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Τα ανασκαφικά δεδομένα

Στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της σημερινής και
υποκείμενης αρχαίας πόλης της Ρόδου, σε ιδιόκτητο οικό-
πεδο, πραγματοποιήθηκε σωστική ανασκαφική έρευνα με
ιδιαίτερα σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα, που χρονο-
λογικά καλύπτουν μεγάλο μέρος της οικοδομικής εξέλιξης
και του πολεοδομικού ιστού της αρχαίας πό-
λης από τον 4ο αι. π.Χ. έως και τον 7ο αι. μ.Χ. 

Το οικόπεδο που διερευνήθηκε (εικ. 1)1 βρί-
σκεται σε περιοχή ιδιαίτερα σημαντική για την
αρχαία τοπογραφία της Ρόδου, κοντά στον αρ-
χαίο πολεμικό λιμένα2 και στην περιοχή των νε-
ωρίων,3 σε άμεση γειτνίαση δυτικά και βόρεια
του εν υπογείω διατηρητέου ανασκαφικού χώ-
ρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου4 και μιας
σειράς βόρεια και ανατολικά παρακείμενων οι-
κοπέδων,5 στα οποία είχαν εντοπισθεί οι δια-
σταυρώσεις βασικών οδικών αρτηριών της πό-
λης της Ρόδου, όπως των αρχαίων οδών Ρ3,
Ρ2β και Ρ39α, καθώς και λείψανα μνημειωδών
δημοσίων κτιρίων του 4ου αι. π.Χ., των ελληνι-
στικών και ρωμαϊκών χρόνων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι δυτικά των παραπά-
νω αρχαίων οικοδομικών λειψάνων που αποτε-

λούν τμήμα της βορειοανατολικής παρυφής της αρχαίας πό-
λης της Ρόδου, εντοπίσθηκαν σε σειρά ανεσκαμμένων οικοπέ-
δων6 τμήματα από οικίες των ρωμαϊκών χρόνων, ενώ βόρεια
αυτών επισημάνθηκαν7 κατάλοιπα οικιών και εργαστηρίων με-
ταλλουργίας της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου.

Από τις συνηθέστερες εφαρμόσιμες λύσεις στη διατήρηση αρχαιολογικών καταλοίπων κατά τη διάρκεια κυρίως
σωστικών ανασκαφών είναι η κατάχωση των αρχαίων, ύστερα από λεπτομερή καταγραφή, φωτογραφική και σχε-
διαστική τεκμηρίωση. Η ανεύρεση τέχνεργων υψηλής αισθητικής, όπως περίτεχνων ψηφιδωτών δαπέδων, οδηγεί
συχνά τους ανασκαφείς σε διλήμματα για την in situ διατήρησή τους σε έναν ευρύτερο διαμορφωμένο, αλλά
απαλλοτριωμένο αρχαιολογικό χώρο ή την απομάκρυνσή τους από τον ανασκαφικό χώρο ύστερα από την απο-
κόλλησή τους, για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξεύρεση της καλύτερης και εφικτότερης τε-
χνικής μεθόδου απόσπασής τους. Στο παραπάνω περιγραφόμενο πλαίσιο, σε σωστική ανασκαφή στην πόλη της
Ρόδου αποφασίσθηκε η κατάχωση των αρχαίων και η αποκόλληση των περίτεχνων ψηφιδωτών δαπέδων κατά
τμήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια συντήρησης της ΚΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων με άμεσο στόχο τη μουσειακή έκθεσή τους.
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Η σπουδαιότητα του αρχαιολογικού χώρου επέβαλε
την προσεκτική ανασκαφική έρευνα, με την υλοποίηση επί
εδάφους καννάβου (διαστάσεων 4 x 4 μ.), αρχικά στα νο-
τιότερα και ανατολικότερα τετράγωνα του ακινήτου. Σε
βάθος 0,50 μ. από την επιφάνεια του οικοπέδου εντοπί-
σθηκαν λείψανα δύο οικιών των ύστερων ρωμαϊκών χρό-
νων. Η βορειότερη από τις οικίες είχε επαναχρησιμοποιη-
θεί κατά την ύστερη αρχαιότητα (6ος-7ος αι. μ.Χ.) και το
επίπεδο λειτουργίας της είχε υψωθεί κατά 0,60 μ. ψηλότε-
ρα από το επίπεδο έδρασης των υστερορωμαϊκών ψηφι-
δωτών δαπέδων. Για τον ακριβή χρονολογικό προδιορισμό
της πρωτοβυζαντινής οικίας ή χώρου δεν διαθέτουμε
ασφαλή χρονολογικά στοιχεία, αφού τα οικοδομικά κατά-
λοιπα αντιστοιχούν στο επιφανειακό στρώμα καθαρισμού
και ακολουθούν το περίγραμμα των οικοδομικών καταλοί-
πων της υστερορωμαϊκής οικίας.

