Δρ. Σπυρίδων Μαυρούλης
Γεωλόγος
MSc Πρόληψης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
Δρ. Γεωλογικών και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών

Περιεχόμενα
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................... 5
1.1. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ .................................................................................. 5
2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ........................................................................ 6
2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................................................................. 6
3. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ....................................................................................... 9
3.1. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ .................................................................................................. 9
3.2. ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ .............................................................................................. 12
3.3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ............................................................................................. 12
3.4. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ........................................................................................... 13
4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ .............................................................................................................. 14
4.1. ΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ .............................................................................................. 14
4.1.1. Ενότητα Λίνδου ..................................................................................................... 14
4.1.2. Ενότητα Άγριου Φλύσχη Λαέρμων........................................................................ 15
4.1.3. Ενότητα Ατάβυρου – Ακραμύτη ............................................................................ 15
4.1.4. Ενότητα Αρχαγγέλου ............................................................................................. 15
4.1.5. Ενότητα Προφήτη Ηλία ......................................................................................... 15
4.2. ΜΟΛΑΣΣΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ....................................................................................... 16
4.2.1. Σχηματισμός Βατί .................................................................................................. 16
4.2.2. Σχηματισμός Θαρί ................................................................................................. 16
4.3. ΜΕΤΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ....................................................................................... 16
4.3.1. Σχηματισμός Κλαστικών Πλειοκαινικών ιζημάτων................................................ 16
4.3.2. Σχηματισμός Ασγούρου ......................................................................................... 17
4.3.3. Σχηματισμός Ρόδου ............................................................................................... 17
4.3.4. Σχηματισμός Πώρου .............................................................................................. 17
4.3.5. Σχηματισμός αλλουβιακών αποθέσεων................................................................ 17
4.3.6. Σχηματισμός πλευρικών κορημάτων..................................................................... 17
4.3.7. Σχηματισμός Ποταμοχειμάρριων Αποθέσεων ...................................................... 17
4.3.8. Σχηματισμός Παράκτιων Αποθέσεων ................................................................... 17
5. ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ....................... 22
5.1. ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ .............................................................................................. 22
5.2. ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ......................................................................................... 22
6. ΣΕΙΣΜΟΙ ............................................................................................................................... 26
6.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ .......................................................................... 26
6.2. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ........................................................................................ 28

[1]

7. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ....................................................................... 32
7.1. ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.......................................................................................................... 32
7.2. TSUNAMI ...................................................................................................................... 32
7.3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΚΤΩΝ ................................................................................. 34
7.4. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ................................................................................... 34
7.4.1. Κατολισθήσεις ....................................................................................................... 34
7.4.2. Καταπτώσεις.......................................................................................................... 35
7.4.3. Καθιζήσεις ............................................................................................................. 35
8. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ............................................................................................... 37
8.1. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ........................................................................... 37
9. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ..................................................................................... 38
9.1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ........................... 38
9.1.1. Σχηματισμός Ασγούρου ......................................................................................... 38
9.1.2. Σχηματισμός Ρόδου ............................................................................................... 39
9.1.3. Ολοκαινικές αποθέσεις ......................................................................................... 39
10. ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ........................................................................... 40
11. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ ................................... 43
11.1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ................................................. 43
11.2. ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ...................................................................................................... 43
11.3. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ......................................................................................................... 44
11.4. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΩΝ ................................................................................. 44
11.5. TSUNAMI .................................................................................................................... 45
12. Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ......................................................................................................... 47
12. 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ .......................................................................................... 47
12.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ .................................................................. 48
12.3. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ............. 53
12.4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ........................................... 54
12.5. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ................................................................ 54
12.6. Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΩΣ ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO ............................................................................................. 55
13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ...................................................... 58
13.1. ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ..................................... 58
13.2. ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ................................................................................................................ 60
13.3. ΒΛΑΒΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ.............................................................. 61
13.4. ΠΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ....................................................................... 63

[2]

13.4.1. Πύλη ντ' Αμπουάζ (D' Αmboise) .......................................................................... 64
13.4.2. Πύλη Αγίου Αθανασίου ....................................................................................... 66
13.4.3. Πύλη του Αγίου Ιωάννη (Κόκκινη Πύλη, Πύλη Κοσκινούς) ................................. 67
13.4.4. Πύλη Ακαντιάς ..................................................................................................... 68
13.4.5. Πύλη Αγίας Αικατερίνης (Πύλη των Ανεμόμυλων) ............................................. 69
13.4.6. Πύλη της Παναγίας (Πύλη της Παρθένου) .......................................................... 70
13.4.7. Θαλασσινή Πύλη (Πύλη του Λιμανιού) ............................................................... 71
13.4.8. Πύλη Αρνάλδου ................................................................................................... 72
13.4.9. Πύλη Ταρσανά (Πύλη Ναυστάθμου)................................................................... 72
13.4.10. Πύλη Αγίου Παύλου .......................................................................................... 74
13.4.11. Πύλη Ελευθερίας............................................................................................... 75
13.5. ANOIKTOI ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ ............................................................................................... 76
13.5.1. Πλατεία Κλεοβούλου........................................................................................... 76
13.5.2. Πλατεία Ιπποκράτους .......................................................................................... 81
13.5.3. Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων .............................................................................. 83
13.5.4. Πλατεία Πισιδώρου ............................................................................................. 85
13.5.5. Πλατεία Διονυσίου .............................................................................................. 86
14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ .......... 89
14.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ .................................................... 89
14.1.1. Σύσταση Ομάδας Σχεδιασμού Άσκησης .............................................................. 89
14.1.2. Σκοπός - Στόχοι - Προσδοκώμενα Αποτελέσματα της Άσκησης.......................... 90
14.1.3. Είδος της Άσκησης - Χρονοδιάγραμμα ................................................................ 90
14.1.4. Συμμετέχοντες – Εμπλεκόμενοι .......................................................................... 91
14.1.5. Ρόλοι και Αρμοδιότητες των Συμμετεχόντων στην Άσκηση................................ 93
14.1.6. Επικοινωνίες ........................................................................................................ 95
14.1.7. Διεξαγωγή της Άσκησης ...................................................................................... 96
14.1.8. Διακοπή - Αναβολή - Ματαίωση ......................................................................... 96
14.1.9. Αξιολόγηση - Αποτίμηση ..................................................................................... 96
14.2. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ............................................................................ 98
14.2.1. Διοικητική Μέριμνα............................................................................................. 98
14.2.2. Ενημέρωση Κοινού και Φορέων........................................................................ 102
14.2.3. Ασφάλεια Προσωπικού ..................................................................................... 103
14.3. ΣΕΝΑΡΙΟ ................................................................................................................... 103
14.3.1. Α’ Φάση Σεναρίου ............................................................................................. 103
14.3.2. Β’ Φάση Σεναρίου: Ενέργειες Αντιμετώπισης και Βραχείας Αποκατάστασης .. 106

[3]

14.3.3. Σύνταξη Μηνυμάτων ......................................................................................... 111
14.3.4. Σύνταξη Καταλόγου Επεισοδίων ....................................................................... 111
15. ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ............................................................................................................... 113
15.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................. 113
15.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ....................................................................................... 114
15.2.1. Σκοπός της Άσκησης .......................................................................................... 114
15.2.2. Στόχοι της Άσκησης ........................................................................................... 114
15.2.3. Στελέχωση Ομάδων ........................................................................................... 114
15.2.4. Στελέχωση και εξοπλισμός των ομάδων ........................................................... 115
15.2.5. Περίληψη σεναρίου .......................................................................................... 117
15.2.6. Φάσεις Σεναρίου ............................................................................................... 119
15.3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ .......................................................................................... 120
15.4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ (HOT WASH) ....................................................................... 121
15.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
........................................................................................................................................... 122
16. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ............................................................................................................ 124
17. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................ 126

[4]

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με βάση τη σύμβαση 162/2021 στο πλαίσιο της υλοποίησης του 2ου Σταδίου της Δράσης
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (ΕΚΠΠΣ) έτους 2021 με τίτλο
«Preseismic assessment of the traditional dwellings, vulnerability assessment and evacuation
of the old town of Rhodes», ανατέθηκε στον κ. Σπυρίδωνα Μαυρούλη, Δρ. Γεωλόγο, η
σύνταξη οδηγιών στα Ελληνικά και Αγγλικά για διεξαγωγή Άσκησης εκκένωσης της παλαιάς
πόλης της Ρόδου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα του Σταδίου 1 καθώς και στοιχεία,
που συλλέχθηκαν σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Επίσης, ανατέθηκε και η μετάφραση
στα Αγγλικά του τεύχους «Εγχειρίδιο Οδηγιών για τον Σχεδιασμό και τη Διοργάνωση
Επιχειρησιακών Ασκήσεων για Σεισμό» του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας (ΟΑΣΠ). Όλα τα παραπάνω αναπτύσσονται στα επόμενα κεφάλαια του τεύχους.
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2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η νήσος Ρόδος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και απέχει 18 km από τα νοτιοδυτικά
παράλια της Τουρκίας. Η έκταση της νήσου είναι 1.401,5 km2, που της δίνει την τέταρτη Θέση
σε έκταση στο Αιγαίο Πέλαγος και την πρώτη στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου.
Το σχήμα της νήσου είναι φακοειδές με τον μεγαλύτερο άξονά της να έχει διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ
και το μεγαλύτερο πλάτος της να παρατηρείται στο μέσο περίπου της νήσου (Εικ. 2.1). Είναι
σχετικά ορεινό ή ημιορεινό νησί, όπου ξεχωρίζουν οι ορεινοί όγκοι του Αττάβυρου στο
κεντρικό τμήμα της δυτικής πλευράς του νησιού και ο Προφήτης Ηλίας στο κέντρο του, ο
οποίος αναπτύσσεται εγκάρσια στον επιμήκη άξονα του νησιού. Η ακτογραμμή της
παρουσιάζει σχετικά μικρό διαμελισμό και παρατηρούνται τόσο εκτεταμένες παραλίες, όπως
στη βόρεια και ανατολική πλευρά του νησιού, όσο και απότομες βραχώδεις ακτές, στη δυτική
και νότια πλευρά του.

Εικόνα 2.1: Μορφολογικός χάρτης Ρόδου
(από Λέκκα και συνεργάτες, 2013).
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Η νήσος Ρόδος αποτελεί δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου. Πρωτεύουσα του δήμου είναι η πόλη της Ρόδου. Η έκταση του νέου δήμου είναι
1.407,94 km2 έχει πληθυσμό 115.490 σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011 της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Περιλαμβάνει 10 δημοτικές ενότητες
(Αρχαγγέλου, Ατταβύρου, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Καμείρου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου,
Πεταλούδων, Ρόδου) (Εικ. 2.2), 17 δημοτικές κοινότητες και 26 τοπικές κοινότητες.

Εικόνα 2.2: Χάρτης Δήμου Ρόδου και επιμέρους δημοτικών ενοτήτων του
(από Λέκκα και συνεργάτες, 2013).

Η γεωγραφική της θέση την έκανε σταυροδρόμι ανάμεσα στο χώρο τον Αιγαίου και στην
Ανατολή, με σημαντική επίδραση στην οικονομική, πολιτική και πολιτιστική της εξέλιξη. Οι
κυριότεροι οικισμοί του νησιού έχουν οικοδομηθεί κατά μήκος των οδών, που συνέδεαν τις
τρεις αρχαίες πόλεις του νησιού, της Λίνδου, της Ιαλυσού και της Καμείρου. Οι περισσότεροι
οικισμοί του νησιού αναπτύσσονται στην ενδοχώρα και ήταν πάντα αγροτικοί. Αυτό
επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η οικονομική ανάπτυξη του νησιού
τις τελευταίες δεκαετίες, όπου η τεράστια οικονομική ανάπτυξη των οικισμών, που
γειτνιάζουν με την πόλη της Ρόδου, οδήγησαν στη σταδιακή διόγκωση των οικισμών, που
βρίσκονται κοντά στην πρωτεύουσα και την εγκατάλειψη της ενδοχώρας.
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Η πλούσια ιστορία της, οι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, οι φυσικές ομορφιές, η μεγάλης
διάρκειας ηλιοφάνεια της και η σημαντική τουριστική υποδομή δρουν ως καταλύτες μιας
αξιοζήλευτης τουριστικής ανάπτυξης. Σήμερα, το νησί της Ρόδου αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη τη
Μεσόγειο. Το νησί διαθέτει διεθνή αερολιμένα με έναν από τους μεγαλύτερους διαδρόμους
στην Ελλάδα και με μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις.
Το νησί χαρακτηρίζεται από ήπιο μεσογειακό κλίμα με πλούσια βλάστηση, που οφείλεται
στα υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας και υγρασίας. Η πανίδα της Ρόδου παρουσιάζει μεγάλη
ποικιλία και έχει ως κύριο αντιπρόσωπο το μικρόσωμο ελάφι πλατώνι (dama dama). Σήμερα,
ο πληθυσμός του έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της λαθροθηρίας και των πυρκαγιών και
θεωρείται ότι αποτελεί το σύγχρονο εκπρόσωπο των ελαφιών Πλειστοκαινικής ηλικίας.
Επίσης, ορισμένες παραλίες της Ρόδου αποτελούν σημαντικές περιοχές ωοτοκίας της
θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta. Στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού και εντός μιας
στενόμακρης κοιλάδας κοντά στο χωριό Πεταλούδες, συγκεντρώνεται το καλοκαίρι ένας
μεγάλος αριθμός από πεταλούδες του είδους Callimorpha quadripunctaria, για να
αποφύγουν τη ζέστη και την ξηρασία, που τις απειλεί. Αφού ζευγαρώσουν, αναχωρούν το
Σεπτέμβριο προς το εσωτερικό τον νησιού, κοντά στο χωριό Ελεούσα, όπου γεννούν τα αυγά
τους.
Μεγάλες περιοχές της νήσου έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura
2000» (Εικ. 2.3). Αυτές οι περιοχές είναι ο Ακραμύτης με το μεγάλο και πλούσιο πευκοδάσος
του, το ακρωτήριο Αρμενιστής, ο ορεινός όγκος του Ατάβυρου, η θαλάσσια ζώνη Καραβόλα
- Όρμος Γλυφάδα, ο ορεινός όγκος του Προφήτη Ηλία, οι Επτά Πηγές και η ευρύτερη περιοχή
της κοιλάδας των Πεταλούδων.

Εικόνα 2.3: Χάρτης περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της Ρόδου
(από Λέκκα και συνεργάτες, 2013).
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3. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ακολούθως περιγράφονται και αναλύονται ορισμένα στοιχεία του αναγλύφου της Ρόδου,
όπως επιφάνειες επιπέδωσης, μορφολογικές κλίσεις, υδρογραφικό δίκτυο, κατά βάθος
διάβρωση και μετατοπίσεις ακτογραμμών και στη συνέχεια γίνεται μια γενική αξιολόγηση
των δεδομένων.

