσεις του είδους συµπεριλαµβάνονται οι τέσσερεις ε-
ποχές, τα Ζώδια, ο Ήλιος και η Σελήνη, µε προσωποποιηµένες τις µορφές του 
Χρόνου, του Κόσµου, της Γης, καθώς και η Ηµέρα και η Νύχτα, οι οποίες µε 
σχοινιά περιστρέφουν τον τροχό. Με γέφυρα το χωρίο 3.6 της επιστολής του Αγ. 
Ιακώβου και το σχόλιο του Ωριγένη ότι ο τροχός ή τον αιώνα σηµαίνει τούτον, 
δηλαδή τον χρόνον, ή τον κόσµον τον αισθητόν ή την καθαράν και αιώνιον ψυ-
χήν, η Ορφική έκφραση-τύπος ''τροχός γενέσεως'', η οποία εκφράζει την γενική 
ιδέα του Χρόνου ως περιέχοντος το κοσµικό γίγνεσθαι, µεταφέρεται στην Χρι-
στιανική και Βυζαντινή περίοδο και µεταπλάθεται σε ένα αλληγορικό µοτίβο της 
Χριστιανικής εικονογραφίας συνεπικουρούµενη από απόψεις, όπως αυτές του 
Ιερού Αυγουστίνου, ότι δεν µπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η περιστροφή του 
τροχού ήταν µία ηµέρα και από την άλλη δεν µπορεί να αρνηθεί ότι η περιστρο-
φή αυτή αντιπροσωπεύει κατά κάποιον τρόπο το πέρασµα του χρόνου, ή ακόµη 
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από απόψεις όπως αυτές του Ιωάννου του Χρυσοστόµου και του Γρηγορίου Να-
ζιανζηνού, µε τις οποίες συσχετίζεται ο τροχός µε τα ανθρώπινα πράγµατα. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα: 

Ο Λάζαρος Κ. Κωνσταντινίδης σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Καλών 
Τεχνών Αθηνών και έλαβε πτυχίο MFA with distinction από την Academy of Fine 
Arts του San Francisco και διδακτορικό δίπλωµα στις Καλές Τέχνες από το Uni-
versity of Wales (Αγγλία). ∆ιδάσκει ζωγραφική στο ΤΕΙ Αθήνας και θεωρία της 
τέχνης και σηµειολογία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Μεταπτυχιακό 
Τµήµα Θεσσαλονίκης). 

 
Κωνσταντινίδης Νίκος, οικονοµολόγος, κοινωνιολόγος, συγγραφέας 

 

Το Ολοκαύτωµα της ΚάσουΤο Ολοκαύτωµα της ΚάσουΤο Ολοκαύτωµα της ΚάσουΤο Ολοκαύτωµα της Κάσου    
 

Περίληψη 

Πολλοί ∆ωδεκανήσιοι ιστορικοί και ιστοριοδίφες γνωρίζουν την ιστορία της 
µαρτυρικής Κάσου κι έχουν φέρει στην επιφάνεια τα  πραγµατικά γεγονότα της 
περιόδου πριν και µετά την εξέγερση του Γένους, που αφορούν το νησί. Παράλλη-
λα η προφορική παράδοση µεταλαµπάδευσε από γενιά σε γενιά πολλές πτυχές του 
αγώνα των Κασιωτών. Οι καπετάνιοι, οι λαογράφοι, οι άνθρωποι του πνεύµατος, 
πολλοί εκπρόσωποι του λαού και οι δάσκαλοι της Κάσου, σχεδόν δύο αιώνες αγω-
νίζονται να µην περάσει στη λήθη η ιστορία του τόπου τους. Με συγγράµµατα, 
πανηγυρικούς, δηµοσιεύσεις ιστορικών κειµένων και αφηγήσεις προσπαθούν να 
κρατήσουν ζωντανή τη µνήµη ενός λαού, ο οποίος αισθάνεται εγκαταλειµµένος 
στο νοτιότερο τµήµα του Αιγαίου. 

Ο ιατρός Κωνσταντίνος Ν. Φραγκούλης, ο ιατρός Γεώργιος Μαυρής, ο δικη-
γόρος Μάρκος Μαλλιαράκης, ο ιατρός Ιωάννης Α. Μανωλακάκης, ο ιατρός Γεώρ-
γιος Ηλ. Μανωλάκης, ο ιατρός Νικόλαος Εµίρης, ο δικηγόρος Γεώργιος Μ. Κακο-
µανώλης, ο δικηγόρος Λεωνίδας Σακελλαρίδης, ο Ιατρός Ιωάννης Σπανούδης, ο 
ιατρός Γεώργιος Β. Μαυρολέων,  ο εφοπλιστής Ηλίας Γ. Κουλουκουνδής, ο Γεώρ-
γιος Μαύρος και Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο έµπορος Αντώνιος ∆ασκαλά-
κης, ο εµποροπλοίαρχος Βασίλειος Ν. Ασλανίδης, ο πλοηγός της διώρυγας του 
Σουέζ Ιωάννης Α. Πνευµατικός, ο ιατρός ∆ηµήτρης Η. Λυκούδης, ο δικηγόρος 
Κανάκης Μ. Μάκρας,, ο ιατρός Μηνάς Γ. Μαριάκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής 
κοινότητας στο Πορτ Σάιδ ∆ηµήτριος Ι. Παπαδηµητρίου, ο υπολοχαγός Ευζώνων 
Γεώργιος Α. ∆ασκαλάκης, ο πρόξενος Νικόλαος Γ. Μαύρος, ο ποιητής Ιωάννης 
Χριστοφίδης, η Μαρία Κ. Ζαχάρη, η Θάλεια Γ. ∆ιαγκούση, ο εθνικός µας ποιητής 
Παναγιώτης Συναδινός, ο ερευνητής Αλέξανδρος Ν. ∆ιακολιός, ο συγγραφέας - 
φαρµακοποιός Μανόλης Μαυρολέων, ο συγγραφέας Μιχαήλ Γ. Μιχαηλίδης – 
Νουάρος, ο συγγραφέας Μανόλης Μελάς, ο συγγραφέας Γιάννης Σπανδωνής, ο 
∆ιευθυντής της ∆ηµόσιας βιβλιοθήκης Ρόδου Νίκος Αγγελής, ο συγγραφέας Α-
ντώνιος Λιγνός, ο ιστορικός και λαογράφος Αντώνης Σοφός, ο πρόεδρος της Στέ-
γης Γραµµάτων και Τεχνών ∆ωδεκανήσου Μανόλης Μακρής και άλλοι πολλοί 
συνέβαλαν στην διατήρηση της ιστορικής µνήµης.  
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Η πρώτη ύλη υπάρχει: Στην ιστορία των Ευαγγελίδη – Νουάρου, στο αρχείο 
του Γ. Μαυρή, στο πόνηµα του Πρωτοψάλτη και στις αναφορές των µεγάλων ι-
στορικών Παπαρρηγόπουλου, Κριτοβουλίδη, Τρικούπη. 

Πολλές πηγές υπάρχουν: Ιστορία Τρικούπη, Αρχείο Ύδρας, Ηµερολόγιο του 
Γ. Σαχτούρη, τα Ναυτικά του Ορλάνδου, η έκθεση του αρχηγού της Σπετσιώτικης 
µοίρας, το ηµερολόγιο του πλοίου «Αθηνά» του αντιναύαρχου Γεωργίου Σαχτού-
ρη, τα «Ελληνικά Χρονικά» και το αρχείο του Λ. και Γ. Κουντουριώτη, τα «Απο-
µνηµονεύµατα – Σπηλιάδου», «το Λεύκωµα της Κάσου» του Κ.Ν. Φραγκούλη, 
«Τα λαογραφικά της Κάσου» του Α.Μ. Σοφού, «Το ιερό Ολοκαύτωµα της Κά-
σου» έκδοση του συλλόγου «Κλεόβουλος ο Λίνδιος», «Η Κασιακή Λύρα» του Ν. 
Μαυρή – Γ. Παπαδόπουλου, «Κάσος – από την επανάσταση στον πατηµό» του 
Νίκου Αγγελή –Αντωνίου Λιγνού – Αλέκου ∆ιακολιού και Μανόλη Μαυρολέων.     

Σκοπός αυτής της εισήγησης δεν είναι να επιχειρηθεί καµία υπερβολή από τα 
πραγµατικά γεγονότα, ούτε να ολισθήσει η εισήγηση στην ερµηνεία των πηγών. Οι ι-
στορικοί γνωρίζουν τα γεγονότα εκείνης της περιόδου και ιδιαίτερα της αποφράδας 
ηµέρας της 26ης Μαΐου 1824, κατά την οποία οι µισθοδοτούµενες ορδές των Αιγυπτίων 
σφαγίασαν, αιχµαλώτισαν και εξανδραπόδισαν ένα ολόκληρο λαό.  Είναι απορίας ά-
ξιο, µετά από τόσα χρόνια γιατί τα σχολικά ιστορικά βιβλία να µην αναφέρουν την 
συµβολή, του αγώνα των Κασιωτών, στην Ελληνική επανάσταση και να µη γίνεται, 
σχεδόν καµιά, αναφορά στη θυσία του λαού της µαρτυρικής  Κάσου. Οι απανταχού 
απόγονοι των αγωνιστών, επί πολλά χρόνια, ζητούν ιστορική δικαίωση. 

 Η παρούσα εισήγηση αυτό το σκοπό υπηρετεί. Να αφυπνίσει την ιστορική 
µνήµη, να ευαισθητοποιήσει τους αρµοδίους και να προτρέψει την επιστηµονική ε-
πιτροπή του Υπουργείου να αποκαταστήσει αυτή την µεγάλη παράλειψη.  Γι’ αυτό, 
µαζί µε όλες τις ιστορικές πηγές, θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Παιδείας, µε το αί-
τηµα να συµπεριληφθεί στη σχολική ύλη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όχι φυ-
σικά η εισήγηση, αλλά εκείνα τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται στην συµβολή 
των Κασιωτών στον αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. ∆ίδεται, µε αυτό τον 
τρόπο, η ευκαιρία στην πολιτεία να επιτελέσει το χρέος της στη µνήµη των Κασιω-
τών αγωνιστών και να  δικαιώσει το αίσθηµα των απογόνων τους. 
              

Βιογραφικό σηµείωµα 

O Νίκος Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στη Ρόδο το1960. Σπούδασε Οικονοµικές, 
Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήµες. Μετά τις σπουδές του, εργάστηκε στον Πολιτι-
στικό Οργανισµό του ∆ήµου Ροδίων και στη συνέχεια στην Ανώτερη Σχολή Τουριστι-
κών Επαγγελµάτων Ρόδου, ως διοικητικό στέλεχος και καθηγητής. Ήταν εκπαιδευτι-
κός  στα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών  και Φροντιστής για απόφοιτους µαθητές Λυ-
κείου, µε κατεύθυνση σε σχολές όλων των δεσµών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Έ-
γραψε πολλά δοκίµια, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν  ως βοηθήµατα των σπουδαστών. 
Στη νεανική του ηλικία υπήρξε αθλητής στίβου. Η αγάπη µου για το βιβλίο και τη λο-
γοτεχνία είναι η αιτία, που τον ελεύθερό του χρόνο, συνεργάζεται χωρίς αµοιβή µε  
περιοδικά Τέχνης και Πολιτισµού.  Αρθρογραφεί σε όλες τις τοπικές εφηµερίδες. Αγα-
πηµένη του ασχολία είναι η ξυλογλυπτική. 
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Είναι πρόεδρος της Οµοσπονδίας των Παροικιακών ∆ωδεκανησιακών Συλ-
λόγων Ρόδου, Πρόεδρος του συλλόγου Κασιωτών Ρόδου, µέλος του διοικητικού 
συµβουλίου της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών ∆ωδεκανήσου, µέλος του Ολοσο-
φικού συνδέσµου Ελλάδος, µέλος της αντικαρκινικής εταιρείας, µέλος του συλλό-
γου περιβάλλοντος και της µεγάλης του αδυναµίας, της «∆ωδεκανησιακής Μέλισ-
σας», του γνωστού φιλανθρωπικού Σωµατείου, το οποίο σπουδάζει άπορα και ορ-
φανά παιδιά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Έχει γράψει τα βιβλία: «Ανθρώπινες στιγµές» (Ποιήµατα), «Συνηθισµένοι 
άνθρωποι» (Ποιητική συλλογή), «Στάση ζωής» µυθιστόρηµα µε φιλοσοφικό πε-
ριεχόµενο, (Ελληνικά Γράµµατα), «Άγγελος, µια ζωή σαν παραµύθι», µυθιστόρη-
µα (Ελληνικά Γράµµατα), «Ο κήπος της Εδέµ» µυθιστόρηµα  (εκδόσεις Φυτράκη), 
«Ραδιόφωνο Λυχνάρι» µυθιστόρηµα (εκδόσεις Φυτράκη).Τα συγγραφικά δικαιώ-
µατα των βιβλίων του, εκχωρήθηκαν στην «∆ωδεκανησιακή Μέλισσα». Εκδίδει 
δύο εφηµερίδες: Τον «Χαδιώτη» του Συλλόγου Κασιωτών και την εφηµερίδα της 
Οµοσπονδίας των ∆ωδεκανησιακών Παροικιακών σωµατείων.  

 
Κωνσταντινίδου Κ. Μαγδαληνή, δρ Γλωσσολογίας 

 

Το γλωσσικό ιδίωµα των Λειψών Το γλωσσικό ιδίωµα των Λειψών Το γλωσσικό ιδίωµα των Λειψών Το γλωσσικό ιδίωµα των Λειψών –––– Συµβολή στη µελέτη της δωδεκ Συµβολή στη µελέτη της δωδεκ Συµβολή στη µελέτη της δωδεκ Συµβολή στη µελέτη της δωδεκα-α-α-α-
νησιακής ελληνικής .νησιακής ελληνικής .νησιακής ελληνικής .νησιακής ελληνικής .    

 

Περίληψη 

Η ∆ωδεκάνησος αποτελεί από γλωσσική άποψη µία ενδιαφέρουσα διαλεκτι-
κή ζώνη της µεσηµβρινής Νέας Ελληνικής, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρί-
σµατα κυρίως φωνητικά και µορφολογικά αλλά και µε αξιοσηµείωτες διαλεκτικές 
διαφορές από νησί σε νησί αλλά και µέσα στο κάθε νησί. – στα µεγαλύτερα από 
αυτά σε έκταση. Από την µέχρι σήµερα µελέτη των ιδιωµάτων των νησιών του 
δωδεκανησιακού συµπλέγµατος έχουν αναδειχθεί οι γλωσσικοί δεσµοί της δωδε-
κανησιακής ελληνικής προς άλλα αιγαιοπελαγίτικα ιδιώµατα αλλά και προς τις 
διαλέκτους της Μ. Ασίας.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναλυτική περιγραφή και η διαλεκτο-
λογική ταξινόµηση του ιδιώµατος της νήσου των Λειψών, για το οποίο δεν διαθέ-
τουµε µέχρι σήµερα γενικές ή ειδικές µελέτες – µε εξαίρεση τα ονοµατικά Λειψών 
του Σκανδαλίδη (2005). Η µελέτη του ιδιώµατος στηρίζεται πρωτίστως σε προφο-
ρική γλωσσική ύλη από τους Λειψούς, η οποία βρίσκεται αποθησαυρισµένη σε 
χειρόγραφη µορφή στο Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης Νεοελληνικών ∆ιαλέκτων 
και Ιδιωµάτων της Ακαδηµίας Αθηνών (χφ. ΙΛΝΕ 700γ Α. Καραναστάση), και 
δευτερευόντως σε υλικό από έντυπες πηγές. 

Περιγράφονται, ειδικότερα, τα γενικά αλλά και τα επιµέρους διαλεκτικά φαι-
νόµενα του ιδιώµατος στα επίπεδα: (α) της φωνητικής, όπως νότιος φωνηεντισµός, 
δίπλωση συµφώνων, τσιτακισµός του κ και του διπλού σ, τροπή χ + ε, ι σε δασύ σ, 
απουράνωση συριστικών, φθόγγος ντζ αντί ζ, τροπή τ > θ προ ηµιφώνου, προερρι-
νωµένα µπ, ντ, γκ/γγ, παράλειψη τελικού ν, πτώση µεσοφωνηεντικού γ, µερική α-
πλοποίηση τσ, τζ > σ, ζ  κλπ.,  (β) της µορφολογίας, όπως άρθρο τις = τους, αντω-
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νυµία τις = τους, κτητικό τως = τους, ερωτηµατικό είνdα, ρηµατικό επίθηµα –εύγω, 
αύξηση η,  αόριστοι σε –κα και –ξα αντί –σα, τύποι έχα, εύρα, έδα, έπα, παρέκταση 
ρηµάτων –νε, πρόθεση ανέ- < ανά- σε σύνθεση, πλούτος παραγωγικών επιθηµάτων 
και συνθέτων κλπ.,  (γ) της σύνταξης, όπως πρόταξη προσωπικής αντωνυµίας στο 
ρήµα µε ίχνη επιτάξεως, αρχαιότροπες συντάξεις ρηµάτων µε γενική αντί αιτιατι-
κή, σύνταξη να λάχει + υποτακτική = έλαχε να κλπ.,  (δ) του λεξιλογίου, όπως αρ-
χαϊσµοί, µικρό ποσοστό δανείων τουρκικών, ιταλικών κ.ά. Παράλληλα, προβάλ-
λονται: (α) η ιδιαίτερη φυσιογνωµία του ιδιώµατος έναντι των λοιπών δωδεκανη-
σιακών ιδιωµάτων, µε δεδοµένο το γεγονός ότι απουσιάζουν από αυτό γενικά δω-
δεκανησιακά γνωρίσµατα, όπως η διατήρηση / αφοµοίωση του τελικού ν, τα ρηµα-
τικά επιθήµατα -ουσιν, -ασιν, η επίταξη της αντωνυµίας στο ρήµα, ενώ αντίθετα 
παρατηρούνται σε αυτό άλλα µη δωδεκανησιακού τύπου χαρακτηριστικά,  (β) η 
συνάφεια προς το γειτονικό ιδίωµα της Πάτµου, και (γ) οι αξιοσηµείωτες οµοιότη-
τες µε τα ιδιώµατα Ανατολικής Κρήτης, Κυκλάδων, Χίου (νότιο µέρος), µικρασια-
τικής Αλικαρνασσού κ.ά. 

Συµπερασµατικά τονίζεται ότι η µελέτη του ιδιώµατος των Λειψών συ-
µπληρώνει τις γνώσεις µας για τον χαρακτήρα της δωδεκανησιακής ποικιλίας 
της Νέας Ελληνικής, συµβάλλει στην χάραξη ποικίλων γλωσσογεωγραφικών 
ισογλώσσων, ενώ παράλληλα διαφωτίζει πτυχές της ιστορίας της ελληνικής 
γλώσσας στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και µετεκπαι-
δεύτηκε στην Γλωσσολογία στο Παν/µιο Bielefeld της Γερµανίας, από όπου έλαβε 
διδακτορικό δίπλωµα. Εργάζεται ως ερευνήτρια στο Κέντρον Ερεύνης των Νεοελ-
ληνικών ∆ιαλέκτων και Ιδιωµάτων – ΙΛΝΕ της Ακαδηµίας Αθηνών. 
 
Λογοθέτης Μιλτιάδης, δρ. οικονοµολόγος, επίτιµος Πρόεδρος Σ.Γ.Τ.∆. 

 

Οι κοινοτικοί θεσµοί στα ∆ωδεκάνησα κατά τα χρόνια της δουλείας (1522Οι κοινοτικοί θεσµοί στα ∆ωδεκάνησα κατά τα χρόνια της δουλείας (1522Οι κοινοτικοί θεσµοί στα ∆ωδεκάνησα κατά τα χρόνια της δουλείας (1522Οι κοινοτικοί θεσµοί στα ∆ωδεκάνησα κατά τα χρόνια της δουλείας (1522----
1947) 1947) 1947) 1947)     

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο Μιλτιάδης Λογοθέτης, κατάγεται από τη Νίσυρο και ζει µόνιµα στη 
Ρόδο από το 1947, όταν ήρθε για να φοιτήσει στο Βενετόκλειο Γυµνάσιο.  

Σπούδασε ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και έκαµε µετα-
πτυχιακές σπουδές στην Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στο Ινστι-
τούτο Σπουδών Οικονοµικής Ανάπτυξης στη Νεάπολη Ιταλίας και στο Κέντρο 
Έρευνας Αγοράς της Ρώµης. Ειδικεύτηκε σε θέµατα Τουρισµού, περιφερεια-
κής ανάπτυξης και έρευνας Αγοράς. Στον Τουρισµό, είναι αφιερωµένη η διδα-
κτορική του διατριβή «Προβλήµατα και κατευθύνσεις τουριστικής πολιτικής».  

∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής του Επιµελητηρίου ∆ωδεκανήσου από το 1952-
1985,  επιστηµονικός σύµβουλος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου από το 1968, 
επιστηµονικός υπεύθυνος και συντονιστής προγραµµάτων Κέντρου Επαγγελ-
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µατικής Κατάρτισης και Σύµβουλος τουρισµού και Ανάπτυξης. ∆ιετέλεσε επί-
σης πρόεδρος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος / Παράρτηµα ∆ω-
δεκανήσου, και επί πολλά χρόνια καθηγητής στην Ανωτέρα Σχολή Τουριστι-
κής Εκπαίδευσης Ρόδου, στη Σχολή Ξεναγών και στο Μεταπτυχιακό Τµήµα 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου «∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων».  

Συγγραφέας πολλών βιβλίων µε περιεχόµενο την Οικονοµία, την περιφε-
ρειακή Ανάπτυξη, τον Τουρισµό και τη νεότερη Πολιτική και Οικονοµική ι-
στορία της ∆ωδεκανήσου. Ενδεικτικά αναφέρουµε: «Ο Τουρισµός της Ρόδου» 
(βραβείο Εθνικής Τράπεζας), «Τουριστικές Μελέτες, Τουρισµός και περιφε-
ρειακή Ανάπτυξη», «Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας», «Τουριστική Πο-
λι-τική», «Αγροτικός Τουρισµός», «Τουριστικό ∆ίκαιο», «Τουρισµός και βιώ-
σιµη ανάπτυξη», «∆ίκαιο Τουριστικής Βιοµηχανίας», «Η Οικονοµία της ∆ω-
δεκανή-σου»  (11 τόµοι), «Πολιτική και µέτρα για την προαγωγή της περιφε-
ρειακής ανάπτυξης» (βραβείο Ακαδηµίας Αθηνών), «Οι πρωτοπόροι του δω-
δεκανησιακού εµπορίου», «∆ωδεκάνησα 50 χρόνια κοινοβουλευτικού βίου», 
«Οι ∆ωδε-κανήσιοι στον κοινοβουλευτικό βίο της Ελλάδας», «∆οκίµια για την 
Ιστορία τον Πολιτισµό, τον Τουρισµό και την Ανάπτυξη». Για το τρίτοµο έργο 
του «Ο ∆ωδεκανησιακός τύπος (1848-2008)» βραβεύθηκε από την Ακαδηµία 
Αθηνών. 

Είναι µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οικονοµικών Επιστηµών, της Ελλη-
νικής Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Ένωσης Ελλήνων Συγγραφέ-
ων και ∆ηµοσιογράφων Τουρισµού, της ∆ιεθνούς Ένωσης Εµπειρογνωµόνων 
Του-ρισµού. ∆ιετέλεσε πρώτος πρόεδρος της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών 
∆ωδεκα-νήσου από το 1972 µέχρι το 1990.  

  
Μακρής Μανόλης, νοµικός – συγγραφέας 
 

Σποράδες και ∆ωδεκάνησαΣποράδες και ∆ωδεκάνησαΣποράδες και ∆ωδεκάνησαΣποράδες και ∆ωδεκάνησα    
 
Περίληψη 

Τα νησιά του ΝΑ Αιγαίου είναι γνωστά µε το όνοµα «∆ωδεκάνησα» από την 
εποχή της ιταλικής κατάκτησης. Πρωτύτερα  ήσαν γνωστά µε τον ανεπίσηµο όρο 
«∆ωδεκάνησα» τα προνοµιούχα νησιά του Αρχιπελάγους, τα οποία δεν συνέπιπταν 
µε τα σηµερινά, αφού δεν συµπεριλαµβάνονταν σ’ αυτά η Ρόδος κι η Κως, ενώ 
συµπεριλαµβανόταν η Ικαρία. Ο όρος ∆ωδεκάνησος χρησιµοποιήθηκε κατά τον 
Μεσαίωνα για να δηλώσει νησιά των Κυκλάδων που ανήκαν στο δουκάτο της Νά-
ξου. Ως Σποράδες είναι γνωστά από την αρχαιότητα τα νησιά που βρίσκονται ανα-
τολικά των Κυκλάδων, πολλές φορές όµως οι συγγραφείς χρησιµοποιούν τον όρο 
Σποράδες για νησιά που βρίσκονται εγκατεσπαρµένα στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο. 
Στα νεώτερα χρόνια τα νησιά του ΝΑ Αιγαίου αναφέρονται ως Νότιες Σποράδες.  
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Η εισήγηση παρακολουθεί την ιστορία των γεωγραφικών όρων «Σποράδες» 
και «∆ωδεκάνησα» δια µέσου των αιώνων µε αναφορές στους αρχαίους, µεσαιω-
νικούς και νεώτερους συγγραφείς.  

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο Μανόλης Μακρής γεννήθηκε στην Όλυµπο της Καρπάθου. Σπούδασε νο-
µικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και άσκησε δικηγορία στη Ρόδο. Ασχολήθηκε µε 
την ιστορική και λαογραφική έρευνα. Εξέδωσε βιβλία και δηµοσίευσε δεκάδες 
άρθρων µε ιστορικό, λαογραφικό, κοινωνιολογικό και πολιτισµικό περιεχόµενο 
για την ιδιαίτερη πατρίδα του Κάρπαθο και για τα ∆ωδεκάνησα γενικότερα, ενώ 
παράλληλα δραστηριοποιήθηκε σε επιστηµονικούς, πολιτιστικούς και παροικια-
κούς φορείς.  Από το 2008 είναι Πρόεδρος της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών 
∆ωδεκανήσου. 

 
Μαννάκης Μιχάλης, ερευνητής λαογραφίας - παράδοσης 

 

Τα καµπαναριά της Ρόδου και η ιστορία τουςΤα καµπαναριά της Ρόδου και η ιστορία τουςΤα καµπαναριά της Ρόδου και η ιστορία τουςΤα καµπαναριά της Ρόδου και η ιστορία τους    
 

Περίληψη: 

Συνδυάζοντας το  ενδιαφέρον του για τη φωτογραφία µε την αγάπη του για 
την παράδοση ο Μιχάλης Μαννάκης πραγµατοποίησε µια έρευνα µε θέµα τα κα-
µπαναριά της Ρόδου και την ιστορία τους. Αναγνωρίζοντας την λειτουργική τους 
σηµασία ως θρησκευτικά σύµβολα θέλησε να τονίσει και το ρόλο τους ως πολιτι-
σµικά στοιχεία. Πέρα από το φωτογραφικό υλικό η έρευνα αυτή περιλαµβάνει και 
στοιχεία πληροφορίες σχετικές µε την κατασκευή τους, τον τρόπο, το χρόνο, τους 
τεχνίτες, τις αναστηλωτικές παρεµβάσεις. Έρευνα λαογραφικής φύσεως αφού  
στηρίχθηκε ως επί το πλείστον σε  µαρτυρίες, αφηγήσεις διαφόρων µελών της ε-
κάστοτε τοπικής κοινωνίας που είτε µε την ιδιότητα του ιερέα ή ενός απλού µέ-
λους  των εκκλησιαστικών επιτροπών, είτε µε την ιδιότητα του  µηχανικού, εργο-
λάβου ή τεχνίτου ή απλού κατοίκου γνώριζαν τις σχετικές µε το εκάστοτε καµπα-
ναριό λεπτοµέρειες. 