Από το πλούσιο ανασκαφικό υλικό και τις συνεχείς οι-
κοδομικές φάσεις που διακρίθηκαν κατά τη μελέτη της
στρωματογραφίας, τα καλύτερα και εντυπωσιακότερα οι-
κοδομικά κατάλοιπα ανήκουν στην ύστερη ρωμαϊκή εποχή.
Δυτικά των εργαστηριακών χώρων παραγωγής μετάλλινων
μικροαντικειμένων και ωμών πλίνθων που αποκαλύφθηκαν
στο οικόπεδο, η βόρεια ρωμαϊκή οικία του 4ου αι. μ.Χ. έχει
ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 

Από την οικία σώζεται, στο δυτικό τμήμα της, μέρος
του αιθρίου, το δάπεδο του οποίου αποτελείται από χο-
ντρές ψηφίδες-κομμένα βότσαλα κυανού, λευκού και ερυ-
θρού χρώματος. Oι ψηφίδες διατάσσονται γύρω από χτι-
στό πηγάδι που φαίνεται ότι βρίσκεται στο κέντρο του αι-
θρίου και διακοσμούνται με φυτικά θέματα, όπως γιρλάν-
δες και επάλληλες φολίδες. Γύρω από τον ανατολικό τοί-
χο της αυλής σώζεται τμήμα πήλινου σωλήνα απορροής
των υδάτων, ο οποίος πιθανώς κατέληγε στο χτιστό πηγά-
δι, καθώς και δύο αρράβδωτοι κίονες ασβεστολιθικής σύ-
στασης που προέρχονται πιθανώς από την είσοδο του αι-
θρίου. Γύρω από το αίθριο διάδρομοι και ορθογώνια δω-
μάτια είχαν επιστρωθεί με περίτεχνα ψηφιδωτά δάπεδα
(εικ. 2), εξαίρετα δείγματα των ψηφοθετικών τεχνικών
opus tesselatum και vermiculatum.8

Τα καλύτερα σωζόμενα ψηφιδωτά ήταν δύο και βρί-
σκονταν νότια και ανατολικά του αιθρίου της υστερορω-
μαϊκής οικίας. 

Θεματολογία των ψηφιδωτών δαπέδων

Νοτίως του αιθρίου σώζεται χτιστός ορθογώνιος χώρος
(εικ. 3, χώρος 3.1, διαστάσεων 2,90 x 2,20 μ.) που αποτε-
λούσε ένα από τα κεντρικά δωμάτια της οικίας. Το ψηφι-
δωτό δάπεδο σώζεται ακέραιο και αποτελείται από κεντρι-
κό εικονιστικό θέμα και παραπληρωματικά φυτικά κοσμή-
ματα. Το μονολιθικό κατώφλι εισόδου βρίσκεται στη βορει-
οδυτική γωνία του δωματίου, ενώ γύρω από αυτό σώζεται
τμήμα των λευκών κατά χώραν ευρισκομένων λευκών μαρ-
μαροθετημάτων. Τμήμα από την επένδυση των τοιχογρα-
φιών του δωματίου σώζεται στη βάση και συγκεκριμένα
στη νοτιοανατολική γωνία του. 