3.1. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Για τη μελέτη τον υδρογραφικού δικτύου της νήσου Ρόδου χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία
των τοπογραφικών χαρτών της Γ.Υ.Σ. σε κλίμακα 1:100.000. Η μελέτη των στοιχείων του
υδρογραφικού δικτύου προσανατολίσθηκε κυρίως όχι στον ποσοτικό προσδιορισμό κάποιων
παραμέτρων, αλλά στην ποιοτική εκτίμηση κάποιων μεμονωμένων στοιχείων ή συνδυασμό
στοιχείων, τα οποία όμως συσχετίζονται ή υποδεικνύουν άμεσα ή έμμεσα τεκτονικές
κινήσεις και τεκτονικές μορφές.
Σχετικά με το υδρογραφικό δίκτυο διαπιστώνονται τα ακόλουθα:
Το εντυπωσιακότερο στοιχείο που προκύπτει, είναι η ασύμμετρη ανάπτυξη του
υδρογραφικού δικτύου κατά μήκος του επιμήκους άξονα της νήσου, δηλαδή ΒΑ-ΝΔ.
Πράγματι, ο κύριος υδροκρίτης ουσιαστικά διαχωρίζει το υδρογραφικό δίκτυο σε
νοτιοανατολικό και βορειοδυτικό τμήμα με εντυπωσιακή ανάπτυξη του νοτιοανατολικού σε
βάρος του βορειοδυτικού (Εικ. 3.1, 3.2). Συγκεκριμένα, οι κλάδοι στο νοτιοανατολικό τμήμα
καταλαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση, είναι μεγαλύτερης τάξης και έχουν μεγαλύτερο μήκος
σε σύγκριση με τους κλάδους του βορειοδυτικού τμήματος, οι οποίοι καταλαμβάνουν μικρή
έκταση, είναι μικρής τάξεως, έχουν μικρό μήκος και οι περισσότεροι εκβάλλουν αμέσως στη
θάλασσα (Εικ. 3.1, 3.2). Η γενική αυτή εικόνα δίνει την εντύπωση ότι υφίσταται μια
περιστροφή της νήσου προς τα νοτιοανατολικά και με γενικό άξονα τη διεύθυνση του κύριου
υδροκρίτη δηλαδή βορειοανατολική - νοτιοδυτική.
Κατά μήκος της νοτιοανατολικής πλευράς της νήσου υφίστανται απότομες στροφές και
αλλαγές στη διεύθυνση ορισμένων ρευμάτων (Εικ. 3.1, 3.2), η οποία συμπίπτει με την
παρουσία ενεργών ρηγμάτων. Δύο τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτές της
περιοχής Αρχαγγέλου και της περιοχής Ρόδου.
Σε ορισμένες θέσεις υπάρχει μια υποτυπώδης ακτινωτή διάταξη των ρευμάτων, όπως π.χ.
στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαγγέλου, η οποία φανερώνει ανυψώσεις ή στρέψεις
ρηξιτεμαχών (Εικ. 3.1, 3.2).
Σε ορισμένες περιοχές και ενώ τα υδρογραφικά συστήματα αναπτύσσονται κανονικά
υπάρχει απότομη μεταβολή στην ανάπτυξη με σημαντικές διαφοροποιήσεις στον αριθμό, το
μήκος και τη διάταξη των κλάδων, η οποία αποδίδεται στη διαφορετική τεκτονική εξέλιξη
γειτονικών ρηξιτεμαχών. Συγκεκριμένα στο βορειοανατολικό τμήμα της νήσου (Λαδικό,
Αφάντου, Καλυθιές) αναπτύσσονται πολύ καλά δενδριτικά συστήματα ρευμάτων, που
αντιστοιχούν σε σχετικά ακίνητα και αδρανοποιημένα ρηξιτεμάχη, ενώ πλησίον των εκβολών
διαταράσσεται η ανάπτυξη των συστημάτων, που αντιστοιχούν σε ρηξιτεμάχη σχετικά
ενεργά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αλλαγές στην κοίτη των μεγάλων ρευμάτων,
τυφλά ρεύματα και στρέψεις (Εικ. 3.1, 3.2). Οι τελευταίες περιοχές αντιστοιχούν σε
ρηξιτεμάχη με έντονη τεκτονική ανησυχία.
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Εικόνα 3.1: Χάρτης υδρογραφικού του δικτύου Ρόδου με ταξινόμηση κατά Strahler (από
Λέκκα και συνεργάτες, 2013).
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Εικόνα 3.2: Χάρτης απλοποιημένου υδρογραφικού δικτύου Ρόδου με τις ονομασίες των
μεγαλύτερων και πιο σημαντικών υδατορευμάτων (από Λέκκα και συνεργάτες, 2013).
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3.2. ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
Όπως είναι γνωστό η κατά βάθος διάβρωση δημιουργείται από ρεύματα σε περιοχές, όπου
κυρίως παρατηρούνται ανοδικές κινήσεις. Η κατά βάθος διάβρωση είναι εντονότερη όσο
γρήγορες είναι οι ανοδικές κινήσεις. Για τον προσδιορισμό της κατά βάθος διάβρωσης
χρησιμοποιήθηκαν χάρτες κλίμακας 1:50.000 της νήσου από την εξέταση των οποίων
διαπιστώθηκαν σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα:
•

•

Κατά βάθος διάβρωση εντοπίζεται σε πολλές περιοχές στη νήσο Ρόδο, η οποία
οφείλεται σε αρκετές περιπτώσεις στη λιθολογική σύσταση των γεωλογικών
σχηματισμών.
Κατά βάθος διάβρωση όμως είναι χαρακτηριστική σε ορισμένα γεωγραφικά τμήματα
στα οποία μάλιστα παρατηρείται μια συσσωρευτική παρουσία χωρίς να υφίστανται
ευνοϊκοί λιθολογικοί παράγοντες. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η
ευρύτερη περιοχή της Αρχαγγέλου, η οποία ανυψώνεται συνολικά και παράλληλα
υπάρχει κατά βάθος διάβρωση σε αρκετά ρεύματα. Η γενική ανύψωση των
ρηξιτεμαχών της συγκεκριμένης περιοχής επιβεβαιώνεται και από την παρουσία
επιφανειών επιπέδωσης λόγω απόθεσης σε σημαντικό υψόμετρο.

3.3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ
Η μελέτη των μορφολογικών κλίσεων του αναγλύφου δίνει τις περισσότερες φορές
σημαντικά στοιχεία για τις τεκτονικές κινήσεις. Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανάλυση των
μορφολογικών κλίσεων έχουν οι υφιστάμενες μορφολογικές ιδιαιτερότητες και κυρίως οι
συστηματικές μορφολογικές ιδιαιτερότητες καθώς επίσης και οι μορφολογικές ασυνέχειες.
Οι τελευταίες τις περισσότερες φορές, όπου δεν ταυτίζονται με όρια δύο διαφορετικών
λιθολογιών, συνδέονται με μεγάλες ή μικρές ρηξιγενείς ζώνες και ρήγματα. Ιδιαίτερη
μάλιστα σημασία έχουν οι μορφολογικές ασυνέχειες για τη μελέτη ευστάθειας και των
εκδηλούμενων εδαφικών μετακινήσεων γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την
αντισεισμική προστασία.
Εξετάζοντας τις μορφολογικές κλίσεις και γενικότερα τη μορφολογία είναι δυνατόν να
αναφερθούν τα παρακάτω συμπεράσματα:
•

•

•

Οι αυξημένες μορφολογικές κλίσεις στη νήσο Ρόδο οφείλονται σε ορισμένα σημεία
όχι στην υφιστάμενη λιθολογική σύσταση των γεωλογικών σχηματισμών, αλλά στη
δράση νεοτεκτονικών ρηγμάτων, όπως για παράδειγμα στη μορφολογική έξαρση του
όρους Προφήτη Ηλία, στην ευρύτερη περιοχή της Λίνδου και στην ευρύτερη περιοχή
Αρχαγγέλου.
Οι μορφολογικές ασυνέχειες στη νήσο Ρόδο οφείλονται λιγότερο στη
διαφοροποίηση της λιθολογίας από θέση σε θέση ή στη δράση της διάβρωσης –
αποσάθρωσης και περισσότερο στην παρουσία ενεργών ρηγμάτων ή ανυψώσεων
περιοχών, λόγω ανύψωσης τεκτονικών ρηξιτεμαχών. Χαρακτηριστικά τέτοια
παραδείγματα είναι η παρουσία ρηγμάτων στην περιοχή ανατολικά του Κάστρου της
Λίνδου, οι νότιες και βόρειες πλευρές του όρους Προφήτης Ηλίας, η περιοχή νότια
της Λίνδου, κ.ά., τα οποία έχουν προκαλέσει μεγάλες τόσο σε ύψος όσο και σε μήκος
μορφολογικές ασυνέχειες.
Κατά μήκος της ανατολικής ακτής της νήσου και ειδικά σε ορισμένα σημεία, όπως
π.χ. Τσαμπίκα και Λαδικό, οι αυξημένες μορφολογικές κλίσεις καθώς και οι κατά
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θέσεις μορφολογικές ασυνέχειες έχουν προκληθεί από ανύψωση ρηξιτεμαχών, που
εντοπίζονται από τη μετάθεση παλαιών ακτογραμμών.

3.4. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ
Με βάση τις παρατηρήσεις στο ύπαιθρο και τα δεδομένα των τοπογραφικών χαρτών
κλίμακας 1:100.000, διακρίθηκε στην περιοχή ένας μεγάλος αριθμός επιφανειών
επιπέδωσης. Σε γενικές γραμμές, είναι δυνατόν να αναφερθούν τα ακόλουθα:
Οι επιφάνειες επιπέδωσης διακρίνονται σε επιφάνειες λόγω απόθεσης και σε επιφάνειες
λόγω διάβρωσης. Οι πλέον χαρακτηριστικές επιφάνειες απόθεσης είναι αυτές, που
αναπτύσσονται στις παραλιακές επίπεδες περιοχές, που καταλαμβάνουν τα αλλούβια και
γενικά οι πρόσφατοι γεωλογικοί σχηματισμοί. Οι πλέον χαρακτηριστικές επιφάνειες λόγω
διάβρωσης είναι αυτές, που αναπτύσσονται στις περιοχές νότια της πόλης της Ρόδου και
στην περιοχή της Κατταβιάς.
Οι πλέον εντυπωσιακές παλαιές επιφάνειες επιπέδωσης αναπτύσσονται στο σχηματισμό
Ρόδου και κατά μήκος της νοτιοανατολικής πλευράς της νήσου. Οι επιφάνειες αυτές, μικρής
συνήθως έκτασης, είναι τυπικές στην περιοχές Αφάντου, Καλυθιών, Κοντινού και Λίνδου
όπου βρίσκονται και σε διαφορετικά υψόμετρα, πιθανότατα λόγω δράσης ενεργών
ρηγμάτων. Χαρακτηριστική είναι και η επιφάνεια επιπέδωσης της περιοχής Αρχαγγέλου,
στην οποία επίσης αναπτύσσεται ο σχηματισμός Ρόδου. Οφείλει την υψομετρική της θέση
στη δράση ενεργών ρηγμάτων, που έδρασαν μέσα στο Τεταρτογενές. Παράλληλα, στην ίδια
επιφάνεια παρατηρείται περιφερειακή κατά βάθος διάβρωση ρευμάτων λόγω της ανοδικής
κίνησης του ρηξιτεμάχους.
Η παρουσία της επιφάνειας επιπέδωσης Αρχαγγέλου σε τέτοιο υψόμετρο, που δείχνει μια
συνεχή άνοδο επιβεβαιώνεται και από σύγχρονα δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία κατά τους
σεισμούς της Αρχαγγέλου το 1926 παρατηρήθηκε κατά μήκος της παραλίας ανοδική κίνηση
της τάξης των 0.5 m τουλάχιστον.
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4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ
Το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων και ειδικότερα η Ρόδος βρίσκεται στο εξωτερικό τμήμα του
ανατολικού κλάδου τον Ελληνικού Τόξου, κοντά στο όριο σύγκλισης των δύο λιθοσφαιρικών
πλακών, της Ευρωπαϊκής, που επωθείται και της Αφρικανικής, που υποβυθίζεται (Εικ. 4.1).
Η ύπαρξη του σύγχρονου ηφαιστειακού τόξου στην περιοχή, που διέρχεται δυτικά της Ρόδου
αντιπροσωπεύεται από το ενεργό ηφαίστειο της Νισύρου.

Εικόνα 4.1: Η γεωτεκτονική τοποθέτηση της Ρόδου στο ανατολικό τμήμα του Ελληνικού
Τόξου.

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί, που δομούν τη νήσο Ρόδο χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και
συγκεκριμένα στους αλπικούς σχηματισμούς, οι οποίοι είναι οι αρχαιότεροι, στους
μολασσικούς, οι οποίοι καλύπτουν τους πρώτους, και στους μεταλπικούς, οι οποίοι είναι οι
νεότεροι και καλύπτουν όλους τους προηγούμενους (Εικ. 4.2, 4.3).

4.1. ΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι αλπικοί σχηματισμοί διακρίνονται σε επιμέρους ενότητες που από την τεκτονικά
κατώτερη έως την τεκτονικά ανώτερη είναι οι εξής (Εικ. 4.3, 4.4):

4.1.1. Ενότητα Λίνδου
Αποτελεί την κατώτερη γεωτεκτονική ενότητα της Ρόδου. Διακρίνεται σε:
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ανθρακικούς σχηματισμούς, μάρμαρα ηλικίας Κρητιδικό έως Ανώτερο Ηώκαινο, και
κλαστικούς σχηματισμούς, εναλλαγές ψαμμιτών, τουρβιδιτικών ψαμμιτών και
σχιστολίθων ηλικίας πιθανότατα Ανωτέρου Ηωκαίνου – Κατωτέρου Ολιγοκαίνου.

•
•

4.1.2. Ενότητα Άγριου Φλύσχη Λαέρμων
Παρουσιάζει ως επί το πλείστον χαρακτήρα χαοτικού σχηματισμού με συμμετοχή κυρίως
τουρβιδιτικών ψαμμιτών, κροκαλοπαγών, αργιλικών σχιστολίθων και ασβεστολίθων με
έντονη παραμόρφωση. Οι τελευταίοι εμφανίζονται είτε ως ορίζοντες μεταξύ των φλυσχικών
σχηματισμών, είτε ως ρηξιτεμάχη. Ηλικία Ηωκαίνου - Ολιγοκαίνου.

4.1.3. Ενότητα Ατάβυρου – Ακραμύτη
Αποτελείται από:
•

•

ανθρακικούς σχηματισμούς, μια πελαγική ανθρακική ακολουθία από
λεπτοστρωματώδεις μαργαϊκούς ασβεστόλιθους χρώματος τεφρού, λευκούς
ασβεστόλιθους με πυριτικούς κόνδυλους, εναλλαγές λεπτοστρωματωδών και
μεσοστρωματωδών ασβεστολίθων και μαργαϊκούς ασβεστόλιθούς με πυριτικούς
κονδύλους (Ηλικία Ανωτέρου Ιουρασικού — Ανωτέρου Ηωκαίνου)
κλαστικούς σχηματισμούς, που εμφανίζονται κυρίως στις βόρειες και νότιες πλαγιές
της οροσειράς Ακραμύτη – Ατάβυρου και χαρακτηρίζονται από εναλλαγές αργιλικών
- πυλιτικών οριζόντων με ψαμμιτικούς ορίζοντες (Ηλικία Κατωτέρου Ολιγοκαίνου).

4.1.4. Ενότητα Αρχαγγέλου
Αποτελεί την κατώτερη αλλόχθονη ενότητα της Ρόδου. Αποτελείται από:
•

•

ανθρακικούς
σχηματισμούς,
λεπτοστρωματώδεις
ασβεστόλιθους,
που
εναλλάσσονται με μαργαϊκές αργίλους στη βάση, παχυστρωματώδεις δολομίτες και
συμπαγείς ασβεστόλιθους, δολομιτικούς ασβεστόλιθους και δολομίτες στην οροφή,
με συνολικό πάχος της τάξης των 700 - 800 μ. (Ηλικία Καρνίου - Κατωτέρου
Ηωκαίνου), και
κλαστικούς σχηματισμούς, που εμφανίζονται στην περιοχή μεταξύ της Αρχίπολης
και της Μαλώνας. Το κατώτερο τμήμα τους αποτελείται από μάργες, οι οποίες στα
ανώτερα τμήματα εναλλάσσονται με τουρβιδιτικούς ψαμμίτες και πολύμικτα
κροκαλοπαγή (Ηλικία Παλαιοκαίνου - Κατωτέρου Ηωκαίνου).

4.1.5. Ενότητα Προφήτη Ηλία
Αποτελεί την ανώτερη αλλόχθονη ενότητα της Ρόδου. Διακρίνεται σε:
•

•

ανθρακικούς σχηματισμούς: πρόκειται για λεπτοστρωματώδεις δολομιτικούς
ασβεστόλιθους με πυριτικούς κονδύλους και ενστρώσεις στη βάση, λέπτο- έως
μεσοστρωματώδεις ασβεστόλιθους με πυριτικούς κονδύλους, ενστρώσεις μαργών
και πυριτικών ασβεστολίθων και φλυσχικού τύπου ιζήματα στην οροφή (Ηλικία
Καρνίου - Ανωτέρου Κρητιδικού), και
σχηματισμό διαβασών – ραδιολαριτών: πρόκειται για ένα χαοτικό σχηματισμό
(melange), στον οποίο συμμετέχουν κατά κύριο λόγο διαβάσες και ραδιολαρίτες
καθώς και τεμάχη διαφόρων μεγεθών από ηφαιστειακά, μεταμορφωμένα και
ιζηματογενή πετρώματα, ενώ εμφανίζεται ως αυτόνομο τεκτονικά κάλυμμα (Ηλικία
Ανωτέρου Ιουρασικού - Κατωτέρου Κρητιδικού).
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•

οφιόλιθους: περιλαμβάνουν ένα σύμπλεγμα, που αποτελείται από σερπεντινίτες,
σερπεντινιωμένους γάββρους και περιδοτίτες. Συνήθως, απαντώνται επωθημένοι
στο φλύσχη της ενότητας Ατάβυρου – Ακραμύτη ή στους σχηματισμούς της ενότητας
Αρχάγγελου, ενώ υπόκεινται τεκτονικά της ενότητας Προφήτη Ηλία.

4.2. ΜΟΛΑΣΣΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι μολασσικοί σχηματισμοί καταλαμβάνουν σημαντική έκταση και έχουν ηλικία Κατωτέρου
– Μέσου Ολιγοκαίνου έως Ανωτέρου Ολιγοκαίνου – Κατωτέρου Μειοκαίνου. Επικάθονται
ασύμφωνα πάνω στους αλπικούς σχηματισμούς. Διακρίνονται σε (Εικ. 4.3, 4.4):

4.2.1. Σχηματισμός Βατί
Εμφανίζεται στο νότιο και κεντρικό τμήμα της νήσου και μπορεί να διακριθεί σε:
•

•

•
•

κροκαλοπαγή Κοριάτι, που πρόκειται για πολύμικτα κροκαλοπαγή με ψαμμίτες, που
στα ανώτερα τμήματα εναλλάσσονται με αργιλικούς ορίζοντες. Το πάχος τους είναι
περίπου 160-200 μ. και έχουν ηλικία Κατωτέρου – Μέσου Ολιγοκαίνου).
μάργες Αγίου Μηνά, που είναι μια μονότονη ακολουθία τεφρών μαργών, στα
ανώτερα τμήματα της οποίας εμφανίζονται ενδιαστρώσεις λεπτόκοκκων ψαμμιτών,
ενώ στα κατώτερα λεπτές στρώσεις ασβεστολίθων. Έχει μέγιστο πάχος περίπου 300
m και ηλικία Μέσου – Ανωτέρου Ολιγοκαίνου).
ρεύμα τέφρας Ντάλι, που είναι ένας ορίζοντας τέφρας προερχόμενης από ρυολιθικό
μάγμα πάχους μέχρι 5m.
ψαμμίτες Μεσσαναγρού, που πρόκειται για εναλλαγές ψαμμιτών από
ασβεστολιθικά, οφιολιθικά και χαλαζιακά πετρώματα και κροκαλοπαγών με
ασβεστολιθικές και οφιολιθικές κροκάλες πάχους 450 - 500 m. Έχουν ηλικία Μέσου
– Ανωτέρου Ολιγοκαίνου και καλύπτονται με γωνιώδη ασυμφωνία από τα
«Λεβαντίνια ιζήματα».

4.2.2. Σχηματισμός Θαρί
Αποτελείται από πολύμικτα κροκαλοπαγή, που μεταβαίνουν σε αμμούχους αργίλους με
φακοειδείς ενστρώσεις κροκαλοπαγών και ψαμμιτών. Εμφανίζεται κυρίως στο βόρειο και
κεντρικό τμήμα της νήσου, δυτικά του Ατάβυρου, και στους βόρειους και νότιους πρόποδες
του όρους Προφήτης Ηλίας.

4.3. ΜΕΤΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Εμφανίζονται κυρίως στις παράκτιες, πεδινές και λοφώδεις περιοχές της Ρόδου, όπως αυτές
έχουν διαμορφωθεί από τη ρηξιγενή μεταορογενετική παραμόρφωση. Διακρίνονται οι
ακόλουθοι επιμέρους σχηματισμοί (Εικ. 4.3, 4.4):

4.3.1. Σχηματισμός Κλαστικών Πλειοκαινικών ιζημάτων
Εμφανίζεται σε ολόκληρη σχεδόν τη Ρόδο και χαρακτηρίζει ένα σύνολο μεταλπικών λεκανών
με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η κάθε μια, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια:
•

Λεκάνη Βόρειας Ρόδου. Σημαντικού πάχους αποθέσεις κροκαλοπαγών κυρίως με
ασβεστολιθικές κροκάλες και λιγότερο με ψαμμιτικές. Στο βορειοδυτικό τμήμα της

[16]

•

•
•

λεκάνης στα ανώτερα στρώματα επικρατούν εναλλαγές μαργών και άμμων.
Εμφανίζεται στις περιοχές Παστίδας, Μαριτσάς, Δαμάτριας, Καλαβάρδας και
Ψίνθου.
Λεκάνη Απόλλωνα. Αποθέσεις άμμων και χαλίκων στο νοτιοανατολικό τμήμα της
λεκάνης και εναλλαγές άμμων και μαργών, με παρεμβολές λιγνιτικών οριζόντων, στα
δυτικά. Εκτείνεται νότια της οροσειράς του Προφήτη Ηλία και δυτικά των υψωμάτων
της Μαλώνας.
Λεκάνη Απολακιάς. Εναλλαγές άμμων, μαργών και αργίλων, με παρεμβολές
λιγνιτικών οριζόντων, που εντοπίζονται κατά μήκος των δυτικών ακτών της νήσου.
Λεκάνη Λαχανιά. Κροκαλοπαγή με αμμούχες και μαργαϊκές φάσεις στις περιοχές
Λαχανιάς και Καττάβιας (Εικ. 3α).

4.3.2. Σχηματισμός Ασγούρου
Μικρής συνεκτικότητας αποθέσεις ψηφιδοπαγών, ψαμμιτών και πηλιτών, που
αναπτύσσονται κατά μήκος των ανατολικών ακτών του νησιού και σε μικρότερη έκταση κατά
μήκος των βορειοδυτικών ακτών, μεταξύ της πόλης της Ρόδου και του Μανδρίκου, με μέγιστο
πάχος 130 m. Ηλικία Ανωτέρου Πλειοκαίνου – Κατωτέρου Πλειστοκαίνου.

4.3.3. Σχηματισμός Ρόδου
Συνίσταται κυρίως από ασβεστόλιθους και κατά περιοχές από μαργαϊκές ή αργιλικές
αποθέσεις. Δομεί συνήθως τα ανώτερα τμήματα των θαλάσσιων αναβαθμίδων. Εμφανίζεται
στην πόλη της Ρόδου, στο Monte Smith, στο Φαληράκι, στα Κολύμπια, στην περιοχή
Μαλώνας, στη χερσόνησο της Λίνδου, στην περιοχή Λαχανιάς μέχρι το Πρασονήσι και στο
Παραδείσι, όπου παρουσιάζει πάχος μέχρι 50 m. Ηλικία Πλειστοκαίνου (Εικ. 3β).

4.3.4. Σχηματισμός Πώρου
Ασβεστιτικός - δολομιτικός σχηματισμός που αντιπροσωπεύει παλαιοεδάφη με πάχος μέχρι
2m. Ηλικία Ανωτέρου Πλειοκαίνου - Κατωτέρου Πλειστοκαίνου.

4.3.5. Σχηματισμός αλλουβιακών αποθέσεων
Χαλαρές πρόσφατες αποθέσεις, που αναπτύσσονται στις παράκτιες πεδινές περιοχές.

4.3.6. Σχηματισμός πλευρικών κορημάτων
Χαλαρά ως επί το πλείστον αδρομερή υλικά στις επικλινείς πλευρές των έντονων
μορφολογικών υψωμάτων.

4.3.7. Σχηματισμός Ποταμοχειμάρριων Αποθέσεων
Αδρομερή, ασύνδετα ή χαλαρά συνδεδεμένα υλικά, κροκάλες και λατύπες κατά μήκος των
κοιτών των μεγάλων ποταμών και χειμάρρων της νήσου.

4.3.8. Σχηματισμός Παράκτιων Αποθέσεων
Χαλαρά λεπτομερή και αδρομερή υλικά κατά μήκος των ακτογραμμών της νήσου.
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Εικόνα 4.2: Γεωλογικός χάρτης της νήσου Ρόδου (από Lekkas et al., 1998a).
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Εικόνα 4.3: Νεοτεκτονικός χάρτης της Ρόδου σε κλίμακα 1:100.000 και αντιπροσωπευτικές
γεωλογικές τομές (από Λέκκα και συν., 1998).
[19]

ΜΕΤΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΟΛΟΚΑΙΝΟ
Αλλουβιακές αποθέσεις
Πλευρικά κορήματα
ΠΛΕΙΟ-ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ
Σχηματισμός Πώρου
Ανωτέρου Πλειοκαίνου – Κατωτέρου Πλειστοκαίνου
Σχηματισμός Ρόδου
Πλειστοκαίνου
Σχηματισμός Ασγούρου
Ανωτέρου Πλειοκαίνου – Κατωτέρου Πλειστοκαίνου
Σχηματισμός κλαστικών πλειοκαινικών ιζημάτων
Πόντιου – Μέσου Πλειοκαίνου
ΜΟΛΑΣΣΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Σχηματισμός Βατίου
Κατωτέρου – Μέσου Ολιγοκαίνου
Σχηματισμός Θαρίου
Κατωτέρου – Μέσου Ολιγοκαίνου
ΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Σχηματισμός διαβασών - ραδιολαριτών
Ανωτέρου Ιουρασικού - Κατωτέρου Κρητιδικού
Ανθρακικά πετρώματα
Λιασίου - Ανωτέρου Κρητιδικού
ΟΦΙΟΛΙΘΟΙ
Σερπεντινίτες, σερπεντινιωμένοι γάββροι και περιδοτίτες
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Φλύσχης
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Ανθρακικά πετρώματα
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΑΒΥΡΟΥ – ΑΚΡΑΜΥΤΗ
Φλύσχης
Ανθρακικά πετρώματα
Άγριος φλύσχης Λαερμών
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΝΔΟΥ
Φλύσχης
Ανθρακικά πετρώματα

Εικόνα 4.4: Υπόμνημα Νεοτεκτονικού Χάρτη Ρόδου (από Λέκκα και συνεργάτες, 1998).

[21]

5. ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΗΣΟΥ
ΡΟΔΟΥ
5.1. ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η νήσος Ρόδος αποτελεί ένα σύνθετο γεωλογικό οικοδόμημα. Έξι διαφορετικές Αλπικές
ενότητες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, παραμόρφωση και μεταμόρφωση δημιουργούν μια
πολύπλοκη αλπική δομή.
Η Ενότητα Λίνδου αποτελεί την κατώτερη τεκτονικά ενότητα της Ρόδου και παρουσιάζει
έντονη παραμόρφωση και χαμηλού βαθμού μεταμόρφωση. Επωθημένη στην Ενότητα
Λίνδου είναι η Ενότητα Άγριου Φλύσχη Λαέρμων με πολύ έντονη παραμόρφωση και χαοτική
δομή, μπορεί δε να χαρακτηριστεί σαν ένας μεγάλης κλίμακας σχηματισμός melange, που
αποτέθηκε στην εμπροσθοταφρική λεκάνη του αλπικού ορογενετικού τόξου στο Ανώτερο
Ηώκαινο - Κατώτερο Ολιγόκαινο. Αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία κινήθηκαν τα αλπικά
καλύμματα, δηλαδή οι Ενότητες Ατάβυρου - Ακραμύτη, Αρχάγγελου, Προφήτη Ηλία καθώς
και το οφιολιθικό κάλυμμα.
Σημαντικό στοιχείο της αλπικής δομής αποτελεί η μεγάλη ρηξιγενής ζώνη Μαντρίκου –
Μάσαρη με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, που διασχίζει κατά πλάτος το νησί από την περιοχή του
Μαντρίκου στις δυτικές ακτές μέχρι την περιοχή νότια του χωριού Μάσσαρι στις ανατολικές
ακτές. Πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας ρηξιγενή ζώνη, οριζόντιας κυρίως ολίσθησης με
δεξιόστροφο χαρακτήρα διάτμησης. Οριοθετεί την επιφανειακή εμφάνιση των ενοτήτων
Λίνδου, Άγριου Φλύσχη Λαέρμων και Ατάβυρου — Ακραμύτη, που εμφανίζονται μόνο στο
τμήμα της νήσου νότια της ρηξιγενούς ζώνης. Αντίθετα, οι ενότητες Αρχάγγελου και Προφήτη
Ηλία καθώς και οι οφιόλιθοι εμφανίζονται κυρίως στο τμήμα βόρεια της ρηξιγενούς ζώνης
και μόνο μια μικρή εμφάνιση στην περιοχή της Κρητηνίας παρατηρείται νότια της ζώνης στις
δυτικές ακτές. Στο Πλειόκαινο αρχίζει η ιζηματογένεση των μεταλπικών ιζημάτων, η
κατανομή και οι φάσεις των οποίων ελέγχονται κυρίως από τα νεότερα ρήγματα.
Τέσσερις βασικές μεταλπικές λεκάνες εντοπίζονται στη Ρόδο, που είναι η λεκάνη Βόρειας
Ρόδου, η λεκάνη Απόλλωνα -Μαλώνα, η λεκάνη Απολακκιάς και η λεκάνη Λαχανιάς. Πολλά
από τα ρήγματα που ελέγχουν τις μεταλπικές λεκάνες παραμένουν ενεργά μέχρι σήμερα,
ενώ έντονη παρουσιάζεται η δράση και της ρηξιγενούς ζώνης Μαντρίκου - Μάσαρη, η οποία
οριοθετεί προς τα νότια τη λεκάνη Απόλλωνα - Μαλώνα. Η τελευταία φάση ιζηματογένεσης
λαμβάνει χώρα στο Πλειστόκαινο με την απόθεση των θαλάσσιων σχηματισμών Ασγούρου
και Ρόδου, κατά μήκος των ανατολικών ακτών της νήσου. Οι λεκάνες απόθεσης των
Πλειστοκαινικών σχηματισμών ελέγχονται άμεσα από σημαντικά ρήγματα, που παραμένουν
ενεργά και σήμερα. Σε πολλές περιπτώσεις, υπολείμματα του νεότερου Σχηματισμού Ρόδου
παρατηρούνται σε υψόμετρο 200-400m, αποτέλεσμα της δράσης των ενεργών ρηγμάτων.

5.2. ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Η μακροδομή της Ρόδου είναι αποτέλεσμα επίδρασης των νεοτεκτονικών διεργασιών στην
παλαιότερη αλπική δομή της νήσου. Η σημερινή γεωγραφική τοποθέτηση των Αλπικών
ενοτήτων ως προς τη ρηξιγενή ζώνη Μαντρίκου - Μάσαρη προδίδει μια δεξιόστροφη
οριζόντια ολίσθηση κατά μήκος της ζώνης. Η ζώνη αυτή πιθανότατα αποτελούσε ένα ρήγμα
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μετασχηματισμού του παλαιού ωκεανού, ενώ παραμένει και σήμερα ενεργή. Στη δράση της
ρηξιγενούς αυτής ζώνης, καθώς και στη συζυγή κίνηση, που λαμβάνει χώρα κατά μήκος του
σημερινού τόξου νοτιοανατολικά της Ρόδου, οφείλεται πιθανότατα η στρέψη της διεύθυνσης
και η φαινομενική αναστροφή της φοράς των καλυμμάτων, που παρατηρείται στη Βόρεια
Ρόδο. Η έντονη στρέψη της Ρόδου προς τα νοτιοανατολικά, γύρω από οριζόντιο άξονα
παράλληλο με το διαμήκη άξονα της νήσου αρχίζει στο Ανώτερο Μειόκαινο - Κατώτερο
Πλειόκαινο, συγχρόνως με την έναρξη απόθεσης των μεταλπικών ιζημάτων. Η στρέψη αυτή
γίνεται φανερή από τη γεωγραφική τοποθέτηση των Πλειοκαινικών και κυρίως των
Πλειστοκαινικών ιζημάτων στο ανατολικό τμήμα της νήσου και από την ανάπτυξη του
υδρογραφικού δικτύου, το ανατολικό τμήμα του οποίου είναι πολύ περισσότερο
ανεπτυγμένο από το δυτικό. Εξετάζοντας σε λεπτομερέστερη κλίμακα τη νήσο, παρατηρείται
ότι στις νοτιοανατολικές ακτές συγκεκριμένες περιοχές παρουσιάζουν σημαντική ανύψωση
σε αντίθεση με τη γενική βύθιση τόσο στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν, όσο και στους
ιστορικούς και σημερινούς χρόνους. Τέτοιες χαρακτηριστικές περιοχές είναι οι περιοχές
Λαδικού, Τσαμπίκας, Αρχαγγέλου και Λίνδου, οι οποίες αποτελούν ανεξάρτητα ρηξιτεμάχη
που οριοθετούνται από ενεργά ρήγματα, η συνολική δράση των οποίων έχει ως αποτέλεσμα
την ανύψωση τους. Τα νεότερα πλειστοκαινικά ιζήματα της Ρόδου τέμνονται σε πολλές
θέσεις από τα ενεργά αυτά ρήγματα, όπως στην περιοχή της Λίνδου, ενώ ο ίδιος σχηματισμός
έχει εντοπισθεί σε υψόμετρο μέχρι 400 m στην περιοχή μεταξύ Αρχίπολης και Τσαμπίκας. Το
γεγονός αυτό πιστοποιεί την υψηλή ταχύτητα ανύψωσης των ρηξιτεμαχών.
Από τους ιστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα παρατηρήθηκαν σημαντικές μετατοπίσεις των
γραμμών ακτών της τάξης των 2-4 m κυρίως στα υπό ανοδική κίνηση ρηξιτεμάχη κατά μήκος
των ανατολικών ακτών της νήσου. Οι μετατοπίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάζονται
με γνωστά σεισμικά γεγονότα και με κινήσεις, που έλαβαν χώρα κατά μήκος των
χαρτογραφηθέντων ρηγμάτων. Στα ίδια ρηξιτεμάχη παρατηρούνται και έντονες
μορφολογικές κλίσεις, που συναντώνται κυρίως κατά μήκος των ενεργών ρηγμάτων, όπως οι
χαρακτηριστικές μορφές νότια του Κάστρου της Λίνδου. Επίσης, παρατηρούνται και μορφές
κατά βάθος διάβρωσης κυρίως κατά μήκος των ρευμάτων. Οι μορφές αυτές είναι ιδιαίτερα
έντονες στην ανατολική Ρόδο, όπως στην περιοχή Αρχαγγέλου, η οποία ανυψώνεται
συνολικά, ενώ συγχρόνως διατρέχεται από ρεύματα με έντονη κατά βάθος διάβρωση. Τα
ρήγματα έχουν παίξει και παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη γεωλογική δομή και εξέλιξη της νήσου.
Από τους χάρτες ρηγμάτων της νήσου διαπιστώνονται τα ακόλουθα (Εικ. 5.1):
•
•

•

Το μήκος των ρηγμάτων είναι μεταβλητό και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει
τα 15 km.
Ορισμένα από τα ρήγματα έχουν πολύ μεγαλύτερο μήκος δεδομένου ότι
συνεχίζονται στον υποθαλάσσιο χώρο, όπως π.χ. η ρηξιγενής ζώνη Μαντρίκου –
Μάσαρη, τα περισσότερα ρήγματα των περιοχών Λίνδου, Αρχαγγέλου, Τσαμπίκας,
κλπ.
Οι διευθύνσεις των ρηγμάτων είναι ποικίλες και διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.
Συνολικά, εντάσσονται σε τρία συστήματα και ειδικότερα: στο πρωτεύον με
διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, στο δευτερεύον με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και στο υπολειπόμενο με
διεύθυνση Α-Δ. Κατά περιοχές παρατηρείται και ένα τέταρτο σύστημα ρηγμάτων με
διεύθυνση Β-Ν.