Έτσι µέσα από αυτή την έρευνα αντλούµε ενδιαφέρουσες πληροφορίες όπως 
για παράδειγµα πότε ήρθε η πρώτη καµπάνα στη Ρόδο, για ποιο καµπαναριό προ-
οριζόταν, ποια είναι η θέση του καµπαναριού ως προς το ναό, πώς διακρίνονται  
ανάλογα µε τον τύπο τους. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα: 

Ο Μιχάλης Μαννάκης γεννήθηκε στη Ρόδο το Μάρτιο του 1961 και κατάγε-
ται από τις κοινότητες Σαλάκου και Καλαβαρδών. Τελειόφοιτος Λυκείου µε σπου-
δές στα οικονοµικά  έχει ως κύρια απασχόληση το εµπόριο. 

Ανήσυχο πνεύµα και ένθερµος υποστηρικτής της παράδοσης καθώς είναι, α-
ξιοποιεί τον ελεύθερό του χρόνο ασχολούµενος µε την προβολή των πολιτισµικών 
στοιχείων που αναδεικνύουν τον τόπο του.  

Υπήρξε για 15 χρόνια µέλος της χορευτικής οµάδας του Λυκείου Ρόδου "Εργάνη 
Αθηνά'' και κατά καιρούς συµµετέχει στις χορευτικές οµάδες παροικιακών συλλόγων 
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όπως Ηπειρωτών, Θεσσαλών, Καρπάθιων, Κρητών, Ποντίων. Το 2008 υλοποιώντας 
την ιδέα του για την ανάδειξη και προβολή των διαφορετικών µορφών του χορού της 
σούστας που χορεύεται στα ∆ωδεκάνησα διοργάνωσε σχετική εκδήλωση στο θέατρο 
Μελίνας Μερκούρη, την οποία και επανέλαβε µετά από δυο χρόνια µε περισσότερες 
συµµετοχές πετυχαίνοντας έτσι το στόχο του για την ευαισθητοποίηση των τοπικών 
συλλόγων ώστε να αναζητήσουν και να µάθουν να χορεύουν την ιδιαίτερη σούστα του 
τόπου τους. Εκδήλωση που τείνει να καθιερωθεί ως θεσµός. 

Το 2009 στον ίδιο χώρο διοργάνωσε εκδήλωση µε τίτλο ''Σεργιανίζοντας 
στην Ελλάδα" µε στόχο την προβολή  παραδοσιακών χορών  από όλη την Ελλάδα 
µε τη συµµετοχή των παροικιακών συλλόγων της Ρόδου. Το 2011 επανέρχεται µε 
τα "∆ωδεκανησιακά παντρολογήµατα" εκδήλωση που είχε ως στόχο να φωτίσει τα 
τραγούδια του γάµου όπως τραγουδιούνται στη ∆ωδεκάνησο. Το 2012 αφιέρωσε 
µια βραδιά προς τιµή της µεγάλης κυρίας του δηµοτικού τραγουδιού της ∆όµνας 
Σαµίου, ενώ τα Χριστούγεννα του ίδιου έτους στο δηµοτικό θέατρο της Ρόδου α-
κούστηκαν κάλαντα από όλη την Ελλάδα πάλι µε τη δική του πρωτοβουλία και 
φροντίδα. 

Είναι πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου ''Κάµειρος'' της κοινότητας των 
Καλαβαρδών, ενώ υπήρξε και µέλος του πολιτιστικού τµήµατος του πρώην ∆ήµου 
Καµείρου, θέση από την οποία στήριξε ενεργά  την εκδήλωση προς τιµή του Μά-
νου Λοΐζου που πραγµατοποιήθηκε στα Καλαβάρδα, τόπο καταγωγής της µητέρας 
του προερχόµενη από το γένος Μαννάκη. 

Το 2013 παρουσίασε στην νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου την έ-
ρευνα του την σχετική µε τα καµπαναριά της Ρόδου. Και έπεται συνέχεια... 

 
Μανουσάκη Ευτυχία, αρχαιολόγος, µεταπτυχιακή φοιτήτρια 

 

Η επίδραση του περιβάλλοντος στη διατήρηση των αρχαιολογικών Η επίδραση του περιβάλλοντος στη διατήρηση των αρχαιολογικών Η επίδραση του περιβάλλοντος στη διατήρηση των αρχαιολογικών Η επίδραση του περιβάλλοντος στη διατήρηση των αρχαιολογικών 
χώρων. Η περίπτωση της Κυµισάλας στη Ρόδο»χώρων. Η περίπτωση της Κυµισάλας στη Ρόδο»χώρων. Η περίπτωση της Κυµισάλας στη Ρόδο»χώρων. Η περίπτωση της Κυµισάλας στη Ρόδο»    

 

Περίληψη 

Το θέµα πραγµατεύεται την επίδραση του ανθρωπογενούς και του φυσικού 
περιβάλλοντος στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µνηµεία.  

Το πρώτο µέρος αφορά στους φυσικούς παράγοντες φθοράς των µνηµείων, 
όπως είναι το νερό, η ανάπτυξη µικροοργανισµών και µούχλας, οι συνεχείς εναλ-
λαγές των επιπέδων υγρασίας και ο όξινος χαρακτήρας των εκκριµάτων ζώων και 
φυτών. Επιπρόσθετα, η κλιµατική αλλαγή αναµένεται να απειλήσει άµεσα ανεκτί-
µητους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Η άνοδος της στάθµης της θάλασσας, τα συ-
χνότερα ακραία καιρικά φαινόµενα, θα πλήξουν άµεσα µνηµεία και τους ιστορι-
κούς χώρους.  

Στο δεύτερο µέρος γίνεται λόγος για τους ανθρωπογενείς παράγοντες που α-
πειλούν τις αρχαιότητες. Ένας από τους µεγαλύτερους κινδύνους προέρχεται από 
τη µόλυνση του περιβάλλοντος. Τα καυσαέρια και η όξινη βροχή επιδρούν πάνω 
στα µάρµαρα και προκαλούν διάβρωση και µειώνουν το αισθητικό κάλλος των 
µνηµείων.  
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Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο φαινόµενο της αρχαιοκαπηλίας που άκµαζε 
στην περιοχή της Κυµισάλας ήδη από τα τέλη του 19ου αι. Αναπόσπαστο κοµµάτι 
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς είναι οι αναρίθµητοι θησαυροί της ελληνικής 
αρχαιότητας που βρέθηκαν στα χέρια των αρχαιοκαπήλων. Αναζητώντας κάποιοι 
σύγχρονους θησαυρούς, έχουν καταστρέψει πολλά ιστορικά µνηµεία και έχουν 
συλήσει πολλές αρχαιότητες.  

Τέλος, στοχευόµενες καταστροφές πολλών µνηµείων του πολιτισµού µας ο-
φείλονται και σε θρησκευτικό φανατισµό, στους τουρίστες που πατώντας χωρίς 
σεβασµό πάνω στα µάρµαρα προκαλούν φθορές και σε εκείνους που αδιαφορούν 
για την ιστορική, αισθητική ή αρχαιολογική αξία των αρχαιοτήτων και δεν διστά-
ζουν να χαράξουν ή να αποτυπώσουν µε σπρέι διάφορα συνθήµατα πάνω σε ιστο-
ρικά µνηµεία.  

 

Βιογραφικό σήµείωµα 

Η Ευτυχία Μανουσάκη γεννήθηκε στην Αυστραλία και σπούδασε Αρχαιολό-
γος στο Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο. Συ-
νέχισε τις µεταπτυχιακές της σπουδές της στο Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Π.Μ.Σ.: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευ-
ση».  

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην Αρχαιολογία, την Περιβαλ-
λοντική Αρχαιολογία, τη Φυσική Ανθρωπολογία και την Περιβαλλοντική Εκπαί-
δευση. Το 2009 και το 2019 συµµετείχε στην αρχαιολογική έρευνα της Κυµισά-
λας, του ∆ήµου Αταβύρου, που διενεργείται από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και την 
ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ∆ωδεκανήσου. ∆ιατελεί 
επίσης γραµµατέας της Ένωσης Φίλων της Κυµισάλας. 

Η πρώτη της ανακοίνωση έγινε τον ∆εκέµβριο του 2009 σε ηµερίδα του Πα-
νεπιστηµίου Αιγαίου και παρουσίασε το θέµα: «Θυσίες στα ψηλά βουνά των Ίν-

κας». Στο δηµοσιευµένο συγγραφικό της έργο περιλαµβάνονται (ενδεικτικά): Ο 

Μέµνων ο Ρόδιος, Ένας επίφοβος αντίπαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ιστορικά 
Θέµατα, τ. 97, 2010, σσ. 44-57. Ο αποικισµός των Βίκινγκς στην Αµερική, Ιστορικά 
Θέµατα, τ. 99, 2011, σσ. 66-75. Σπουδάζοντας Αρχαιολογία στο τµήµα Μεσογεια-

κών Σπουδών, από τη θεωρία…στην Κυµισάλα, ΑΙΓΑΙΟ.Edu, Σεπτέµβριος-
Οκτώβριος 2011, σσ. 15. Η Ιπποτική περίοδος στη Ρόδο, Historical Quest, τ. 14, 29 
Μαΐου 2012. 

Από το 2009 έως σήµερα συνεργάζεται µε τον µόνιµο επίκουρο Καθηγητή 
Κλασικής Αρχαιολογίας, κ. Μανόλη Ι. Στεφανάκη τόσο ως αρχαιολόγος στην πα-
νεπιστηµιακή ανασκαφή στην Κυµισάλα, όσο και ως βοηθός σε θέµατα ερευνητι-
κής και διοικητικής φύσεως. Μια από τις πλέον σηµαντικές υποχρεώσεις που της 
είναι η υποστήριξη και η συµµετοχή της στο ερευνητικό πρόγραµµα της Κυµισά-
λας µε στόχο τη δηµιουργία υποδοµών για την ίδρυση ενός αρχαιολογικού-
οικολογικού πάρκου στην περιοχή. Η µεταπτυχιακή διπλωµατική της εργασία µε-
λετά την περιοχή της αρχαίας Κυµισάλας και την επίδραση του περιβάλλοντος 
(φυσικού και ανθρωπογενούς) στη διατήρηση των αρχαιολογικών χώρων.  
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Μανούσου – Ντέλλα Κατερίνα, αρχιτέκτων ιστορικών µνηµείων  
 

Η διαχείριση των «αρχαίων» κατά την ιστορική εξέλιξη της πόλης της Η διαχείριση των «αρχαίων» κατά την ιστορική εξέλιξη της πόλης της Η διαχείριση των «αρχαίων» κατά την ιστορική εξέλιξη της πόλης της Η διαχείριση των «αρχαίων» κατά την ιστορική εξέλιξη της πόλης της 
Ρόδου. Αρχαιολογικά τεκµήρια και σύγχρονες πρακτικέςΡόδου. Αρχαιολογικά τεκµήρια και σύγχρονες πρακτικέςΡόδου. Αρχαιολογικά τεκµήρια και σύγχρονες πρακτικέςΡόδου. Αρχαιολογικά τεκµήρια και σύγχρονες πρακτικές    
 

Περίληψη 

Κάθε πόλη παράγει το δικό της αστικό τοπίο, αλλά τοποθετείται ταυτόχρονα 
στο ευρύτερο πλαίσιο του γεωγραφικού της περιβάλλοντος, του οποίου  πολιτικά 
και οικονοµικά αποτελεί µέρος. 

Το νησί και ιδιαίτερα η πόλη της Ρόδου, κατείχε σηµαντική θέση στη γεω-
γραφική περιοχή του νοτίου Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου γενικότερα. 
Το γεγονός αυτό καθόρισε σε µεγάλο βαθµό την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη 
του τόπου, αλλά και την πολεοδοµική διάρθρωση της Ρόδου διαχρονικά ως «στρα-
τιωτικής πόλης» µε ισχυρή, συχνά πρωτοποριακή, οχύρωση.  

Μεγάλες καταστροφές σηµατοδοτούν το τέλος του αρχαίου κόσµου και για 
την πόλη της Ρόδου, στην οποία η κατοίκηση φαίνεται ότι ήταν συνεχής και αδιά-
λειπτη. Τα καταστροφικά αυτά γεγονότα συνέπεσαν µε τη ρήξη των οικονοµικών 
δοµών, που οδήγησαν στην σταδιακή εγκατάλειψη και µαρασµό των πόλεων προς 
όφελος της υπαίθρου. 

Είναι ιστορικά βεβαιωµένο ότι ο αγγλικός σταυροφορικός στόλος του Ριχάρ-
δου Λεοντόκαρδου αγκυροβόλησε για 10 ηµέρες στο λιµάνι της Ρόδου το 1191, 
καθ’ οδόν προς Κύπρο και Παλαιστίνη: «Ο τεράστιος ερειπιώνας των αρχαίων τει-

χών µε τους πύργους τους, τα διάφορα επιβλητικά κτίρια και οι κατοικίες της άλλοτε 

πυκνοκατοικηµένης πόλης τους έκαναν να συγκρίνουν το µέρος αυτό µε την αρχαία 

Ρώµη». 
Είναι προφανές ότι η ιστορική περίοδος  της δηµιουργίας της µεσαιωνικής 

τειχισµένης πόλης χαρακτηρίστηκε και στην περίπτωση της πόλης της Ρόδου από 
την απουσία σαφούς σχεδιασµού και την σηµειακή ανάπτυξη πολεοδοµικών θυλά-
κων, µε ενδιάµεσα αδιαµόρφωτα -αγροτοποιηµένα- τµήµατα. Κατά την βυζαντινή 
περίοδο, αλλά και την πρώιµη ιπποτοκρατία, παρατηρείται συστηµατική χρήση 
αρχαίου οικοδοµικού υλικού, προερχόµενου από την διάλυση των λαµπρών δηµό-
σιων κτισµάτων και των οχυρώσεων ,καθώς και  ένταξη παλαιότερων τµηµάτων 
τοίχων ή ογκωδών θεµελιώσεων στις νεότερες οχυρωµατικές ή άλλες µικρότερης 
κλίµακας κατασκευές. 

Είναι προφανές ότι τα εντυπωσιακά ερείπια µιας από τις µεγαλύτερες και λα-
µπρότερες πόλεις του αρχαίου κόσµου, άρρηκτα δεµένα µε τις επιβλητικές δια-
µορφώσεις του φυσικού τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους στο οποίο εντάχθη-
καν, απετέλεσαν σηµαντικό αντικείµενο διαχείρισης στα πλαίσια των διαδοχικών 
µετασχηµατισµών του πολεοδοµικού ιστού από την ύστερη αρχαιότητα ως τις µέ-
ρες µας. Η αντιµετώπιση τους αντανακλά την γενικότερη αντίληψη κάθε εποχής 
για την αξιοποίηση των λειψάνων του παρελθόντος, ως χαρακτηριστικών στοιχεί-
ων  της πόλης, µε δεσπόζουσα θέση  στη συνείδηση των πολιτών και των πολυά-
ριθµων επισκεπτών της . 
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Κατά τη διενέργεια µεγάλου αριθµού  συστηµατικών και σωστικών ανασκα-
φών από την ιταλοκρατία µέχρι σήµερα στα όρια της σύγχρονης  πόλης της Ρόδου, 
που έχει χαρακτηριστεί ως «αρχαιολογική πόλη», έχουν αποκαλυφθεί σηµαντικά 
τµήµατα του πολεοδοµικού της ιστού, αρχαίων ∆ηµόσιων Οικοδοµηµάτων και 
Ναών καθώς και των επιβλητικών ελληνιστικών οχυρώσεων της πόλης. Ιδιαίτερα 
εντυπωσιακά είναι τα υπολείµµατα του νότιου χερσαίου τείχους και των οχυρώ-
σεων του µεγάλου λιµένα, του «χώµατος» και του ανατολικού µώλου του. Σηµα-
ντικός είναι ο διδακτικός χαρακτήρας των ανασκαφών, παρότι συνιστούν σαφέ-
στατα καταστροφική ενέργεια που διαταράσσει την ισορροπία αιώνων των αρχαί-
ων κατασκευών. Αφορά  τη διαχείριση των παλαιότερων οικοδοµικών στοιχείων 
κατά τις νέες διαµορφώσεις των µη αγροτοποιηµένων -συνήθως οχυρωµένων- 
τµηµάτων των µεσαιωνικών πόλεων. Ακόµη πιο σύνθετη όµως είναι η αποτίµηση 
της αποτελεσµατικότητας των σύγχρονων τρόπων διαχείρισης και διατήρησης είτε 
ως ορατά σηµεία αναφοράς κατάλληλα ενταγµένα στην πόλη, είτε  ως στοιχεία σε 
κατάχωση όπου δεν θεωρείται  εφικτή  η ασφαλής έκθεση στις καιρικές συνθήκες 
και η λειτουργική  ένταξη των αρχαιολογικών καταλοίπων στη σύγχρονη και την 
µελλοντική «αρχαιολογική πόλη» της Ρόδου. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Αικατερίνη Μανούσου Ντέλλα γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Αρχι-
τεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στο Παρί-
σι στη Συντήρηση Ιστορικών Μνηµείων (CESHCMA-Palais de Chail-lot Paris) και 
στη γεωγραφική χωροταξία (Institut de Geographie-Paris Sor-bonne IV).  

Από το 1985 έως σήµερα εργάζεται στη Ρόδο ως αρχιτέκτων µηχανικός  του 
Υπουργείου Πολιτισµού στην 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στο Ταµείο 
∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων στα Μνηµεία 
της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και στην Υπηρεσία Νεοτέρων Μνηµείων και 
Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου, στην οποία διατελεί από το 2008 ως προϊσταµένη 
του Τµήµατος Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων. Στην αναστηλωτική της εµπει-
ρία συγκαταλέγονται η συντήρηση και η αποκατάσταση του ιπποτικού ξενώνα της 
αγίας Αικατερίνης(έπαινος Europa Nostra 1997), οι αναστηλωτικές επεµβάσεις 
στις µεσαιωνικές οχυρώσεις, η διαµόρφωση του αρχαιολογικού χώρου της µεσαι-
ωνικής τάφρου και η ένταξη του νέου υπαίθριου θεάτρου, η αποκατάσταση του 
µεσαιωνικού φρουρίου του αγίου Νικολάου, η διευθέτηση και ανάδειξη του Μώ-
λου των Μύλων. Τα επιστηµονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αρχι-
τεκτονική ανάλυση των µεσαιωνικών κατασκευών και συγκεκριµένα στη µελέτη 
της πολεοδοµικής και αρχιτεκτονικής εξέλιξης των µεσαιωνικών οχυρώσεων της 
Ρόδου.    

 
Μαρινάκη Κατερίνα, εκπαιδευτικός –δηµοσιογράφος, µεταπτυχιακή φοιτήτρια 

στον Τοµέα Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών. 
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Σιφνιοί αγγειοπλάστες στα ∆ωδεκάνησα. Η περίπτωση του Μιχάλη Σιφνιοί αγγειοπλάστες στα ∆ωδεκάνησα. Η περίπτωση του Μιχάλη Σιφνιοί αγγειοπλάστες στα ∆ωδεκάνησα. Η περίπτωση του Μιχάλη Σιφνιοί αγγειοπλάστες στα ∆ωδεκάνησα. Η περίπτωση του Μιχάλη 
Ψαρρή στην Αστυπάλαια. Ψαρρή στην Αστυπάλαια. Ψαρρή στην Αστυπάλαια. Ψαρρή στην Αστυπάλαια.     
 

Βιογραφικό σηµείωµα: 

Η Κατερίνα Μαρινάκη γεννήθηκε το 1966. Το 1989 έλαβε πτυχίο Σχολής 
Βρεφονηπιαγωγών από το ΤΕΙ Αθήνας και το 2011 πτυχίο στον Ευρωπαϊκό Πολι-
τισµό από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. Σήµερα βρίσκεται στο Α΄ έτος Με-
ταπτυχιακού Προγράµµατος Λαογραφίας  του Τοµέα Λαογραφίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Από το 1998 µέχρι σήµερα εκδίδει το πανκυκλαδικό περιοδικό «Μικρές Κυ-
κλάδες» και τους ταξιδιωτικούς οδηγούς «Ταξιδεύοντας στο Αιγαίο» και από το 
21012 τα περιοδικά «Speed Travel» και «Golden Stars».  

Παρακολούθησε εκπαίδευση στελεχών από στελέχη της Ε.Ε. σε θέµατα ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης (2000) και ενηµέρωση δηµοσιογράφων από στελέχη της 
Ε.Ε. µε θέµα «Η λειτουργία και η οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».  

Συµµετείχε ως οµιλήτρια σε πολλά συνέδρια, τα οποία αφορούσαν τη ∆ηµό-
σια ∆ιοίκηση, Οικονοµία, Ναυτιλία, Γεωργία, Λαογραφία και Ιστορία. Συµµετείχε 
επίσης µε την ιδιότητα της δηµοσιογράφου σε Συνόδους Κορυφής της Ε.Ε. καθώς 
και της Επιτροπής των Περιφερειών.  

Είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Ανωµεριτών Φολεγάνδρου, Πρόεδρος της α-
στικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας «Οι φίλοι του Αρχιπελάγους», µέλος της Ένω-
σης Κυκλαδικού Τύπου, µέλος της Ένωσης ∆ηµοσιογράφων και Συγγραφέων 
Τουρισµού και µέλος σε πολλούς άλλους κυκλαδίτικους και αιγαιοπελαγίτικους 
συλλόγους και σε γυναικείες δηµοσιογραφικές και περιβαλλοντολογικές οργανώ-
σεις και σωµατεία.  

Άρθρα και µελέτες της έχουν δηµοσιευθεί σε πολλά περιοδικά και εφηµερίδες 
του ηµερήσιου και τοπικού τύπου. Συνέγραψε τα βιβλία «Άνω Μεριά Φολεγάν-
δρου – οικιστική και βιοτική οργάνωση» (1991), «Νήσος Φλέγανδρος» (2001), 
«Πρόσκληση σε Φολεγανδρίτικο τραπέζι» (2013). 

 
Μάρκου Αγγελική, αρχιτέκτων µηχανικός 

Συνεισηγήτρια: Πίκουλα Μαρία, πολιτικός µηχανικός 
 

Παραµορφώσεις στο δυτικό οπίσθιο τοίχο της ελληνιστικής στοάς Παραµορφώσεις στο δυτικό οπίσθιο τοίχο της ελληνιστικής στοάς Παραµορφώσεις στο δυτικό οπίσθιο τοίχο της ελληνιστικής στοάς Παραµορφώσεις στο δυτικό οπίσθιο τοίχο της ελληνιστικής στοάς Α-Α-Α-Α-
κρόπολης Λίνδου: Αίτια και αντιµετώπιση.κρόπολης Λίνδου: Αίτια και αντιµετώπιση.κρόπολης Λίνδου: Αίτια και αντιµετώπιση.κρόπολης Λίνδου: Αίτια και αντιµετώπιση.    
 

Περίληψη: 

To έργο της στερέωσης και αναστήλωσης των µνηµείων της ακρόπολης Λίν-
δου ολοκληρώνεται µε την αποκατάσταση του δυτικού οπίσθιου και δυτικού δια-
χωριστικού τοίχου της ελληνιστικής στοάς, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Ο δυτικός οπίσθιος τοίχος της στοάς ήταν ήδη γνωστός στους περιηγητές του 
19ου αιώνα, που επισκέφθηκαν τη Ρόδο, καθώς σωζόταν κατά χώρα σε µεγάλο ύ-
ψος. Αποκαλύφθηκε σχεδόν στο σύνολό του και αποτυπώθηκε κατά τη διάρκεια 
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των ανασκαφικών εργασιών από τη ∆ανική Αρχαιολογική Αποστολή. Μετά την 
κατάρρευση του ανώτερου τµήµατος, πραγµατοποιήθηκαν αναστηλωτικές εργασί-
ες από την Ιταλική Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η πρόσφατη έρευνα, παράλληλα µε 
την καταγραφή των στατικών προβληµάτων, κατέληξε σε ενδιαφέροντα συµπερά-
σµατα για την ιστορική τεκµηρίωση του τοίχου, αφού οι παραµορφώσεις που ε-
ντοπίστηκαν συσχετίσθηκαν µε τις προγενέστερες επεµβάσεις στο µνηµείο. 

Η αποκατάσταση εστιάστηκε σε αντικαταστάσεις και συµπληρώσεις λίθων των 
δύο τοίχων και του θριγκού, καθώς και στην ανάταξη του ανώτερου τµήµατος του 
δυτικού οπίσθιου τοίχου της στοάς που παρουσίαζε απόκλιση από την κατακόρυφο. 
Μετά την αποµάκρυνση των λίθων του γείσου, η ανάταξη επιτεύχθηκε µε τη χρήση 
απλών µέσων και αποφεύχθηκαν χρονοβόρες και δαπανηρές µέθοδοι. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα: 
Η Αγγελική Μάρκου είναι απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και του ∆ιατµηµατικού Προγράµ-
µατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Μνηµείων». 

Από το 2007 έως το 2009 και από το 2011 έως και σήµερα εργάζεται ως αρχιτέ-
κτονας στο έργο «Στερέωση και Αναστήλωση Μνηµείων Ακροπόλεως Λίνδου». Το 
2010 εργάστηκε στην ∆ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 

 
Μαυριδή Μέλπα, φιλόλογος, καθηγήτρια στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου.       

Συνεισηγήτρια: Ορφανού Λουκία,  φιλόλογος, διευθύντρια στο 7ο Γυµνάσιο 
Ρόδου  

 

Η υλοποίηση ενός σχεδίου ερευνητικής εργασίας / Η υλοποίηση ενός σχεδίου ερευνητικής εργασίας / Η υλοποίηση ενός σχεδίου ερευνητικής εργασίας / Η υλοποίηση ενός σχεδίου ερευνητικής εργασίας / projectprojectprojectproject τοπικής ιστ τοπικής ιστ τοπικής ιστ τοπικής ιστο-ο-ο-ο-
ρίας στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνρίας στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνρίας στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνρίας στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνι-ι-ι-ι-
σµού και το Τµήµα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ωδσµού και το Τµήµα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ωδσµού και το Τµήµα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ωδσµού και το Τµήµα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ωδε-ε-ε-ε-
κανήσου. κανήσου. κανήσου. κανήσου.     

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Μέλπα Μαυριδή είναι απόφοιτος του τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του ΜΠΣ «Παι-
δικό βιβλίο και παιδαγωγικό υλικό» του ΤΕΠΑΕΣ του Παν/µίου Αιγαίου. Υπηρε-
τεί ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση από το 1988. Από το 1990 ζει και εργάζε-
ται στη Ρόδο. Έχει παρακολουθήσει προγράµµατα επιµόρφωσης που αφορούν στις 
Μαθησιακές ∆υσκολίες, στο Θέατρο στην Εκπαίδευση, στην Οργάνωση και ∆ια-
χείριση των Σχολικών Βιβλιοθηκών και στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ  

 
Μαχαίρα Βασιλική, αρχαιολόγος, ∆ευθύντρια Ερευνών Κέντρου Ερεύνης της 

Αρχαιότητος της Ακαδηµίας Αθηνών.  
 