Το ψηφιδωτό έχει παράσταση με κεντρικό θέμα στεφανο-
φόρο φτερωτό Έρωτα που ιππεύει δελφίνι, διασχίζοντας τα
αφρισμένα θαλάσσια κύματα, κρατώντας στο αριστερό χέρι
μαστίγιο. Το όλο θέμα βρισκόταν εντός τετραγωνικού πλαι-
σίου γύρω από το οποίο γεωμετρικά και εκγεωμετρισμένα
φυτικά θέματα πλαισίωναν την παράσταση, όπως πολυγωνι-
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2. Ψηφιδωτά δάπεδα της βόρειας ρωμαϊκής οικίας. 4ος αι. μ.Χ. 

3. Νότιο ψηφιδωτό δάπεδο (χώρος 3.1).



κοί ρόμβοι στα άκρα, εντός των οποίων εγγράφονται χιαστί
αντωποί πέλτες, εγγεγραμμένοι σε πολυγωνικό ρόμβο, κα-
θώς και ελικοειδείς ρόδακες. Αντίστοιχοι παραπληρωματικοί
πολυγωνικοί ρόμβοι και απλοί ρόμβοι ή τετράγωνα συμπλη-
ρώνουν το διακοσμητικό γεωμετρικό πλαίσιο. Περιμετρικά
του γεωμετρικού και εικονιστικού θέματος, πλατιά διακόσμη-
ση κισσόφυλλων με κάνθαρο στη βόρεια πλευρά συμπληρώ-
νουν τη θεματολογία του ψηφιδωτού. Το είδος της γεωμε-
τρικής διακόσμησης, κυρίως οι πέλτες και η φυσιοκρατική
απόδοση των μορφών, υποδεικνύουν τη χρονολόγηση του
ψηφιδωτού στον 4ο αι. μ.Χ.

Το ανατολικότερο ψηφιδωτό (εικ. 4) κάλυπτε τον επι-
μήκη ανατολικό διάδρομο (χώρος Ι, διαστάσεων 11,50 x
2,10 μ.) του αιθρίου και απαρτιζόταν από τρία μέρη-πίνα-
κες, από τα οποία είχαν διατηρηθεί ο νοτιότερος πίνακας
λόγω των παλαιοχριστιανικών επεμβάσεων, καθώς και
τμήματα των επιμήκων διακοσμητικών λωρίδων που πε-
ριέτρεχαν τους τρεις ψηφιδωτούς πίνακες κατά μήκος
των ορίων του διαδρόμου. O νότιος ψηφιδωτός πίνακας
είναι ο καλύτερα διατηρημένος. Εικονογραφείται με με-
τάλλινη τράπεζα που έχει υποπόδια διακοσμημένα με άν-
θη και φυτά, πάνω στην οποία έχουν τοποθετηθεί εδέ-
σματα (ανανάδες, τεμάχια άρτου καθώς και η απαραίτητη
οικοσκευή). Γυάλινος φανός σε μεταλλικό στήριγμα φώτι-
ζε την τράπεζα, καθώς και τις μορφές που βρίσκονταν
διάσπαρτες στο χώρο, όπως τον αίγαγρο κάτω από το
τραπέζι και τη γυναικεία μορφή δεξιά αυτού. Πάνω από το
εικονιστικό θέμα σώζεται τμήμα γεωμετρικού πλαισίου
από κάθετη ταινιωτή σειρά πλοχμών και ενός ρόδακα εγ-
γεγραμμένου σε ορθογώνιο πλαίσιο. Τμήμα από tabula
ansata διακρίνεται στο βόρειο τμήμα του ψηφιδωτού πί-
νακα, κάτω από το βόρειο αλυσιδωτό πλαίσιο του πλοχ-
μού. Πιθανώς ο πίνακας έφερε επιγραφή που δεν σώζε-
ται. Το εικονιστικό θέμα του γυάλινου φαναριού αποτελεί
μοναδικό σωζόμενο παράδειγμα στη θεματολογία των
ρωμαϊκών ψηφιδωτών δαπέδων από τον ελλαδικό χώρο.
Η ελεύθερη απόδοση και η διάταξη των θεμάτων, καθώς

και η προσπάθεια απόδοσης μιας μανιεριστικής διάθεσης
υποδεικνύουν τη χρονολόγησή του στον 4ο αι. μ.Χ.