Σύμφωνα με το άλμα τους τα ρήγματα διακρίνονται σε:

[23]

•
•
•
•

Ρήγματα με μικρό άλμα της τάξης των 20 m, όπως αυτά στις περιοχές Καμείρου,
Καλαβάρδας, Σορώνης και Λαχανιάς.
Ρήγματα με άλμα της τάξης των 20-100 m, όπως αυτά στο ύψωμα νότια της πόλης
του Αρχαγγέλου και της περιοχής της Λίνδου.
Ρήγματα με άλμα της τάξης των 100-200 m, όπως αυτά του όρους Προφήτης Ηλίας.
Ρήγματα με άλμα μεγαλύτερο των 200 m, με πλέον αντιπροσωπευπκές περιπτώσεις
τα μεγάλα ρήγματα και ρηξιγενείς ζώνες του βόρειου και νόσου περιθωρίου του
όρους Προφήτης Ηλίας, των ορέων Ακραμύτη και Ατάβυρου και της Αρχίπολης.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η ρηξιγενής ζώνη Μαντρίκου - Μάσαρη.

Τα ρήγματα που παρουσιάζουν σαφείς κατοπτρικές επιφάνειες και γραμμές τεκτονικής
ολίσθησης είναι δυνατό να διακριθούν σε:
•

•

•

•

•

Ρήγματα κανονικά με γραμμές τεκτονικής ολίσθησης κατά κλίση σε κεκλιμένη
ρηξιγενή επιφάνεια, που εντάσσονται στην κατηγορία των ορθοκανονικών
ρηγμάτων.
Ρήγματα κανονικά με γραμμές τεκτονικής ολίσθησης, που παρουσιάζουν τόσο
οριζόντια, όσο και κατακόρυφη συνιστώσα και με κεκλιμένη κατοπτρική επιφάνεια,
που εντάσσονται στην κατηγορία των πλαγιοκανονικών ρηγμάτων.
Ρήγματα, που παρουσιάζουν περισσότερα από ένα συστήματα γραμμών τεκτονικής
ολίσθησης, γεγονός, που υποδεικνύει τη δράση τους σε δύο ή περισσότερες
περιόδους.
Ρήγματα με σαφή ανάστροφο χαρακτήρα παρατηρούνται ελάχιστα στη Ρόδο και η
δημιουργία τους οφείλεται πιθανότατα στα ιδιαίτερα εντατικά πεδία, που
αναπτύσσονται κατά περιοχές, όπως το ανάστροφο ρήγμα στην περιοχή μεταξύ
Ασκληπιείου και Γεναδίου.
Ρήγματα χωρίς σταθερό, αλλά έντονα διαφοροποιημένο άλμα σε όλο το μήκος τους.

Τέλος, είναι δυνατό να διακριθούν οι ακόλουθοι περίοδοι δράσης ρηγμάτων:
•

•

•

•

Περίοδος Α (Προ – Μειοκαινική). Ρήγματα, που τέμνουν μόνο τους αλπικούς
σχηματισμούς της Ρόδου, είναι σήμερα ανενεργά και δεν έχουν δραστηριοποιηθεί
στις μεταγενέστερες περιόδους, όπως αυτά του βόρειου περιθωρίου του Ακραμύτη
και βορειοδυτικού περιθωρίου του Ατάβυρου, τα οποία σχετίζονται με σημαντική
κατά βάθος διάβρωση.
Περίοδος Β (Κατώτερο – Μέσο Μειόκαινο). Ρήγματα, που δημιουργήθηκαν ή
έδρασαν στη συγκεκριμένη περίοδο τέμνουν μόνο μολασσικούς ή προγενέστερους
σχηματισμούς, δεν επηρεάζουν τα νεότερα μεταλπικά ιζήματα και θεωρούνται
σήμερα ανενεργά.
Περίοδος Γ (Ανώτερο Μειόκαινο – Πλειόκαινο). Ρήγματα. τα οποία ελέγχουν τη
δημιουργία και λειτουργία των μεταλπικών μειοκαινικών – πλειοκαινικών
ιζηματογενών λεκανών, όπως αυτά τον βόρειου και νότιου περιθωρίου του όρους
Προφήτης Ηλίας, της Αρχίπολης, του νοτιοανατολικού περιθωρίου του Ακραμύτη
κλπ.
Περίοδος Δ (Ανώτερο Πλειόκαινο – Πλειστόκαινο). Ρήγματα, που ελέγχουν την
απόθεση του σχηματισμού Ασγούρου και οριοθετούν ή τέμνουν τα ιζήματα του
Ανωτέρου Πλειοκαίνου – Πλειστοκαίνου, όπως το ρήγμα, που οριοθετεί προς
ανατολικά την πεδιάδα του Αρχαγγέλου. Αρκετά από τα ρήγματα αυτής της περιόδου
παραμένουν ενεργά μέχρι σήμερα.
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•

Περίοδος Ε (Ανώτερο Πλειστόκαινο – Ολόκαινο). Ρήγματα ή ρηξιγενείς ζώνες, που
επηρεάζουν εμφανώς τις εμφανίσεις του σχηματισμού Ασγούρου και των
Ολοκαινικών σχηματισμών, όπως αυτά της περιοχής της Λίνδου, της παραλίας του
Αρχαγγέλου, της Τσαμπίκας, της περιοχής των ακρωτηρίων Λαδικό και Βόδι και της
πόλης της Ρόδου.

Σήμερα παρατηρούνται επαναδραστηριοποιήσεις ρηγμάτων που έδρασαν σε προγενέστερες
περιόδους και ιδιαίτερα στις περιόδους Γ' και Δ.

Εικόνα 5.1: Χάρτης ενεργών και ανενεργών ρηγμάτων (από Lekkas et al., 1998a).
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6. ΣΕΙΣΜΟΙ
6.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Οι κυριότεροι σεισμοί που έχουν πλήξει τη νήσο της Ρόδου, όπως αυτοί έχουν παρουσιαστεί
κυρίως στις εργασίες του Γαλανόπουλου (1955, 1981) και Παπαζάχου & Παπαζάχου (1989)
είναι οι ακόλουθοι:
227 π.Χ., Ρόδος (Χ). Ο Πολύβιος και ο Στράβωνας αναφέρουν ότι ο σεισμός έριξε τον
Κολοσσό, το περισσότερο μέρος από τα τείχη και το ναύσταθμο της Ρόδου. Ο Παυσανίας
γράφει ότι ο σεισμός αυτός προκάλεσε καταστροφές στις πόλεις της Καρίας και της Λυκίας.
Ο Sieberg αναφέρει ότι προκάλεσε επίσης βλάβες στην Τήλο και στις άλλες νότιες Σποράδες
και έγινε αισθητός στην Κύπρο, στις Κυκλάδες και στον Κορινθιακό κόλπο. Αναφέρει επίσης
ότι ένα καινούργιο νησί εμφανίστηκε μεταξύ Θήρας και Θηρασιάς, προφανώς ύστερα από
μια υποθαλάσσια έκρηξη.
197 π.Χ., Ρόδος (ΙΧ). Ο Mallet, βασιζόμενος στον Ιουστίνο, αναφέρει ότι ο σεισμός
κατέστρεψε πολλές πόλεις στη Ρόδο και στη Μικρά Ασία.
183 π.Χ., Ρόδος (ΙΧ). Ο σεισμός κατέστρεψε τη Ρόδο, προξένησε ζημιές στις γειτονικές
περιοχές της Μικράς Ασίας και έγινε αισθητός στην Κύπρο.
142, Δωδεκάνησα (Χ, Ρόδος). Ο σεισμός κατέστρεψε πόλεις της Λυκίας και της Καρίας, την
Κω και τη Ρόδο. Ο Αντωνόπουλος αναφέρει ότι, η πόλη της Ρόδου ερημώθηκε όχι τόσο από
το σεισμό, όσο από το θαλάσσιο κύμα, που ακολούθησε, το οποίο προχώρησε πολλά
χιλιόμετρα στην ξηρά. Πόλεις στην Κω, Σέριφο και Σύμη πλήγηκαν σοβαρά από το σεισμό και
από το θαλάσσιο κύμα που ακολούθησε.
344, Ρόδος (ΙΧ). Ο Κεδρηνός αναφέρει ότι επλήγη από μεγάλο σεισμό η νήσος Ρόδος.
477, Καλοκαίρι, (VIII, Ρόδος). Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές βλάβες στη Ρόδο.
1303, Δεκέμβριος, Ρόδος (ΧΙ, Ρόδος). Από το σεισμό σκοτώθηκαν περίπου 4.000 άνθρωποι.
Ο σεισμός κατέστρεψε εντελώς τη Ρόδο, ενώ πολλές καταστροφές υπέστη η Αλεξάνδρεια, η
Κορώνη, η Μεθώνη, πολλά μέρη της Πελοποννήσου και ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης. Ο
σεισμός έγινε αισθητός και στη Βενετία και ελαφρά αισθητός στην Κωνσταντινούπολη.
Ρηγματώθηκαν τα τείχη του Ηρακλείου και καταστράφηκε το φρούριο, που βρίσκεται κοντά
στην είσοδο του λιμανιού της πόλης.
1481, 3 Οκτωβρίου, Ρόδος (Χ). Ο σεισμός συνοδεύτηκε από θαλάσσιο κύμα ύψους 3m στην
παραλία. Το κύμα κατέκλυσε την ξηρά, αλλά όταν τα νερά αποσύρθηκαν διαπιστώθηκε ότι
καμιά κατοικία δεν είχε καταρρεύσει. Οι δονήσεις συνεχίστηκαν οπότε και έγινε νέος σεισμός
ο οποίος προκάλεσε την ερήμωση στη Ρόδο. Οι δονήσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις αρχές τον
1482. Οι δονήσεις έριξαν στο έδαφος πολλές εκκλησίες, παρεκκλήσια, το Δικαστικό Μέγαρο
και πολλά σπίτια, θάβοντας ταυτόχρονα και πολλούς κατοίκους της Ρόδου στα συντρίμμια.
1843, 18 Οκτωβρίου, Δωδεκάνησα (ΙΧ, Χάλκη). Στις 18 Οκτωβρίου έγινε η ισχυρότερη από
μια σειρά δονήσεων με κατεύθυνση από νότο προς βορρά, που κράτησε 30 sec. Οι δονήσεις
συνεχίστηκαν επί 2 ή 3 μέρες. Στο νησί Χάλκη χάθηκαν 600 κάτοικοι, ενώ σε ένα πλοίο, που
έπλεε από τη Σμύρνη στη Μάλτα και ενώ βρισκόταν 35 μίλια ανατολικά του Ηρακλείου,
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αισθάνθηκαν δύο δονήσεις σεισμού σχεδόν συγχρόνως που συνοδεύονταν από μεγάλο
θόρυβο.
1862, 24 Μαρτίου, Δωδεκάνησα (VII, Ρόδος). Στη Ρόδο κατέρρευσαν πολλά τείχη και ο
σεισμός έγινε αισθητός στη Μαρμαρίδα και σε άλλους τόπους κατά μήκος των Τουρκικών
ακτών καθώς επίσης και στα νησιά Νίσυρος και Χάλκη.
1863, 22 Απριλίου, (Χ, Ρόδος). Ο σεισμός κατέστρεψε 13 χωριά στη Ρόδο. Στην πόλη της
Ρόδου καταστράφηκε μεταξύ άλλων ο αραβικός πύργος με τους γρανιτένιους τοίχους ως το
ισόγειο. Κατέρρευσαν συνολικά 2.050 σπίτια στη Ρόδο. Καταστράφηκαν επίσης ο καθεδρικός
ναός και μερικά σπίτια στην Κω και στη Χάλκη. Μερικώς καταστράφηκαν σπίτια στη Μάκρη
και Μαρμαρίδα στην απέναντι ΝΔ ακτή της Τουρκίας. Καμία βλάβη δεν παρατηρήθηκε στη
Σύμη. Ο σεισμός έγινε αισθητός στο Ηράκλειο, Ζάκυνθο, Κω, Σάμο, Χίο, Σμύρνη,
Αλεξανδρούπολη, Καλλίπολη, Δαρδανέλια, Κωνσταντινούπολη, Βηρυτό, Αλεξάνδρεια, Κάιρο,
Τρίπολη, Μερσίνα.
1869, 18 Απριλίου, Δωδεκάνησα (ΙΧ, Σύμη). Ο σεισμός αυτός προκάλεσε πολλές
καταστροφές και πολύς κόσμος σκοτώθηκε. Προκάλεσε ζημιές σε κτίρια της Ρόδου και της
Καλύμνου. Έγινε αισθητός σε όλα τα Δωδεκάνησα καθώς επίσης και στην απέναντι ακτή της
Μ. Ασίας, στη Σμύρνη και στην Προύσα. Οι μετασεισμοί κράτησαν ένα μήνα με ισχυρότερο
εκείνον της 22 Απριλίου, ο οποίος έγινε αισθητός στη Ρόδο και στη Νίσυρο. Ο Karnik
αναφέρει ότι στη Σύμη γκρεμίστηκαν 75 σπίτια, τα περισσότερα βλάφτηκαν σοβαρά και όλα
έπαθαν ζημιές. Παρατηρήθηκαν και κατολισθήσεις.
1874, 16 Νοεμβρίου, (VII, Ρόδος). Ο ισχυρός σεισμός έπληξε το νησί της Ρόδου και
επεκτάθηκε στη Μ. Ασία. Έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη.
1896, 27 Οκτωβρίου, (VII, Ρόδος). Ο σεισμός προκάλεσε μερικές καταστροφές στη Ρόδο και
ζημιές στην Αλικαρνασσό και στη Μαρμαρίδα της Μικράς Ασίας. Έγινε έντονα αισθητός στη
Μούγλα και ελαφρά στο Αϊδίνιο και τη Σμύρνη. Έγιναν πολυάριθμοι προσεισμοί, μερικοί από
αυτούς ήταν αρκετά ισχυροί και προξένησαν ελαφρές βλάβες στα κτίρια.
1926, 26 Ιουνίου, Ρόδος (ΧΙ, Αρχάγγελος). Ο σεισμός κατέστρεψε εντελώς τον Αρχάγγελο της
Ρόδου, όπου 600 σπίτια καταστράφηκαν, σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι και τραυματίστηκαν
πολυάριθμοι. Κατέστρεψε επίσης και τον Πυλώνα της Ρόδου. Συνολικά καταστράφηκαν
3.000 σπίτια κατά μήκος των ανατολικών ακτών της Ρόδου. Πολλές καταστροφές υπέστησαν
η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και το Ηράκλειο. Οι γειτονικές παραλιακές γραμμές
ανασηκώθηκαν τμηματικά περίπου 20-30 cm και προκλήθηκε διαπλάτυνση της ακτής για
μερικές δεκάδες μέτρα. Επίσης, προκάλεσε καταστροφές στην απέναντι ακτή της Μικράς
Ασίας, στην Αίγυπτο, μικρότερες στη Μέση Ανατολή, στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Έγινε
κυματιστά αισθητός στα Χανιά, Ρέθυμνο, Αργυρούπολη, Σητεία, Ανώγεια. Έγινε αισθητός
στην Κάτω Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη, στην Κύπρο, στο μεγαλύτερο μέρος της Μικράς Ασίας,
σε ολόκληρη τη Νότια Ιταλία, στην Αλβανία και στην Κυρηναϊκή. Την ημέρα του σεισμού
προηγήθηκαν μικροί κραδασμοί, ενώ το σεισμό ακολούθησαν δυο δονήσεις, εκ των οποίων
η δεύτερη ήταν και ισχυρότερη και έγινε αισθητή στο Ηράκλειο, στην Αργυρούπολη και
λιγότερο στο Ρέθυμνο και στην Ιεράπετρα.
1957, 25 Απριλίου, (ΙΙΙ, Ρόδος). Του κύριου σεισμού προηγήθηκαν δονήσεις, η μεγαλύτερη
από τις οποίες προκάλεσε ζημιές στη Ρόδο, ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί, ο μεγαλύτερος
από τούς οποίους προκάλεσε σημαντικές ζημιές στις απέναντι Τουρκικές ακτές. Ο σεισμός
προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην περιοχή Μάκρης της Τουρκίας, όπου κατέστρεψε 3.000
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σπίτια, σκότωσε 18 ανθρώπους και τραυμάτισε 50. Στη Ρόδο κατέρρευσαν εντελώς 16 σπίτια
και μερικώς 186, ενώ έπαθαν σοβαρές βλάβες 1.316 σπίτια και ελαφρές 566. Ελαφρές ζημιές
προκλήθηκαν στην Τήλο και στη Σύμη. Στην Ελλάδα οι μεγαλύτερες εντάσεις παρατηρήθηκαν
στην πόλη της Ρόδου και στα χωριά Τριάντα, Καλλιθέα, Κρεμαστή, Μονόλιθος, Ίστριος,
Παστίδα (VΙΙΙ) της Ρόδου. Ο μεγάλος προσεισμός έγινε αισθητός από τα Δαρδανέλια και τη
Μπολού στο βορρά μέχρι το Τελ Αβίβ και την Αλεξάνδρεια στο νότο καθώς και στην
ηπειρωτική Ελλάδα.
1961, 23 Μαΐου, (VII, Ρόδος). Πρόκειται για σεισμό ενδιάμεσου εστιακού βάθους του οποίου
το επίκεντρο βρίσκεται κοντά στις νοτιοδυτικές ακτές της Τουρκίας. Προκάλεσε σοβαρές
καταστροφές στις περιοχές Μαρμαρίδα, Ούλα, Μίλας, Μάκρη της Τουρκίας, όπου 41 σπίτια
κατέρρευσαν, 41 έπαθαν σοβαρές ζημιές και 42 ελαφρότερες. Στη Ρόδο καταστράφηκαν 5
σπίτια, έπαθαν σοβαρές ζημιές 108 και ελαφρότερες 125. Επίσης, καταστροφές υπέστησαν
η Αντιμάχεια, η Κω και η Λέρος. Έγινε αισθητός σε διάφορα μέρη του Ελληνικού χώρου μέχρι
τη Χίο, Εύβοια και Ρέθυμνο. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Κάιρο.
1965, 28 Νοεμβρίου, Ρόδος (VI, Κατάββια). Πρόκειται για σεισμό ενδιάμεσου βάθους, ο
οποίος έγινε έντονα αισθητός στη Ρόδο και στην Τήλο. Αισθητός έγινε επίσης στη Σύμη, Κω,
Κάρπαθο, Κάσο και στην Κρήτη μέχρι το Ηράκλειο, αλλά και στη Λεμεσό της Κύπρου.