Η ακτινοβολία της ροδιακής ελληνιστικής πλαστικής έως τα πρώιµα Η ακτινοβολία της ροδιακής ελληνιστικής πλαστικής έως τα πρώιµα Η ακτινοβολία της ροδιακής ελληνιστικής πλαστικής έως τα πρώιµα Η ακτινοβολία της ροδιακής ελληνιστικής πλαστικής έως τα πρώιµα 
αυτοκρατορικά χρόνιααυτοκρατορικά χρόνιααυτοκρατορικά χρόνιααυτοκρατορικά χρόνια    
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Περίληψη 

Η Ρόδος θεωρείται ως ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα της ελληνιστικής 
γλυπτικής. Είναι επίσης γνωστό ότι διατηρεί την αυτονοµία της έως το 44 µ.Χ., 
οπότε ο αυτοκράτωρ Κλαύδιος την προσαρτά στην επαρχία της Ασίας. Συχνά µά-
λιστα γίνεται αναφορά στη βιβλιογραφία για την δεύτερη ακµή της ελληνιστικής 
περιόδου κατά τα αυτοκρατορικά χρόνια.   

Με δεδοµένες αυτές τις διαπιστώσεις, θα προσπαθήσουµε να δώσουµε συ-
γκεκριµένη εικόνα στις ύστερες αναλαµπές του περιώνυµου κέντρου τέχνης που 
υπήρξε η Ρόδος κατά τα ελληνιστικά χρόνια.  

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Γεννήθηκα στην Αθήνα. Αποφοίτησα από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, Φι-
λο-σοφική Σχολή, Τµήµα Ιστορικό - Αρχαιολογικό (1977). Μεταπτυχιακές 
σπουδές (1978 - 1982) και διδακτορικό δίπλωµα (1985) στο Παρίσι, Πανεπι-
στήµιο Paris Ι Pantheon-Sorbonne, µε υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης.  

Ήµουν επί δεκαετία (1984-1996) υπεύθυνη του ελληνικού γραφείου 
τεκµη-ρίωσης και σύνταξης του Εικονογραφικού Λεξικού της Κλασικής Μυ-
θολογίας (LIMC). Από το 1996 εργάζoµαι ως Ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύ-
νης της Αρχαιότητος της Ακαδηµίας Αθηνών. Βρίσκοµαι στη Βαθµίδα του 
∆ιευθυντή Ερευνών.  

Τοµείς έρευνας: γλυπτική, µε έµφαση στα ελληνιστικά, εικονογραφία, 
λατρεία. Κύριο ερευνητικό πρόγραµµα: τα ελληνιστικά γλυπτά Ρόδου. Επίσης 
τα γλυπτά από το Ιερό του Ασκληπιού στη Λισό (∆υτ. Κρήτη).  

Μονογραφίες: 1) Les groupes statuaires d’ Άphrοdite et d’ Erοs. Etude 

stylis-tique des types et de la relation entre les deux divinites pendant l’ epoque 

hellenisi-tique, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Σ.Ν. Σαριπόλου, αρ. 85 (1993).  2) Το Ιερό 

Αφροδίτης και Έρωτος στην Ιερά οδό, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρ-
χαιολογικής Εταιρείας, αρ. 253 (2008).  

Πολλά άρθρα, συµµετοχές σε συνέδρια, διαλέξεις στο εξωτερικό, µαθή-
µατα.  
 
Μηνάς Κωνσταντίνος, οµότιµος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

    

Ιστορικά της Ολύµπου ΚαρπάθουΙστορικά της Ολύµπου ΚαρπάθουΙστορικά της Ολύµπου ΚαρπάθουΙστορικά της Ολύµπου Καρπάθου    
 

Περίληψη 

Η εισήγηση αναφέρεται στα ακόλουθα θέµατα: 1. Ερµηνευτικά σχόλια σε ε-
πιγραφή της αρχαίας Βρυκούντος. 2. Νίσυρος, η αρχαία πόλη της Σαρίας. 3. Το 
Άργος της Σαρίας. 4. Παραδόσεις και θρύλοι 4.1 Τα Παλάτια κι η Γιστέρνα της 
Σαρίας. 4.2 Η άγκυρα του πλοίου του Αντρέα Ντόρια. 4.3 Ο σταυρός στη θέση 
Καµόνια 4.4.Η µνήµη του Μπαλασκά στην Κρήτη 4.5. Ο λάκκος του Τσουλλίου. 
4.6. Η Ά Κατερίνα του Στενού. 5. Η αποβίβαση του Λυτού και του Κρασόπουλου 
στην Κάρπαθο. 6. Η ιµµακολάτα 7. Αναµνήσεις µου από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλε-
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µο. 8. Στιχουργήµατα του Γεώργιου παπά Κ. Τσαµπανάκη αναφερόµενα στη δου-
λεία και την απελευθέρωση της Καρπάθου. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο Κων/νος Μηνάς γεννήθηκε στην Όλυµπο Καρπάθου, τελείωσε το Γυµνά-
σιο Απερίου και στη συνέχεια το Φιλολογικό Τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου είχε για δασκάλους του Ι. Κακριδή, το Ν. 
Ανδριώτη, τον Αγαπητό Τσοπανάκη, τον Απ. Βακαλόπουλο, το Μαν. Ανδρόνικο, 
τον Εµµ. Κριαρά, το Λίνο Πολίτη και άλλους. 

Στη συνέχεια υπηρετεί στη Μέση Εκπαίδευση, στα γυµνάσια της Κάσου, 
Νάξου, Ικαρίας, Σύµης και επί 5 χρόνια της Καρπάθου. Εκεί στην ιδιαίτερή 
του πατρίδα εκπονεί και τη διδακτορική του διατριβή µε θέµα τα ιδιώµατα της 
Καρπάθου και το 1972 θα πάρει το διδακτορικό του δίπλωµα της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Υπηρετεί ακόµη για τρία χρόνια σε 
γυµνάσιο του Πειραιά και στην Ιωνίδειο πρότυπη σχολή, όπου τοποθετήθηκε 
ως διδάκτορας. Από τον Πειραιά µεταβαίνει στα Ιωάννινα ως λέκτορας, στην 
έδρα της Γλωσσολογίας, για να ανακηρυχθεί στη συνέχεια επίκουρος και ανα-
πληρωτής καθηγητής. Το 1989 όταν προκηρύχθηκε  η θέση στο Παιδαγωγικό 
Τµήµα ∆η-µοτικής Εκπαίδευσης του νεοσύστατου Παν/µίου του Αιγαίου, ο 
Κωστής Μηνάς προτίµησε να έλθει στη Ρόδο, παρά τις ευνοϊκές προοπτικές 
για πανεπιστηµιακή καριέρα στα Ιωάννινα. Στη Ρόδο υπηρετεί από το 1989 ως 
καθηγητής της Ελληνικής Γλώσσας και της διδακτικής της στο Παιδαγωγικό 
Τµήµα του Παν/µίου του Αιγαίου. 

Ερευνητικά ασχολήθηκε µε θέµατα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, της 
νεοελληνικής διαλεκτολογίας, της δηµώδους µεσαιωνικής και νεοελληνικής 
γλώσσας και της νεοελληνικής ονοµατολογίας. Είναι µέλος της Εταιρείας Ελ-
λήνων Φιλολόγων, της Ελληνικής Ονοµατολογικής Εταιρείας, της Λαογραφι-
κής Εταιρείας, της Εταιρείας Καρπαθιακών Μελετών, της Εταιρείας Νεοελλη-
νικής ∆ιαλεκτολογίας.  

Ο Κ. Μηνάς έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Ξεκίνησε µε τα «Ιδιώµατα 

της Καρπάθου» και το 1975 κυκλοφόρησε το «Τοπωνυµικό της Κάσου» σε έκ-
δοση της Στέγης. Το 1978 εκδόθηκε στα Ιωάννινα η «Μορφολογία της µεγε-

θύνσεως στην ελληνική γλώσσα», και ακολουθούν «Εισαγωγή στη ∆ιαλεκτολο-

γία» (πανε-πιστηµιακές παραδόσεις), «Η γλώσσα του Καβάφη» (1985), η 
«Γλώσσα των δη-µοσιευµένων µεσαιωνικών ελληνικών εγγράφων της Κάτω Ι-

ταλίας και της Σικε-λίας» (1994), που βραβεύθηκε από την Ακαδηµία Αθηνών, 
το «Τοπωνυµικό της Καρπάθου» (2000), οι «Μελέτες Νεοελληνικής ∆ιαλεκτο-

λογίας» (2004), τα «Ι-στορικά, αρχαιολογικά και λαογραφικά της Καρπάθου» 

(2005), το «Λεξικό των Ιδιωµάτων της Καρπάθου» (2006) και οι «Παρατηρή-

σεις στη Γραµµατικής της Νεοελληνικής» (2008). Υπό εκτύπωση είναι ο 
«Γλωσσικός Άτλαντας ∆ωδεκα-νήσου». 
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Από το 1990 µέχρι το 2002, υπήρξε πρόεδρος της Στέγης Γραµµάτων και 
Τεχνών ∆ωδεκανήσου. 
 

Μηνέττος Κωνσταντίνος, επίτιµος σχολικός σύµβουλος ∆ηµ. Εκπαίδευσης και 
αντιπρόεδρος Αναγνωστηρίου Καλύµνου «Αι Μούσαι» 

 

Ο κοιµητηριακός ναός της Αγίας Αναστασίας της Ο κοιµητηριακός ναός της Αγίας Αναστασίας της Ο κοιµητηριακός ναός της Αγίας Αναστασίας της Ο κοιµητηριακός ναός της Αγίας Αναστασίας της Ρωµαίας στο Γεννάδι Ρωµαίας στο Γεννάδι Ρωµαίας στο Γεννάδι Ρωµαίας στο Γεννάδι 
της Ρόδου. της Ρόδου. της Ρόδου. της Ρόδου.     
 

Μιαούλης Αριστείδης, δηµοσιογράφος 
 

Ο «Αγιασµός» της Αγιά Λεβιάς και οι ΖωσιµάδεςΟ «Αγιασµός» της Αγιά Λεβιάς και οι ΖωσιµάδεςΟ «Αγιασµός» της Αγιά Λεβιάς και οι ΖωσιµάδεςΟ «Αγιασµός» της Αγιά Λεβιάς και οι Ζωσιµάδες    
 

Περίληψη: 

Το πρώτο µισό του 19ου αιώνα, µετά την Επανάσταση του 1821 και την ε-
νεργή συµµετοχή των Πατµίων «ψυχή τε και σώµατι», βρίσκει το νησί να εξαρτά-
ται πλέον από την ναυτοσύνη του. Οι εµπορικές παροικίες το ενισχύουν και το α-
ναδεικνύουν.  Ο οικισµός της Χώρας έχει πλέον διαµορφωθεί µε τις δύο µεγάλες 
πλατείες του, της Αγίας Θεοκτίστης της Λεσβίας, ή Αγιά Λεβιάς και της Λόζας, ή 
Εµµανουήλ Ξάνθου πολύ αργότερα.  Σ’ αυτό το χρονικό και κοινωνικό πλαίσιο 
εντάσσεται και η ανέγερση ενός εκκλησιαστικού µνηµείου, του οποίου η ιστορία 
αναδεικνύεται για πρώτη φορά . Πρόκειται, για το κτίσµα του Αγιασµού που κο-
σµεί την ΝΑ πλευρά της ιστορικής πλατείας της Αγιά Λεβιάς στη Χώρα. Εκεί, κά-
θε Νέα Τρίτη γίνεται ο Αγιασµός µε την βάπτιση των Τιµίων Λειψάνων που βρί-
σκονται θησαυρισµένα στο σκευοφυλάκιο της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θε-
ολόγου. Μετά από πολύµηνη έρευνα και σε συνεργασία µε επιστήµονες του είδους 
«αποκρυπτογραφήθηκαν» τα ... µυστικά του και για πρώτη φορά αποκαλύπτονται. 
΄Εχει κτιστεί το 1831 και εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου µε δωρεά 
της µεγάλης Ηπειρωτικής οικογένειας των ευεργετών Ζωσιµάδων, µέλη της οποίας 
όπως ο Νικόλαος βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της λίστας των «προστατών, ευ-
εργετών και εφόρων» της Πατµιάδας του Γένους Μεγάλης Σχολής µας.   

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο Αριστείδης Ε. Μιαούλης γεννήθηκε στην Πάτµο. Είναι δηµοσιογράφος 
στην ΕΡΤ, ΕΡΑ Ρόδου από το 1982. ∆ιετέλεσε προϊστάµενος προγράµµατος και 
αρχισυντάκτης. Ως αρχισυντάκτης υπηρέτησε και στη διεύθυνση Ειδήσεων της 
ΕΡΤ3 από το 2003 ως το 2007. Συνεργάστηκε µε τις καθηµερινές τοπικές εφηµε-
ρίδες της Ρόδου «∆ηµοκρατική» και «Πρόοδος» έχοντας την ευθύνη στις πολιτι-
στικές στήλες και για αρκετά χρόνια παρουσίαζε καθηµερινές πολιτιστικές εκπο-
µπές στα τηλεοπτικά κανάλια της Ρόδου όπως το ΙΡΙ∆Α και το TV4. Είναι Πρόε-
δρος του Συλλόγου Πατµίων Ρόδου «Ο Όσιος Χριστόδουλος» και µέλος του ∆.Σ. 
της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών ∆ωδεκανήσου. ∆ιετέλεσε επίσης µέλος στα 
∆.Σ. του ∆ιεθνούς Κέντρου Λογοτεχνών και Μεταφραστών Ρόδου και της Εται-
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ρείας  Ροδιακών Μελετών. Έχει συµµετάσχει στα περισσότερα Συµπόσια της Στέ-
γης µε ανακοινώσεις ενώ παράλληλα τα κάλυπτε για την ΕΡΤ. 

 

Μιχαλάκη – Κόλλια Μαρία, αρχαιολόγος 
 

Ερµηνεύοντας τους 3000 εγχυτρισµούς νεογέννητων από την ΑστυπΕρµηνεύοντας τους 3000 εγχυτρισµούς νεογέννητων από την ΑστυπΕρµηνεύοντας τους 3000 εγχυτρισµούς νεογέννητων από την ΑστυπΕρµηνεύοντας τους 3000 εγχυτρισµούς νεογέννητων από την Αστυπά-ά-ά-ά-
λαια και τη σχέση τους µε την αρχαία κοινωνία.λαια και τη σχέση τους µε την αρχαία κοινωνία.λαια και τη σχέση τους µε την αρχαία κοινωνία.λαια και τη σχέση τους µε την αρχαία κοινωνία.    

 

Περίληψη 

Το σύνολο των κοντά 3000 αγγείων που περιείχαν νεογέννητα, (τρόπος ταφής που 
ονοµάζεται εγχυτρισµός), τα οποία αποκαλύφθηκαν  στη Χώρα της Αστυπάλαιας, απο-
τελεί µοναδικό στον κόσµο εύρηµα τόσο για το πλήθος που περιλαµβάνει, όσο και για 
την συνεχή παρουσία του στην ίδια θέση από το 800 π.Χ. έως τον 1ο π. Χ. αιώνα.  Το 
εύρηµα αυτό έχει προσφέρει την εξαιρετική ευκαιρία για την µελέτη των ταφικών εθί-
µων αυτής της νεαρής κατηγορίας των ανθρώπινων όντων, τα οποία συνήθως θεωρού-
νται παραµεληµένα στις αρχαίες κοινωνίες.  Έχει επίσης προσφέρει τη δυνατότητα µε-
λέτης ενός µεγάλου συνόλου αγγείων που προέρχονται από όλα σχεδόν τα κεραµικά 
εργαστήρια του ευρύτερου µεσογειακού χώρου.  

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Γαλλικής Σχολής 
Saint Joseph,  πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου της Λοζάνης και  κάτοχος µεταπτυ-
χιακού διπλώµατος D.E.A. του Πανεπιστηµίου Paris 1 της Σορβόννης.  

Εργάστηκε στην Κω και τη Ρόδο ήδη ως φοιτήτρια, στη συνέχεια ως έκτακτη 
αρχαιολόγος και από το 1979 και µετά ως επιµελήτρια αρχαιοτήτων στην ΚΒ Εφο-
ρεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,  µε εισαγωγή στον κλάδο ύστερα 
από διαγωνισµό. Επέλεξε να διανύσει όλη την υπηρεσιακή της καριέρα  στην ∆ω-
δεκάνησο,  έως τον Ιούλιο του 2010, που συνταξιοδοτήθηκε.  

Ως αρχαιολόγος της µάχιµης αρχαιολογίας, έχει ασχοληθεί µε όλων των ειδών 
τις δραστηριότητες, ενώ τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα της ήταν η οργάνωση Μουσεί-
ων και Εκθέσεων καθώς και η ∆ιαµόρφωση Αρχαιολογικών Χώρων, πιστεύοντας  
ότι οι αρχαιότητες  και τα µνηµεία µέσα σε µία πόλη µπορούν να έχουν πρωτεύο-
ντα ρόλο στην αισθητική των πόλεων και στην παιδεία των πολιτών. Στον τοµέα 
των Μουσείων ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση της πρώτης θεµατικής έκθεσης 
που λειτούργησε στο Καστέλο µε θέµα «Αρχαία Ρόδος – 40 χρόνια σωστικών ανα-
σκαφών», η οποία εξελίχθηκε στη µεγάλη έκθεση «Αρχαία Ρόδος 2.400 χρόνια» 
που λειτουργεί ως σήµερα στον ίδιο χώρο. Έχει οργανώσει επίσης την αρχαιολογι-
κή συλλογή Σύµης και το διαχρονικό µουσείο Αστυπάλαιας.  Έχει επίσης ασχολη-
θεί µε Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για τα σχολεία, καθώς και µε ξεναγήσεις και 
οµιλίες για το κοινό της Ρόδου, είτε στο Κέντρο Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 
των Εφορειών, είτε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Συλλόγου για τη ∆ιατήρηση 
της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ρόδου, του οποίου έχει την 
ευθύνη. 
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Στον επιστηµονικό τοµέα έχει συµµετάσχει µε πλήθος ανακοινώσεων σε Πα-
νελλήνια και ∆ιεθνή Συνέδρια και έχουν δηµοσιευθεί σχετικά άρθρα µε θέµατα 
όπως: τα ταφικά έθιµα, οι ροδιακές νεκροπόλεις, τα µνηµεία της Ακρόπολης και 
της πόλης της Ρόδου, ή µε ανασκαφικά ευρήµατα και µνηµεία άλλων νησιών της 
∆ωδεκανήσου, όπως των  λιλιπούτειων νησιών του βόρειου συγκροτήµατος, ή της 
Καρπάθου,  του Καστελόριζου, της Σύµης και της Αστυπάλαιας.   

Τα τελευταία χρόνια έχει ιδιαίτερη ενασχόληση µε το εύρηµα που αποτελεί 
το θέµα της σηµερινής οµιλίας, για το οποίο υπάρχουν τα σχετικά άρθρα: 

 «Un ensemble exceptionnel d’enchytrismes  de nouveau-nés, de fœtus et de 

nourrissons découvert dans l’île d’Astypalée, en Grèce : cimetière de bébés ou 

sanctuaire ?»  Πρακτικά Συνεδρίου : L’ Enfant et la mort dans l’ Antiquité I. Nou-
velles recherche dans les nécropoles grecques. Le signalement des tombes» Table 
ronde  École Française d’ Athènes 29-30 mai 2008 (éd. A-M Guimier-Sorbets et I. 
Morizot), Paris (De Boccard) 2010, σελ. 161-205. 

«Dédicaces à Artémis Lochia et à Eileithyia à Astypalée. Rapport avec les 

2750 enchytrismes des nouveau-nés ?» Πρακτικά  Συνεδρίου : Epigrammata-
Iscrizioni Greche e comunicazione letteraria in ricordo di Giancarlo Susini. Roma 
1-2 ottobre 2009, (ed. A Inglese), Roma (Tored s.r.l.) 2010, σελ. 279-298. 

 «Les 3000 bébés d’Astypalee» στο Περιοδικό Dossiers d’ Archéologie no 
356 Mars/Avril 2013, µε θέµα αφιερώµατος « La petite enfance dans le monde 

grec et romain », σελ. 22-29.  

Μαζί µε την Véronique Dasen” Une amulette pour le dernier voyage” στο ί-
διο Περιοδικό µε το ίδιο αφιέρωµα, σελ. 30-31.  

Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Πανεπιστήµιο του Fribourg  
της Ελβετίας και της ΚΒ Εφορείας γίνονται µεγάλες  προσπάθεια για την ανεύρε-
ση πόρων µε σκοπό τη δηµοσίευση του υλικού και την ανάδειξη του ευρήµατος σε 
κτίριο του ∆ήµου Αστυπάλαιας.   

 
Μουλά Ευαγγελία, φιλόλογος 
 Συνεισηγήτρια: Κατερίνα Παντελιού, φιλόλογος 

 

Ντοκιµαντέρ «Ιταλοκρατία: καλά... εσύ ξέχασες νωρίς».  Μαθητικοί Ντοκιµαντέρ «Ιταλοκρατία: καλά... εσύ ξέχασες νωρίς».  Μαθητικοί Ντοκιµαντέρ «Ιταλοκρατία: καλά... εσύ ξέχασες νωρίς».  Μαθητικοί Ντοκιµαντέρ «Ιταλοκρατία: καλά... εσύ ξέχασες νωρίς».  Μαθητικοί 
πειραµατισµοί σε ιστορικές διαδροµές και τις κοινωνικές προεκτάσεις τους.πειραµατισµοί σε ιστορικές διαδροµές και τις κοινωνικές προεκτάσεις τους.πειραµατισµοί σε ιστορικές διαδροµές και τις κοινωνικές προεκτάσεις τους.πειραµατισµοί σε ιστορικές διαδροµές και τις κοινωνικές προεκτάσεις τους.    

 

Περίληψη 

H ιστορία είναι ένα συνεχές διακύβευµα, ένα πεδίο προς διερεύνηση και επα-
ναδιαπραγµάτευση. Η σχολή των Annales  τόνισε την ανάγκη µιας συµπεριληπτι-
κής  και ολιστικής προσέγγισης της ιστορίας, τάση που διαποτίζει το σύγχρονο 
προβληµατισµό και τις µεθοδολογικές πρακτικές. Η  στεγνή γεγονοτολογία όµως, 
που κυριαρχεί στη σχολική ιστορία συσκοτίζει τη διάσταση του ιστορικού χρόνου 
ως βιωµένη πραγµατικότητα και αγνοεί τη δυναµική των ενεργών υποκειµένων 
που συµµετείχαν σε αυτόν. Ταυτόχρονα η συνήθης µετωπική δασκαλοκεντρική δι-
δασκαλία και η έµφαση στην αποστήθιση εξέθρεψε γενιές µαθητών ιστορικά α-
ναλφάβητων, που αντιµετωπίζουν την ιστορία µηχανικά και αδιάφορα. Η συνειδη-



ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ          ΙΗ΄ Πολιτιστ. Συµπόσιο, Ρόδος 4-7 Ιουλίου 2013     

 

 

55

τοποίηση του προβλήµατος και η αναγνώριση της άρρηκτης σχέσης  της ιστορικής 
συνείδησης µε τη διαµόρφωση της προσωπικότητας και την ατοµική και πολιτική 
ταυτότητα ωθεί την εκπαιδευτική κοινότητα στην ανανέωση των διδακτικών µε-
θόδων και την ανάληψη πρωτοβουλιών, που σκοπεύουν στην αλλαγή στάσης της 
των µαθητών απέναντι στην ιστορία και στην ενεργή εµπλοκή τους µε αυτήν. Με 
αυτήν την τάση συµπορεύονται και οι σύγχρονες κονστουκτουβιστικές θεωρίες 
µάθησης, οι οποίες υποδεικνύουν την ανακαλυπτική- διερευνητική µέθοδο ως τη 
µόνη  κατάλληλη για την κατάκτηση και εµπέδωση της γνώσης. Σε αυτό το πλαί-
σιο  προκηρύχθηκε και ο Πανελλήνιος διαγωνισµός ιστορικού ντοκιµαντέρ από το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Ιστορική Έρευνα, ∆ιδακτική και Νέες Τεχνολογίες» 
του Ιονίου Πανεπιστηµίου, την επιστηµονική ένωση «Νέα Παιδεία» και την ΕΡΤ, 
µε θέµα «Προσεγγίζουµε κριτικά το παρελθόν». Η ∆ωδεκάνησος στα νεότερα 
χρόνια έχει διανύσει µια ιστορική τροχιά ιδιαίτερη από αυτήν του υπόλοιπου ελ-
ληνισµού. Η Ιταλοκρατία αποτελεί  µια περίοδο του ιστορικού της βίου, µε  ποικί-
λες προεκτάσεις στο παρόν της ∆ωδεκανήσου, που δεν έχει τύχει επαρκούς προ-
σοχής. Αυτό έδωσε το έναυσµα σε µια οµάδα εκπαιδευτικών και µαθητών να συµ-
µετάσχουν στον παραπάνω διαγωνισµό µε άξονα την Ιταλοκρατία. Παράλληλα, η 
συµµετοχή στο διαγωνισµό αντιµετωπίστηκε ως πρόκληση για τα εκπαιδευτικά 
δεδοµένα, διότι µαζί µε τον ιστορικό γραµµατισµό θα προωθούσε και την καλλιέρ-
γεια του κριτικού γραµµατισµού στα νέα µέσα, πράγµα που αποτελεί θεµελιώδους 
σηµασίας δεξιότητα στη σύγχρονη εποχή. 

Έτσι δηµιουργήθηκε το ντοκιµαντέρ «Ιταλοκρατία...καλά, εσύ ξέχασες νω-
ρίς», από τα παιδιά του Γυµνασίου Έµπωνα υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτι-
κών- φιλολόγων Μουλά Ε. και Παντελιού Κ., το οποίο  µέσα από την πραγµάτευ-
ση πτυχών της ζωής στην υπό εξέταση περίοδο, αγγίζει εξίσου καίρια, σύγχρονα 
κοινωνικά προβλήµατα. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Ευαγγελία Μουλά είναι απόφοιτος του Ιστορικού - Αρχαιολογικού της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κάτοχος  µεταπτυχιακού δι-
πλώµατος στο  Παιδικό βιβλίο και παιδαγωγικό υλικό και ∆ιδακτορικού µε θέ-
µα: «Ο τραγικός µύθος της αρχαιότητας για την παιδική ηλικία». Έχει 15 χρό-
νια συνολική προϋπηρεσία στη δηµόσια εκπαίδευση. Έχει δηµοσιεύσει µελέτες 
σε πολλά ελληνικά περιοδικά (Φιλολογική, ∆ιαδροµές, Φιλόλογος, Σύγκριση, 
Ήριννα, Άνευ, Εκπαίδευση Θέατρο) και σε έγκυρα ηλεκτρονικά περιοδικά (Di-
apolitismos, Keimena), καθώς και σε συλλογικούς τόµους :  

- Πορτρέτα εφηβείας χθες και σήµερα, σε Τ. Τσιλιµένη (επ.), Σύγχρονα 

κοινωνικά θέµατα στην ελληνική παιδική και νεανική λογοτεχνία, Εκδόσεις Ερ-
γαστηρίου Λόγου και Πολιτισµού Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Βόλος 2009.  

- Censorship in the Greek tragedy’s adaptations for Children, Forbidden 
Fruit Conference, in Sarah McNicol (editor), 2008, The Censorship of Literature and 

Information for Young People , Brownwalker press 
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- The shaping of female consciousness in Bildungsromane from con-
tempo-rary Greece, Third International Congress on Consciousness in Arts, 
theatre, and literature, 16-18/05/09, Lincoln, UK. (υπό δηµοσίευση σε συλλο-
γικό τόµο) 

- Comics in Education: Reinforcing visual literacy, advocating intercul-tural 
discourse, 14-16-07-09,3d International Conference on Visual Literacies, Mans-
field College, Oxford (υπό δηµοσίευση σε e-book µε τίτλο Probing the Boundaries 
)  

- Literature in the service of language learning and self- expression, 2nd 
Online Language Conference, (IOLC- e-book). 