Υλικό και μέγεθος ψηφίδων - Χρωματολογία

Στην κατασκευή των ψηφιδωτών δαπέδων είχαν χρησιμοποιηθεί
κατά πλειονότητα ψηφίδες κυβόσχημες, ορθογώνιες και ελλει-
ψοειδείς (διαστάσεων κυμαινόμενων από 0,010 x 0,008 μ. έως
0,008 x 0,006 μ.), οι περισσότερες λίθινες (80%) και επιλεκτικά
γυάλινες (20%), κυρίως για τις πολυχρωμίες. Oι ψηφίδες είχαν
τοποθετηθεί επάνω σε ερυθρού χρώματος υπόστρωμα (πάχoυς
0,015 μ.) από κονίαμα τύπου κουρασάνι, αρκετά συμπαγές και
σκληρό. Oι βασικοί χρωματισμοί του νότιου ψηφιδωτού ήταν το
μελανό (20%), το σκούρο καστανοπράσινο (20%), το σκούρο τε-
φρό (10%), το ανοιχτό ελαιόχρωμο (10%), το ερυθρό (5%) και
το καστανό πορτοκαλέρυθρο (4%). Όλοι οι υπόλοιποι χρωματι-
σμοί (31%) είναι παραπληρωματικοί. Oι βασικοί χρωματισμοί
του ανατολικού ψηφιδωτού ήταν το κυανότεφρο (30%), το ανοι-
χτό κυανότεφρο (10%), το πολύ ανοιχτό κυανότεφρο (5%), το
ανοιχτό καστανό (5%), το ελαιόχρωμο (6%), το ανοιχτό ελαιό-
χρωμο (4%), καθώς και το τεφρό με πράσινους τόνους (5%).
Όλοι οι υπόλοιποι χρωματισμοί είναι παραπληρωματικοί (35%).

Παθολογία

Σχετικά με την κατάσταση διατήρησής τους, το νοτιότε-
ρο ψηφιδωτό δάπεδο σωζόταν ακέραιο και σε αρκετά
καλή κατάσταση. Φθορές που παρατηρήθηκαν οφείλο-
νται στην επίδραση του νερού και της αρκετά έντονης
υγρασίας που παρατηρείται στο κλίμα της Ρόδου,9 κα-
θώς και στο υπέδαφός της, παράμετροι10 που επέδρα-
σαν στη μείωση της αντοχής του υποστρώματος11 του
δαπέδου, δηλαδή του κονιάματος, καθώς και της συνο-
χής των ψηφίδων που έφεραν διαλυτά και αδιάλυτα άλα-
τα στην επιφάνειά τους.

Το ανατολικότερο ψηφιδωτό σωζόταν κατά το 1/3 του συ-
νολικού μήκους του δαπέδου του διαδρόμου, λόγω της με-
τασκευής του χώρου κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο.
Σημαντική ήταν και η απώλεια τμημάτων των ψηφίδων της
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5. Επικόλληση λεπτής γάζας γύρω από τα σημεία γραμμών τεμαχισμού. 4. Ανατολικό ψηφιδωτό δάπεδο (χώρος 1). 



ζωγραφικής σύνθεσης η οποία οφειλόταν κατά κύριο λόγο
στη συσσώρευση υγρασίας στους πόρους των κονιαμάτων
που είχε ως αποτέλεσμα τη φθορά, τις ρωγμές και την απο-
κόλληση των ψηφίδων, καθώς και την αποσύνθεση του υπο-
στρώματος. Το φαινόμενο αυτό που οδηγεί στη φθορά ονο-
μάζεται στην ορολογία της συντήρησης τριχοειδής αναρρί-
χηση, δηλαδή ανερχόμενη υγρασία, που διανύει το υπό-
στρωμα του ψηφιδωτού και ελευθερώνεται στην ατμόσφαι-
ρα, όπου και εξατμίζεται. Συσσώρευση αλάτων παρατηρήθη-
κε και στην επιφάνεια των ψηφίδων λόγω της αυξημένης
υγρασίας που προέρχεται από τη συμπύκνωση των υδρα-
τμών και τη διείσδυση των χειμερινών ομβρίων υδάτων.