6.2. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Ρόδος βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα τον ελληνικού τόξου, το οποίο στο παρελθόν έχει
συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό μεγάλων σεισμών. Η επιβεβαίωση αυτή έρχεται και από το
γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της νήσου έχουν λάβει χώρα πολλοί
μεγάλοι σεισμοί με μέγεθος Μ>6.0 (Εικ. 6.1). Μάλιστα, πρόκειται για τους μεγαλύτερους
σεισμούς στην περιοχή των Δωδεκανήσων μετά τον σεισμό του 1957, όταν σεισμός μεγέθους
Μ=7.2 έπληξε τη Ρόδο. Ο πρώτος από αυτούς έλαβε χώρα στις 20 Ιουλίου 1996 και είχε
μέγεθος Μ=6.1 με επίκεντρο την υποθαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κάρπαθο και Ρόδο και
το βάθος του ήταν μόλις 12-13 km. Ο δεύτερος και πιο κοντινός στην Σύμη, έλαβε χώρα στις
22 Ιανουαρίου τον 2002, είχε μέγεθος Μ=6.3 και το επίκεντρό του εντοπίστηκε στην
υποθαλάσσια νοτιοδυτικά της Τήλου και σε βάθος 88 km. Ο τρίτος σεισμός σημειώθηκε στις
15 Ιουλίου 2008 και το επίκεντρό του βρισκόταν ανατολικά της Καρπάθου και νότια της
Ρόδου. Επρόκειτο για σεισμό ενδιάμεσου βάθους (εστιακού βάθους 60 km) με μέγεθος
Μ=6.4, που ενεργοποιήθηκε από ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης. Το βάθος των παραπάνω
σεισμών φανερώνει ότι πρόκειται για σεισμούς, που εντοπίζεται εντός της υποβυθιζόμενης
λιθόσφαιρας της αφρικάνικης πλάκας. Όλοι οι σεισμοί προκάλεσαν ελάχιστες ζημιές στα
Δωδεκάνησα.
Η σεισμικότητα στην περιοχή των Δωδεκανήσων χαρακτηρίζεται από ρηχή ως και
ενδιάμεσου βάθους. Οι σεισμοί μικρού βάθους λαμβάνουν χώρα σε βάθη από 5 έως 40 km
και συνήθως έχουν μεγάλο μέσο μέγεθος σε σχέση με το μέσο μέγεθος των σεισμών, που
λαμβάνουν χώρα στο υπόλοιπο τμήμα του τόξου. Οι μηχανισμοί γένεσης αυτών των σεισμών
δείχνουν εφελκυσμό σε διεύθυνση Α-Δ στην ευρύτερη περιοχή της Καρπάθου και Κάσου, η
οποία γίνεται ΒΔ-ΝΑ στην Ρόδο, και εφελκυσμό Β-Ν στα βόρεια Δωδεκάνησα, δηλαδή στην
ανατολική περιοχή του ηφαιστειακού τόξου, η οποία παραμορφώνεται από κανονικά
ρήγματα διεύθυνσης Α-Δ (Εικ. 6.2). Στο εξωτερικότερο τμήμα τον ελληνικού τόξου η
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παραμόρφωση λαμβάνει χώρα σε ανάστροφα ρήγματα με τους συμπιεστικούς άξονες να
παραμένουν σταθεροί σε διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ.
Η κατανομή των μηχανισμών γένεσης για σεισμούς βαθύτερους των 40 km δείχνει ενεργή
βράχυνση σε όλο το μήκος του ελληνικού τόξου και στα Δωδεκάνησα (Εικ. 6.2).
Χαρακτηρίζονται από ανάστροφα ρήγματα μικρής κλίσης, που κλίνουν προς τα ΒΒΑ και τα
οποία σχετίζονται με τη διεύθυνση της σχετικής κίνησης των πλακών της Αφρικής και της
Ευρασίας.
Υψηλή μικροσεισμική δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές στην περιοχή των Δωδεκανήσων
έδειξαν μελέτες, που αφορούν τη συγκέντρωση των μικροσεισμών (Brüstle et al., 2008). Οι
περιοχές αυτές είναι:
•
•
•
•

ο κόλπος της Gökova ανατολικά της Κω,
η υποθαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Νισύρου,
η ευρύτερη περιοχή των νησιών Κάσου και Καρπάθου και κυρίως νότια αυτών και
η υποθαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Νισύρου και βορειοδυτικά της Τήλου.

Επίσης, μικροσεισμική δραστηριότητα ενδιάμεσου βάθους ανιχνεύεται νοτιοανατολικά της
Αστυπάλαιας. Οι σεισμολογικές μελέτες δείχνουν ότι ο κίνδυνος προέρχεται κυρίως από την
υποθαλάσσια περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά του νησιού, βόρεια και βορειοδυτικά των
νήσων Καρπάθου και Κάσου, και την υποθαλάσσια περιοχή μεταξύ της Αστυπάλαιας και της
Αμοργού. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για (Εικ. 6.3):
•
•

•
•

ρήγματα διεύθυνσης Β-Ν, τα οποία οριοθετούν προς τα δυτικά τη λεκάνη του
Κρητικού Πελάγους,
ρήγματα ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης, που οριοθετούν προς τα βορειοδυτικά το τεκτονικό
κέρας της Τήλου και άλλα ανάλογης διεύθυνσης βόρεια και βορειοανατολικά της
Ρόδου, πολλά από τα οποία προεκτείνονται και στην ξηρά στην περιοχή της
Μαρμαρίδας της ΝΑ Τουρκίας,
υποθαλάσσια ρήγματα διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ που οριοθετούν το τεκτονικό κέρας της
Κονδελιούσας, νοτιοανατολικά της Νισύρου,
υποθαλάσσια ρήγματα, ΑΒΑ-ΔΝΔ διεύθυνσης, που οριοθετούν την μακρόστενη
τεκτονική τάφρο ανάμεσα στην Αμοργό και την Αστυπάλαια.

Οι περιοχές αυτές συνιστούν και την κυριότερη πηγή σεισμικού κινδύνου για ολόκληρα τα
Δωδεκάνησα καθώς σε αυτήν εκδηλώνονται σεισμοί μεγάλου μεγέθους, οι οποίοι μπορούν
να δώσουν σεισμικές εντάσεις ΙΧ και Χ της κλίμακας Mercalli.
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Εικόνα 6.1: Κατανομή των επικέντρων σεισμών στην Ελλάδα από το 1000 μέχρι τον Ιούνιο
του 2020 (από Kassaras et al., 2020). Η Ρόδος στο νοτιοανατολικό τμήμα του τόξου
χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμικότητα με μεγάλους κατά περιόδους και καταστρεπτικούς
σεισμούς.

Εικόνα 6.2: Μηχανισμοί γένεσης σεισμών στην Ελλάδα από το 195 έως τον Ιούνιο του 2020
από τη βάση δεδομένων του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (από Kassaras et al., 2020).
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Εικόνα 6.3: Χάρτης της Ελλάδας με τα ενεργά ρήγματα και την ταξινόμησή τους σε
κατηγορίες με βάση την ολίσθησή τους. Στην περιοχή της Ρόδου, στο νοτιοανατολικό άκρο
του Ελληνικού Τόξου αναπτύσσονται κανονικά ρήγματα και ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης
αριστερόστροφα (από Kassaras et al., 2020 και περιεχόμενες αναφορές).
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7. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
7.1. ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι ρευστοποιήσεις εδαφών λαμβάνουν χώρα σε χαλαρά λεπτομερή ιζήματα με παρουσία
νερού, όταν αυτά υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενες διατμητικές φορτίσεις από ένα
σεισμικό κύμα. Στο νησί της Ρόδου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να λάβει χώρα εκδήλωση
ρευστοποιήσεων στις παράκτιες περιοχές του νησιού, στην παράκτια περιοχή της πόλης της
Ρόδου, στην παράκτια περιοχή από τους Τριάντα μέχρι το Μανδρικό, στο Φαληράκι, στην
παραλία της Αφάντου, στα Κολύμπια, στο προσχωματικό πεδίου του ποταμού Γαδουρά, στην
παράκτια ζώνη του Γενναδίου και στον παράκτιο χώρο του όρμού της Απολακκιάς (Εικ. 7.1).
Φαινόμενα ρευστοποιήσεων μπορεί να παρατηρηθούν και κατά μήκος της κοίτης και των
αναβαθμίδων των μεγάλων υδρορευμάτων του νησιού. Η εκδήλωση των ρευστοποιήσεων
θα έχει ως αποτέλεσμα να υποστούν σημαντικές ζημιές ή και να καταρρεύσουν οι
κατασκευές ή τα τεχνικά έργα, που είναι θεμελιωμένα σε αυτές τις περιοχές καθώς θα
απωλέσουν τη στήριξή τους. Με δεδομένο ότι στις περιοχές αυτές υφίστανται ανθρώπινες
υποδομές και δραστηριότητες (ιδίως την τουριστική περίοδο), τόσο η τρωτότητα και άρα και
η διακινδύνευση εκτιμώνται ως υψηλές.

7.2. TSUNAMI
Η Ρόδος έχει υποστεί τις συνέπειες από κύματα tsunami πολλές φορές κατά το παρελθόν
(Εικ. 7.1). Τις περισσότερες φορές τα αίτια της δημιουργίας ενός τέτοιου κύματος είναι η
εκδήλωση ενός σεισμού. Παρόλα αυτά, η τελευταία φορά που καταγράφηκε tsunami στο
νησί ήταν στις 24 Μαρτίου 2002 (Papadopoulos et al., 2007). Πιο συγκεκριμένα το απόγευμα
της 24ης Μαρτίου το κύμα, που έπληξε την βόρεια πλευρά της πόλης της Ρόδου, υπερπήδησε
ένα τοιχίο ύψους σε ορισμένες θέσεις 3 έως 4m, που προστατεύει τον παραλιακό δρόμο από
τα συνηθισμένα θαλάσσια κύματα. Προκλήθηκαν αρκετές ζημιές σε καταστήματα κατά
μήκος αυτού του δρόμου και πολλά αντικείμενα παρασύρθηκαν από το κύμα. Την ημέρα,
που εκδηλώθηκε το tsunami, κανένας μεγάλος σεισμός δεν σημειώθηκε στην περιοχή της
Δωδεκανήσου και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ανάφερε ότι η ένταση των
ανέμων εκείνη την ημέρα δεν ξεπέρασε τα έξι Beaufort. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι έλαβε
χώρα κάποια ασεισμική υποθαλάσσια κατολίσθηση στην περιοχή βόρεια της Ρόδου, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία και την εξάπλωση tsunami.
Οι περιοχές, που κινδυνεύουν είναι οι παράκτιες περιοχές με χαμηλά υψόμετρα. Αυτές είναι
(Εικ. 7.1):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

η πόλη της Ρόδου μαζί με το λιμάνι της
η παράκτια περιοχή από τα Κρητικά μέχρι το Μανδρικό
η παράκτια περιοχή της Απολακκιάς
το Πρασονήσι
η παραλία τον Γενναδίου
οι Πεύκοι
οι παραλίες της Λίνδου
η παράκτια ζώνη τον όρμου της Ρένης
η παραλία Στεγνών
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•
•
•
•
•

η παραλία Τσαμπίκας
τα Κολύμπια
η παραλία Αφάντου
η παραλία Φαληρακίου
η παράκτια περιοχή Αγίας Μαρίνας

Εικόνα 7.1: Χάρτης περιοχών επιδεκτικών σε
ρευστοποιήσεις και tsunami (από Lekkas et al., 1998a).
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7.3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΚΤΩΝ
Στη νήσο Ρόδο και κατά μήκος των νοτιοανατολικών ακτών, παρατηρούνται σε πολλές θέσεις
μετατοπίσεις γραμμών (Εικ. 7.2). Ειδικότερα στις περιοχές εμφάνισης των ανθρακικών
σχηματισμών παρατηρούνται αλλεπάλληλες γραμμές ακτών, οι οποίες από νοτιοδυτικά προς
βορειοανατολικά απαντούν συνεχώς σε μεγαλύτερο τελικό υψόμετρο, που φθάνει και 4 m
περίπου. Τούτο φανερώνει μια γενικότερη ανύψωση των ρηξιτεμαχών της νοτιοανατολικής
πλευράς της νήσου.
Αυτή καθ' αυτή η μελέτη των μετατοπίσεων των ακτογραμμών έγινε με λεπτομερή τρόπο
από τους Pirazolli et al. (1989). Παρά το γεγονός ότι διαφαίνεται μια σταδιακή συνολική
ανύψωση των νοτιοανατολικών ακτών μέσα στο Ολόκαινο από νοτιοδυτικά προς
βορειοδυτικά από 0 έως 4 m περίπου, είναι βέβαιο ότι κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία έπαιξε
η ενεργοποίηση πολλών ρηγμάτων και ρηξιγενών ζωνών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν
πολλές διαφοροποιήσεις κινήσεων από θέση σε θέση.
Όλες οι παράκτιες περιοχές της νήσου παρουσιάζουν ακόμη και σήμερα προβλήματα
διάβρωσης λόγω του έντονου κυματισμού από τους ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς
ανέμους, που πνέουν σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το μέγεθος τον προβλήματος
είναι μικρότερο στις ανατολικές ακτές τον νησιού, αντίθετα με το δυτικό τμήμα. Τεράστιο
πρόβλημα διάβρωσης αντιμετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές από την πόλη της Ρόδου έως
και το Πρασονήσι. Σε ορισμένες θέσεις, η υποχώρηση των ακτών φτάνει και τα 70 m,
εξαφανίζοντας παραλίες και περιουσίες, ζημιώνοντας και την οικονομική ανάπτυξη των
περιοχών αυτών, καθώς μειώνεται η τουριστική κίνηση σε αυτές τις περιοχές. Περιορισμένης
έκτασης, αλλά αρκετά σημαντικά προβλήματα, αναμένεται να δημιουργηθούν και στην
περίπτωση της βραδείας ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας.