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Αρχαία τραγωδία και παιδί. Όροι προς-ληψης 
και διαµόρφωσης εθνικής συνείδησης στη µεταπολεµική Ελλάδα» (Εκ-δόσεις Κρι-
τική) και συν-συγγραφέας µε τη Χαρά Κοσεγιάν του βιβλίου «Η α-ξιοποίηση των 
κόµικς στην εκπαίδευση» (εκδόσεις Κριτική)  

Έχει συµµετάσχει σε Πανελλήνια και διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 
 
Μπερτζουάνης Κωνσταντίνος, αρχιτέκτονας 

 

Χερσαίο και θαλάσσιο απόθεµα Χερσαίο και θαλάσσιο απόθεµα Χερσαίο και θαλάσσιο απόθεµα Χερσαίο και θαλάσσιο απόθεµα ---- Προσέγγιση αξιοποίησης στους «θ Προσέγγιση αξιοποίησης στους «θ Προσέγγιση αξιοποίησης στους «θ Προσέγγιση αξιοποίησης στους «θη-η-η-η-
σαυρούς» της ∆ωδεκανήσουσαυρούς» της ∆ωδεκανήσουσαυρούς» της ∆ωδεκανήσουσαυρούς» της ∆ωδεκανήσου---- Ευκαιρίες περιβαλλοντικής και πολιτιστικής  Ευκαιρίες περιβαλλοντικής και πολιτιστικής  Ευκαιρίες περιβαλλοντικής και πολιτιστικής  Ευκαιρίες περιβαλλοντικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης καανάπτυξης καανάπτυξης καανάπτυξης και επενδύσεων.ι επενδύσεων.ι επενδύσεων.ι επενδύσεων.    

    

Περίληψη 
Η Ανάπτυξη µια καλή προοπτική, στις δύσκολες συγκυρίες που περνάει η 

Ελλάδα. Ανάπτυξη δεν είναι µόνο η δόµηση (νέα κτίρια – νέα ξενοδοχεία) είναι και η 
διερεύνηση περιβαλλοντικών δράσεων – ενεργειών καθώς και η µεγιστοποίηση των 
αξιακών πολιτιστικών στόχων µέσω της ανάδειξης και της ακτινοβολίας τους. Στην 
Ελλάδα αλλά και ειδικότερα στα ∆ωδεκάνησα µέσα από τα 27 νησιά µεγάλα ή µικρά 
και τις ακατοίκητες ακρονησίδες το περιβάλλον και ο πολιτισµός είναι δυναµικοί πυ-
λώνες αξιοποίησης του ανενεργού αποθέµατος αλλά και η συµπλήρωση του υφιστά-
µενου που ήδη έχει αξιοποιηθεί. Το χερσαίο απόθεµα (ανενεργά λατοµεία / ορυχεία, τα 
γεωλογικά φαινόµενα, τα εσωτερικά ύδατα, οι ερηµοποιηµένες και εγκαταλελειµµένες 
περιοχές κ.ά.) είναι δυνητικοί πόροι που µε την κατάλληλη αποκατάσταση και την λει-
τουργία φιλοπεριβαλλοντικών και πολιτισµικών δράσεων παρέχει διεύρυνση στην οι-
κονοµία και παράγει προστιθέµενη αξία. Επίσης το υδάτινο απόθεµα (παράκτια – πα-
ράλια ζώνη, θαλάσσια υποθαλάσσια ενότητα και οι βραχονησίδες) δηµιουργεί εν δυ-
νάµει συνθήκες µέσω αξιοποίησης «δηµιουργώντας» τις προϋποθέσεις ανάπτυξης πα-
ράλληλα και των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στις υφιστάµενες δοµές συνθέτο-
ντας νέους ελκυστικούς πόρους. 

Η δωδεκανησιακή ενότητα µε την διαχρονική παρουσία της και το ανέντακτο 
περιβαλλοντικό απόθεµα δηµιουργεί δυναµικές συνύπαρξης και βάσεις νέων παραγω-
γικών µοντέλων συµβάλλοντας, µέσω του περιβάλλοντος και του πολιτισµού σε δεκά-
δες νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και επενδύσεων. ∆εν χρειάζεται να διερευνούµε νέες 
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προτάσεις πάνω σε παλιά µοντέλα. Απαιτείται µια διαφορετική προσέγγιση καταγρά-
φοντας και προτείνοντας την καινοτοµική αξιοποίηση όλων αυτών που βρίσκονται 
«δίπλα µας». Αυτούς τους «θησαυρούς», θα πρέπει να αναζητήσουµε, να καταγρά-
ψουµε και να διαµορφώσουµε βιώσιµες δράσεις δηµιουργίας επενδυτικού τοπίου για 
την προσέλκυση χρηµατοδοτών ή και µε χρήση «χρηµατοδοτικών εργαλείων» την υ-
λοποίηση από τους Ο.Τ.Α.  

Το ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΕΣ προσεγγίζει το συγκεκριµένο απόθεµα µε στόχο την Αποκα-
τάσταση του Ευρωπαϊκού Τοπίου, (περιβαλλοντικό αποτύπωµα), την αποφυγή ερηµο-
ποίησης (µε νέες χρήσεις – πρωτογενή τοµέα) και την συµπλήρωση του αξιακού πολι-
τισµικού αποθέµατος (νέες αναδείξεις – αρχαιολογικά πάρκα κλπ.). 

Η ανάλυση αξιοποίησης του αποθέµατος είναι µεγάλη, αλλά είναι σίγουρο ότι 
µέσω αυτής δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες υποστήριξης των υφιστάµενων δοµών που 
προστατεύουν αποτελεσµατικά το περιβάλλον και προάγουν τον πολιτισµό. Η πρακτι-
κή της «υπερπροστασίας» αλλά συγχρόνως και του παραµερισµού, µόνο νέα προβλή-
µατα µπορεί να προκαλέσει στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Αρκετά χρόνια πίσω, έ-
χουν γίνει παρόµοιες προσπάθειες που δυστυχώς έµειναν στάσιµες γιατί δεν υπήρχε το 
Όραµα, αλλά και η πολυνοµία µε τις συναρµοδιότητες ήταν «εµπόδιο» να φανεί η δυ-
ναµική προσπάθεια για µια διαφορετική ανάπτυξη και µια διαφορετική επενδυτική 
προσέγγιση.  

Τα τελευταία χρόνια όλοι αναζητούν την οικονοµική ανάταξη προδιαγράφοντας 
µοντέλα µε παλιές πρακτικές. Γύρω µας όµως υπάρχουν οι «θησαυροί» οι ανεξάντλη-
τες και αναξιοποίητες περιπτώσεις που µπορούν να δηµιουργήσουν νέες κατευθύνσεις 
και να παράξουν διεύρυνση της οικονοµίας αλλά και να δηµιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας. Τα παραδείγµατα της Χάλκης ΄83, της Ρόδου (µεσαιωνική τάφρος) της µι-
κρής Τήλου του Καστελόριζου, είναι πειστικά δείγµατα διαφοροποίησης και προσέγ-
γισης ενός άλλου παραγωγικού µοντέλου. ∆υστυχώς οι προσπάθειες σταµατούν πάντα 
όταν δεν υπάρχει οικονοµική υποστήριξη στη συνέχιση λειτουργίας τους. Σε άλλα νη-
σιά δυστυχώς στην προσπάθεια προστασίας ή της «πρόληψης καταστροφής» επελέγη-
σαν άλλες µέθοδοι που µπλοκάρησαν κάθε ανάπτυξη. Σε πολλές περιπτώσεις τα όποια 
συµφέροντα και κοντόφθαλµες πρακτικές στάθηκαν τροχοπέδη στην διαφορετική α-
νάπτυξη και όµως… δεν αρκεί η ανάπτυξη του «κτίζειν» εγκλωβίζοντας άλλες δυνα-
µικές ικανές να δηµιουργήσουν το νέο αξιοποιήσιµο απόθεµα. 

Ως βασικά κριτήρια της νέας αυτής προσπάθειας µε µια νέα σύγχρονη λογική, εί-
ναι η επιδίωξη µέσω της προστασίας των αγαθών µας, η ισόρροπη και χωρίς συγκρού-
σεις (µε άλλες υφιστάµενες λειτουργίες), αναπτυξιακή και επενδυτική τακτική. Η επι-
µονή των απαγορεύσεων και πολλές φορές των ατυχών επιλογών του θεσµικού πλαι-
σίου «οδηγούν» την χώρα στην στασιµότητα. Τα παραδείγµατα (διεθνώς) είναι πολλά, 
φυσικά διαφέρει η κουλτούρα του κάθε λαού αλλά αυτό µπορεί να ξεπεραστεί µε την 
προσαρµογή στη δικιά µας ιστορία-κουλτούρα. 

Ο σηµαντικότερος παράγοντας στην λήψη αποφάσεων και επιλογών, είναι το αν-
θρωπογενές περιβάλλον σε συνδυασµό µε λύσεις σε τεχνικά θέµατα για τα οποία αρ-
µόδιοι είναι οι τεχνοκράτες και όχι οι οικονο-κράτες. 

Το ανθρωπογενές στοιχείο (ΟΤΑ-Τοπικές κοινωνίες κ.ά.) καλείται να συµµετά-
σχει στο «στήσιµο» κάθε ιδέας και να εκφράσει τις απόψεις και θέσεις µέσα από την 
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συναντίληψη και την πολυσυµµετοχικότητα. Η συγκεκριµένη διαδικασία διαβούλευ-
σης δεν γίνεται εκ των υστέρων, γίνεται µε την γέννηση µιας αναπτυξιακής ή επενδυ-
τικής πρότασης που είναι µια συνθετική διαδικασία ενός ΟΡΑΜΑΤΟΣ. 

Πολλοί ∆ήµαρχοι, πολλοί φορείς είχαν ΟΡΑΜΑ και σε συνεργασία µε αξιόλο-
γους επιστήµονες, καθηγητές ΑΕΙ, αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους κ.ά., διερεύνησαν 
στοιχεία του αποθέµατος. ∆υστυχώς όµως η αγκύλωση και γραφειοκρατία «εµπόδισαν 
κάθε προσπάθεια και σπουδαίο υλικό έµεινε σε συρτάρια άσχετα αν είχαν δαπανηθεί 
χρήµατα…» Αυτή η µιζέρια πρέπει να ξεπεραστεί, σήµερα είναι µια ευκαιρία, να αντι-
ταχθούµε σε κάθε παρόµοια εσωστρέφεια, να επικαιροποιηθούν παλιές αξιόλογες προ-
τάσεις µε κάθε νέα αναπτυξιακή ή επενδυτική αξιοποίηση. Κατ’ αρχήν µπορεί να α-
ξιοποιηθεί το απόθεµα µε επενδύσεις (όχι χαρίζοντας τη γη) αλλά παραχωρώντας την 
για µια ισόρροπη και  βιώσιµη ανάπτυξη στο «κοινωνικό γίγνεσθαι» δηµιουργώντας 
κερδοφόρες δράσεις. 

Σε µια εποχή που οι πάντες πασχίζουν για ένα διαφορετικό αύριο ανάπτυξης και 
επένδυσης και αναζητούνται τα διέξοδα, η ανάδειξη του αναξιοποίητου αποθέµατος 
είναι µια ξεκάθαρη διαδικασία που πρέπει να συνδυαστεί µε καλές πρακτικές σχεδια-
σµού και υλοποίησης (αρχή-αξιολόγηση-ολοκλήρωση). Τα νησιά και οι τόποι µας εί-
ναι παραγωγικά εργαστήρια που µε τις κατάλληλες διαδικασίες µπορούν να «φτιά-
ξουν» µια άλλη Ελλάδα. Για να γίνουν πραγµατικότητα πολλά από αυτά απαιτείται µια 
καταγραφή και επιλογή µορφών αξιοποίησης σε κάθε νησί που ενδιαφέρεται για πα-
ρόµοιες πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να δηµιουργηθούν γέφυρες περιβαλλοντικών και 
πολιτιστικών ευκαιριών ανάπτυξης µέσα από την συναντίληψη και τις ανοικτές διαδι-
κασίες. Το ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΕΣ «πιστεύει» ότι µέσα από τα ΟΡΑΜΑΤΑ στήνεται το πα-
ραγωγικό αύριο υποστηρικτικό σε κάθε περιβαλλοντική, πολιτισµική ανάδειξη των 
«θησαυρών» µας που µπορούν να παράξουν προστιθέµενη αξία. Η εξωστρέφεια θα 
πρέπει να ξεπεράσει το Σήµερα για ένα διαφορετικό Αύριο στα σµαράγδια του Αρχι-
πέλαγους, στο Ν.Α. άκρο της Ε27, στα ∆ωδεκάνησα. 

 

Βιογραφικό 

Αρχιτέκτονας µε σπουδές σε Ιταλία και Ελλάδα (1975). Συντονιστής του ∆ι-
κτύου ΚΑΕΣ (Καινοτόµος Αναπτυξιακός Ενεργειακός Σχεδιασµός). Έχει συνερ-
γαστεί µε τεχνικές και αναπτυξιακές εταιρείες. Υπήρξε διευθυντικό στέλεχος του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου ∆ελφών (1976) και δηµοτικών επιχειρήσεων (1981-1990). 
Το πεδίο δραστηριοτήτων του ήταν η συµµετοχή του σε οµάδες Αναπτυξιακών 
Πρωτοβουλιών και ∆ιαχείρισης υλοποίησης έργων για λογαριασµό φορέων και 
επενδυτών (1990-2000) στην Χάλκη - Τήλο - Ν. Πελοπόννησο – Πήλιο - Ήπειρο 
κλπ. Από το 2000 και µέχρι σήµερα ασχολείται µε την καταγραφή για βιώσιµες 
και αναπτυξιακές προτάσεις µε οµάδα ερευνητών – καθηγητών ΑΕΙ – ειδικών επι-
στηµόνων κλπ για λογαριασµό ∆ήµων, οργανισµών και επενδυτών. Ένα από τα 
σηµαντικότερα ερευνητικά µελετητικά αντικείµενα του είναι η αποκατάσταση των 
ανενεργών λατοµείων / ορυχείων µε νέες βιώσιµες χρήσεις σε όλη την Ελλάδα µε 
κυριότερο δείγµα ένα από τα µεγαλύτερα λατοµεία της Αττικής (2011) για την δη-
µιουργία θεµατικού καινοτόµου πάρκου. Επίσης την ίδια περίοδο σε συνεργασία 
µε ειδικούς επιστήµονες µελέτησε, κατέγραψε και πρότεινε την αξιοποίηση του 



ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ          ΙΗ΄ Πολιτιστ. Συµπόσιο, Ρόδος 4-7 Ιουλίου 2013     

 

 

59

ερηµοποιηµένου παράκτιου µετώπου της ∆υτικής Αττικής µε περιβαλλοντικές και 
πολιτισµικές προτάσεις, προκειµένου να δηµιουργηθεί ελκυστικό επενδυτικό τοπί-
ο. Παράλληλα δηµοσιεύει άρθρα στον τύπο και συµµετέχει σε ειδικές θεµατικές 
συναντήσεις στα ΜΜΕ. Τέλος µετά από τις εµπειρίες και την Βάση ∆εδοµένων 
του ∆ικτύου διαχέει την γνώση σε φοιτητές, µεταπτυχιακούς και γενικά σε κάθε 
ενδιαφερόµενο για την έρευνα σε θέµατα αξιοποίησης.  

 
Νικολακοπούλου Ειρήνη, αρχαιολόγος,  

Συνεισηγήτριες: Σέρογλου Φανή, αρχαιολόγος 
                           Παλαµιδά Χαρίκλεια, αρχαιολόγος 

    

Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών: Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών: Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών: Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών: 
Παρελθόν και ΜέλλονΠαρελθόν και ΜέλλονΠαρελθόν και ΜέλλονΠαρελθόν και Μέλλον    

 

Περίληψη 

Με αφορµή τη συµπλήρωση εκατό χρόνων από την καθιέρωση του όρου «∆ω-
δεκάνησος» για τη γεωγραφική ενότητα των νησιών του νοτιοανατολικού Αιγαίου, η 
παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία και τη λειτουρ-
γία της Βιβλιοθήκης του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών (ΑΙΑΣ) 
από την ίδρυσή της την περίοδο της Ιταλοκρατίας έως και σήµερα.   

Κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας, το Ίδρυµα FERT λειτουργεί ως φορέας 
της πολιτιστικής δραστηριότητας στα ∆ωδεκάνησα, η οποία επικεντρώνεται σε ανα-
σκαφές και αναστηλώσεις µνηµείων, αλλά και στη µελέτη του πολιτισµού της Ρόδου 
και τις σχέσεις µε τα άλλα νησιά του Αιγαίου και την ευρύτερη περιοχή. Ορόσηµο 
αποτέλεσε η ίδρυση της Βιβλιοθήκης το 1927 στη βόρεια πλευρά του Καταλύµατος 
της Γλώσσας της Ωβέρνης, που θεωρείται πως στέγαζε το πρώτο νοσοκοµείο των 
Ιπποτών. Στη Βιβλιοθήκη συγκεντρώθηκε σηµαντικός αριθµός συγγραµµάτων σχε-
τικών µε τη µελέτη κυρίως της αρχαιότητας και της Ιπποτοκρατίας. Μετά την ενσω-
µάτωση της ∆ωδεκανήσου, το πολύπλευρο έργο της προστασίας και της ανάδειξης 
των µνηµείων πέρασε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, ενώ η λειτουργία της Βιβλιο-
θήκης και η ερευνητική δραστηριότητα αποτέλεσαν τους κύριους τοµείς δράσης του 
Αρχαιολογικού και Ιστορικού Ιδρύµατος Ρόδου, το οποίο το 2003 µετονοµάστηκε σε 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών. Ο εµπλουτισµός της συλλογής της 
Βιβλιοθήκης µε συγγράµµατα κυρίως ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
συνεχίζεται αδιάλειπτα έως και σήµερα.  

Με στόχο την πληρέστερη τεκµηρίωση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στους µελετητές αλλά και στο ευρύτερο ενδιαφερόµενο κοινό, το ΑΙΑΣ ξεκίνησε 
πρόγραµµα ψηφιοποίησης του έντυπου και άλλου αρχειακού υλικού. Ήδη πραγµα-
τοποιήθηκε η συντήρηση και ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού  στο πλαίσιο του επι-
χειρησιακού προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», ενώ στο άµεσο µέλλον 
προγραµµατίζεται η δηµιουργία ιστοσελίδας και η ψηφιοποίηση µεγάλου µέρους του 
υλικού, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της βιβλιοθήκης µε το παγκόσµιο δίκτυο 
βιβλιοθηκών. Με τον τρόπο αυτό ευελπιστούµε ότι η βιβλιοθήκη θα γίνει ευρύτερα 
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γνωστή και θα αποκτήσει έναν πιο «εξωστρεφή» χαρακτήρα, συµβάλλοντας έτσι 
στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολιτιστική κληρονοµιά. 
 

Βιογραφικό σηµείωµα) 

Η Ειρήνη Νικολακοπούλου είναι αρχαιολόγος του Αρχαιολογικού Ινστι-
τούτου Αιγαιακών Σπουδών του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, διδά-
κτωρ του Παν/µίου του Bristol του Ηνωµένου Βασιλείου. Η επιστηµονική της έ-
ρευνα εξειδικεύεται στη µελέτη των νησιωτικών πολιτισµών του προϊ-στορικού 
Αιγαίου. Από το 1999 είναι επιστηµονική συνεργάτης της ανασκαφής Ακρωτηρίου 
Θήρας και υπεύθυνη του εργαστηρίου κεραµικής. Εκπονεί τη µε-λέτη και δηµοσί-
ευση συνόλων κεραµικής της Μέσης και Ύστερης Εποχής του Χαλκού από το 
Ακρωτήρι Θήρας και έχει δηµοσιεύσει σειρά επιστηµονικών άρθρων σε αρχαιολο-
γικές περιοδικές εκδόσεις και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Είναι υπεύθυνη του 
προγράµµατος µελέτης και δηµοσίευσης συνόλων ελληνιστικής κεραµικής από τη 
Ρόδο του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών.  

 

Ντέλλας Γιώργος, δρ. αρχιτέκτων 
 

Η εκπαίδευση της Ρόδου κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας και Η εκπαίδευση της Ρόδου κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας και Η εκπαίδευση της Ρόδου κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας και Η εκπαίδευση της Ρόδου κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας και 
κατά την Ιταλοκρατία µέσα από τους κώδικες των λογαριασµών των ενοριακών κατά την Ιταλοκρατία µέσα από τους κώδικες των λογαριασµών των ενοριακών κατά την Ιταλοκρατία µέσα από τους κώδικες των λογαριασµών των ενοριακών κατά την Ιταλοκρατία µέσα από τους κώδικες των λογαριασµών των ενοριακών 
ναών.ναών.ναών.ναών.    

 

Περίληψη. 

Ο ρόλος της εκκλησίας στη ζωή της ελληνορθόδοξης κοινότητας ήταν θεµε-
λιώδης κατά την Τουρκοκρατία και την Ιταλοκρατία. Η µητρόπολη της Ρόδου υπήρ-
ξε σ’ όλη αυτή την περίοδο κέντρο, όχι µόνο της θρησκευτικής και εκκλησιαστικής, 
αλλά και της πολιτικής, κοινωνικής κι εκπαιδευτικής ζωής του νησιού. Μόνο από το 
1757γίνεται γνωστή η λειτουργία σχολείων στη Ρόδο και τη Σύµη. Το 1759 ο ∆ηµή-
τριος Φιλιππάκης δίδασκε στη Λίνδο.  

Η κοινωνία έγκαιρα αντελήφθη τα τεράστια προβλήµατα που µπορούσε να προκα-
λέσει ο αναλφαβητισµός στα ∆ωδεκάνησα και πρώτο µέληµά της ήταν η οργάνωση της 
εκπαίδευσης. Οι ελευθερίες ωστόσο, που επέφεραν οι µεταρρυθµίσεις της οθωµανικής 
διοίκησης κατά τον 19ο αιώνα ώθησαν ακόµη περισσότερο και επέτρεψαν την οργάνωση 
της εκπαίδευσης σε τέτοιο βαθµό, ώστε σε πολλές περιπτώσεις να είναι ζηλευτή. Η ενί-
σχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης την ίδια περίοδο συνέβαλλε επίσης στην 
αναβάθµισή της και τη λήψη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους πολίτες και τους εκ-
προσώπους του, µε τη δηµιουργία των Εφορειών των Σχολών, αλλά µε την παράλληλη 
πάντα οικονοµική ενίσχυση των οικονοµικά ισχυρότερων ενοριακών επιτροπών της εκ-
κλησίας. Κατά την περίοδο του 18ου έως και τα µέσα του 20ου αιώνα οι ενοριακές εκκλη-
σίες, ιδιαίτερα στο νησί της Ρόδου, είχαν µεγάλη κτηµατική περιουσία, προερχόµενη από 
δωρεές και προσφορές των χριστιανών, την οποία, όσο καλύτερα αξιοποιούσαν οι Επι-
τροπές τους, τόσο µεγαλύτερα εισοδήµατα απέφερε, που ενισχύονταν από τη βιοτεχνική 
εκµετάλλευση των αγροτικών προϊόντων µε ελαιοτριβεία, µύλους και εργαστήρια παρα-
σκευής ρακής. Κύριο µέληµα αποτελούσε η πληρωµή των δασκάλων, που κυρίως χρη-
µατοδοτούσαν οι ενοριακές επιτροπές, ενώ για την οικοδόµηση των σχολείων η εξεύρε-
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ση πόρων ήταν το σηµαντικότερο πρόβληµα. Οι ενοριακές επιτροπές και οι εφορείες των 
σχολών συχνά οδηγήθηκαν σε εράνους, σε πωλήσεις ακινήτων, σε σύναψη δανείων και 
σε έκδοση οµολόγων, εκτός από τη διάθεση µεγάλου µέρους των εσόδων και δωρεών. Οι 
σύλλογοι των οµογενών επίσης συνεισέφεραν πολλές φορές για την κατασκευή σχολεί-
ων.  

Η µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και των αρχειακών πηγών και ειδικά όσων 
κωδίκων των λογαριασµών των ναών βρέθηκαν στο νησί της Ρόδου, βοήθησε στην ά-
ντληση πληροφοριών σχετικών µε την εκπαίδευση στη Ρόδο από το 1858 µέχρι το τέλος 
της Ιταλοκρατίας, που αποτελεί τη βάση για την έρευνα αυτή.  

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο Γιώργος Ντέλλας είναι διπλωµατούχος αρχιτέκτων Ε.Μ.Π. (1980). Το 
1980-81 απέκτησε εξειδίκευση στην αποκατάσταση ιστορικών µνηµείων και 
συνόλων στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Bruges του Βελγίου. Το 1985 απέ-
κτησε το µεταπτυχιακό δίπλωµα στη «Γεωγραφία της ∆ιευθέτησης» από το 
Πανεπιστήµιο της Σορβόννης (Paris IV) – Ινστιτούτο Γεωγραφίας. Η διπλω-
µατική του εργασία είχε τίτλο: «Συµβολή στη µελέτη των υστεροβυζαντινών 
πόλεων της Πελοποννήσου. Το παράδειγµα του Μυστρά». 

Την περίοδο 1985-1994 ήταν µέλος του «Γραφείου Μεσαιωνικής Πόλης της 
Ρόδου» ως αρχιτέκτων της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ρόδου του 
ΥΠΠΟ, µε αντικείµενο την εκπόνηση αρχιτεκτονικών – αναστηλωτικών µελετών, 
την οργάνωση της πολεοδοµικής απογραφής και µελέτης ολοκληρωµένης αποκα-
τάστασης της µεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και την επίβλεψη έργων µε αυτεπι-
στασία. Από το 1994 είναι υπεύθυνος του «Προγράµµατος Αποκατάστασης των 
Βυζαντινών Εκκλησιών της Πόλης της Ρόδου», που υλοποιείται στα πλαίσια των 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του Β΄ ΚΠΣ και από την 4η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων Ρόδου και από το 1998 υπεύθυνος των έργων  στα µεσαιωνικά µνη-
µεία της Ρόδου.  

Από το 1999 είναι συντονιστής του Τεχνικού Γραφείου του έργου «Μνη-
µεία Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου» του Τ∆ΠΕΑΕ του υπουργείου Πολιτι-
σµού. Είχε συµµετοχή σε σεµινάρια-συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
και έγραψε άρθρα σχετικά µε την αποκατάσταση µνηµείων και µνηµειακών 
συνόλων και την ιστορική εξέλιξη οικιστικών συνόλων και εκκλησιαστικών 
µνηµείων. 

 
Ορφανού Λουκία,  φιλόλογος, διευθύντρια στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου  

Συνεισηγήτρια: Μαυριδή Μέλπα, φιλόλογος, καθηγήτρια στο 7ο Γυµνάσιο 
Ρόδου.       
 