Η αποκάλυψη των παραπάνω ψηφιδωτών δαπέδων κα-
τά τη διάρκεια της ανασκαφής επέβαλε τη λήψη των απα-
ραίτητων προκαταρκτικών σωστικών μέτρων προκειμένου
να αποφευχθούν περαιτέρω φθορές. 

Από αυτά, το σημαντικότερο προστατευτικό μέτρο που
ελήφθη ήταν η περιμετρική συγκράτηση των ψηφιδωτών με
κονίαμα τύπου κουρασάνι ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω
φθορά, καθώς και ο κίνδυνος αποκόλλησης των ψηφίδων.

Εξετάζοντας τη σχετικά καλή κατάσταση διατήρησης των
ψηφιδωτών δαπέδων, τη σπάνια και αρκετά καλά διατηρημέ-
νη εικονογραφία των διακοσμητικών θεμάτων τους, αλλά και

την αδυναμία εύρεσης λύσης ώστε να διατηρηθούν τα ψηφι-
δωτά σε υπόγειο, δεδομένου ότι τα αρχαία ήταν ιδιαίτερα
πυκνά και οποιαδήποτε θεμελίωση πέδιλων με την τεχνική
της πασσαλόπηξης και συνδετήριων δοκών θα επέφερε ση-
μαντικές βλάβες στα αρχαία, η ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων θεώρησε σκόπιμο να εξευρεθεί η
καλύτερη τεχνική μέθοδος αποκόλλησης των ψηφιδωτών δα-
πέδων με απώτερο σκοπό τη μουσειακή έκθεσή τους.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση αυτή, προχωρήσαμε
σε σύνταξη μελέτης αποκόλλησης ψηφιδωτών δαπέδων,12 με
γνώμονα την εύρεση της καλύτερης, αλλά και της πλέον εφικτής
τεχνικής μεθόδου που δεν θα επέφερε σημαντικές φθορές στα
ψηφιδωτά. Πριν αναφερθούμε στη διαδικασία της αποκόλλησης
των ψηφιδωτών δαπέδων και της τεχνικής μεθόδου που χρησι-
μοποιήθηκε, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε περιληπτικά
στις δύο τεχνικές μεθόδους που εφαρμόζονταν παλαιότερα. 

Στην πρώτη13 από αυτές η απόσπαση του ψηφιδωτού
πραγματοποιείτο ως ενιαία επιφάνεια με τη βοήθεια ξύλινων
κυλίνδρων. Στη μέθοδο αυτή συγκολλούνται με το ίδιο συ-
γκολλητικό υλικό δύο υφάσματα (τουλπάνια) για μεγαλύτερη
ενίσχυση, προκειμένου να επικολληθεί το ψηφιδωτό επάνω στα
υφάσματα που περιστρέφονται γύρω από τους ξύλινους κυλίν-
δρους. Η διαδικασία της αποκόλλησης αυτής είναι αρκετά δύ-
σκολη, πολλές φορές μη πρακτική, αφού απαιτούνται κατάλ-
ληλα διαμορφωμένοι χώροι εργασίας για την υλοποίησή της. 

Με τη δεύτερη τεχνική μέθοδο, η εφαρμογή της οποίας
είναι η επικρατέστερη σήμερα, η απόσπαση της ψηφιδω-
τής επιφάνειας πραγματοποιείται κατά τμήματα και χρησι-
μοποιώντας ήπια υλικά, διαδικασία που εφαρμόσαμε και στην
περίπτωση των ψηφιδωτών δαπέδων της ανασκαφής.14

Μετά την έγκριση της μελέτης που υποβλήθηκε από
την Υπηρεσία μας προς το ΥΠΠO, προχωρήσαμε βάσει αυ-
τής στις ακόλουθες εργασίες με παράλληλη φωτογραφική
τεκμηρίωση.