7.4. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Τα γεωτεχνικά προβλήματα – φυσικές καταστροφές, που αναμένονται στη νήσο Ρόδο είτε
κατά τη διάρκεια μεγάλου σεισμού ως δευτερογενή φαινόμενα, είτε ως μεμονωμένα
φαινόμενα ουσιαστικά είναι τα ακόλουθα:

7.4.1. Κατολισθήσεις
Όπως είναι γνωστό, η νήσος Ρόδος έχει κατ' επανάληψη πληγεί από κατολισθητικά
φαινόμενα . Αρκετές εκθέσεις έχουν συνταχθεί από δημόσιους κυρίως φορείς για την
αντιμετώπιση των φαινομένων, οι οποίες προτείνουν τη λήψη μέτρων που είχαν λιγότερη ή
περισσότερη την κάθε φορά επιτυχία. Η εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων σε όλη την
έκταση της περιοχής της μελέτης οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους λόγους:
•
•

•
•

Στην παρουσία γεωλογικών σχηματισμών με μειωμένες τιμές γεωμηχανικών
μεγεθών με αποτέλεσμα την ευκολότερη μετάθεση των μαζών.
Στην αλληλουχία των γεωλογικών σχηματισμών τόσο ως προς την κατακόρυφη όσο
και προς την οριζόντια έννοια, η οποία δημιουργεί μια μεγάλη ετερογένεια στις υπό
μετακίνηση μάζες.
Στις διαδικασίες έντονης αποσάθρωσης και διάβρωσης, οι οποίες μειώνουν ακόμα
περισσότερο τους γεωμηχανικούς δείκτες.
Στην έντονη τεκτονική καταπόνηση, η οποία δημιουργεί επιπλέον επιφάνειες
ασυνέχειας και τομείς μειωμένης συνοχής των πετρωμάτων.
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•

Στις μεγάλες τομές σεισμικών επιταχύνσεων κατά τη διάρκεια μεγάλων σεισμών.

Ειδικά στην τελευταία περίπτωση, οι μετακινήσεις μαζών ενισχύουν σημαντικά τις ήδη
μεγάλες βλάβες, που προκαλούνται από τους σεισμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις όταν
λαμβάνουν χώρα κατά μήκος οδικών αρτηριών αποκόπτουν σημαντικές περιοχές από την
επικοινωνία ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις επιπτώσεις. Σε γενικές γραμμές,
κατολισθήσεις είναι πολύ πιθανές στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, στην περιοχή Ακραμύτη,
στην περιοχή Αρχίπολης, στην περιοχή Αρχαγγέλου και στην περιοχή Κρητικών (Εικ. 7.2).
Ιδιαίτερη αναφορά χρήζει η γεωμηχανική συμπεριφορά του σχηματισμού Ασγούρου. Αυτός
αποτελείται ως επί το πλείστον από λεπτόκοκκα και αργιλικά υλικά και από εναλλαγές
αργιλικών και αμμούχων οριζόντων και θεωρείται στο σύνολό του ως ευαποσάθρωτος
σχηματισμός. Σε πολλές περιοχές εντός οικιστικών χωρών ο σχηματισμός χαρακτηρίζεται από
μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, όπως για παράδειγμα τα πρανή στο δυτικό τμήμα της
περιοχής του Δήμου Ροδίων, στον οικισμό του Αφάντου, δημιουργώντας συγκεκριμένες
ζώνες, που χαρακτηρίζονται από αυξημένη επικινδυνότητα ως προς την εκδήλωση
κατολισθήσεων.

7.4.2. Καταπτώσεις
Καταπτώσεις είναι δυνατό να προέλθουν εξαιτίας των σεισμών κυρίως λόγω των
επιταχύνσεων οι οποίες αντισταθμίζουν και υπερκαλύπτουν την αντίσταση τριβής των
ασταθών βραχωδών όγκων κατά μήκος μορφολογικών ασυνεχειών. Επιδεκτικές σε
καταπτώσεις είναι οι περιοχές Λίνδου, Σάλακου, Απόλλωνα, Πλατάνια, Ελεούσα, Μαριτσάς,
Κρητικών και Αρχαγγέλου (Εικ. 7.2).
Περιοχές επικίνδυνες για την εκδήλωση καταπτώσεων στον Δήμο Ροδίων είναι τα απόκρημνα
πρανή, η κορυφή των οποίων καλύπτεται από τους βραχώδεις βιοκλαστικούς ασβεστόλιθους
του σχηματισμού Ρόδου. Επίσης, τα απόκρημνα πρανή, που δομούνται από ορίζοντες του
Σχηματισμού Ασγούρου, στα οποία προεξέχουν μεταξύ των αργιλοαμμούχων οριζόντων οι
πλέον ανθεκτικοί στη διάβρωση ορίζοντες ψαμμιτών και κροκαλοπαγών. Οι δονήσεις του
εδάφους κατά τη διάρκεια μιας έντονης σεισμικής κίνησης είναι δυνατόν να διαταράξουν την
ισορροπία τεμαχών των κατακερματισμένων ανθεκτικών οριζόντων και να προκαλέσουν την
κατάπτωσή τους.

7.4.3. Καθιζήσεις
Διαφορικές καθιζήσεις είναι δυνατό να εμφανιστούν σε ένα μεγάλο τμήμα της νήσου και
κυρίως εκεί όπου αναπτύσσονται οι αλλουβιακοί σχηματισμοί, τα πλευρικά κορήματα, οι
παράκτιες και οι ποταμοχειμάρριες αποθέσεις (Εικ. 7.2). Επίσης, μπορούν να εμφανιστούν
σε πολύ ευρύτερη έκταση και εκεί, όπου οι μεταλπικοί σχηματισμοί καλύπτονται από
αποσαθρωμένο εδαφικό μανδύα. Κατά τη διάρκεια των σεισμών οι καθιζήσεις οφείλονται
κατά κύριο λόγο στην επανατοποθέτηση ορισμένων δομικών στοιχείων των σχηματισμών με
αποτέλεσμα μείωση του όγκου τους.
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Εικόνα 7.2: Περιοχές επιδεκτικές σε πλημμύρες, κατολισθήσεις και παράκτιες μεταβολές
(από Lekkas et al., 1998a).
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8. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
8.1. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Με βάση τα δεδομένα, που παρουσίασαν οι Λέκκας και συνεργάτες (2008), η τρωτότητα της
πόλης της Ρόδου και των κωμοπόλεων της Λίνδου, του Αρχαγγέλου, της Αφάντου και των
Τριάντα, όσον αφορά τους φυσικούς κινδύνους, κατηγοριοποιήθηκε σε χαμηλή, μέση και
υψηλή και παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω Πίνακα 8.1.
Πίνακας 8.1: Η τρωτότητα της πόλης της Ρόδου και των μεγαλύτερων οικισμών τον νησιού,
όσον αφορά τους φυσικούς κινδύνους.
Οικισμός

Σεισμοί

Ρευστοποιήσεις

Tsunami

Μεταβολές
γραμμών ακτών

Αστοχίες
πρανών

Ρόδος

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Λίνδος

Υψηλή

Υψηλή
(παραλία)

Υψηλή
(παραλία)

Υψηλή
(παραλία)

Υψηλή

Αρχάγγελος

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Χαμηλή

Αφάντου

Υψηλή

Χαμηλή

-

-

Χαμηλή

Τριάντα

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Χαμηλή

Φαληράκι

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Χαμηλή
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9. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Τα στοιχεία, που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό, προέρχονται από την έρευνα των
Lekkas et al. (1997a, 1997b) σχετικά με τη νεοτεκτονική δομή και τα τεχνικογεωλογικά
χαρακτηριστικά της πόλης της Ρόδου.

9.1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Η πόλη της Ρόδου βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της μεταλπικής λεκάνης της Βόρειας
Ρόδου στο βορειότερο άκρο του νησιού και καταλαμβάνει το γεωγραφικό τρίγωνο, που
σχηματίζεται από τις δύο ακτές αφενός και από τους λόφους του Monte Smith και Ροδινιού
από την άλλη.
Στο βόρειο άκρο της, η περιοχή είναι επίπεδη αλλά προς τα νότια-νοτιοδυτικά οι
μορφολογικές κλίσεις γίνονται πιο απότομες, φθάνοντας τοπικά σε τιμές άνω του 20%, ενώ
σε ορισμένες θέσεις παρατηρούνται μορφολογικές ασυνέχειες ιδιαίτερα στην περιοχή
βόρεια του λόφου Monte Smith. Χαρακτηρίζεται από ραγδαία και μάλλον άναρχη ανάπτυξη
τα τελευταία χρόνια, μεγάλο πληθυσμό (περίπου 50.000 κατοίκους) και τεράστια τουριστική
ανάπτυξη. Για τους παραπάνω λόγους ανήκει στις πιο σεισμικά επικίνδυνες περιοχές της
Ελλάδας.
Τρεις γεωλογικοί σχηματισμοί απαντούν στην πόλη της Ρόδου και στις παρακείμενες
περιοχές: ο Σχηματισμός Ασγούρου Ανωτέρου Πλειοκαίνου – Κατωτέρου Πλειστοκαίνου, ο
Σχηματισμός της Ρόδου Πλειστοκαίνου και οι πρόσφατες αποθέσεις Ολοκαίνου (Εικ. 3).

9.1.1. Σχηματισμός Ασγούρου
Ο σχηματισμός Ασγούρου καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Αποτελείται κυρίως από
λιμναίες μάργες και αργίλους με μερικές αξιοσημείωτες παρεμβολές οριζόντων
κροκαλοπαγών και ψαμμίτη. Το τμήμα του σχηματισμού με ηλικία Ανωτέρου Πλειοκαίνου –
Κατωτέρου Πλειστοκαίνου περιλαμβάνει πολυάριθμα μικρο- και μακροαλιθώματα (Mutti et
al 1970, Meulenkamp et at 1972, Broekman 1974). Οι συχνές πλάγιες και κατακόρυφες
λιθολογικές μεταβολές του Σχηματισμού Ασγούρου αντιστοιχούν σε γρήγορες μεταβολές
των συνθηκών απόθεσης μεταξύ λιμνών, ποτάμιων, δελταϊκών και υφάλμυρων.
Τυπικές εμφανίσεις της λιθοστρωματογραφικής ακολουθίας του Σχηματισμού Ασγούρου
εμφανίζονται κατά μήκος των βορειοδυτικών παρυφών του Monte Smith στην περιοχή
Κρητικά. Μέσα στις μάργες, τις αργίλους και τις λεπτόκοκκες άμμους του σχηματισμού με
πάχος 130 m, που ξεπροβάλλουν στην περιοχή Κρητικά, είναι ορατοί τρεις τουλάχιστον
ορίζοντες κροκαλοπαγών με πάχος έως 10 m, που διακόπτουν το ομοιόμορφο ανάγλυφο της
πλαγιάς δημιουργώντας σημαντικές μορφολογικές ασυνέχειες. Τα κλαστικά ιζήματα
βυθίζονται συνήθως με 5°-10° προς ΑΝΑ εκτός από την περιοχή πλησίον των ρηγμάτων, όπου
η στρώση διαταράσσεται.
Από γεωτεχνική άποψη, ο σχηματισμός προσφέρει ένα περισσότερο ή λιγότερο αρνητικό
υπόβαθρο λόγω της φτωχής συνοχής του και φαίνεται να είναι πολύ επιρρεπές σε
κατολισθήσεις, ενώ, τοπικά, ενισχύει τη σεισμική κίνηση και συνεπώς την σεισμική ένταση.
Το μεγαλύτερο μέρος της νέας πόλης της Ρόδου έχει δημιουργηθεί σε αυτά τα υλικά.
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9.1.2. Σχηματισμός Ρόδου
Ο Πλειστοκαινικός σχηματισμός της Ρόδου υπέρκειται σύμφωνα ή ασύμφωνα τις αποθέσεις
του σχηματισμού Ασγούρου. Η μετάβαση στο σχηματισμό της Ρόδου σηματοδοτεί μια
οριστική αλλαγή του περιβάλλοντος εναπόθεσης από χερσαίες – λιμναίες – υφάλμυρες σε
θαλάσσιες συνθήκες. Τα ανώτερα στρώματα του σχηματισμού Ασγούρου ακριβώς κάτω από
την επαφή με το σχηματισμό της Ρόδου χαρακτηρίζονται από ορίζοντες πάχους εκατοστών
από καφέ έως κίτρινες μάργες και ιλύες, που εναλλάσσονται με λευκούς ασβεστιτικούς
ορίζοντες.
Ο σχηματισμός της Ρόδου αποτελείται κυρίως από θαλάσσιους βιοκλαστικούς ογκώδεις
ασβεστόλιθους πάχους έως 30 m. Εμφανίζονται μέσα στην πόλη της Ρόδου και συνιστούν
συνήθως την κορυφή των λόφων της περιοχής.
Οι ογκώδεις ασβεστόλιθοι του σχηματισμού της Ρόδου ελέγχουν ξεκάθαρα τη
μορφοτεκτονική εξέλιξη της περιοχής, όπου εμφανίζονται. Οι πιο εκτεταμένες αναβαθμίδες
και επιφάνειες επιπέδωσης έχουν αναπτυχθεί στην οροφή ή στη στρώση των ασβεστόλιθων
και ακολουθούν την κλίση τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ανατολική πλαγιά του
Monte Smith και η περιοχή της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Και οι δύο βυθίζονται
ελαφρώς προς ΑΝΑ ακολουθώντας την στρώση των ασβεστόλιθων της Ρόδου.

9.1.3. Ολοκαινικές αποθέσεις
Ο νεότερος γεωλογικός σχηματισμός της περιοχής είναι οι Ολοκαινικές αλλουβιακές,
παράκτιες και ποτάμιες αποθέσεις. Πρόσφατες ασταθείς μάζες από ολισθήσεις και
καταπτώσεις βραχωδών τεμαχών απαντούν κατά μήκος των απότομων πρανών της περιοχής.
Οι αποθέσεις αυτές στην πλειοψηφία τους έχουν περιορισμένες εμφανίσεις σε περιοχές
χωρίς οικοδομικές δραστηριότητες, όπως παραλίες και ποτάμιες κοίτες.
Αντίθετα, οι ασταθείς μάζες από ολισθήσεις και καταπτώσεις αντιπροσωπεύουν μια πιθανή
μελλοντική απειλή για τις περιοχές, που είναι θεμελιωμένες στους πρόποδες των απότομων
πρανών. Τυπικές εμφανίσεις εντοπίζονται κατά μήκος των βορειοδυτικών πρανών του Monte
Smith, οι οποίες δημιουργούνται από τα κλαστικά ιζήματα του Σχηματισμού Ασγούρου, που
καλύπτονται στην κορυφή από τους συμπαγείς ασβεστόλιθους της Ρόδου.
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10. ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Τα στοιχεία, που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό, προέρχονται από την έρευνα των
Lekkas et al. (1997a, 1997b) σχετικά με τη νεοτεκτονική δομή και τα γεωτεχνικά της πόλης
της Ρόδου.
Η περιοχή της πόλης της Ρόδου ακολουθεί την περιστροφική προς ΑΝΑ κίνηση ολόκληρου
του νησιού, που φαίνεται να είναι η κυρίαρχη νεοτεκτονική διεργασία. Τα αποτελέσματα
αυτής της περιστροφικής κίνησης στην περιοχή της πόλης της Ρόδου γίνονται αντιληπτά στην
σαφώς ασύμμετρη προς ΑΝΑ ανάπτυξη των γεωλογικών και γεωμορφολογικών
χαρακτηριστικών της περιοχής. Αυτά είναι:
•

•
•

η συνεχής προς ΑΝΑ κλίση της στρώσης των κλαστικών ιζημάτων του σχηματισμού
Ασγούρου και των ασβεστολίθων της Ρόδου καθώς και των επιφανειών των ήπια
γωνιωδών ασυμφωνιών, των αναβαθμίδων και των επιφανειών επιπέδωσης, που
ακολουθούν τη στρώση,
η ασύμμετρη ανάπτυξη του υδρογραφικού δικτύου και
η ασύμμετρη κατανομή των πρανών με ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση.