Η υλοποίηση ενός σχεδίου ερευνητικής εργασίας / Η υλοποίηση ενός σχεδίου ερευνητικής εργασίας / Η υλοποίηση ενός σχεδίου ερευνητικής εργασίας / Η υλοποίηση ενός σχεδίου ερευνητικής εργασίας / projectprojectprojectproject τοπικής ιστ τοπικής ιστ τοπικής ιστ τοπικής ιστο-ο-ο-ο-
ρίας στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Μρίας στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Μρίας στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Μρίας στο 7ο Γυµνάσιο Ρόδου σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνείζονος Ελληνείζονος Ελληνείζονος Ελληνι-ι-ι-ι-
σµού και το Τµήµα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ωδσµού και το Τµήµα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ωδσµού και το Τµήµα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ωδσµού και το Τµήµα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ωδε-ε-ε-ε-
κανήσου. κανήσου. κανήσου. κανήσου.     
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Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Λουκία Ορφανού είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Βυζαντινών και Νεοελ-
ληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  Εργάζε-
ται ως καθηγήτρια φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση και είναι διευθύντρια του 7ου 
Γυµνασίου Ρόδου. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακών διπλωµάτων στους τοµείς «Ιστο-
ρίας και Πολιτισµού του Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Κόσµου» του Πανεπι-
στηµίου Παρίσι Ι Πάνθεον Σορβόννη και του  «Παιδικού βιβλίου  και παιδαγωγι-
κού υλικού»  του Τµήµατος  Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και  Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Έχει παρακολουθήσει προγράµµατα επι-
µόρφωσης που αφορούν στις Μαθησιακές ∆υσκολίες και στην παιδαγωγική αξιο-
ποίηση των ΤΠΕ. 

 
Παλαµιδά Χαρίκλεια, αρχαιολόγος 

Συνεισηγήτριες: Σέρογλου Φανή, αρχαιολόγος 
                                   Νικολακοπούλου Ειρήνη, αρχαιολόγος,  

    

Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών: Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών: Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών: Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών: 
Παρελθόν και ΜέλλονΠαρελθόν και ΜέλλονΠαρελθόν και ΜέλλονΠαρελθόν και Μέλλον    

    

Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Χαρίκλεια Παλαµιδά γεννήθηκε το 1974. Το 1997 έλαβε πτυχίο στην Αρ-
χαιολογία στο Τµήµα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Έλαβε µέρος σε ανασκαφικές έρευνες 
και στην ταξινόµηση και καταγραφή των κινητών ευρηµάτων. 

Εργάζεται ως αρχαιολόγος στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αγαιακών Σπουδών 
(Ρόδος) στα πλαίσια του προγράµµατος «Ροδιακοί αµφορείς».  

 
Παναή Ευαγγελία, καθηγήτρια ιταλικής φιλολογίας 

 

Άντληση νερού και άρδευση στην προβιοµηχανική ΡΆντληση νερού και άρδευση στην προβιοµηχανική ΡΆντληση νερού και άρδευση στην προβιοµηχανική ΡΆντληση νερού και άρδευση στην προβιοµηχανική Ρόδο.όδο.όδο.όδο.    
 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Ευαγγελία Παναή γεννήθηκε στις 25.3.1962 στο Παραδείσι Ρόδου. Σπού-
δασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήµιο της Παβίας στην Ιταλία, απ’ όπου α-
πεφοίτησε µε την πτυχιακή εργασία «Η κυκλοφορία των νοµισµάτων της Ρόδου 
στην ελληνιστική περίοδο». 

Επί σειρά ετών δίδαξε την ιταλική γλώσσα στα φροντιστήριά της. 
Είναι δηµοτική σύµβουλος και µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 

Ρόδου. Ως ενεργός πολίτης συµµετέχει πάντα στα τοπικά δρώµενα. Έτσι, υπηρέτησε 
ως πρόεδρος και µέλος ∆ιοικητικών Συµβουλίων σε πολλούς Συλλό-γους (Γονέων και 
Κηδεµόνων, Πολιτιστικό, Γυναικών, Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων κλπ.), ενώ είναι µέ-
λος της Επιτροπής Αγώνα των Πολιτών για τη ∆ΕΗ.  

Από την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήµιο µέχρι και σήµερα, παράλληλα µε 
τις επαγγελµατικές της δραστηριότητες, ασχολείται συστηµατικά µε τη µελέτη, έρευνα 
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και καταγραφή κάθε πτυχής της ιστορίας και της λαογραφίας της Ρόδου και ειδικότερα 
της ιδιαίτερης πατρίδας της, του Παραδεισίου. Το αποτέλεσµα αυτής της ενασχόλησης 
είναι η δηµιουργία ενός πλούσιου αρχείου µε πρωτογενές υλικό: µαγνητοφωνηµένες 
συνεντεύξεις, σηµειώσεις, παλαιές φωτογραφίες, παλαιά αντικείµενα κλπ. Μικρό µέ-
ρος των µελετών της έχει παρουσιάσει σε διάφορες τηλεοπτικές εκποµπές. Συµµετείχε 
στα τέσσερα προηγούµενα Συµπόσια της Σ.Γ.Τ.∆. µε εργασίες της. 

 

Πανταζής Ευαγγέλος, δρ ιστορίας, δικηγόρος 
 

Καλόγεροι και ∆άσκαλοι στα βράχια του Αιγαίου.Καλόγεροι και ∆άσκαλοι στα βράχια του Αιγαίου.Καλόγεροι και ∆άσκαλοι στα βράχια του Αιγαίου.Καλόγεροι και ∆άσκαλοι στα βράχια του Αιγαίου.    
----    Πώς προέκυψε το όνοµα των βραχονησίδων «Καλόγηρος»;Πώς προέκυψε το όνοµα των βραχονησίδων «Καλόγηρος»;Πώς προέκυψε το όνοµα των βραχονησίδων «Καλόγηρος»;Πώς προέκυψε το όνοµα των βραχονησίδων «Καλόγηρος»;    

 

Περίληψη 

Πρότυπο όλων των «Καλογήρων» βράχων του Αιγαίου ήταν ο µεταξύ Χίου 
και Άνδρου βράχος, του οποίου το όνοµα πιθανολογώ πως προέρχεται από παραλ-
λαγή και παρετυµολόγηση του οµηρικού του ονόµατος (ουσιαστικοποιηµένου επι-
θέτου) «Γυραία» /«Γυρός». Όσο για τους καλόγερους που τάχα κατοικούσαν κά-
ποτε τις οµώνυµές τους βραχονησίδες, αυτοί ήταν τόσο πραγµατικοί όσοι και οι 
σοφοί δάσκαλοι που δίδασκαν στα ∆ασκαλιά του Αιγαίου –τερατο-γεννήµατα των 
παρετυµολογήσεων και της γόνιµης αφηγηµατικής φαντασίας των ναυτικών. 
 

Βιογραφικό σηµείωµα 
Ο Ευάγγελος Πανταζής γεννήθηκε το 1947 στο Μονολίθι  Ιωαννίνων. Σπού-δασε 

νοµικά στο Παν/µιο Αθηνών. Το 1997 αναγορεύτηκε διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου 
Παν/µίου (η διδακτορική διατριβή του µε θέµα «Ο Προσανατολισµός των αρχαίων 
Ελλήνων» βαθµολογήθηκε µε Άριστα). Για 3 χρόνια (2002-2005) δίδαξε Ιστορία των 
Γεωγραφικών Ιδεών στο Παν/µιο του Αιγαίου. Έχει δώσει διαλέξεις σε διάφορα πανε-
πιστηµιακά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και έχει συµµετάσχει ως εισηγητής σε 
διεθνή συνέδρια. Άρθρα του έχουν δηµοσιευτεί σε φιλολογικά, ιστορικά, αρχαιολο-
γικά κ.ά. περιοδικά (Αρχαιολογία, Corpus, Γράµµατα και Τέ-χνες, ∆ιαβάζω, Ιστορι-

κά θέµατα, Φιλολογική, Νέα Παιδεία κλπ.) και εφηµερίδες (Αυγή, Καθηµερινή 
κ.ά.).  Τα µέχρι τώρα δηµοσιευµένα βιβλία του είναι: 

«Χάρτες και Ιδεολογίες» εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1989. «Οµηρική Γεωγραφία και 

Οµηρική εποχή, τ. Ι. Ο εξοµηρισµός της αρχαίας Ελλάδας και το πρόβληµα των Μυ-

κηνών», εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1996. «Η οµηρική Ζάκυνθος, οι “ιερές” Εχίνες 

και το µυστήριο του χαµένου ∆ουλιχίου», εκδ. Πρίπλους, Αθήνα 2002, «Όµηρος και 

Τροία: Ερµηνεύοντας τα νέα ευρήµατα», εκδ. ΚΑΡ∆ΑΜΙΤΣΑ, Αθήνα 2006, «Βα-

σιλείς από τη θάλασσα;» Αθήνα 2009. 
 

Παντελιού Κατερίνα, φιλόλογος 
Συνεισηγήτρια: Μουλά Ευαγγελία, φιλόλογος 
 

Ντοκιµαντέρ «Ιταλοκρατία: καλά... εσύ ξέχασες νωρίς».  Μαθητικοί Ντοκιµαντέρ «Ιταλοκρατία: καλά... εσύ ξέχασες νωρίς».  Μαθητικοί Ντοκιµαντέρ «Ιταλοκρατία: καλά... εσύ ξέχασες νωρίς».  Μαθητικοί Ντοκιµαντέρ «Ιταλοκρατία: καλά... εσύ ξέχασες νωρίς».  Μαθητικοί 
πειραµατισµοί σε ιστορικές δπειραµατισµοί σε ιστορικές δπειραµατισµοί σε ιστορικές δπειραµατισµοί σε ιστορικές διαδροµές και τις κοινωνικές προεκτάσεις τους.ιαδροµές και τις κοινωνικές προεκτάσεις τους.ιαδροµές και τις κοινωνικές προεκτάσεις τους.ιαδροµές και τις κοινωνικές προεκτάσεις τους.    
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Παπαβασιλείου Ελένη, αρχαιολόγος 
 

Αρχαιολογικά εκθέµατα Αρχαιολογικά εκθέµατα Αρχαιολογικά εκθέµατα Αρχαιολογικά εκθέµατα ---- ταξιδευτές από τα ∆ωδεκάνησα ταξιδευτές από τα ∆ωδεκάνησα ταξιδευτές από τα ∆ωδεκάνησα ταξιδευτές από τα ∆ωδεκάνησα    
 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Ελένη Παπαβασιλείου υπηρετεί στην 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων ∆ωδεκανήσου ως µόνιµη αρχαιολόγος από το 1982. Ασχολείται µε την α-
νασκαφική έρευνα στη µεσαιωνική πόλη και στην ύπαιθρο της Ρόδου, καθώς και 
σε άλλα  νησιά, περιοδικά. 
 

Παπαδόπουλος Σταύρος, εκπαιδευτικός, ∆ρ Ιστορίας της Εκπαίδευσης 
 

Οικονοµική κατάσταση, επαγγελµατικό κύρος και κοινωΟικονοµική κατάσταση, επαγγελµατικό κύρος και κοινωΟικονοµική κατάσταση, επαγγελµατικό κύρος και κοινωΟικονοµική κατάσταση, επαγγελµατικό κύρος και κοινωνική θέση των νική θέση των νική θέση των νική θέση των 
δασκάλων στη Ρόδο κατά την πρώτη εικοσαετία του 20δασκάλων στη Ρόδο κατά την πρώτη εικοσαετία του 20δασκάλων στη Ρόδο κατά την πρώτη εικοσαετία του 20δασκάλων στη Ρόδο κατά την πρώτη εικοσαετία του 20ουουουου αιώνα (1900 αιώνα (1900 αιώνα (1900 αιώνα (1900----1920). 1920). 1920). 1920).     
 

Βιογραφικό σηµείωµα: 

Ο Σταύρος Παπαδόπουλος είναι δάσκαλος και από το 2007 ∆ιευθυντής στο 1ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Ιαλυσού. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Ρόδου και 
πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου (εισήχθη µε κατατακτήριες εξετάσεις). Είναι επίσης πτυχιούχος µετεκπαίδευ-
σης στον τοµέα της Γενικής Αγωγής. Κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στο αντικείµενο 
«Παιδαγωγικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό». Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου 
του Αιγαίου στο γνωστικό αντικείµενο της Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Άρθρα και ει-
σηγήσεις του έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά και παιδαγωγικά περιοδικά. Τα επι-
στηµονικά του ενδιαφέρονται επικεντρώνονται στην Ιστορία της Εκπαίδευσης, στη 
στατιστική της Εκπαίδευσης, στην εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και στην τοπική ι-
στορία της ∆ωδεκανήσου. 

 

Περίληψη 

Στην εισήγησή µας θα παρουσιάσουµε τρεις παράγοντες που αναφέρονται στη 
θέση του δασκάλου στο νησί της Ρόδου κατά την πρώτη εικοσαετία του εικοστού αιώ-
να. Συγκεκριµένα θα αναφερθούµε και θα αναλύσουµε την οικονοµική κατάσταση, το 
επαγγελµατικό κύρος και την κοινωνική θέση που είχαν οι δάσκαλοι την περίοδο αυτή. 
Θεωρούµε ότι οι παράγοντες αυτοί συνδέονται απόλυτα και αλληλεπιδρούν και γι’ αυ-
τό θεωρούµε σκόπιµο να τους παρουσιάσουµε µαζί. Αρχικά θα αναφερθούµε στο πως 
γίνονταν οι προσλήψεις των δασκάλων την συγκεκριµένη περίοδο και ποιοι ήσαν οι 
φορείς που εµπλέκονταν στην πρόσληψη ενός εκπαιδευτικού. Αυτό θα γίνει µέσα από 
αναφορές από πρωτογενές αρχειακό υλικό όπως είναι οι εκθέσεις του επόπτη παιδείας 
αλλά και αναφορές από την τοπική βιβλιογραφία. Θα αναφέρουµε και θα παρουσιά-
σουµε τις όποιες αλλαγές συντελέστηκαν στην εικοσαετία αυτή. Θα παρουσιάσουµε 
και τις αποδοχές των δασκάλων και τις διαφοροποιήσεις και θα αναφέρουµε και πού 
οφείλονται αυτές οι διαφορές. Στη συνέχεια θα αναφέρουµε τις υποχρεώσεις και τα 
καθήκοντα που είχε ο δάσκαλος της εποχής. Θα παρουσιάσουµε επίσης την κατηγο-
ριοποίηση που υπήρχε στους δασκάλους, τον τρόπο προαγωγής τους και τα κριτήρια 
για θετική αξιολόγηση του έργου τους. Στην εισήγησή µας θα υπάρχουν αναφορές –
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ώστε να υπάρχει το στοιχείο της σύγκρισης- µε το τι συνέβαινε στον κλάδο των δα-
σκάλων σε πανελλήνια κλίµακα την περίοδο αυτή.  
 
Παπαευτυχίου Ιουλία, αρχιτέκτων µηχανικός, ∆ιδάκτωρ Ε.Μ.Π.  

    

Οι νερόµυλοι της Ρόδου. Μια πρώτη καταγραφήΟι νερόµυλοι της Ρόδου. Μια πρώτη καταγραφήΟι νερόµυλοι της Ρόδου. Μια πρώτη καταγραφήΟι νερόµυλοι της Ρόδου. Μια πρώτη καταγραφή    
 

Περίληψη 

Στα µεγαλύτερα νησιά του συµπλέγµατος των ∆ωδεκανήσων Ρόδο, Κω και 
Κάρπαθο όπου υπήρχαν τρεχούµενα νερά, κατά µήκος της ροής τους εκατέρωθεν 
της κοίτης των χειµάρρων, απαντώνται ίχνη, ερείπια ή καλοδιατηρηµένα κτίσµατα 
νεροµύλων. Συνολικά και στα τρία νησιά, λειτουργούσαν έως τα µέσα του 20ου 
αιώνα τουλάχιστον 187 νερόµυλοι, σύµφωνα µε τις προφορικές µαρτυρίες των κα-
τοίκων και τα κατάλοιπα των εγκαταστάσεων. Τα συνοπτικά αποτελέσµατα της 
σχετικής έρευνας έχουν ήδη δηµοσιοποιηθεί ως ανακοίνωση µε τίτλο «Νερόµυλοι 
στα ∆ωδεκάνησα», στο Συνέδριο – Έκθεση µε θέµα Αειφορική Προσέγγιση της 

Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Αιγαίου, που έγινε στη Ρόδο 18-19 Σεπτεµβρίου 
2009, µε διοργανωτές: (α) το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος – Τµήµα ∆ωδεκανή-
σου, (β) το Επιµελητήριο Αρχιτεκτόνων Τουρκίας – Τµήµα Μούγλων και (γ) το 
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ∆ωδεκανήσου. 

Η παρούσα ανακοίνωση πραγµατεύεται τους 34 νερόµυλους που έχουν ε-
ντοπιστεί έως σήµερα στη Ρόδο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Η κοινοποίηση των 
στοιχείων που έχουν συλλεχθεί µέχρι στιγµής, στοχεύει τόσο στη γενικότερη ευαι-
σθητοποίηση των κατοίκων του νησιού, όσο και στη διευκόλυνση των ενδιαφερό-
µενων ερευνητών. Η πρώτη έρευνα πεδίου στη Ρόδο το 1999 απέδωσε το µικρότε-
ρο αριθµό νεροµύλων σε σχέση µε την Κω και την Κάρπαθο, ίσως διότι ερευνή-
θηκαν µόνον οι χείµαρροι και τα ρέµατα, που σύµφωνα µε τους πληροφορητές 
διέθεταν υδροµυλικές εγκαταστάσεις. ∆εν αποκλείεται να βρίσκονται και άλλα 
παλαιότερα κατάλοιπα ανάλογων εγκαταστάσεων σε δύσβατες και αποµακρυσµέ-
νες περιοχές, για τις οποίες δεν σώζονται προφορικές µαρτυρίες, πιθανότατα διότι 
σταµάτησαν να λειτουργούν πριν από τα τέλη του 19ου αιώνα.  

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Ιουλία Κ. Παπαευτυχίου είναι ∆ιπλωµατούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, 
∆ιδάκτωρ του Ε.Μ.Π. και Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός από το 2011. Γεννή-
θηκε στις 27 Μαρτίου του 1955 στην Επαρχία Κερύνειας της Κύπρου και από 
τον Ιούλιο του 1980 κατοικεί µόνιµα στην Κω. ∆ιαδοχικά απασχολήθηκε ως 
Αρχιτέκτων Μηχανικός στο χώρο του ελεύθερου επαγγέλµατος, υπηρέτησε 
από τον Οκτώβριο του 1983 έως τον Μάϊο του 1995 στο ∆ήµο Κω και διετέ-
λεσε Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του επί 9 χρόνια. 
Μετά την παραίτησή της τον Μάϊο του 1995, µεταπήδησε στο χώρο της δηµό-
σιας εκπαίδευσης.  

∆ραστηριοποιείται συστηµατικά στο χώρο της έρευνας, της περιήγησης και 
της συγγραφής. Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις της σε πολυάριθµα συνέδρια εντός 
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και εκτός Ελλάδας και έχουν δηµοσιευθεί άρθρα και επιστηµονικές εργασίες της 
πάνω σε αρχιτεκτονικά και αναπτυξιακά θέµατα. Είναι µέλος του Ινστιτούτου 
των Ελληνικών Μύλων (ΙτΕΜ), της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και 
Πολιτισµού (ΕΛΛΕΤ), της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών ∆ωδεκανήσου 
(ΣΓΤ∆), του Κέντρου Καρπαθιακών Ερευνών, του Πνευµατικού Οµίλου Κώων 
«Ο Φιλητάς» και των διεθνών επιστηµονικών φορέων Société Scientifique In-
ternationale pour l'étude pluridisciplinaire de la Pierre Sèche (SPS), International 
Council on Monuments and Sites (ICOMOS) και The International Molinologi-
cal Society (TIMS). 

 
Παπανικολάου Μαρία, µεταπτυχιακή φοιτήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ελλη-

νικής Ιστορίας στο τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

Η διαµόρφωση της ∆ωδεκανησιακής ταυτότηταΗ διαµόρφωση της ∆ωδεκανησιακής ταυτότηταΗ διαµόρφωση της ∆ωδεκανησιακής ταυτότηταΗ διαµόρφωση της ∆ωδεκανησιακής ταυτότητας των ∆ωδεκανησίων ς των ∆ωδεκανησίων ς των ∆ωδεκανησίων ς των ∆ωδεκανησίων 
της Αθήνας και του Πειραιά.  Το Παράδειγµα του Συλλόγου  «∆ωδεκαντης Αθήνας και του Πειραιά.  Το Παράδειγµα του Συλλόγου  «∆ωδεκαντης Αθήνας και του Πειραιά.  Το Παράδειγµα του Συλλόγου  «∆ωδεκαντης Αθήνας και του Πειραιά.  Το Παράδειγµα του Συλλόγου  «∆ωδεκανη-η-η-η-
σιακόν Σχολείον», Αθήνα, Πειραιάς,1937σιακόν Σχολείον», Αθήνα, Πειραιάς,1937σιακόν Σχολείον», Αθήνα, Πειραιάς,1937σιακόν Σχολείον», Αθήνα, Πειραιάς,1937----1940194019401940    

 

Περίληψη 

Μέσα από την Ιστορία και τη ∆ράση του Συλλόγου «∆ωδεκανησιακόν Σχο-
λείον» αναλύονται οι τρόποι µε τους οποίους επιχειρήθηκε να διαµορφωθεί η δω-
δεκανησιακή ταυτότητα των ∆ωδεκανησιοπαίδων της Αθήνας και του Πειραιά. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα  

Η Παπανικολάου Μαρία γεννήθηκε στη πόλη της Ρόδου το 1988. Είναι από-
φοιτος του τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθη-
νών. Σήµερα είναι µεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ίδιο τµήµα, στο πεδίο της Νεότε-
ρης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. Στο επίκεντρο των ερευνητικών της εν-
διαφερόντων η δωδεκανησιακή ιστορία. Οι έρευνές της περιστρέφονται γύρω από 
τη δράση των ∆ωδεκανησίων της Αθήνας και του Πειραιά στα χρόνια του Μεσο-
πολέµου, την Αντίσταση στη ∆ωδεκάνησο κατά τη διάρκεια της Γερµανικής Κα-
τοχής, και τη µνήµη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, της Κατοχής και της 
Αντίστασης µέσα από τα µνηµεία και τις οδούς της πόλης της Ρόδου από το 1945 
έως και το 2005. Στο ευρύτερο πεδίο των ερευνών της η περίοδος του Β΄ΠΠ στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη, η περίοδος της Χούντας και της Μεταπολίτευσης. Έχει 
εργαστεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στη ∆ωδεκάνησο και στο Ιστορικό Αρ-
χείο του Υπουργείου Εξωτερικών.   

  

Πατέλλης Γιάννης, επίτιµος Πρόεδρος Αναγνωστηρίου Καλύµνου «Αι Μούσαι» - 
συγγραφέας 
 

Σακελλάρης Γαλουζής, ένας µεγάλος αλλά άγνωστος Καλύµνιος γλΣακελλάρης Γαλουζής, ένας µεγάλος αλλά άγνωστος Καλύµνιος γλΣακελλάρης Γαλουζής, ένας µεγάλος αλλά άγνωστος Καλύµνιος γλΣακελλάρης Γαλουζής, ένας µεγάλος αλλά άγνωστος Καλύµνιος γλύ-ύ-ύ-ύ-
πτης.πτης.πτης.πτης.    

 

Περίληψη:  
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Ο Σακελλάρης Γαλουζής γεννηµένος στην Κάλυµνο το 1875 σπούδασε γλυ-
πτική στις Σχολές Καλών Τεχνών της Οδησσού και της Αγίας Πετρούπολης, όπου 
υπάρχουν και έργα του. Μαθητής στο εργαστήρι του Ροντέν στο Παρίσι, αρχές του 
περασµένου αιώνα, επέστρεψε στην Κάλυµνο γύρω στο 1912. ∆ηµιούργησε σηµα-
ντικά έργα µε ψηµένο πηλό και γύψο και αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους 
∆ωδεκανήσιους γλύπτες του περασµένου αιώνα. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα 
Ο Γιάννης Θ. Πατέλλης γεννήθηκε στην Κάλυµνο το 1938 από γονείς εκπαι-

δευτικούς: Το µαθηµατικό Θεόφιλο Πατέλλη και την Αρσακειάδα δασκάλα Νίκη 
Ορφανού. Μετά την αποφοίτησή του από το Νικηφόρειο Γυµνάσιο Καλύµνου 
σπούδασε µαθηµατικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο.  

∆ιορίστηκε στον Ο.Τ.Ε Καλύµνου απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε.  Ιδρυτικό 
µέλος του Αναγνωστηρίου Καλύµνου «Αι Μούσαι» από την τρίτη επανασύσταση 
του (1978), συµµετείχε σε όλα τα ∆ιοικητικά του Συµβούλια από διάφορες θέσεις 
στο ∆. Σ. Από το 1997 έως το 2010 το υπηρέτησε ως πρόεδρός του οπότε και απο-
χώρησε µε τον τίτλο του επιτίµου προέδρου. Τακτικός συνεργάτης της περιοδικής 
έκδοσης του Αναγνωστηρίου «Καλυµνιακά Χρονικά» γράφει ιστορικά άρθρα, ενώ 
αρκετά από αυτά είναι δηµοσιευµένα στην περιοδική έκδοση «∆ωδεκανησιακά 

Χρονικά» της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών ∆ωδεκανήσου. 
Από το 2000, συνεχώς µέχρι σήµερα, γράφει το χρονογράφηµα στη µηνιαία εφη-

µερίδα «Αργώ της Καλύµνου» και τα τελευταία δύο χρόνια και στην 15/θήµε-ρη εφη-
µερίδα «Καλυµνιακή». Μερικά από αυτά έχουν συγκεντρωθεί και εκδοθεί σε τρία βι-
βλία: «Ένα βλέµµα» εκδόσεις Όµβρος, Αθήνα 2003. «Αποτυπώµατα» εκδόσεις Όµ-
βρος, Αθήνα 2005 και «Στον τοίχο» Εκδόσεις Γ. ∆ροσάκης, Κάλυµνος 2010. 

 

Πικιώνης ∆ηµήτρης, πολιτικός µηχανικός  

Συνεισηγητές: Γιαννικουρή Αγγελική, αρχαιολόγος 

                         Στρατικοπούλου Αγγελική, αρχιτέκτων µηχανικός 
                           

Αποκατάσταση και ανάδειξη του ΝοτιοδυτΑποκατάσταση και ανάδειξη του ΝοτιοδυτΑποκατάσταση και ανάδειξη του ΝοτιοδυτΑποκατάσταση και ανάδειξη του Νοτιοδυτικού Προµαχώνα των Μικού Προµαχώνα των Μικού Προµαχώνα των Μικού Προµαχώνα των Με-ε-ε-ε-
σαισαισαισαι----ωνικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω ωνικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω ωνικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω ωνικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω     
 

Πίκουλα Μαρία, πολιτικός µηχανικός 

Συνεισηγήτρια: Μάρκου Αγγελική, αρχιτέκτων µηχανικός 
    

Παραµορφώσεις στο δυτικό οπίσθιο τοίχο της ελληνιστικής στοάς Παραµορφώσεις στο δυτικό οπίσθιο τοίχο της ελληνιστικής στοάς Παραµορφώσεις στο δυτικό οπίσθιο τοίχο της ελληνιστικής στοάς Παραµορφώσεις στο δυτικό οπίσθιο τοίχο της ελληνιστικής στοάς Α-Α-Α-Α-
κρόπολης Λίνδου: Αίτια και αντιµετώπιση.κρόπολης Λίνδου: Αίτια και αντιµετώπιση.κρόπολης Λίνδου: Αίτια και αντιµετώπιση.κρόπολης Λίνδου: Αίτια και αντιµετώπιση.    
 