Α. Προληπτικά μέτρα

• Κατασκευάστηκε στέγαστρο στους χώρους των ψηφιδω-
τών δαπέδων για την προστασία τους από καιρικές συνθή-
κες, όπως βροχές και υψηλές θερμοκρασίες.
• Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος και λεπτομερής επιφα-
νειακός καθαρισμός των ψηφιδωτών δαπέδων προκειμέ-
νου να απομακρυνθούν κρούστες αλάτων και χωμάτων.
Χρησιμοποιήθηκε σκληρή βούρτσα για ισχυρή τριβή και με
τη βοήθεια απιονισμένου νερού πραγματοποιήθηκε πλύση
των ψηφίδων προκειμένου να απομακρυνθούν διάφορες
επικαθίσεις και κρούστες αλάτων.

Β. Υλοποίηση της τεχνικής μεθόδου
(αποκόλληση ψηφιδωτών δαπέδων σε τμήματα)

•Ύστερα από τη σταδιακή αποξήρανση και στεγανοποίη-
ση των ψηφιδωτών, σχεδιάσθηκαν οι ψηφίδες σε φυσικό
μέγεθος με πλαστικό του μέτρου ανά ψηφίδα.
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6. Τοποθέτηση και επικόλληση κάμποτου επάνω στο τουλπάνι με δυ-
νατή έκκρουση.



• Σημειώθηκαν με κιμωλία τα σημεία που επιλέχθηκαν για
τον τεμαχισμό των ψηφιδωτών, χωρίς ωστόσο να προβούμε
σε οριοθέτηση σημείων κοπής κεντρικών παραστάσεων.
• Τα τμήματα που δημιουργήθηκαν από τον προσημειωμέ-
νο τεμαχισμό σχεδιάσθηκαν και αποτυπώθηκαν γραφικά
και φωτογραφικά.
• Επικολλήθηκαν λεπτές γάζες (εικ. 5) επάνω στο ψηφιδωτό και
εκατέρωθεν των γραμμών τεμαχισμού, αφήνοντας μια σειρά ψη-
φίδων ακάλυπτη. Oι ψηφίδες που αφαιρέθηκαν με τη βοήθεια
σουβλιών και μικρών καλεμιών, τοποθετήθηκαν με κόλλα Βιναβίλ
επάνω σε λωρίδα υφάσματος (κάμποτο), αριθμήθηκαν και ση-
μειώθηκαν οι θέσεις τους σε σχέση με τα τεμάχια που πρόκειται
να αποκολληθούν ώστε να επανατοποθετηθούν σωστά.
• Έγινε επικόλληση υφάσματος (τουλπάνι) σε όλη την επι-
φάνεια του ψηφιδωτού σε μία ή δύο στρώσεις ανάλογα με τη
σκληρότητα των υποστρωμάτων, δηλαδή των κονιαμάτων.
• Τοποθετήθηκε επάνω από το τουλπάνι το κάμποτο με τη
βοήθεια της κόλλας Βιναβίλ και πραγματοποιήθηκε δυνατή
έκκρουση από σκληρές βούρτσες προκειμένου να εφαρμό-
σει επακριβώς με το τουλπάνι (εικ. 6). Για την επιτυχή επι-
κόλληση των δύο υφασμάτων, απαιτείται προηγουμένως
σταδιακή αποξήρανση της κόλλας με το τουλπάνι.
• Πραγματοποιήθηκε κοπή των υφασμάτων με τη βοήθεια
κοπιδιού στα σημεία των προεπιλεγμένων, αφαιρούμενων
αρμών και αριθμήθηκαν τα τεμάχια που προέκυψαν.
• Σημειώθηκαν επάνω στο κάμποτο σημεία επαφής αποστά-
σεων και της κατεύθυνσης του βορρά, προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθεί αργότερα στο εργαστήριο συντήρησης η σωστή
ανασύνθεση και αποκατάσταση των τεμαχισμένων ψηφιδωτών.
• Στο κενό που σχηματίσθηκε από τους αφαιρούμενους αρ-
μούς (εικ. 7), τοποθετήθηκαν καλέμια τα οποία διαχώρισαν