Η περιστροφική κίνηση είναι υπό τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης δύο συστημάτων
ρηγμάτων, που αναπτύσσονται κάθετα μεταξύ τους (Εικ. 10.1). Το πρώτο σύστημα ρηγμάτων
περιέχει τρία κανονικά ρήγματα/ρηξιγενείς ζώνες (F1, F3 και F4) με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, τα
οποία εκτείνονται παράλληλα με τη στρώση και προς τον άξονα περιστροφής και βυθίζονται
προς τα ΒΔ, αντίθετα με τη στρώση. Αυτό το σύστημα ρηγμάτων αντισταθμίζει σταδιακά τη
στρώση των ιζημάτων Ασγούρου και Ρόδου δημιουργώντας πρανή με ήπια κλίση προς ΒΔ,
αναβαθμίδες με κλίση προς ΝΑ και επιφάνειες επιπέδωσης που ακολουθούν την κλίση της
στρώσης των γεωλογικών σχηματισμών. Η κατακόρυφη μετατόπιση στις ζώνες F3 και F4 είναι
30 - 40 m, ενώ η συνολική κατακόρυφη μετατόπιση κατά μήκος της ζώνης F1 πρέπει να
υπερβαίνει τα 200 m.
Η ζώνη ρηγμάτων F1 αναπτύσσεται παράλληλα με τη βορειοδυτική ακτή της πόλης (Εικ.
10.1). Ευθύνεται για τη δημιουργία των απότομων βορειοδυτικών πρανών του Monte Smith
κατά μήκος των οποίων είναι πολύ συχνές οι καταπτώσεις βράχων και οι κατολισθήσεις. Κατά
μήκος του παραλιακού δρόμου, που συνδέει την παραλία Κανάρη της πόλης της Ρόδου με
την περιοχή Κρητικά, είναι ορατοί βράχοι διαμέτρου έως και 10 m και άνω, που
παρουσιάζουν ασταθή συμπεριφορά. Προέρχονται είτε από τους ορίζοντες κροκαλοπαγών
του σχηματισμού Ασγούρου, που εμφανίζονται κατά μήκος του πρανούς μέσα στις παχιές
μάργες και αργίλους ή/και από τους βιοκλαστικούς ασβεστόλιθους του σχηματισμού Ρόδου,
που στηρίζονται στην κορυφή του πρανούς.
Η ζώνη F3 εκτείνεται κατά μήκος του δυτικού τμήματος της πόλης, από τη Ροδοπούλα στα
ΝΔ έως την περιοχή Αραπάκι εντός της πόλης της Ρόδου στα ΒΑ (Εικ. 10.1). Παράγει μια σαφή
μετατόπιση της βάσης των ασβεστόλιθων της Ρόδου και δημιουργεί μια αξιοσημείωτη
μορφολογική ασυνέχεια παράλληλα με την οδό Πετρίδη στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης.
Η ζώνη ρήγματος F4 εκτείνεται παράλληλα με τον δρόμο Ρόδου – Λίνδου και με τον ποταμό
Ροδίνη στο νότιο τμήμα της πόλης διασχίζοντας την περιοχή Ροδινή (Εικ. 10.1). Το δεύτερο
σύστημα ρηγμάτων περιλαμβάνει τέσσερα ρήγματα / ρηξιγενείς ζώνες (F2, F5, F6 και F7), τα
οποία έχουν διευθύνσεις Α-Δ προς ΒΔ-ΝΑ, κάθετα προς τη στρώση και τα ίχνη του πρώτου
συστήματος ρηγμάτων. Είναι κανονικά ρήγματα / ρηξιγενείς ζώνες, που κλίνουν προς Β ή ΒΑ
και χαρακτηρίζονται από μια αυξανόμενη κατακόρυφη μετατόπιση από ΑΝΑ προς ΔΒΔ κατά
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μήκος του ίχνους τους. Αυτή η διαφορική κίνηση μεταξύ των άκρων των ιχνών των ρηγμάτων
προκαλεί ή προκαλείται από την περιστροφική προς ΑΝΑ κίνηση της περιοχής.
Η ζώνη F2 εκτείνεται με διεύθυνση Α-Δ κατά μήκος των προπόδων του βόρειου πρανούς του
Monte Smith και μέσω του βόρειου κλάδου της Μεσαιωνικής Τάφρου, χωρίζοντας το βόρειο
επίπεδο τμήμα από την υπόλοιπη πόλη (Εικ. 10.1). Η κατακόρυφη μετατόπιση της βάσης των
ασβεστόλιθων της Ρόδου στο δυτικό άκρο της ζώνης ξεπερνά τα 60 m. Πιο ανατολικά, κοντά
στην πύλη D' Amboise, μειώνεται στα 10 - 15 m, ενώ στο ανατολικό άκρο της ζώνης, κοντά
στο λιμάνι, είναι πολύ περιορισμένη.
Η ζώνη F5 εκτείνεται με ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση μέσω της πόλης της Ρόδου, παράλληλα με την οδό
Άννας-Μαρίας και είναι ορατή από την περιοχή Αραπάκι έως την ανατολική ακτή της πόλης
(Εικ. 10.1). Η κατακόρυφη μετατόπιση της ζώνης αυτής στο βορειοδυτικό άκρο της είναι
περίπου 20 m, ενώ στην ανατολική ακτή μειώνεται σε λίγα μέτρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
ποταμός Ροδινής, που εκτείνεται με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ παράλληλα με τη ζώνη F4 στο
μεγαλύτερο μέρος του, στρέφεται προς ΝΑ παράλληλα με τη ζώνη F5.
Οι ζώνες F6 και F7 παράγουν μόνο μικρές μορφολογικές ασυνέχειες και μετατοπίζουν το
ίχνος της ζώνης F4 (Εικ. 10.1).
Όλα τα παραπάνω ρήγματα/ζώνες ρηγμάτων διαρρηγνύουν ιζήματα του Πλειόκαινου και του
Πλειστόκαινου της περιοχής και παράγουν περισσότερο ή λιγότερο αξιόλογες
γεωμορφολογικές δομές. Επομένως, μπορούν αναμφίβολα να θεωρηθούν ως ενεργά
ρήγματα.
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Εικόνα 10.1: Απλοποιημένος γεωτεχνικός χάρτης του Δήμου Ρόδου. 1: ανακτηθείσα γη, 2:
παράκτιες αποθέσεις, 3: προσχωσιγενείς αποθέσεις, 4: σχηματισμός Ρόδου, 5: σχηματισμός
Ασγούρου, 6: ρήγματα και ρηξιγενείς ζώνες, 7: περιοχές επιρρεπείς σε πτώσεις και
κατολισθήσεις, 8: περιοχές επιρρεπείς σε φαινόμενα ρευστοποίησης, 9 : περιοχές επιρρεπείς
σε καθιζήσεις (από Lekkas et al., 1997a).
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11. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ
11.1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Όπως προκύπτει από την κατανομή των οικιστικών περιοχών και την εμφάνιση των
γεωλογικών σχηματισμών στην περιοχή της πόλης της Ρόδου, οι θέσεις, όπου εμφανίζονται
βραχώδεις σχηματισμοί, επελέγησαν για οικοδομικές δραστηριότητες (π.χ. σχηματισμός
Ρόδου), ενώ περιοχές με σχηματισμούς και αποθέσεις, που μπορούν να ενισχύσουν την
σεισμική δόνηση και να αυξήσουν τις μακροσεισμικές εντάσεις, αποφεύχθηκαν (Εικ. 11.1).
Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι σε όλες τις ιστορικές περιόδους εξέλιξης της πόλης, από
την κλασική περίοδο μέχρι το Μεσαίωνα, τα σημαντικά κτήρια και τα οχυρωματικά τείχη
θεμελιώθηκαν αποκλειστικά στο σχηματισμό της Ρόδου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
είναι το Στάδιο, ο Ναός στο Monte Smith και η Μεσαιωνική πόλη, που είναι εξ ολοκλήρου
θεμελιωμένοι σε εμφανίσεις του σχηματισμού της Ρόδου. Αντιθέτως, στις πιο πρόσφατες
περιόδους εξέλιξης αυτό το μέτρο δεν υιοθετήθηκε πάντα και έτσι η σημερινή πόλη της
Ρόδου επεκτάθηκε γρήγορα σε κάποιες όχι και τόσο ευνοϊκές περιοχές με αποτέλεσμα την
αύξηση του σεισμικού κινδύνου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση θεμελίωσης μεγάλων
κατασκευών σε σαθρούς εδαφικούς σχηματισμούς, που είχαν καλύψει αρχαία κτίσματα
θεμελιωμένα στο σχηματισμό της Ρόδου.

11.2. ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ
Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η παρουσία ενεργών ρηγμάτων και ρηξιγενών ζωνών,
που διασχίζουν την περιοχή και δημιουργούν σημαντικές μορφολογικές ασυνέχειες ακόμη
και εντός της πόλης της Ρόδου. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ρηξιγενείς ζώνες F2, F3, F4 και F5
διασχίζουν κατοικίες, ξενοδοχεία και δημόσια κτίρια της πόλης (Εικ. 11.1) και αποτελούν μια
σοβαρή πιθανή μελλοντική απειλή. Το πιο σημαντικό είναι η ρηξιγενής ζώνη F2 (Εικ. 11.2),
που εκτείνεται κατά μήκος της βόρειας πλαγιάς του Monte Smith και του βόρειου τμήματος
της Μεσαιωνικής Τάφρου. Στην περιοχή των πρόποδων του Monte Smith δεν
παρατηρήθηκαν ενδείξεις δραστηριότητας του ρήγματος στους ιστορικούς χρόνους λόγω
κυρίως των υπαρχόντων κατολισθήσεων και της αστάθειας των μελών του σχηματισμού
Ασγούρου. Από την άλλη, στο αντίθετο άκρο του ρήγματος κοντά στην παλιά πόλη, το ρήγμα
τέμνει τόσο τα τείχη όσο και τα παλαιότερα μνημεία και έχει προκαλέσει παραμόρφωση των
δομικών τους στοιχείων (Εικ. 11.2).
Επιπλέον, έχει εκτοπίσει αισθητά λαξευμένα μνημεία στον γεωλογικό σχηματισμό της Ρόδου.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την δραστηριοποίηση του ρήγματος μέσα στους ιστορικούς
χρόνους, ωστόσο η χρονική περίοδος αυτής της ενεργοποίησης δεν μπορεί να προσδιοριστεί
με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτή η δραστηριοποίηση έγινε είτε με αργό ρυθμό, με τη μορφή
ερπυσμού, είτε ξαφνικά κατά τη διάρκεια ενός σεισμικού γεγονότος. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν
ότι το άγαλμα του «Κολοσσού» βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή (Κωνσταντόπουλος 1986,
Μαστραπάς 1993) είναι πολύ πιθανό η κατάρρευση του αγάλματος και η δραστηριοποίηση
της επιφάνειας του ρήγματος κατά τον σεισμό του 227 π.Χ. να συνδέονται μεταξύ τους. Όπως
είναι γνωστό, σημαντικά φαινόμενα ενίσχυσης της σεισμικής κίνησης συμβαίνουν
εκατέρωθεν του σεισμικού ρήγματος, που έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλών
εντάσεων (Λέκκας, 1996). Η δραστηριοποίηση του ρήγματος υποστηρίζεται και από το
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γεγονός ότι κατά τη διάρκεια αυτού του σεισμού έγινε μετατόπιση της ακτογραμμής στη
δυτική πλευρά της πόλης (Pirazzoli et al. 1989).

11.3. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Τα απότομα πρανή της περιοχής με κλίση προς ΒΔ είναι τα πιο επιδεκτικά για εκδήλωση
κατολισθητικών φαινομένων, κάτι που ευνοείται από τη γεωλογική και γεωμορφολογική
δομή (Εικ. 11.1). Οι συνεκτικοί ορίζοντες κροκαλοπαγών, που παρεμβάλλονται μέσα στις
μαλακές μάργες του Σχηματισμού Ασγούρου, καθώς και οι συμπαγείς ασβεστόλιθοι της
Ρόδου, που βρίσκονται στην κορυφή των μαργών Ασγούρου, είναι οι κύριες πηγές ασταθών
βραχωδών τεμαχών, ενώ οι ίδιες οι μάργες είναι επιδεκτικές σε φαινόμενα κατολισθήσεων,
τα οποία είναι ορατά σε πολλά πρανή της περιοχής, αλλά πιο εμφανή και εντυπωσιακά στο
δρόμο, που συνδέει την πόλη της Ρόδου με την περιοχή Κρητικά στη βορειοδυτική ακτή.
Σύμφωνα με ιστορικές μελέτες (Pirazzoli et al., 1989) το οδικό δίκτυο, που συνέδεε την πόλη
της Ρόδου με τη δυτική πλευρά του νησιού και άλλες πόλεις εκεί (Ιαλυσός, Κάμιρος κ.λπ.)
ήταν πολλές φορές υπό αποκατάσταση. Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες αποκατάστασης
φάνηκε να ακολουθούν τις διαδοχικές καταστροφές από τις κατολισθήσεις, που ευνοήθηκαν
τόσο από τις απότομες πλαγιές όσο και από τη φύση του σχηματισμού Ασγούρου, που είναι
επιδεκτικός σε τέτοια φαινόμενα.

11.4. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΩΝ
Αρκετές παλαιοακτές είναι ορατές κυρίως κατά μήκος της ανατολικής ακτής του νησιού, που
βρίσκονται περίπου 4 m πάνω από τη σημερινή μέση στάθμη της θάλασσας. Οι Pirazzoli et
al. (1989) μελέτησαν τις ακτές αυτές και απέδειξαν επαναλαμβανόμενες κατακόρυφες
κινήσεις της παράκτιας περιοχής κατά τα τελευταία 6.000 χρόνια, που προκλήθηκαν από
τεκτονική δραστηριότητα και δραστηριοποίηση ρηγμάτων. Το πιο εντυπωσιακό γεγονός ήταν
η ξαφνική ανύψωση περίπου 3,8 m του βορειότερου τμήματος του νησιού,
συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της πόλης της Ρόδου, η οποία πιθανότατα συνδέεται με
τον σεισμό που κατέστρεψε τον Κολοσσό το 227 π.Χ.
Στην παραλιακή περιοχή του Κορακονερίου στην ανατολική ακτή της πόλης παρατηρήθηκαν
λατομικές περιοχές, που προορίζονταν για την παραγωγή πλακόστρωτων από τον
σχηματισμό της Ρόδου. Αυτά τα λατομεία βρίσκονται σήμερα κάτω από την επιφάνεια της
θάλασσας φτάνοντας ακόμη και σε βάθος 1 m, υποδηλώνοντας βύθιση της τάξης των 1 έως
2 m περίπου από τη ρωμαϊκή περίοδο μέχρι σήμερα (Pirazzoli et al. 1989). Αυτή η
επιφανειακή μετατόπιση συνέβη είτε απότομα λόγω σεισμού είτε σταδιακά για την
αποκατάσταση της ισορροπίας. Λόγω αυτών των φαινομένων και της ταυτόχρονης
μεταβολής στην ακτογραμμή, το πεδίο αυτό έπαψε να χρησιμοποιείται, ενώ κατοικημένες
περιοχές εκατέρωθεν πιθανώς εγκαταλείφθηκαν. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία (Pirazzoli et
al. 1989) η εν λόγω περιοχή βυθίστηκε κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο. Αν αυτή η βύθιση
αποδίδεται σε σεισμικό γεγονός, θα μπορούσε να αποδοθεί στους σεισμούς του 477 και του
516 μ.Χ.
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11.5. TSUNAMI
Ολόκληρη η παραλιακή ζώνη της πόλης της Ρόδου μπορεί να θεωρηθεί επιδεκτική σε βλάβες
από άφιξη κυμάτων tsunami και επακόλουθη κατάκλυση (Εικ. 11.1). Το μεγαλύτερο tsunami,
που έχει καταγραφεί στη Ρόδο, είχε μέγιστο ύψος 3 m και προκλήθηκε από σεισμό M=7.2
στην υποθαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ρόδου στις 3 Μαΐου 1481 μ.Χ. Tsunami έχουν
καταγραφεί και σε άλλα νησιά του ΝΑ Αιγαίου όπως στην Κω (554 μ.Χ.), στη Χάλκη (1843),
στην Κάρπαθο (1948) και στη Ρόδο (142 μ.Χ.).