Βιογραφικό σηµείωµα:  

Η Μαρία Πίκουλα είναι διπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών και από το 1990 ασχολείται µε την απο-
κατάσταση των µνηµείων της ακρόπολης Λίνδου. Ανήκει στην οµάδα συγγραφής 
του βιβλίου «Αναστηλωτικές εργασίες στην Ακρόπολη Λίνδου Ι –Ελληνιστική 
στοά (Α)», που εκδόθηκε το 2002. 
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Πιπίνου Τίτσα, συγγραφέας 
 

Τρόποι οικονοµίας και οικολογίας λόγω φτώχειας στα νησιά µαςΤρόποι οικονοµίας και οικολογίας λόγω φτώχειας στα νησιά µαςΤρόποι οικονοµίας και οικολογίας λόγω φτώχειας στα νησιά µαςΤρόποι οικονοµίας και οικολογίας λόγω φτώχειας στα νησιά µας    
 

Βιογραφικό  

Η Τίτσα Πιπίνου γεννήθηκε στη Ρόδο. Έζησε για ένα διάστηµα στην Αγ-γλία 
όπου παρακολούθησε µαθήµατα γλώσσας. Τώρα ζει στη Ρόδο. 

Στα γράµµατα εµφανίστηκε το 1994 µε το µυθιστόρηµα «Γυναίκα της σκιάς». 
Ακολούθησαν οι «Τέσσερις µέρες του Μάρτη», «Για να θυµάσαι τη Λοϊδα», «Ονειρο-
παγίδα», «Παλιοί γάτοι, τρυφερά ποντίκια», το «Σ’ αγαπώ σε ξένη γλώσσα», καθώς 
και η «Ζωή χωρίς φιλοδώρηµα», από τις εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα». Όλα µυθι-
στορήµατα. Κυκλοφόρησε ένα δοκίµιό της σχετικά µε τις «Γυναίκες της ∆ωδεκανή-
σου» µε φωτογραφίες του Νίκου Κασσέρη.  

Κείµενα της έχουν µεταφραστεί στα αγγλικά, τα γερµανικά και τα τσέχικα. 
∆ιηγήµατα και κείµενά της γενικότερα έχουν δηµοσιευτεί σε ανθολογίες όπως το 
«Εν ∆ωδεκανήσω», στα λογοτεχνικά ηµερολόγια των εκδόσεων Φιλιππότη, περιο-
δικά, εφηµερίδες, τόµους χρονικών κ.α. 
 
Σακαρέλλου Άννα, κοινωνική ανθρωπολόγος - µουσικός 

 

Ιστορίες  πρόσληψης της µουσικής  και έκφρασης  της µουσικότητας Ιστορίες  πρόσληψης της µουσικής  και έκφρασης  της µουσικότητας Ιστορίες  πρόσληψης της µουσικής  και έκφρασης  της µουσικότητας Ιστορίες  πρόσληψης της µουσικής  και έκφρασης  της µουσικότητας 

στην παραδοσιακή κοινωνία της Ρόδουστην παραδοσιακή κοινωνία της Ρόδουστην παραδοσιακή κοινωνία της Ρόδουστην παραδοσιακή κοινωνία της Ρόδου    
 

Περίληψη 

Αναλύονται αφηγήσεις που αφορούν στον τρόπο πρόσληψης / αντίληψης της 
µουσικής και αναδεικνύεται η σηµασία της µουσικής για τον άνθρωπο. 
 

Σέρογλου Φανή, αρχαιολόγος 

Συνεισηγήτριες: Νικολακοπούλου Ειρήνη, αρχαιολόγος,  
                           Παλαµιδά Χαρίκλεια, αρχαιολόγος 

    

Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών: Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών: Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών: Η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών: 
Παρελθόν και ΜέλλονΠαρελθόν και ΜέλλονΠαρελθόν και ΜέλλονΠαρελθόν και Μέλλον    

 

Βιογραφικό 
Η Φανή Σέρογλου γεννήθηκε το 1971. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Α.Π.Θ. στο Τµήµα Ιστορίας – Αρχαιολογίας. Από το 2005 συµµετέχει στον Β΄ 
Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Α-
ριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε κατεύθυνση την Αρχαιολογία. Θέ-
µα διδακτορικής διατριβής: «∆ιαπολιτισµικές ανταλλαγές κατά την Πρωτογεωµα-
τρική και Γεωµετρική περίοδο στη λεκάνη της Μεσογείου. Η Αττική». Το 1998 
έλαβε πτυχίο πιάνου από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Έλαβε µέρος σε αρ-
χαιολογικά συνέδρια και δηµοσίευσε ανακοινώσεις αρχαιολογικού περιεχοµένου.  
Εργάζεται στη Ρόδο, στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών. 
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Σιγάλα Ζάννε Μαρία, ∆ρ. αρχαιολόγος – βυζαντινολόγος 
 

Τα εκκλησάκια της Χάλκης σηµατοδοτούν το αρχαίο τοπίο της.Τα εκκλησάκια της Χάλκης σηµατοδοτούν το αρχαίο τοπίο της.Τα εκκλησάκια της Χάλκης σηµατοδοτούν το αρχαίο τοπίο της.Τα εκκλησάκια της Χάλκης σηµατοδοτούν το αρχαίο τοπίο της.    
 

Περίληψη 

Στη Χάλκη έχουν εντοπιστεί, καταγραφεί και µελετηθεί εξήντα πέντε (65) 
ναοί, που χρονολογούνται από την παλαιοχριστιανική εποχή µέχρι και το τέλος 
του 19ου αιώνα. Οι περισσότεροι από αυτούς σώζονται σε καλή κατάσταση ή είναι 
µισοερειπωµένοι, ενώ ελάχιστοι διατηρούνται µόνο σε επίπεδο θεµελίωσης. Είναι 
διάσπαρτοι σε όλο το νησί, αλλά συχνά διακρίνονται µε µεγάλη δυσκολία, καθώς, 
κτισµένοι µε τη ντόπια πέτρα, έχουν ενσωµατωθεί πλήρως στο γύρω από αυτούς 
βραχώδες τοπίο.  Οι είκοσι επτά (27) από τους ναούς αυτούς, δηλαδή το 40% πε-
ρίπου, βρίσκεται σε αρχαίες θέσεις, όπως δείχνουν τα ορατά γύρω από αυτούς 
προχριστιανικά ερείπια, το αρχαίο οικοδοµικό υλικό που έχει χρησιµοποιηθεί στην 
τοιχοποιία τους και ακόµα, σε λίγες περιπτώσεις, η ενσωµάτωση ολόκληρου τοί-
χου αρχαίου µνηµείου στην κατασκευή τους. Με τον τρόπο αυτό, παράλληλα µε 
το µεσαιωνικό και µεταβυζαντινό τοπίο, τα εκκλησάκια της Χάλκης σηµατοδο-
τούν εν µέρει και το αρχαίο τοπίο της. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Μαρία Ζάννε Σιγάλα σπούδασε Αρχαιολογία στο Ιστορικό και Αρχαιολο-
γικό Τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, Ιστορία Μεσαιωνικής Τέχνης στο Courtauld Institute of Art του 
Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (διετές Master), και πήρε τον τίτλο της διδάκτορος 
της Βυζαντινής Αρχαιολογίας πολλά χρόνια αργότερα, το 2011, από το Πανεπι-
στήµιο της Αθήνας από το οποίο και ξεκίνησε τις σπουδές της. ∆ωδεκανησιακής 
καταγωγής εργάστηκε πάνω από είκοσι χρόνια στα ∆ωδεκάνησα, ως φιλόλογος 
για λίγα χρόνια, αλλά κυρίως ως αρχαιολόγος στην 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων, αρχικά µε συµβάσεις και από το 1991 µέχρι και το 2008 ως µόνιµη. 

Στο επίκεντρο των µελετών της βρίσκεται η Χάλκη της ∆ωδεκανήσου, που 
αποτέλεσε και το θέµα της διδακτορικής της διατριβής που έχει τίτλο «Η Χάλκη 
από την παλαιοχριστιανική εποχή µέχρι και το τέλος της περιόδου της Ιπποτοκρα-
τίας (5ος -1523): µνηµεία, αρχιτεκτονική, τοπογραφία, κοινωνία». 

Από το 2008 εργάζεται στη 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, 
που εδρεύει στην Αθήνα, στην οποία υπηρετεί ως προϊσταµένη στο Τµήµα Τεκµη-
ρίωσης, Καταγραφής και ∆ηµοσίευσης Αρχαίων.  

 

Σκανδαλίδης Κώστας, συνταξιούχος τραπεζικός, συγγραφέας 
 

Τα ∆ωδεκάνησα στην ποίηση του Καβάφη και οι ∆ωδεκανήσιοι φίλοι Τα ∆ωδεκάνησα στην ποίηση του Καβάφη και οι ∆ωδεκανήσιοι φίλοι Τα ∆ωδεκάνησα στην ποίηση του Καβάφη και οι ∆ωδεκανήσιοι φίλοι Τα ∆ωδεκάνησα στην ποίηση του Καβάφη και οι ∆ωδεκανήσιοι φίλοι 
του.του.του.του.    

 

Περίληψη 
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Η εισήγηση αναφέρεται στα ευρήµατα της εργασίας την οποία ο συγγραφέας 
προανάγγειλε στο ΙΘ΄ Συµπόσιο της Σ.Γ.Τ.∆. τον Αύγουστο του 1999 στην Αστυ-
πάλαια. Τα ευρήµατα αυτά είναι αρκετά και απαντούν στα πιθανά ερωτήµατα 
«σαν τι να έγραψε ο Καβάφης για τους ∆ωδεκανήσιους, τα ∆ωδεκάνησα και την ι-

στορία τους; Έγραψαν κάποιοι ∆ωδεκανήσιοι ο,τιδήποτε για τον Καβάφη; Να υπήρ-

χε µήπως κάποια φιλική σχέση ή γνωριµία ανάµεσα στον Αλεξανδρινό και τους ∆ω-

δεκανήσιους Αιγυπτιώτες;». Αυτό το οποίο είναι βέβαιο, είναι πως οι δρόµοι των 
∆ωδεκανησίων της Αιγυπτιώτικης ∆ιασποράς και εκείνοι του Κωνσταντίνου Κα-
βάφη συναντιούνται και υπάρχει λογοτεχνικό ενδιαφέρον. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο Κώστας Ε. Σκανδαλίδης, είναι πτυχιούχος του Ελληνικού Πολιτισµού του 
Τµήµατος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Παν/µίου και ασχο-
λείται µε την Ελληνική Λογοτεχνία και την Ιστορία του τόπου µας.  

Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Νέα Σύνορα-Λιβάνης τα βιβλία του 
«Μανώλης Αθανασιάδης - Το χρονικό µιας πολύπλευρης ζωής» (1999), «Η πλα-
τεία µου» (2003) και «Αριστοτέλης Μανωλέας ένας πρόµαχος του Ελληνικού Σο-
σιαλισµού» (2007). Από τις εκδόσεις "Θυµέλη" µαζί µε τους Αντώνη Μαΐλλη και 
Κώστα Τσαλαχούρη κυκλοφόρησαν το 2002 το βιβλίο τους "Η Ρόδος τον 19ο αι-
ώνα". Από τις εκδόσεις «Άγκυρα», κυκλοφόρησε το 2007 το βιβλίο του «Ο Πρί-
γκιπας της Ρόδου µια αληθινή ιστορία». Το 1996 ανέβασε µε το Περιφερειακό 
Θέατρο Ρόδου το δοκίµιό του «Από τον Σολωµό στον Καβάφη» σε σκηνοθεσία 
Τάκη Σπετσιώτη µε τους ηθοποιούς Γιάννη Ζαβραδινό και Οδυσσέα Σταµούλη και 
µε µουσική επιµέλεια Φίλιππου Τσαλαχούρη. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται µε 
τον Κωνσταντίνο Καβάφη και τους ∆ωδεκανήσιους της Αιγύπτου, µελέτη-έρευνα 
την οποία είχε προαναγγείλει στο ΙΑ΄ Πολιτιστικό Συµπόσιο της Στέγης Γραµµά-
των και Τεχνών ∆ωδεκανήσου, και που πραγµατοποιήθηκε στην Αστυπάλαια από 
τις 27 έως 30 Αυγούστου 1999. 
 
Σκευοφύλακα Βενετία, µουσικός 
 

Γιώργος Θέµελης, ο διάσηµος τυφλός πιανίστας από τη ΛέροΓιώργος Θέµελης, ο διάσηµος τυφλός πιανίστας από τη ΛέροΓιώργος Θέµελης, ο διάσηµος τυφλός πιανίστας από τη ΛέροΓιώργος Θέµελης, ο διάσηµος τυφλός πιανίστας από τη Λέρο    
 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Βενετία Μ. Σκευοφύλακα είναι καρπαθιακής καταγωγής και έχει τε-λειώσεις 
τις εγκύκλιες σπουδές της στη Ρόδο. Αποφοίτησε από το Ωδείον Αθη-νών (τάξη Άρη 
Γαρουφαλή) µε δίπλωµα πιάνου το 1984. Έχει επίσης πτυχίο φούγκας από το 2006 
(∆ηµ. Ωδείο Αργυρούπολης). Με υποτροφία παρακολούθησε µαθήµατα µουσικής δω-
µατίου στην ακαδηµία Chigiana. Στο Πανεπιστήµιο Mozarteum του Salzburg έλαβε 
µέρος στα θερινά σεµινάρια για πιάνο, συνοδεία οργάνων ορχήστρας και γερµανικού 
τραγουδιού (Lied) καθώς επίσης και στη µέθοδο Orff.  

Έχει δώσει αρκετές συναυλίες και συνεργάζεται σε πολλά έντυπα της Καρ-
πάθου. Εξέδωσε τη µονογραφία «Βασίλης Χατζηβασίλης, ένας λαϊκός καλλιτέχνης 
από την Όλυµπο της Καρπάθου». ∆ιδάσκει σε Ωδεία της Αττικής.   
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Σταυρόπουλος Γιάννης, αρχιτέκτονας – συντηρητής 
Συνεισηγητές: Γαλανού Βαρβάρα, εκπαιδευτικός, Κουντούρης Αναστάσιος, 

φιλόλογος, Κουντούρη Καλλιόπη, φιλόλογος.  
 

Εκπαιδευτικό µονοπάτι σΕκπαιδευτικό µονοπάτι σΕκπαιδευτικό µονοπάτι σΕκπαιδευτικό µονοπάτι σε νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας Κε νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας Κε νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας Κε νεοκλασικά κτήρια της πόλης Πόθιας Κα-α-α-α-
λύµνου για παιδιά 5λύµνου για παιδιά 5λύµνου για παιδιά 5λύµνου για παιδιά 5ηςηςηςης και 6 και 6 και 6 και 6ηςηςηςης ∆ηµοτικού. ∆ηµοτικού. ∆ηµοτικού. ∆ηµοτικού.    
 

Ο Γιάννης Σταυρόπουλος του ∆ηµητρίου είναι αρχιτέκτων µηχανικός, πτυ-
χιούχος της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών (2008), µε µεταπτυχια-
κές σπουδές στη συντήρηση και αποκατάσταση µνηµείων στο ∆ΠΜΣ («Προστα-
σία Μνηµείων») του ΕΜΠ (2011). Από το 2008, είναι µέλος του Τ.Ε.Ε. και διατη-
ρεί γραφείο αρχιτεκτονικών µελετών. Έχει ασχοληθεί µε τη µελέτη µεσαιωνικών 
και νεωτέρων µνηµείων, στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων του Πανεπιστη-
µίου Πατρών και άλλων φορέων. Έχει εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης µε τα 
γραφεία των Πέτρου Κουφόπουλου & Μαρίνας Μυριανθέως- Κουφοπούλου και 
Σταύρου Μαµαλούκου & Αναστασίας Καµπόλη- Μαµαλούκου, σε έργα µε κύριο 
αντικείµενο τις αποκαταστάσεις ιστορικών κτηρίων και µνηµείων και εντάξεις νέ-
ων σε ιστορικό περιβάλλον. 
 
Στεφανάκης Μανόλης, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 

Παρατηρήσεις στη νοµισµατοκοπία των αρχαίων πόλεων της Ρόδου. Παρατηρήσεις στη νοµισµατοκοπία των αρχαίων πόλεων της Ρόδου. Παρατηρήσεις στη νοµισµατοκοπία των αρχαίων πόλεων της Ρόδου. Παρατηρήσεις στη νοµισµατοκοπία των αρχαίων πόλεων της Ρόδου. 
Εικονογραφικές επιρροές και σχέσεις.Εικονογραφικές επιρροές και σχέσεις.Εικονογραφικές επιρροές και σχέσεις.Εικονογραφικές επιρροές και σχέσεις.    

 

Περίληψη: 

Οι τρεις πόλεις της «∆ωρικής Τριπόλεως» της Ρόδου, Λίνδος, Κάµιρος και 
Ιαλυσός, ανάπτυξαν µια πολύ ενδιαφέρουσα νοµισµατική δραστηριότητα, από τα 
µέσα περίπου του 6ου αι. π.Χ. µέχρι και τον συνοικισµό της πόλεως Ρόδου το 408/7 
π.Χ. Η εξέταση των εικονογραφικών τύπων, που τα νοµισµατοκοπεία αυτά επέλε-
ξαν για τα νοµίσµατά τους, παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για τις επιρροές που δέ-
χθηκαν και τις πιθανές σχέσεις που ανέπτυξαν µε πόλεις – κράτη του αιγαιακού 
χώρου και των µικρασιατικών παραλίων, κατά τους ύστερους αρχαϊκούς και κλα-
σικούς χρόνους. 

   

Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο Μανόλης Ι. Στεφανάκης είναι µόνιµος επίκουρος καθηγητής Κλασικής 
Αρχαιολογίας και Νοµισµατικής στο Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπι-
στηµίου Αιγαίου. ∆ιευθυντής, από το 2006, της Πανεπιστηµιακής Αρχαιολογικής 
Έρευνας στην Κυµισάλα της Ρόδου (που διεξάγεται σε συνεργασία µε την ΚΒ΄ 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων). Μόνιµος Συνεργάτης στην 
αρχαιολογική έρευνα «Azoria Project»,στην Ανατολική Κρήτη από το University 
of North Carolina at Chapel Hill και την American School of Classical Studies at 
Athens. Συνιδρυτής και ∆ιευθυντής Έκδοσης (µαζί µε τον Νίκο Λίτινα) του ετή-
σιου επιστηµονικού περιοδικού Ευλιµένη: Μελέτες στην Κλασική Αρχαιολογία, την 

Επιγραφική, τη Νοµισµατική και την Παπυρολογία, Ρέθυµνο, Μεσογειακή Αρχαιο-
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λογική Εταιρεία (ISSN 1108-5800) και της σειράς Ευλιµένη: Σειρά Αυτοτελών Εκ-

δόσεων, Ρέθυµνο: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία. ∆ιατελεί αναπληρωµατικό 
µέλος του Τοπικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου ∆ωδεκανήσου. Έχει τιµηθεί µε το 
χρυσό έµβληµα της Πολωνικής Νοµισµατικής Εταιρείας (Βαρσοβία) για τη συµ-
βολή του στην αρχαία ελληνική νοµισµατική. ∆ιετέλεσε καθηγητής Κλασικής Αρ-
χαιολογίας στη Σχολή Ξεναγών Κρήτης και δίδαξε στα Πανεπιστήµια της Κρήτης, 
της Θεσσαλίας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα ερευνητικά του ενδια-
φέροντα αφορούν στην Κλασική Αρχαιολογία, τη Νοµισµατική και την Αρχαιο-
σεισµολογία µε έµφαση στην ∆ωδεκάνησο και την Κρήτη. 

Στο πρόσφατο επιστηµονικό του έργο περιλαµβάνονται (ενδεικτικά) οι εργασίες: 
H Nοµισµατική Παραγωγή της Πολυρρήνιας από τον 4ο αι. π.Χ. µέχρι τον 1ο αι. µ.Χ., 
Ευλιµένη, Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 1, Ρέθυµνο: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εται-
ρεία, 2013 (ΙSBN: 978-618-80666-0-1). Κλασική Αρχαιολογία: Βασικές Αρχές και Επι-

σκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, 11
ος

 - 4ος αι. Α. Εισαγωγή – Κεραµική / Αγ-

γειογραφία. Αθήνα: Ιάµβλιχος, 2012. ΙSBN: (978-960-268-201-2). «Η αρχαιολογική 
έρευνα στον Αρχαίο ∆ήµο των Κυµισαλέων (Ρόδος) κατά τα έτη 2006-2010: µια πρώ-
τη παρουσίαση» (και Βασιλική Πατσιαδά), Ευλιµένη 10-12, 2009-2011, 63-134. 
«Western Crete: from Captain Spratt to modern archaeoseismology», στο M. Sintubin, 
I.S. Stuart, T. Niemi and E. Altunel (επιµ.), Ancient Earthquakes, (Geological Society 
of America Special Paper 471), 2010, 67-79. «Πρόταση ίδρυσης αρχαιολογικού-
οικολογικού πάρκου στη Ρόδο (αρχαία Κυµισάλα): Μια πρόκληση για την τοπική α-
νάπτυξη», στο Μπεριάτος, Η. και Παπαγεωργίου, Μ. (επιµ.), Χωροταξία-Πολεοδοµία-

Περιβάλλον στον 21ο Αιώνα: Ελλάδα - Μεσόγειος. Βόλος: Πανεπιστη-µιακές Εκδόσεις 
Θεσσαλίας, 2010, 685-702. «Appendix 1: Two argive triobols from Azoria and some 
notes on argive coinage in Crete» στο D. Haggis et al., «Excavations at Azoria in 2003 
and 2004 Part 1, The Archaic Civic Complex», Hesperia 76, 2007, 308-311. «Β. Κα-
τάλογος των νοµισµάτων και σχόλια», στο Α. Λεµπέση και Μ.Ι. Στεφανάκης, «Τα νο-
µίσµατα από την ανασκαφή του Ιερού του Ερµή και της Αφροδίτης στη Σύµη Βιάν-
νου, Κρήτη», Αρχαιολογική Εφηµερίς 143 (2004) 2007, 179-203. «Phalasarna: un port 
antique, un espace d'échanges en Méditerranée», στο Clément, F., Tolan, J. et Wilgaux, 
J. (επιµ.) Espaces d'échanges en Méditerranée: Antiquité et Moyen Age. Rennes, 2006, 
41-75. 
 
Στρατικοπούλου Αγγελική, αρχιτέκτων µηχανικός 

Συνεισηγητές: Πικιώνης ∆ηµήτρης, πολιτικός µηχανικός 
                        Γιαννικουρή Αγγελική, αρχαιολόγος    

 

Αποκατάσταση και ανάδειξη του Νοτιοδυτικού Προµαχώνα των ΜΑποκατάσταση και ανάδειξη του Νοτιοδυτικού Προµαχώνα των ΜΑποκατάσταση και ανάδειξη του Νοτιοδυτικού Προµαχώνα των ΜΑποκατάσταση και ανάδειξη του Νοτιοδυτικού Προµαχώνα των Με-ε-ε-ε-
σαιωσαιωσαιωσαιω----νικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω νικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω νικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω νικών Οχυρώσεων της πόλεως Κω     
 

Περίληψη 

Το νησί της Κω, που περιέρχεται στην εξουσία των Ιωαννιτών οριστικά το 
1337, αποτελούσε ανεξάρτητη διοικητική µονάδα (πρεκεπτορία, κουµενταρία) 
στην οποία υπάγονταν η Κάλυµνος και η Λέρος.  
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Η µεσαιωνική πόλη χωριζόταν σε δύο τµήµατα: στο κάστρο της Νεραντζιάς και 
στη Χώρα.  Η οχύρωση της Χώρας ξεκίνησε πιθανώς στις τελευταίες δεκαετίες του 
14ου αι. από τον Μεγάλο Μάγιστρο του Τάγµατος Heredia και τον διοικητή της Κω 
Schlegelholz για να προστατέψει την πόλη από τις επιθέσεις του σουλτάνου Bαγιαζήτ 
A’. Ήταν σχεδόν ορθογώνια σε κάτοψη και διέθετε πέντε πύλες ενώ καθοριστικοί για 
την άµυνα της πόλης ήταν οι προµαχώνες στη ΝΑ, Ν∆ και ΒΑ γωνία της οχύρωσης. 

Ο Ν∆ προµαχώνας οικοδοµήθηκε το 1500 και επί Τουρκοκρατίας επισκευά-
στηκε το άνω τµήµα του parapetto και προστέθηκε κυκλικό κτίσµα, το οποίο χρη-
σίµευε ως φυλάκιο. Ο σεισµός του 1933 επέφερε βλάβες στο µνηµείο ενώ στη δε-
καετία του ΄70, το βόρειο τµήµα του κατέπεσε και µετατράπηκε σε ερειπιώνα. Το 
2010 µε χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου πραγµατοποιήθη-
καν µεγάλης έκτασης εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης. Αποκαταστήθηκε η 
βόρεια όψη του µνηµείου, µεγάλο µέρος της ανατολικής, ανακατασκευάστηκε η 
κλίµακα ανόδου και φωτίστηκε ο προµαχώνας.    

 
Τριανταφυλλίδης Παύλος, δρ αρχαιολόγος 

 

Το παρροδιακό ιερό του Αταβυρίου ∆ιός στον ορεινό όγκο Αταβύρου ν. ΡΤο παρροδιακό ιερό του Αταβυρίου ∆ιός στον ορεινό όγκο Αταβύρου ν. ΡΤο παρροδιακό ιερό του Αταβυρίου ∆ιός στον ορεινό όγκο Αταβύρου ν. ΡΤο παρροδιακό ιερό του Αταβυρίου ∆ιός στον ορεινό όγκο Αταβύρου ν. Ρό-ό-ό-ό-
δουδουδουδου    
 

Περίληψη: 

Το παρροδιακό ιερό του Αταβυρίου ∆ιός βρίσκεται  στη νοτιοδυτική Ρόδο, στα 
όρια της αρχαίας Καµειρίδος. Πρόκειται για ένα από τα σηµαντικότερα ιερά της Ρό-
δου, µε  διεθνή ακτινοβολία για τα τότε γνωστά πέρατα του αρχαίου ελληνικού κό-
σµου. Το ιερό περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό κινητών αναθηµατικών ευρηµάτων, χρο-
νολογούµενων από την προϊστορική περίοδο έως και τους ρωµαϊκούς χρόνους.  

Το ιερό ανασκάφτηκε για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα το έτος 1927 από την 
τότε Ιταλική Αρχαιολογική Υπηρεσία, όταν τα ∆ωδεκάνησα ήταν υπό Ιταλική κα-
τοχή. Κατά την διάρκεια της ολιγοήµερης ανασκαφικής έρευνας, που έγινε σε ε-
ξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, δεδοµένου ότι η περιοχή ήταν δύσβατη, αποκαλύ-
φθηκαν σπουδαιότατα αρχιτεκτονικά λείψανα πιθανώς του 5ου και 4ου αι. π. Χ., 
όπως ο ιερός περίβολος µε τον βωµό, επάνω στον οποίο κτίσθηκαν µεταγενέστερα 
µία παλαιοχριστιανική βασιλική και ένα βυζαντινό ναΰδριο, ενώ νοτιότερα εντο-
πίσθηκε τµήµα προστώου ή ιεροθυτείου, εν µέρει ανεσκαµµένο.  