την ψηφιδωτή επιφάνεια και το στρώμα υποδοχής τους από
την υπόλοιπη υποδομή. Στα κενά που σχηματίσθηκαν μετα-
ξύ τους, τοποθετήθηκαν μεταλλικές λάμες σε οριζόντια και
καμπύλη θέση, οι οποίες εισχώρησαν παράλληλα και κάτω
από το στρώμα των ψηφίδων. Με τον τρόπο αυτό το ψηφι-
δωτό αποχωρίσθηκε από την υπόλοιπη υποδομή (εικ. 8).
• Τα αποκολλημένα τεμάχια τοποθετήθηκαν με το κάμπο-
το ανάστροφα προς τον ξύλινο πίνακα (νοβοπάν), αφού
πρώτα μεσολάβησε κυματιστό χαρτόνι συσκευασίας μετα-
ξύ του νοβοπάν και του ψηφιδωτού ώστε αυτό να μπορεί
να αερίζεται μέχρι να συντηρηθεί. Για τη συγκράτηση του
ψηφιδωτού επάνω στο νοβοπάν, το κάμποτο στερεώνεται
περιμετρικά με καρφάκια και σημειώνεται επάνω στο νοβο-
πάν ο αριθμός του τεμαχίου (εικ. 9).
• Η μεταφορά των τεμαχίων των ψηφιδωτών επάνω στον
ξύλινο πίνακα πραγματοποιήθηκε αφού πρώτα στεγανο-
ποιήθηκαν ικανοποιητικά τα τεμάχια που αποκολλήθηκαν.
• Η προσωρινή αποθήκευση των τεμαχισμένων ψηφιδω-
τών δαπέδων πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο συντή-
ρησης της ΚΒ΄ ΕΠΚΑ, αφού πρώτα τοποθετήθηκαν επάλ-
ληλα και στηρίχθηκαν σε μικρούς ξύλινους πεσσούς,
ύψους 15 εκ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής μεθό-
δου αποκόλλησης των ψηφιδωτών δαπέδων που βρέθηκαν
κατά χώραν στο οικόπεδο και τη μεταφορά τους στο εργα-
στήριο, αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η συντή-
ρηση και η αποκατάστασή τους, όπως ακριβώς βρέθηκαν
κατά τη διάρκεια της σωστικής ανασκαφής, με την επανα-
τοποθέτησή τους σε πίνακες.

Με τα εκτελούμενα έργα αναβάθμισης του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Ρόδου, προβλέπεται η διαμόρφωση κατάλ-
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7. Aφαιρούμενοι αρμοί και διαχωρισμός ψηφιδωτής επιφάνειας από
το στρώμα υποδοχής τους. 

8. Αποχωρισμός ψηφιδωτού από την υποδομή του.
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ληλου χώρου σε στοά στον κήπο του Μουσείου, που θα
αποτελέσει και εκθεσιακό χώρο των πολυάριθμων ψηφιδω-
τών δαπέδων που έχουν βρεθεί στην ελληνιστική και ρω-
μαϊκή Ρόδο. Ανάμεσα σε αυτά, τα ψηφιδωτά του οικοπέδου
που αποκολλήσαμε και περιγράψαμε παραπάνω θα βρί-
σκονται σε περίοπτη θέση.
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The Chronicle of a Rescue Excavation: 
Detaching Mosaic Floors of a Roman House 
in the City of Rhodes
Eleftheria Terezaki – Pavlos Triantafyllidis

A commonly applied method for the preservation of ar-
chaeological remnants discovered during a rescue exca-
vation is their covering with earth, soon after they have
been thoroughly photographed and documented. The dis-
covery of high aesthetic quality artifacts, such as elaborate
mosaic pavements, sets to the excavators the dilemma ei-
ther to preserve them in situ in a suitably formed but ex-
propriated archeological site or to masterly detach and
safely transfer them elsewhere. Therefore, the earth cover-
ing of the antique ruins and the gradual detachment of the
fine mosaic floors was decided in the framework of a res-
cue excavation in the city of the island of Rhodes; the mo-
saics were then transferred to the workshops of the KH’
Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities in order
to be fully restored and appropriately exhibited in the Mu-
seum of Rhodes.

9. Συγκράτηση και αρίθμηση αποκολλημένης ψηφιδωτής επιφάνειας.