Γύρω από τα οικοδοµικά λείψανα, που δεν έχουν αποκαλυφθεί στο σύνολό 
τους, βρέθηκαν αποθέτες εντός λάκκων, ανοιγµένων στον φυσικό ασβεστολιθικό 
βράχο της περιοχής, µε  πλούσια αναθήµατα. Ανάµεσα σε αυτά συγκαταλέγονται 
χάλκινα αγαλµάτια ∆ιός, αλλά και πάµπολλα  χάλκινα συµπαγή και µολύβδινα 
ζωόµορφα ειδώλια  βοοειδών, εντόµων και ερπετών, καθώς και περίτµητα χάλκι-
να ελάσµατα σε µορφή βοοειδών, ή ελάσµατα που αναδιπλωµένα σχηµατίζουν 
διάφορους ζωοµορφικούς τύπους. Υπολείµµατα κατεργασίας χαλκού υποδηλώ-
νουν την ύπαρξη εργαστηρίου ήδη από τον 8ο αι. π. Χ.  

Η σπουδαιότητα των ευρηµάτων, καθώς και των σωζόµενων οικοδοµικών 
καταλοίπων του ιερού επέβαλε στο πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας και τεκµη-
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ρίωσης, α. την τοπογραφική αποτύπωση των κτιριακών λειψάνων, τη συντήρηση 
και τη σχεδιαστική αποτύπωση των κινητών ευρηµάτων, και β. τη διενέργεια ανα-
σκαφικών τοµών στο ιερό, προκειµένου να διαπιστωθούν στοιχεία για την χρονο-
λόγηση των οικοδοµικών φάσεών του.  Οι παραπάνω εργασίες µπόρεσαν να υλο-
ποιηθούν από το 2010 και εξής χάρις στη χρηµατοδότηση της Γενικής Γραµµατεί-
ας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Με την ολοκλήρωση της τοπογραφικής και σχεδιαστικής αποτύπωσης το 
2012, ιδιαίτερα σηµαντικά ήταν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανα-
σκαφική έρευνα, την πρώτη που υλοποιείται από  την Αρχαιολογική Υπηρεσία µε-
τά την ενσωµάτωση της ∆ωδεκανήσου. Στην διερευνητική τοµή µεταξύ του προ-
στώου και του λεγόµενου βωµού του ∆ιός  εντοπίσθηκε χτιστός αποθέτης µε µε-
γάλο αριθµό χάλκινων ευρηµάτων στο εσωτερικό του, που χρονολογούνται από 
την πρώιµη γεωµετρική (8ος αι. π. Χ.) έως και τη ρωµαϊκή περίοδο (2ος αι. µ. Χ.).  
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το στρώµα καύσης εντός του αποθέτη, προερ-
χόµενο από τον βωµό του ∆ιός, στο οποίο ανευρέθηκαν εκτός από καµµένα οστά,  
πάµπολλα χυτά ζωοµορφικά ειδώλια, κυρίως βίσονες ινδικού τύπου, καθώς και 
ταύροι σε ποικιλία τύπων και µεγεθών, ορισµένοι από τους οποίους είναι ενεπί-
γραφοι. Στο βαθύτερο επίπεδο του αποθέτη εντοπίσθηκαν οικοδοµικά κατάλοιπα 
από την γεωµετρική και υπογεωµετρική φάση του ιερού (8ος -7ος αι. π. Χ.) µε υπο-
λείµµατα επεξεργασίας σιδήρου, καθώς και χάλκινα συµπαγή ειδώλια ταύρων, αλ-
λά και περίτµητα χάλκινα ελάσµατα σε µορφή βοοειδών, ορισµένα από τα οποία 
έχουν εγχάρακτο και εµπίεστο διάκοσµο. 

Η διερευνητική τοµή στην βορειοδυτική γωνία του προστώου  έγινε µε σκοπό 
την διερεύνηση της θεµελίωσης του κτίσµατος, όπου και αποκαλύφθηκε η  εν ξη-
ρώ έδραση επάνω στον φυσικό λαξευτό βράχο.  Από το κατώτερο επίπεδο θεµελί-
ωσης περισυλλέχθηκαν απολεπίσµατα οψιανών, καθώς και τµήµα χάλκινου συ-
µπαγούς ειδωλίου γυµνής γυναικείας µορφής ανατολικής προέλευσης, χρονολο-
γούµενο στο τέλος της Πρώϊµης – Μέσης Εποχής του Χαλκού. 

Η παρουσία προϊστορικών ευρηµάτων στον χώρο του ιερού υποδηλώνει τη 
χρήση της ευρύτερης περιοχής πριν από τις αρχές της 1ης π. Χ. χιλιετίας και υποδει-
κνύει πιθανώς την ύπαρξη ενός προγενέστερου χώρου λατρείας, τη συνέχεια του ο-
ποίου αποτέλεσε στους ιστορικούς χρόνους το ιερό του Αταβυρίου ∆ιός. 
  

Βιογραφικό σηµείωµα: 

Ο Παύλος Τριανταφυλλίδης είναι πτυχιούχος (1988), διδάκτωρ αρχαιολο-
γίας (1998) του Παν/µίου Ιωαννίνων και µεταδιδακτορικός ερευνητής (2011) του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/µίου Αθηνών. Εργάσθηκε από το 1991 στην 
ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, όπου και έγινε Προϊ-
στάµενος του Τµήµατος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και Αρχαιογνωστικής 
Έρευνας (2008) της εν λόγω Εφορείας. Το 2011 τοποθετήθηκε Προϊστάµενος του 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών και αναπληρωτής Προϊστάµενος 
στην ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 

Ασχολείται µε την αρχαία µικροτεχνία, κυρίως την υαλουργία και µεταλλοτεχνία 
της ∆ωδεκανήσου, αλλά και την τοπογραφία του βορείου νησιωτικού συµπλέγµατος 
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της ∆ωδεκανήσου.  Είναι επικεφαλής συστηµατικής ανασκαφικής έρευνας στο ακριτι-
κό Αγαθονήσι, καθώς και στο παρροδιακό ιερό του Αταβυρίου ∆ιός στην ν. Ρόδο και 
είναι µέλος πολλών διεθνών επιστηµονικών επιτροπών και εταιριών. 
 
Τυρίκος ∆ηµήτριος, Φιλόλογος 
 

Η  διπλωµατική κονίστρα στην Ευρώπη κατά την πολιορκία της Ρόδου Η  διπλωµατική κονίστρα στην Ευρώπη κατά την πολιορκία της Ρόδου Η  διπλωµατική κονίστρα στην Ευρώπη κατά την πολιορκία της Ρόδου Η  διπλωµατική κονίστρα στην Ευρώπη κατά την πολιορκία της Ρόδου 

το 1522. το 1522. το 1522. το 1522.     
    

Περίληψη 

Η εργασία πραγµατεύεται τις διπλωµατικές εξελίξεις στην Ευρώπη  κατά τη 
διάρκεια της πολιορκίας της Ρόδου από τον Σουλεϊµάν τον Μεγαλοπρεπή και προ-
σπαθεί να διερευνήσει τους λόγους της «αδιαφορίας» της Ευρώπης για τα τεκται-
νόµενα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ποια ήταν η θέση του Πάπα και  για  
ποιον λόγο συµπεριφέρθηκαν, όπως συµπεριφέρθηκαν οι δυνατοί της Ευρώπης;   
 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο ∆ηµήτρης  Τυρίκος  γεννήθηκε στη Ρόδο, όπου και  ολοκλήρωσε τις 
εγκύκλιες  σπουδές του. Σπούδασε κλασική φιλολογία  στο  Πανεπιστήµιο 
Αθη-νών  και στα Πανεπιστήµια του Μιλάνο και της Νεάπολης.  Εργάστηκε 
για πολλά χρόνια στην ιδιωτική  εκπαίδευση και τελευταία ερ-γάζεται στη δη-
µόσια. Θήτευσε ως υπεύθυνος  δηµοσίων σχέσεων σε εταιρείες του  Πειραιά 
και της Θεσσαλονίκης. Απασχολήθηκε ως µεταφραστής από αρχαίες και σύγ-
χρονες  γλώσσες.  

Μετέφρασε τις επιστολές του Τιµαρίωνα για το Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
ταφικά επιγράµµατα για το Πανεπιστήµιο της Νεάπολης και  παραµύθια της 
Κάτω Ιταλίας για λογαριασµό των εκδόσεων Ακρίτας.  

Έχει προβεί σε έρευνες για τα διαζύγια στη Ρόδο, την καταναλωτική πί-
στη και την  προστασία του καταναλωτή και του πολίτη, τις οποίες και δηµο-
σίευσε στην εφηµερίδα Ροδιακή και σε ανάλογες ηµερίδες του ∆ήµου Ροδίων.  

Είναι µέλος   της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών, του ερευνητικού κέ-
ντρου Greek and Roman studies του Κολεγίου του King’s του Πανεπιστηµίου 
του Λονδίνου,  του Κέντρου Ανθρωπιστικών Μελετών και Ερευνών  και του 
Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών «Ανδρέας Παπανδρέου».  
 
Φαρµακίδης Αλεξ. Κώστας, οδοντίατρος, ερευνητής 

Συνεισηγήτρια: Φαρµακίδου Κ. Ελένη, αρχαιολόγος 
 

Οι τοπικές ενδυµασίες στη Σύµη του 18Οι τοπικές ενδυµασίες στη Σύµη του 18Οι τοπικές ενδυµασίες στη Σύµη του 18Οι τοπικές ενδυµασίες στη Σύµη του 18ουουουου και 19 και 19 και 19 και 19ουουουου αιώνα.  αιώνα.  αιώνα.  αιώνα.     
 
Φαρµακίδου Κ.  Ελένη, αρχαιολόγος 
 

Η συλλογή αρχαίων ελληνικών και ρωµαϊκών νοµισµάτων στο ΑρχαΗ συλλογή αρχαίων ελληνικών και ρωµαϊκών νοµισµάτων στο ΑρχαΗ συλλογή αρχαίων ελληνικών και ρωµαϊκών νοµισµάτων στο ΑρχαΗ συλλογή αρχαίων ελληνικών και ρωµαϊκών νοµισµάτων στο Αρχαι-ι-ι-ι-
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ολογικό Μουσείο Σύµης ολογικό Μουσείο Σύµης ολογικό Μουσείο Σύµης ολογικό Μουσείο Σύµης     
 
Φαρµακίδης Νικόλαος, πολιτικός µηχανικός 

 

Ο Κωνσταντίνος Σιµωνίδης, ένας αιρετικός διανοούµενοςΟ Κωνσταντίνος Σιµωνίδης, ένας αιρετικός διανοούµενοςΟ Κωνσταντίνος Σιµωνίδης, ένας αιρετικός διανοούµενοςΟ Κωνσταντίνος Σιµωνίδης, ένας αιρετικός διανοούµενος    
 

Περίληψη 

Ο Κωνσταντίνος Σιµωνίδης, ένας Συµιακός διανοούµενος, ήταν υιός ενός ευπα-
τρίδη, του Σίµωνα Χατζηκώστα. Ο Σίµωνας πολέµησε για τον τόπο του µε όλα τα µέ-
σα, σε µια δύσκολη εποχή, από την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης µέχρι το 
1865 που πέθανε. Ο Κωνσταντίνος, όπως ο πατέρας του, πολέµησε µε άλλα µέσα για 
κάτι πιο µεγάλο, την ελληνική παιδεία. Απέδειξε και συνεχίζει να αποδεικνύει, στους 
λεγόµενους λόγιους της ∆ύσης, µε «την βρεφική γνώση της άξιας ελέους», ότι το να 
κατέχουν ένα πρωτότυπο του Πλάτωνα ή του Αρτεµίδωρου δεν είναι γνώση. Η κατοχή 
του για να το µοστράρουν στα µουσεία τους, ενώ αυτοί πιστεύουν ότι τους δίνει οντό-
τητα, χωρίς το υπόβαθρο της ελληνικής παιδείας, είναι µια χίµαιρα. Όπως χίµαιρα είναι 
και η µόρφωσή τους χωρίς την ελληνική αρετή. 
 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Γεννήθηκα στη Σύµη της ∆ωδεκανήσου στις 18 Οκτωβρίου 1950. Γονείς µου 
η Μαρία Νικολάου Φαρµακίδη και ο Βασίλειος Ονούφριου Φαρµακίδης. Αδέλφια 
µου ο Ονούφριος και ο Γιώργος. Μετοικήσαµε στην Ρόδο το 1954. Ο πατέρας µου 
ήταν έµπορος τροφίµων και ξενοδόχος. Τις πρώτες µου γνώσεις απέκτησα στο 11ο 
Πρότυπο ∆ηµοτικό Σχολείο και στη συνέχεια στο Βενετόκλειο Γυµνάσιο, που α-
ποφοίτησα το 1968. Σπούδασα πολιτικός µηχανικός συγκοινωνιολόγος στο Πανε-
πιστήµιο της Τεργέστης από το οποίο αποφοίτησα το 1974. 

Στον στρατό υπηρέτησα (1975-1977) ως ∆όκιµος και στην συνέχεια ως Αν-
θυπολοχαγός του Μηχανικού, στη Ρόδο (Λόχο Μηχ/κου) και στην Αθήνα (731 
∆/νση Στρατιωτικών ΄Έργων). Είµαι παντρεµένος µε την Μαρία Λάουρα και έ-
χουµε ένα παιδί τον Κωνσταντίνο. 

Επαγγελµατική σταδιοδροµία: Από το 1987 µέχρι σήµερα είµαι προϊστάµε-
νος της Υπηρεσίας για θέµατα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Το διάστηµα 
1984-1987 ήµουν προϊστάµενος στο Τµήµα Συγκοινωνιών ∆ωδεκανήσου. Το διά-
στηµα 1983 -1984 ήµουν προϊστάµενος στη ∆/νση Οικισµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ. ∆.Ε. 
Μέχρι το 1983 είχα ιδιωτικό τεχνικό γραφείο και ασχολήθηκα µε µελέτες (ιδιωτι-
κές και ∆ηµόσιες) και ιδιωτικές εργολαβίες (αντιπαροχές). Από το 1974 ασκώ το 
επάγγελµα του πολιτικού µηχανικού. 

Συνδικαλιστική σταδιοδροµία: Το 1982 εκλέγοµαι γραµµατέας του ∆ωδ/κού 
Συλλόγου Μηχανικών, το 1983 εκλέγοµαι στην ∆ιοικ. Επιτροπή του Τοπικού τµή-
µατος του Τ.Ε.Ε. στην οποία θήτευσα για 10 συνεχή χρόνια ως µέλος και αντιπρό-
εδρος. 

Κοινωνική συµµετοχή: Στο ∆ήµο Ρόδου: Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
του Ρ.Ο.∆.Α. 1983-1987 και 2005 -2006. Μέλος του ∆.Σ. της εταιρείας του Ξενο-
δοχείου Ρόδων 1985 -1987. Πρόεδρος της Αστικής εταιρείας ∆ήµου-ΑΜΕΑ για το 
Φυσικοθεραπευτήριο των Αγ. Αποστόλων. Μέλος της Πάρκινγκ Α.Ε. του ∆ήµου 
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Ροδίων 2008-09. Σε διάφορες οργανώσεις και συλλόγους. (ΕΥΘΥΤΑ, Εθελοντές 
για το Περιβάλλον, ΚΙΝΣΕΠ Ασκληπιάδες, κλπ) 

Συµβούλια και επιτροπές: Στα τριάντα επτά χρόνια επαγγελµατικής, κοινωνικής 
και συνδικαλιστικής µου ενασχόλησης συµµετείχα σε δεκάδες επιτροπές και οµάδες 
µελέτης, που µου έδωσαν τη δυνατότητα να αντιµετωπίσω σε πρώτο πρόσωπο τα πε-
ρισσότερα και µεγαλύτερα προβλήµατα υποδοµών της πόλης, του νησιού της Ρόδου 
και γενικότερα της ∆ωδεκανήσου. Ενδεικτικά αναφέρω τις παρακάτω: Αναπληρωµα-
τικό µέλος του Νοµαρχιακού συµβουλίου 1987-1990. Αναπληρωµατικό µέλος της Ε-
πιτροπής παρακολούθησης Μ.Ο.Π. Αιγαίου. Πρόεδρος του περιφερειακού Συµβουλί-
ου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Μέλος της Κοινής και της Επιστηµονικής Επιτρο-
πής που εποπτεύουν το Γραφείο της παλιάς πόλης Ρόδου. Μέλος του Τοπικού Αρχαιο-
λογικού Συµβουλίου, Υπεύθυνος του προγράµµατος ΗΛΙΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συµµετοχή στο πρόγραµµα HORIZON της Ε.Ε. κλπ. 

Επιστηµονική και συγγραφική δραστηριότητα: Έχω γράψει πολλά άρθρα σε 
πολιτικές εφηµερίδες  (τοπικές, αθηναϊκές και ευρωπαϊκές), καθώς και σε επιστη-
µονικά περιοδικά. Έχω συµµετάσχει σε δεκάδες συνέδρια και σεµινάρια ως σύνε-
δρος και εισηγητής: Για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό ε-
πίπεδο, για συγκοινωνιακά και κυκλοφοριακά θέµατα σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό 
επίπεδο, για κοινωνικά θέµατα, για θέµατα τουρισµού και περιβάλλοντος. κλπ. 
Έχω πάρει µέρος σε πολλά σεµινάρια του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
(Περιφερειακή ανάπτυξη, τοπική αυτοδιοίκηση, δηµόσια διοίκηση κλπ). Έχω 
γράψει ένα βιβλίο για, «τα οδικά ατυχήµατα (µια ζαριά του χρόνου)» (ΑΜΕΑ ε-
παρχίας Ρόδου 2012) και έχω συµµετάσχει σε δύο συλλογικά βιβλία, «ένα µέλλον 
για την ελληνική πόλη» (ΟΚΤΑΓΩΝΟ 2007) και τις «πράσινες µετακινήσεις στις 
πόλεις (πολιτικές για µια βιώσιµη κινητικότητα)» (Παπασωτηρίου 2013). 
 
Φουλίδη Ξανθίππη, φιλόλογος, υποψήφια διδάκτωρ  

Συνεισηγήτρια: Γκασούκα Μαρία, κοινωνική λαογράφος, επίκουρη καθηγή-
τρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

Αποκαλύπτοντας την ιστορία των γυναικών: Ανασύνθεση του γυναΑποκαλύπτοντας την ιστορία των γυναικών: Ανασύνθεση του γυναΑποκαλύπτοντας την ιστορία των γυναικών: Ανασύνθεση του γυναΑποκαλύπτοντας την ιστορία των γυναικών: Ανασύνθεση του γυναι-ι-ι-ι-
κείου παρελθόντος µέσω της ενήλικης µνήµης στις βιογραφίες ζωής γυνακείου παρελθόντος µέσω της ενήλικης µνήµης στις βιογραφίες ζωής γυνακείου παρελθόντος µέσω της ενήλικης µνήµης στις βιογραφίες ζωής γυνακείου παρελθόντος µέσω της ενήλικης µνήµης στις βιογραφίες ζωής γυναι-ι-ι-ι-
κών της ∆ωδεκανήσου.κών της ∆ωδεκανήσου.κών της ∆ωδεκανήσου.κών της ∆ωδεκανήσου.    
 
Φωσκόλου – Κουτελάκη Αµάντα, φιλόλογος 
 

Το Λεύκωµα της Ρόδου του Το Λεύκωµα της Ρόδου του Το Λεύκωµα της Ρόδου του Το Λεύκωµα της Ρόδου του ducaducaducaduca    dddd’ ’ ’ ’ IstriaIstriaIstriaIstria    
 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Αµάντα Φωσκόλου, κάτοχος διπλώµατος Γαλλικής Φιλολογίας και Ιστορι-
κού – Αρχαιολογικού Τµήµατος του Παν/µίου Αθηνών, εργάζεται στη Μέση Εκ-
παίδευση. Μαζί µε τον Χάρη Κουτελάκη έχουν δηµοσιεύσει πλειάδα άρθρων και 
βιβλίων, από τα οποία το «Πειραιάς και συνοικισµοί» από τις εκδόσεις της «Εστί-
ας» του Κολλάρου τιµήθηκε το 1992 µε το Κρατικό Βραβείο. Τα τελευταία χρόνια 
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συµµετέχει ενεργά µε ανακοινώσεις στα Πολιτιστικά Συµπόσια ∆ωδεκανήσου, τα 
οποία οργανώνει η Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών.   
 
Χατζηβασιλείου Βασίλης, δικηγόρος - ιστορικός 
 

Ο Παλαιών Πατρών Γερµανός και ο Κώος φιλικός ∆ηµήτριος Γεωργίου Ο Παλαιών Πατρών Γερµανός και ο Κώος φιλικός ∆ηµήτριος Γεωργίου Ο Παλαιών Πατρών Γερµανός και ο Κώος φιλικός ∆ηµήτριος Γεωργίου Ο Παλαιών Πατρών Γερµανός και ο Κώος φιλικός ∆ηµήτριος Γεωργίου 
ΑλεξάκηςΑλεξάκηςΑλεξάκηςΑλεξάκης    
 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Ο Βασίλης Συµεών Χατζηβασιλείου γεννήθηκε στην πόλη της Κω το Ι945. Φοί-
τησε στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, όπου έλαβε το Πτυχίο Πολιτικών Επιστηµών (Τµήµα 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και στη συνέχεια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλο-
νίκης, όπου έλαβε το Πτυχίο της Νοµικής. Το έτος Ι975 άρχισε να ασκεί τη δικηγορία 
στο νησί του, ενώ το Ι976 πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Πνευµατικού Οµίλου Κώων 
«Ο Φιλητάς», παραµένοντας µέχρι σήµερα ενεργό µέλος του, µόνιµος συνεργάτης και 
ως επί το πλείστον επιµελητής των εκδόσεων του Οµίλου «ΤΑ ΚΩΑΚΑ» (10 µέχρι 
σήµερα τόµοι ιστορίας, γλωσσολογίας, αρχαιολογίας, λαογραφίας, λογοτεχνίας και 
ποικίλης επιστηµονικής ύλης που αφορούν στο νησί της Κω). 

Συνέγραψε την «Ιστορία της νήσου Κω. Αρχαία – Μεσαιωνική - Νεότερη», που 
ο ∆ήµος της Κω εξέδωσε το 1990 σε έναν ογκώδη και πολυτελή τόµο. «Μνηµειώδες 
πόνηµα» την χαρακτήρισε σε Πατριαρχικό Γράµµα του ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ. 
κ. Βαρθολοµαίος. Για το έργο του αυτό, το οποίον αποτελεί την πρώτη ολοκληρωµένη 
επιστηµονική καταγραφή της τοπικής ιστορίας του νησιού της Κω, απέσπασε πολλές 
τιµητικές διακρίσεις και βραβεία (όπως τον Χρυσούν Σταυρόν της εν ∆ωδεκανήσω 
Εκκλησίας του Οικουµενικού Θρόνου, ∆ιάκριση από την αρµόδια Επιτροπή του Υπ. 
Πολιτισµού µε θετική γνωµοδότηση για την προµήθεια του βιβλίου, Πανδωδεκανη-
σιακό Βραβείο Β. Μοσκόβη για το έτος 1991, Βραβείο Ελληνικών Γραµµάτων από 
την Εταιρεία ∆ωδεκανησιακών Μελετών Αµερικής & Καναδά για το έτος 1993, Βρα-
βείο Ιστορίας του Επαρχείου Κω για το έτος 2001, εύφηµες µνείες από Ακαδηµαϊκούς, 
Πανεπιστηµιακούς, Πολιτικούς, Στρατιωτικούς κ.α.). 

Συµµετέχει σε Πανελλήνια και ∆ιεθνή Συνέδρια µε ανακοινώσεις του ιστορι-
κού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, είναι µέλος της Στέγης Γραµµάτων & Τεχνών 
∆ωδεκανήσου και της ∆ωδεκανησιακής Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρείας. ∆ιε-
τέλεσε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου 
Κω και Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Πολιτισµού του Επαρχείου Κω-
Νισύρου. Συνεχίζει να συγγράφει και να εκδίδει πονήµατά του, αρθρογραφώντας 
ε-πίσης στον τοπικό τύπο, γύρω από την ιστορία και τον πολιτισµό της Κω και των 
∆ωδεκανήσων. 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ: «Ο Αρχιµανδρίτης Φιλήµονας Φωτόπουλος 

(1875-1961).Η ζωή-Το έργο-Η εποχή του». Αθήνα Ι982. Εξαντλήθηκε. «Ιστορία της 

Νήσου Κω. Αρχαία-Μεσαιωνική-Νεότερη». Έκδοση ∆ήµου Κω 1990. Εξαντλήθηκε. 
Το έργο µεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα. από τον καθηγητή ∆ρα Νικόλαο Γ. Ι-
τσινέ. «Παραµύθια από την Κω, το µαγευτικό νησί του Ιπποκράτη». Αθήνα 1994 (πρώ-
τη έκδοση) και 2004 (δεύτερη έκδοση). ∆ιατίθεται από τον συγγραφέα και από τα βι-
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βλιοπωλεία της Κω. «Ιπποκράτεια Μελετήµατα. Συλλογή Μονογραφιών». Χανιά 2000. 
∆ιατίθεται από τα βιβλιοπωλεία της Κω. «Στο διάβα της ζωής. ∆ιηγήµατα». Έκδοση 
βιβλιοπωλείου Εκφραση 2003. ∆ιατίθεται από το βιβλιοπωλείο Εκφραση της Κω. «Το 

Ασκληπιείο της Κω. Μνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς». Κως. Εκδόσεις στα ελληνικά 
1997, 2000, 2001, 2004, 2008, στα αγγλικά 1998, 2000, 2004, 2008,στα γερµανικά 
2000, 2004. ∆ιατίθεται από τον συγγραφέα και από τα βιβλιοπωλεία της Κω. «Τα Κά-

στρα της Νήσου Κω. Περιήγηση». Αθήνα 2008. ∆ίγλωσση έκδοση (ελληνικά - αγγλικά 
). Μετάφραση ∆ρα. Νικολάου Γ. Ιτσινέ. ∆ιατίθεται από τον συγγραφέα και από τα βι-
βλιοπωλεία της Κω. 

 ∆ΙΑΚΡΙΘΕΙΣΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ: «Τα ∆ηµοσιονοµικά της Κω από µαρτυρίες 

επιγραφών (1100 π. Χ.-160 π. Χ.)» στα Κωακά τόµος Β΄, Αθήνα 1981. Έλαβε το 
Πανδωδεκανησιακό Βραβείο Β. Μοσκόβη για το έτος 1981. ∆ιατίθεται σε ανάτυ-
πα από τον συγγραφέα. 

Πλήθος άρθρων, µελετών - µονογραφιών και ανακοινώσεών του σε Συνέ-
δρια έχουν δηµοσιευθεί στα περιοδικά συγγράµµατα: Καλυµνιακός Παλµός, ∆ω-
δεκανησιακά Χρονικά, Καλυµνιακά Χρονικά, ∆ωδεκανησιακόν Αρχείον, Νισυ-
ριακά, Τα Κωακά καθώς και στις εφηµερίδες: Το Βήµα της Κω, Σταθµός, Παγκω-
ακή, Αργώ της Καλύµνου, Νησιώτικη ∆ιαδροµή και αλλού.  
 
Χατζηδηµητρίου – Παράσχου Σοφία, φιλόλογος – συγγραφέας, σχολική σύµ-

βουλος φιλολόγων. 
 

Οι πολλαπλές ταυτότητες τηΟι πολλαπλές ταυτότητες τηΟι πολλαπλές ταυτότητες τηΟι πολλαπλές ταυτότητες της ∆ωδεκανήσιας Γυναίκαςς ∆ωδεκανήσιας Γυναίκαςς ∆ωδεκανήσιας Γυναίκαςς ∆ωδεκανήσιας Γυναίκας    

 
Χατζηθεοδώρου Γεώργιος, µουσικολόγος, συντ. εκπαιδευτικός 

 

Γεώργιος Μιχ. Πολιτάρχης Γεώργιος Μιχ. Πολιτάρχης Γεώργιος Μιχ. Πολιτάρχης Γεώργιος Μιχ. Πολιτάρχης –––– Ένας λογοτέχνης καλυµνιακής καταγ Ένας λογοτέχνης καλυµνιακής καταγ Ένας λογοτέχνης καλυµνιακής καταγ Ένας λογοτέχνης καλυµνιακής καταγω-ω-ω-ω-
γήςγήςγήςγής    

 

Περίληψη:  

Φέτος συµπληρώθηκαν εικοσιέξη χρόνια από τον αδόκητο θάνατο ενός 
σπουδαίου, αλλά σχετικά αγνώστου στο δωδεκανησιακό κοινό, καλυµνιακής κα-
ταγωγής λογοτέχνη, του Γεωργίου Μιχ. Πολιτάρχη. Σκέφθηκα ότι κάποτε έπρεπε 
να  γίνει λόγος  γι’ αυτόν και θεώρησα ως πλέον κατάλληλη ευκαιρία την εφετινή 
διοργάνωση του Πολιτιστ. Συµποσίου της Σ.Γ.Τ.∆., στην οποία και είχα την τιµή 
να προσκληθώ για να αναπτύξω κάποιο θέµα δικής επιλογής. 

Ο Γεώργιος Πολιτάρχης, τυπογράφος το επάγγελµα, υπήρξε πολυγραφότατος  
πεζογράφος, δοκιµιογράφος, ποιητής, εκδότης και εξέχων µέλος της Ένωσης Λογοτε-
χνών Ελλάδος. Για τον Πολιτάρχη έχουν µιλήσει πολλοί και έχουν γράψει πολλά στο 
παρελθόν. Σήµερα αισθάνοµαι ιδιαίτερη την τιµή, που από το βήµα αυτό  έχω την ευ-
καιρία να αναφερθώ σε στοιχεία της ζωής και του έργου του, προκειµένου να ανασύρω 
λίγο τον πέπλο της λησµονιάς και της αγνωσίας, γύρω από ένα ∆ωδεκανήσιο δηµιουρ-
γό, µε την ελπίδα ότι µε αφορµή την σηµερινή παρουσίαση, αρµοδιότεροι από εµένα, 
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στο χώρο της ∆ωδεκανήσου, θα εγκύψουν και θα ασχοληθούν στο µέλλον, και θα α-
ξιολογήσουν επιστηµονικότερα  και φιλολογικώτερα το έργο του. 

Τον Γεώργιο Πολιτάρχη γνώρισα πριν από 42 ακριβώς χρόνια, όταν τυχαία 
µπήκα στο τυπογραφείο του αναζητώντας κατάλληλο τυπογράφο, για να τυπώσει 
το πρώτο µου µουσικό βιβλίο, την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύµνου. Από κουβέ-
ντα σε κουβέντα και αφού του είπα ότι κατάγοµαι από την Κάλυµνο, περιχαρής 
µου δήλωσε ότι και εκείνου ο παππούς του ήταν από την Κάλυµνο. Έκτοτε συνδε-
θήκαµε µε ιδιαίτερη φιλία και συνεργασθήκαµε για µερικά χρόνια. 

     

Βιογραφικό σηµείωµα:  

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28-10-2940. Από ηλικίας πέντε ετών µέχρι και τη 
στράτευσή του έζησε στην Κάλυµνο όπου και τέλειωσε το Γυµνάσιο το 1957. Άρχισε 
να ψάλλει από 16 ετών. Έψαλλε ως πρωτοψάλτης σε πολλούς ναούς και σε διάφορες 
πόλεις της Ελλάδας. Σήµερα ψάλλει στον Καθεδρικό Ι. Ναό Παναγίας Κεχαριτωµένης 
Χώρας Καλύµνου ( 1988- ). Σπούδασε µε δαπάνες του αδελφού του πατέρα του, στρα-
τηγού Εµµανουήλ  Γ. Χατζηθεοδώρου σε Ωδεία των Αθηνών και έλαβε: Πτυχίο Ιερο-
ψάλτου, ∆ίπλωµα Μουσικοδιδασκάλου, Αρµονίας, Αντίστιξης και Φούγκας. ∆ιορί-
στηκε στις 11-4-1967 ως καθηγητής µουσικής στην Μέση Εκπαίδευση και σε Εκκλη-
σιαστικές Σχολές και Γυµνάσια Β/θµιας Εκπαίδευσης. Τέλος και από του έτους 1985 
υπηρέτησε στα Γυµνάσια  Καλύµνου (τα πέντε τελευταία  χρόνια ως διευθυντής –
Γυµνασιάρχης - του Νικηφορείου Γυµνασίου) από όπου και συνταξιοδοτήθηκε, µετά 
από ευδόκιµη υπηρεσία 36 ετών, το 2002. 

 Εκτός των δηµοσίων σχολείων δίδαξε στα Ωδεία: «Bενιζέλειον» Χανίων, 
«Ελληνικόν» Αθηνών, Ωδείον «Ρωµανός ο Μελωδός» Πειραιώς (1991-2008), και 
σε Σχολές που ίδρυσε ο ίδιος. Ίδρυσε Σχολές Μουσικής στην Πάτµο, τα Χανιά (Η 
Σχολή λειτουργεί έως σήµερα επίσηµα αναγνωρισµένη από το Κράτος και την Εκ-
κλησία) και στην Κάλυµνο (Η Σχολή λειτουργεί έως σήµερα επίσηµα αναγνωρι-
σµένη από το Κράτος και την Εκκλησία µε τη διεύθυνση του ιδίου). Ίδρυσε το 
Μουσικό Εργαστήρι της Ιεράς Μητροπόλεως Καλύµνου (1984 -1998). Ίδρυσε το 
Σύνδεσµο Ιεροψαλτών Χανίων (1975), διετέλεσε πρόεδρός του επί οκτώ έτη και 
έχει αναγορευθεί επίσηµα ως ισόβιος επίτιµος πρόεδρός του. Χρηµάτισε για χρό-
νια πρόεδρος του Ιεροψαλτικού Συλλόγου Καλύµνου (1985 -2000), καθώς και µέ-
λος ∆/Σ διαφόρων επιστηµονικών και πολιτιστικών Συλλόγων, µεταξύ των οποίων 
και του Αναγνωστηρίου Καλύµνου «Αι Μούσαι», του οποίου και αποτελεί µέλος 
του ∆/Σ συνεχώς από το 1984, καθώς και διαφόρων Νοµαρχια-κών, Επαρχιακών 
και ∆ηµοτικών Επιτροπών. Ίδρυσε τη ∆ηµοτική Χορωδία Καλύµνου (1985), την 
οποία διευθύνει µέχρι σήµερα (Η Χορωδία έχει παρουσιαστεί σε πολλές πόλεις και 
νησιά της Ελλάδας και το εξωτερικό). Μαθητές του διακρίνονται σήµερα ως κα-
θηγητές δηµόσιοι λειτουργοί,  ιεροψάλτες και µουσικοί. 

΄Εχει τιµηθεί µε το Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών και το Πανδωδεκανη-
σιακό Βραβείο «∆ηµοσθένη Χαβιαρά», και από το  Οικουµενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως µε το οφφίκιο του Άρχοντα Μαΐστορα της Αγίας του Χρι-
στού Μεγάλης Εκκλησίας, καθώς  και µε πολλές άλλες διακρίσεις από διάφορους 
Φορείς, Μητροπόλεις, ∆ήµους κ.λ.π. 



ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ          ΙΗ΄ Πολιτιστ. Συµπόσιο, Ρόδος 4-7 Ιουλίου 2013     

 

 

81

 
Χριστοδουλίδης Νίκος, αρχαιολόγος 

 

Συστήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης στην αρχαία πόλη της Ρόδου.Συστήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης στην αρχαία πόλη της Ρόδου.Συστήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης στην αρχαία πόλη της Ρόδου.Συστήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης στην αρχαία πόλη της Ρόδου.    
 

Περίληψη 

Η αρχαία Ρόδος, ως πόλη που ιδρύεται και κατασκευάζεται εκ του µηδενός 
το 408/407 π.Χ.,  βασίστηκε σε συγκεκριµένο ρυµοτοµικό σύστηµα, γνωστό ως 
Ιπποδάµειο. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, η πόλη οργανώνεται γύρω από ένα 
πλέγµα κάθετα τεµνόµενων οδικών αξόνων που ακολουθούν τις κατευθύνσεις Β-Ν 
ή Α-∆., στο οποίο υπάρχει πρόβλεψη χρήσεων γης, και  κατηγοριοποίηση των ο-
δών ανάλογα µε τη σπουδαιότητά τους. Παράλληλα, από την αρχή του σχεδιασµού 
της αρχαίας Ρόδου, υπάρχει η πρόβλεψη κατασκευής οργανωµένων δικτύων ύ-
δρευσης και αποχέτευσης.  

Κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών τις τελευταίες δεκαετίες, ήρθαν στο 
φως εντυπωσιακά τεχνικά έργα που αφορούν τους τοµείς ύδρευσης και αποχέτευ-
σης της αρχαίας Ρόδου, τα οποία περιλαµβάνουν µεγάλες υδρευτικές στοές, σύ-
στηµα πήλινων και στη συνέχεια µολύβδινων αγωγών παροχής πόσιµου νερού, 
καθώς και ένα ιδιαίτερα µελετηµένο σύµπλεγµα αποχετευτικών αγωγών για την 
αποµάκρυνση των όµβριων υδάτων. Το υδρευτικό σύστηµα, που µε την πάροδο 
του χρόνου εισαγάγει τρόπους εξασφάλισης της καθαρότητας του πόσιµου νερού, 
καθώς και  το αποχετευτικό, µε αγωγούς κάτω από κάθε οδό, αλλά και την προ-
σθήκη µεγάλων κεντρικών συλλεκτήριων αγωγών, συµβάλλουν στη ουσιαστική 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στη µεγάλη αυτή πόλη της αρχαιότητας. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Τίτλοι σπουδών:  

1979: Απολυτήριο Λυκείου µε γενικό βαθµό 19 και 9/13. 
1987: Πτυχίο Maitrίse Histoire de l’ Art et Archeologie από το πανεπιστήµιο 

Lumiere LYON II Γαλλίας. 
1988: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Langues Histoire et Civilisation des 

Mondes Anciens από το ίδιο πανεπιστήµιο. 
1989: Υποτροφία (Allocation de Recherche) από το ερευνητικό κέντρο Mai-

son de l’ Orient της Λυών, στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου σπουδών. 
Επαγγελµατική δραστηριότητα: 

Συµµετοχή, το 1989, στην αρχαιολογική αποστολή του Ecole Franςais d' 
Athenes στην Αµαθούντα στην Κύπρο.  Συµµετοχή, το 1990, στην αρχαιολογική 
αποστολή του Ecole Superieure Παρισιού στη ∆ούρα Ευρωπός στη Συρία  

Από το 1991 εγκαθίσταµαι στη Ρόδο, όπου εργάζοµαι ως συµβασιούχος αρ-
χαιολόγος στην ΚΒ' Ε.Π.Κ.Α. Το 1994 προκρίνοµαι ως καθηγητής κλασικής αρ-
χαιολογίας στη Σχολή Ξεναγών που λειτούργησε στη Ρόδο από το 1994 έως το 
1997. Στην ίδια σχολή εργάστηκα και κατά το διάστηµα 1997 -2000.  

Από το 2006 εργάζοµαι ως αρχαιολόγος αορίστου χρόνου στην ΚΒ΄ Ε.Π.ΚΑ.  
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Χριστοφυλάκης Στέλιος, αρχιτέκτονας – εικαστικός 
 

Ένα µνηµείο Ένα µνηµείο Ένα µνηµείο Ένα µνηµείο για το Εθνικό Μέτωπο Πανδωδεκανησιακής Απελευθγια το Εθνικό Μέτωπο Πανδωδεκανησιακής Απελευθγια το Εθνικό Μέτωπο Πανδωδεκανησιακής Απελευθγια το Εθνικό Μέτωπο Πανδωδεκανησιακής Απελευθέ-έ-έ-έ-
ρωσηςρωσηςρωσηςρωσης    
 

Περίληψη:      

Ο αντιαποικιακός αγώνας του ∆ωδεκανησιακού  Λαού  δεν  περιορίστηκε µόνο 
κατά την διάρκεια της Ιταλικής και ιταλογερµανικής κατοχής αλλά συνεχίσθηκε και 
κατά την διάρκεια της Αγγλικής κατοχής έως την ενσωµάτωση. Οι  Άγγλοι µε τη 
γνωστή  τους τακτική καλλιέργησαν το σπέρµα του διχασµού στο λαό και τον κλήρο 
κι ακόµα υπέθαλψαν θέµα αυτονοµίας της ∆ωδεκανήσου ως επαρχίας - µέλους της 
Βρετανικής Κοινοπολιτείας, κατά το πρότυπο της Κύπρου. Το 1945 ιδρύθηκε στη 
Ρόδο από επαναπατρισθέντες πρόσφυγες  και  εφέδρους στρατιώτες,  από  τη Μέση 
Ανατολή κυρίως, το  Εθνικό  Μέτωπο Πανδωδεκανησιακής Απελευθέρωσης «προο-
δευτικών τάσεων, έθετε ως στόχους του την ένωση, την δηµοκρατική διακυβέρνηση 
και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου». Ο Πάνος Μιχαηλίδης, ο Μανώλης Παπανα-
στασίου, ο Παρασκευάς Φουντουραδάκης, ο Νικήτας Γιαννακάκης, ο Φίλιππος Τρι-
ανταφύλλου, ο Γιώργος Θεοχάρης, ο Γεώργιος Βεργιώτης ή Σούρης, ο Βασίλειος 
Τσίκκης, ο Αντώνης Γιαλλούσης, ο ∆. Χατζηαντωνίου στην Κω και ο ιατρός Γ. 
Μπουλαφέντης στη Λέρο ήταν µερικοί από τους πρωτεργάτες, µάλλον ξεχασµένοι 
σήµερα παρ’ όλη την σηµαντικότητα του αγώνα τους και παρ’ όλες τις πολυετείς 
εκτοπίσεις - εξορίες και φυλακίσεις που υπέστησαν µετά το 1947 όταν το µέτωπο 
χαρακτηρίσθηκε παράνοµο. 
     Ένα µνηµείο σε κάποια γωνιά της ∆ωδεκανήσου είναι ο ελάχιστος φόρος τιµής 
και δικαίωσης που επιβάλλεται από την ιστορική µνήµη. Μια µνήµη - οξυγόνο για 
το µέλλον του κάθε λαού που αγωνίσθηκε ή αγωνίζεται για το δικαίωµα στην ε-
λευθερία και την αξιοπρέπεια.                                              
 

Χρυσανθοπούλου Βασιλική, κοινωνική αθρωπολόγος, λέκτορας Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. 

 

Νέοι, παράδοση και αειφορία:  Η περίπτωση του Συλλόγου Νέων Νέοι, παράδοση και αειφορία:  Η περίπτωση του Συλλόγου Νέων Νέοι, παράδοση και αειφορία:  Η περίπτωση του Συλλόγου Νέων Νέοι, παράδοση και αειφορία:  Η περίπτωση του Συλλόγου Νέων Ο-Ο-Ο-Ο-

λύµπου/ ∆ιαφανίου Καρπάθουλύµπου/ ∆ιαφανίου Καρπάθουλύµπου/ ∆ιαφανίου Καρπάθουλύµπου/ ∆ιαφανίου Καρπάθου    
 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η διερεύνηση των τρόπων µε τους 
οποίους µια οµάδα νέων της Ολύµπου και του ∆ιαφανίου Καρπάθου, βιώνουν την 
παράδοση και εκπονούν και εφαρµόζουν στρατηγικές για την αειφορία, τη βιώσι-
µη, δηλαδή, και µακροπρόθεσµη ανάπτυξη του τόπου τους, µέσα από τις δράσεις 
του Συλλόγου τους. Ο νεότευκτος (αρχές του 2011) Σύλλογος Νέων Ολύµπου / 
∆ιαφανίου, που αριθµεί περίπου τριάντα µέλη ηλικίας από 13 έως 28 ετών, δη-
µιουργήθηκε αφ’ ενός για να καλύψει τις ανάγκες ψυχαγωγίας, στο πλαίσιο των 
τοπικών πολιτισµικών πρακτικών, που, κατά τη γνώµη των µελών του Συλλόγου, 
είχαν ατονήσει στην Όλυµπο και στο ∆ιαφάνι, και αφ’ ετέρου, για ν’ αναλάβει συ-
γκεκριµένες δράσεις βελτίωσης των συνθηκών ζωής των κατοίκων (µέσα από α-
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νάπλαση κοινοτικών χώρων, προµήθεια ιατρικών συσκευών κ.τ.λ.).   
Μέσα από συνεντεύξεις µε µέλη του Συλλόγου και συµµετοχή σε δραστηριό-

τητές του, η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση των εξής επιµέρους θεµάτων:  
1.  Μελέτη των ιδιαίτερων αξιών, πρακτικών και της ιδεολογίας που διακρίνουν 
τους νέους των δύο χωριών, Ολύµπου και ∆ιαφανίου, σε σχέση µε τους µεγαλύτε-
ρους σε ηλικία κατοίκους των.  Οι αξίες αυτές τους εµπνέουν ν’ ακολουθούν δια-
φορετικούς, µη ιεραρχικούς, πιο άµεσους και ευέλικτους τρόπους συναναστροφής, 
αλλά και µεθόδευσης και υλοποίησης των στόχων τους.  Συγχρόνως, τους θέτουν 
σε αντιπαράθεση προς άλλους συλλόγους, που αποτελούνται από µεγαλύτερα σε 
ηλικία µέλη.  2.  Εστίαση στον προβληµατισµό των νέων Ολύµπου και ∆ιαφανίου 
γύρω από το θέµα της βιώσιµης ανάπτυξης του τόπου τους, την οποία αντιλαµβά-
νονται ως απόλυτα συνυφασµένη µε τη διαχείριση του περιβάλλοντος και της πο-
λιτιστικής τους κληρονοµιάς.  ∆ιερευνάται επίσης η επιρροή της εκπαίδευσης των 
ντόπιων νέων, οι οποίοι σπουδάζουν σε κλάδους που ασχολούνται µε θέµατα βιώ-
σιµης ανάπτυξης, στη δηµιουργία και στη διάχυση αυτών των στάσεων ζωής και 
δράσης.  3. ∆ιερεύνηση του ανθρώπινου δυναµικού του Συλλόγου, ως προς τις 
εσωτερικές του διαφοροποιήσεις, λόγω του ευρέος ηλικιακού φάσµατος που κα-
λύπτει, των διαφορών φύλου και µόνιµης κατοικίας των µελών του (κάτοικοι Ο-
λύµπου, ∆ιαφανίου, παροικιών Αθήνας, Πειραιά και Ρόδου).  Ιδιαίτερα διερευνά-
ται η σύσφιξη σχέσεων και η από κοινού κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία, λόγω 
και της αίσθησης της κοινής πολιτιστικής κληρονοµιάς, που µοιράζονται οι νέοι 
Ολύµπου και ∆ιαφανίου.  Οι δύο αυτές κατηγορίες νέων µπορεί να διαθέτουν την 
ίδια γενεαλογική καταγωγή, αλλά η διαφορετικότητα του περιβάλλοντος, των α-
σχολιών και της κοινωνικο-ιστορικής εξέλιξης των δύο χωριών, έχει παγιώσει δια-
φορετικές ταυτότητες για την κάθε οµάδα. 

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα.  Το 1982 αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική 
Σχολή (Τµήµα Φιλολογικό) του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι κάτοχος µετα-
πτυχιακού τίτλου (M.Phil.) στην Κοινωνική Ανθρωπολογία από το Πανεπιστήµιο 
της Οξφόρδης (1984) όπου εκπόνησε διατριβή µε θέµα:  An Analysis of Rituals Sur-

rounding Birth in Modern Greece.  Συνέχισε µε διδακτορικές σπουδές ως υπότροφος 
του Ιδρύµατος Ωνάση στο Institute of Social and Cultural Anthropology, Oxford 
University, υπό την εποπτεία των καθηγητών John Campbell και Renée Hirschon και 
έλαβε το διδακτορικό της το 1993 έχοντας εκπονήσει διατριβή βασισµένη σε µακρό-
χρονη επιτόπια έρευνα, µε θέµα: The Construction of Ethnic Identity among the Cas-

tellorizian Greeks of Perth, Australia.  Είναι µέλος της Ελληνικής Λαογραφικής Ε-
ταιρείας, της International Society for Folk Narrative Research (Ι.S.F.N.R.), της 
Société Internationale d’ Ethnologie et de Folklore (S.I.E.F.), της Ελληνικής Εται-
ρείας Εθνολογίας, της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών ∆ωδεκανήσου και του Κέ-
ντρου Καρπαθιακών Ερευνών.  Έχει τιµηθεί µε έπαινο από την Ακαδηµία Αθηνών 
για την Συλλογή εθνογραφικού υλικού πάνω στη λαϊκή ιατρική της Πάτµου (Λαο-
γραφικό Αρχείο Ακαδηµίας Αθηνών, 1981).  Έχει κάνει επιτόπιες έρευνες µε λαο-
γραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση σε διάφορα µέρη του ελληνικού µεσογεια-
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κού και νησιωτικού χώρου και στις παροικίες της διασποράς των Ελλήνων της Αγ-
γλίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.  Aπό το 2004 έως το 2011 εργάσθη-
κε ως ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδηµίας 
Αθηνών.  Το καλοκαίρι του 2004 ήταν Visiting Fellow στο National Europe Centre 
του Australian National University στην Κάµπερρα της Αυστραλίας.  Συµµετέχει σε 
επιτροπές αξιολόγησης άρθρων που υποβάλλονται προς δηµοσίευση στην Επετηρίδα 

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και στην Ethnologia On Line.  Τα επι-
στηµονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη µελέτη του πολιτισµού και της 
κοινωνικής οργάνωσης των Ελλήνων της διασποράς, στη διερεύνηση της τοπικής 
ταυτότητας, στην αφήγηση και στην προφορική ιστορία, στο δηµοτικό τραγούδι, κα-
θώς και στην έκφραση της πολιτισµικής και της εθνοτικής ταυτότητας µέσω του 
διαδικτύου.  Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και σε µεταπτυχιακό επίπεδο στο Τµήµα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη 
(1997-2005) και στο Τµήµα Επιστηµών της Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
(2002).  Έχει συµµετάσχει σε συνέδρια και σε σεµινάρια στην Ελλάδα και διεθνώς 
και έχει δηµοσιεύσει σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, συλλογικούς 
τόµους και Πρακτικά Συνεδρίων, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σε θέµα-
τα σχετικά µε τα επιστηµονικά της ενδιαφέροντα.  Από τον Ιανουάριο του 2011 ερ-
γάζεται ως λέκτορας της Κοινωνικής Λαογραφίας στο Φιλολογικό Τµήµα της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

 
Ψαρρή Παναγιώτα, αρχαιολόγος 

Συνεισηγητής: Ζαρίφης Νικόλαος, αρχιτέκτων 
 

Αρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκµηρίωση του µοναστηριακού σΑρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκµηρίωση του µοναστηριακού σΑρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκµηρίωση του µοναστηριακού σΑρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκµηρίωση του µοναστηριακού συ-υ-υ-υ-
γκροτήµατος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Ρουκουνιώτη στη Σύµη.γκροτήµατος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Ρουκουνιώτη στη Σύµη.γκροτήµατος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Ρουκουνιώτη στη Σύµη.γκροτήµατος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Ρουκουνιώτη στη Σύµη.    

 

Περίληψη 
Το µοναστηριακό συγκρότηµα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Ρουκουνιώτη  

βρίσκεται σε απόσταση 5 χλµ. περίπου δυτικά του οικισµού της Σύµης. Η µονή, α-
νενεργή στις µέρες µας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα οχυρωµένου µονα-
στηριακού συγκροτήµατος. Τον ναό περιβάλλουν τα κελιά, το µαγειρείο και η Τρά-
πεζα, ο εξωτερικός τοίχος των οποίων, µε τα ελάχιστα µικροσκοπικά ανοίγµατα, 
λειτουργεί ως οχυρωµατικό τείχος προστασίας του συγκροτήµατος.  

Αξιοπρόσεκτη ιδιαιτερότητα της µονής αποτελεί η ύπαρξη των δύο ναών, από 
τους οποίους ο ένας είναι υπερκείµενος του άλλου, στοιχείο που ερµηνεύεται ως α-
ποτέλεσµα των διαδοχικών κατασκευαστικών φάσεων του συγκροτήµατος. Κατά 
την πρώτη κατασκευαστική φάση ο ναός ήταν επιµήκης σε κάτοψη, σταυροειδής µε 
τρούλο. Λειτουργικές ανάγκες κατασκευής µεγαλύτερου ναού και περισσότερων 
κελιών, οδήγησαν σε µεγάλης κλίµακας επεµβάσεις στο µοναστηριακό συγκρό-
τηµα. Ο τρούλος του αρχικού ναού κατεδαφίστηκε και στη θέση του κατασκευά-
στηκε σταυροθόλιο µε δύο ενισχυτικά τόξα στήριξης της οροφής, η οποία αποτέλεσε 
και το δάπεδο του νέου ναού. Ο νέος ναός ακολούθησε την αρχιτεκτονική διάταξη 
του παλαιότερου, µε την ίδια επιµήκη ανάπτυξη και ένα συνεπτυγµένο εγκάρσιο 
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κλίτος. Χαρακτηριστική είναι η διαµόρφωση της πολυγωνική ς κόγχης του Ιερού σε 
σχέση µε την ηµικυκλική του αρχικού. Μεταξύ της νότιας πλευράς του παλαιότερου 
ναού και της  νότιας πτέρυγας των κελιών, ο διάδροµος επικοινωνίας καταργήθηκε 
και στη θέση του διαµορφώθηκαν δεξαµενές νερού. Νέα Τράπεζα και νέα κελιά κα-
τασκευάστηκαν στο ίδιο επίπεδο µε τον υπερκείµενο ναό. Κατά την τελική κατα-
σκευαστική φάση του συγκροτήµατος προστέθηκαν το Ηγουµενείο και µικρό ναΰ-
δριο σε τρίτο επίπεδο και διαµορφώθηκε κλίµακα ανόδου προς το επίπεδο αυτό.   

Και οι δύο ναοί φέρουν αξιόλογο τοιχογραφηµένο διάκοσµο. Στο µεν κάτω 
καθολικό, οι τοιχογραφίες διατηρούνται σε εξαιρετικά κακή κατάσταση στοιχείο 
που δυσχεραίνει τη χρονολόγησή τους, στο δε υπερκείµενο η κατάσταση διατήρη-
σης τους είναι σαφώς καλύτερη. Επιγραφικές µαρτυρίες χρονολογούν τον διάκοσµο 
του πάνω καθολικού στα 1738, αποδίδοντας τη δηµιουργία του στον ζωγράφο Γρη-
γόριο από την Σύµη, ο οποίος εικονογράφησε και τον ναό της Κοίµησης της Θεοτό-
κου στην  Λίνδο Ρόδου.  

 

Βιογραφικό σηµείωµα 

Η Παναγιώτα Ψαρρή γεννήθηκε στη Ρόδο. Σπούδασε αρχαιολογία στο 
Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λονίκης και µετεκπαιδεύτηκε µε υποτροφία του Κρατικού Ιδρύµατος Υποτρο-
φιών στην Ecole Pratique des Hautes Etudes του Παρισιού. Είναι γνώστης 
τριών ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής και ιταλικής) και πτυχιούχος πιά-
νου του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών. Υπηρετεί ως αρχαιολόγος στην 4η Εφο-
ρεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ∆ωδεκανήσου. 
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