Εικόνα 11.1: Απλοποιημένος γεωτεχνικός χάρτης της Πόλης της Ρόδου (από Lekkas et al.,
1997b) με περιοχές επιδεκτικές στην εκδήλωση σεισμικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Εικόνα 11.2: Απόψεις του ρήγματος F2, που διακρίνει δυο περιοχές, την Μεσαιωνική πόλη,
που δομείται από το σχηματισμό Ρόδου, και την περιβάλλουσα της Μεσαιωνικής Πόλης
περιοχή, που δομείται από το σχηματισμό Ασγούρου (άνω εικόνα από Lekkas et al., 1998c
και κάτω εικόνα από Lekkas et al., 1997b).
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12. Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
12. 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Η πόλη της Ρόδου ιδρύθηκε το 408 π.Χ. στο βορειότερο άκρο του νησιού και οικοδομήθηκε
με βάση ένα άρτιο πολεοδομικό σύστημα, σχεδιασμένο από τον Ιππόδαμο τον Μιλήσιο. Την
αρχαία πόλη διαδέχθηκε η βυζαντινή, αρκετά πιο περιορισμένη σε μέγεθος και οχυρωμένη
ήδη από τον 7ο αιώνα. Η πρώτη αυτή βυζαντινή οχύρωση περιέκλειε μόνο την περιοχή που
ονομάστηκε από τους Ιππότες «Κολλάκιο». Στις αρχές του 12ου αιώνα, όμως, το τείχος
επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει μια έκταση 175.000 m2 σχήματος ορθογωνίου
παραλληλογράμμου. Αυτή την πόλη κατέκτησαν οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννη το 1309.
Από το 1309 και για δύο περίπου αιώνες, η Ρόδος αποτέλεσε το διοικητικό και πολιτικό
κέντρο του ιπποτικού κράτους, το οποίο περιλάμβανε τα περισσότερα από τα νησιά της
Δωδεκανήσου και είχε να αντιμετωπίσει, εκτός από τα εσωτερικά του ζητήματα, τη διαρκή
μουσουλμανική απειλή. Τα πανίσχυρα τείχη της πόλης αντιστάθηκαν ακόμα και στην
πολιορκία του Μωάμεθ του Β' του Πορθητή, το 1480, η οποία κατέληξε στην ήττα της
υπέρτερης αριθμητικά τουρκικής δύναμης.
Ορόσημο για την ιστορία της Ρόδου αποτελεί το έτος 1522, όταν ο Σουλεϊμάν ο
Μεγαλοπρεπής κατόρθωσε, έπειτα από εξαντλητική για τον πληθυσμό πολιορκία, να
συνθηκολογήσει με τους Ιππότες. Το ιπποτικό τάγμα υποχρεώθηκε να παραδώσει την πόλη
στους Τούρκους, να εγκαταλείψει την έδρα του και να αποσυρθεί στη Μάλτα, αφήνοντας
πίσω πλήθος μνημείων, ανεξίτηλα ίχνη της παρουσίας του στο νησί. Στην ιδιαίτερη αυτή
αρχιτεκτονική προστέθηκαν μουσουλμανικά στοιχεία από τους Τούρκους, των οποίων η
κυριαρχία κράτησε ως το 1912. Ακολούθησε η περίοδος της ιταλικής κατοχής (1912-1948).
Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου αποτέλεσε για τους Ιταλούς τον ιδανικό τόπο, όπου θα
μπορούσε να αναδειχθεί ο μνημειακός πλούτος των χρόνων του Μεσαίωνα. Τα αδιάψευστα
ίχνη της ιπποτικής φάσης της Μεσαιωνικής Πόλης, αν και κρυμμένα κάτω από τις τουρκικές
αλλοιώσεις, μπορούν εύκολα να αποκαλυφθούν, αναδεικνύοντας την σε ξεχωριστή
περίπτωση.
Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου ανακηρύχθηκε το 1988 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
από την UNESCO (βλ. https://whc.unesco.org/en/list/493).
Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τον Κόμβο «Οδυσσεύς» του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού (http://odysseus.culture.gr/index_gr.html), που αποτελεί Πύλη του
Ελληνικού Πολιτισμού στο Διαδίκτυο. Ειδικότερα, από κείμενα της Αρχαιολόγου
Κωνσταντίας Κεφαλά για το ιστορικό της Πόλης της Ρόδου, διαθέσιμα στο
σύνδεσμο
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=7029.
Η
εξέλιξη
του
πολεοδομικού ιστού της πόλης της Ρόδου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα απεικονίζεται
στις παρακάτω Εικόνες 12.1-12.6.
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Εικόνα 12.1: Η εξέλιξη του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Ρόδου από Μανούσου –
Ντέλλα (2008). 1: Αρχαιότητα (408 π.Χ.-3ος αιώνας μ.Χ.) και το πρώτο μισό της Βυζαντινής
περιόδου (4ος – 7ος αι. μ.Χ.), 2: Δεύτερο μισό της Βυζαντινής περιόδου (7ος αι. μ.Χ. – 1309)
και Ιπποτοκρατία (1309-1522), 3: Τουρκοκρατία (1522-1912), 4: Ιταλική κυριαρχία (1912
1948), 5: Μεταπολεμική περίοδος.

12.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου αναπτύχθηκε πάνω σε ένα τμήμα της αντίστοιχης
ελληνιστικής, στο βόρειο άκρο του νησιού. Οι γραπτές πηγές αναφέρουν την παρουσία ενός
φρουρίου, που εξυπηρετούσε την προστασία του πληθυσμού σε περίπτωση εχθρικής
επιδρομής, ήδη από τον 7ο αι., κάτι που επιβεβαιώθηκε από την ανασκαφική έρευνα. Η
πρωτοβυζαντινή αυτή οχύρωση περιέκλειε αρχικά ένα μόνο μέρος του οικισμού, το οποίο
στην περίοδο της Ιπποτοκρατίας ονομάστηκε Κολλάκιο, αλλά στα τέλη του 11ου ή στη
διάρκεια του 12ου αιώνα φαίνεται ότι τροποποιήθηκε για να περιλάβει και τον εκτός τειχών
οικισμό.
Μετά την έλευση των Ιωαννιτών ιπποτών στο νησί, το 1309, οι οχυρώσεις της πόλης
επεκτάθηκαν, η πόλη τετραπλασιάστηκε σε μέγεθος σε σχέση με τη βυζαντινή και
αναπτύχθηκε σε μια ημικυκλική περιοχή έκτασης 420.000 m2 γύρω από το κεντρικό λιμάνι.
Η κατασκευή των νέων τειχών προσαρμόστηκε σταδιακά στις απαιτήσεις της εποχής, όπως
είχαν διαμορφωθεί μετά τη γενικευμένη χρήση της πυρίτιδας και των πυροβόλων όπλων. Οι
επισκευές και τροποποιητικές παρεμβάσεις στην ροδιακή οχύρωση στη διάρκεια της
Ιπποτοκρατίας αποτελούν σαφείς μαρτυρίες της παραπάνω εξέλιξης.
Οι νέες οχυρώσεις όριζαν τρεις γραμμές άμυνας, με τελευταίο το φρουριακό συγκρότημα
του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μεταξύ αυτού και του περιμετρικού τείχους υπήρχε
μια ενδιάμεση αμυντική γραμμή, ένα τείχος που διαιρούσε την πόλη σε δύο άνισα μέρη. Το
βόρειο και μικρότερο τμήμα ονομαζόταν Κολλάκιο και προοριζόταν αποκλειστικά για τις
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δραστηριότητες των μελών του ιπποτικού τάγματος. Κύριος άξονάς του ήταν η οδός Ιπποτών,
η οποία ξεκινούσε από το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και κατέληγε στην εκκλησία της
Παναγίας του Κάστρου, ενώ στις δύο πλευρές του υψώνονταν ορισμένα από τα
σπουδαιότερα ιπποτικά κτίσματα, ο Άγιος Ιωάννης του Κολλάκιου, τα Καταλύματα των
Γλωσσών, το παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδας, το Νοσοκομείο και οι οικίες των αξιωματούχων
του τάγματος. Ο υπόλοιπος πληθυσμός κατοικούσε στο Μπούργκο (Κάτω Πόλη). Την περιοχή
αυτή διέσχιζε ο φαρδύς δρόμος της Αγοράς που κατέληγε σε δύο πολύ σημαντικά κτήρια της
εποχής, την Παναγία του Μπούργκου και τον Ξενώνα της Αγίας Αικατερίνης.
Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τον Κόμβο «Οδυσσεύς» του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού (http://odysseus.culture.gr/index_gr.html), που αποτελεί Πύλη του
Ελληνικού Πολιτισμού στο Διαδίκτυο. Ειδικότερα, από κείμενα της Αρχαιολόγου
Κωνσταντίας Κεφαλά για την Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, διαθέσιμα στο
σύνδεσμο http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=7029

Εικόνα 12.2: (α) Η διάταξη του πρωτοβυζαντινού φρουρίου του 7ου αιώνα. (β) Η διάταξη της
υστεροβυζαντινής πόλης του 11ου αιώνα. (γ) Η διάταξη της πόλης κατά την Ιπποτοκρατία
(από Μανούσου –Ντέλλα, 2008).
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Εικόνα 12.3: Γενική κάτοψη της Μεσαιωνική Πόλης κατά την Τουρκοκρατία [Από Gabriel
(1911), όπως αναγράφεται από Μανούσου –Ντέλλα (2008)].

Εικόνα 12.4: Η Μεσαιωνική Πόλη κατά τις πολιορκίες του 1480 (αριστερά) και του 1522
(δεξιά) και η εξέλιξη των οχυρώσεων. Διακρίνεται επίσης και η ιπποτική διαίρεση της πόλης
σε Κολλάκιο (Collachium) και Χώρα (Chora) [κατά Gabriel (1911), όπως αναγράφεται από
Μανούσου –Ντέλλα (2008)]
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Εικόνα 12.5: Η Μεσαιωνική Πόλη και οι νέοι συνοικισμοί των «μαρασιών» κατά την εποχή
της Τουρκοκρατίας (από Γκαβογιάννη, 2013).
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(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 12.6: (Άνω) Χάρτης της βυζαντινής πόλης με τις χρήσεις γης και το διαχωρισμό του
τόπου κατοικίας του πληθυσμού. (Μέση) Χάρτης της ιπποτικής πόλης με τις χρήσεις γης και
το διαχωρισμό του τόπου κατοικίας του πληθυσμού. (Κάτω) Πολεοδομική οργάνωση της
ευρύτερης περιοχής της πόλης της Ρόδου στο τέλος της Τουρκοκρατίας (από Μίχαλου, 2013).
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12.3. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ο πληθυσμός της Μεσαιωνικής Πόλης βρίσκεται σήμερα στους 2.200 κατοίκους και
προβλέπεται να φτάσει στις 3.000 κατοίκους. Από τα στοιχεία του Δήμου, προκύπτει ότι το
1850 ο πληθυσμός της Μεσαιωνικής Πόλης ήταν 8.000 κάτοικοι περίπου (6.000
μουσουλμάνοι και 2.000 Εβραίοι). Την περίοδο της ενσωμάτωσης έφτανε στους 7.500
κατοίκους. Έκτοτε εμφανίζει πτωτική πορεία, λόγω συμπίεσης των χρήσεων για εμπορικούςτουριστικούς σκοπούς και της ανάλογης ανεύρεσης κατοικίας, εκτός των τειχών με
σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης.
Από έρευνα του Δήμου Ρόδου το 1994 προκύπτει ότι: η πλειονότητα των μόνιμων κατοίκων
είναι συνταξιούχοι (περίπου 30%), ιδιωτικοί υπάλληλοι (περίπου 25%), έμποροι –
επιχειρηματίες (περίπου 23%), και οι υπόλοιποι εντάσσονται στις νοικοκυρές, ανέργους και
ιδιωτικούς υπαλλήλους
Από πλευράς θρησκευτικής ταυτότητας των κατοίκων μπορούμε να επισημάνουμε ότι στη
Μεσαιωνική Πόλη (ως πολυ-πολιτιστική) συνυπάρχουν με αρμονικό τρόπο Έλληνες και
αλλοδαποί [όπου το 23% των μόνιμων κατοίκων δηλώνει διαφορετικό θρήσκευμα και από
το ποσοστό αυτό μάλιστα η πλειοψηφία είναι Μουσουλμάνοι (16,7%), οι εκτός της Ε.Ε.
(5,10%)].
Η απασχόληση παρουσιάζεται να κατέχει το 38,5% των κάτοικων είτε με μορφή μόνιμης
εργασίας, είτε εποχιακά. Το υπόλοιπο παρουσιάζεται ως συνταξιούχοι, νοικοκυρές,
σπουδαστές.
Η Δημοτική Ενότητα Ρόδου από τα στοιχεία απασχόλησης δεν φαίνεται να πλήττεται
ιδιαίτερα, μάλιστα καταγράφεται στο 13,5% τη στιγμή που στην χώρα παρουσιάζεται πάνω
από 25%. Δυστυχώς, η Μεσαιωνική Πόλη εμφανίζει τη μέγιστη τιμή στο δείκτη φτώχειας που
πλησιάζει το 28%. Ανάμεσα σε αυτούς τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζουν οι
άνεργοι (50%), καθώς και οι συνταξιούχοι (32,5%) που διαμένουν σε αυτή.
Το εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων της Μεσαιωνικής Πόλης παρουσιάζεται δυσμενές σε
σχέση με το Δημοτικό Διαμέρισμα της πόλης της Ρόδου. Το 66,5 % των κατοίκων της
Μεσαιωνικής Πόλης είναι κάτοχοι ενδεικτικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή δεν κατάφεραν
να τελειώσουν το Δημοτικό. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου φτάνουν μόλις το 16,4% του
πληθυσμού, ενώ στο Δημοτικό Διαμέρισμα της πόλεως Ρόδου κυμαίνεται στο 25,6% και για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 2,6%. Τα αποτελέσματα είναι παράγωγα της μεγάλης
ηλικίας των κατοίκων, οι όποιοι δεν είχαν συνεχίσει της σπουδές τους, λόγω οικονομικών
δυσκολιών (τα στοιχεία έχουν παραχωρηθεί από το γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου
Ροδίων). Η Μεσαιωνική Πόλη σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου Ροδίων προβλέπεται
να διαθέτει δύο (2) νηπιαγωγεία και των μεγαλύτερων παιδιών η εκπαιδευτική εξυπηρέτηση
θα γίνεται από την εκτός των τειχών περιοχή. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο πλαίσιο της
ενίσχυσης της πολιτιστικής εικόνας της Μεσαιωνικής Πόλης προβλέπεται να ιδρυθεί
πανεπιστημιακό τμήμα για την αποκατάσταση των μνημείων και Σχολής Καλών Τεχνών, όπου
μαζί με το Ινστιτούτο Δικαίου για τη Θάλασσα που ήδη λειτουργεί και το υπάρχον
Πανεπιστήμιο Αιγαίου που βρίσκεται όμορα της Μεσαιωνικής Πόλης μπορεί να δημιουργεί
μια κρίσιμη εκπαιδευτική «μάζα» που μπορεί να αποδώσει την ποιοτική παροχή υπηρεσιών
για την πορεία της Μεσαιωνικής Πόλης.
Οι ζώνες χρήσεις σύμφωνα με την Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης Μεσαιωνικής Πόλης
της Ρόδου, που εκπονήθηκε από το Δήμο Ρόδου το 2012, κατανέμονται σε κατοικίες (59%)

[53]

και σε κεντρικές λειτουργίες (41%). Από τα 1959 οικόπεδα, τα 1213 έχουν χρήση κατοικίας
και κατοικούνται ή όχι και τα υπόλοιπα 746 έχουν άλλες ειδικές χρήσεις. Το σύνολο των
καταστημάτων ή κτηρίων με ειδική χρήση (εκτός κατοικίας) είναι 873. Η απόκλιση, που
εμφανίζεται με τα 746 ακίνητα, έγκειται στο ότι σε κάποιες οικοδομές υπάρχουν
περισσότεροι από ένας χώρος σε αυτοτελείς δραστηριότητες.
Ο τουριστικός τομέας έχει διεισδύσει σε όλες τις χρήσεις, προωθώντας την
«μονοκαλλιέργεια» σε όλες τις συναφείς χρήσεις. Ο έλεγχος της τουριστικής μεγέθυνσης
είναι από τα ζητούμενα. Επιδιώκεται οι τουριστικές κλίνες να φτάσουν στις 1.000 από τις 650
που είναι τώρα (στοιχεία από την ΠΥΤ-Δωδ/σου-ΕΟΤ) και να κατανεμηθούν σε boutique
hotels μέχρι 50 κλινών περίπου. Επίσης, η Μεσαιωνική Πόλη μπορεί να προσφερθεί για
διαμονή φοιτητών από τις σχετικές Σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και όχι μόνο στον
αριθμό των 500 ατόμων επιδιώκοντας την αναζωογόνηση της περιοχής. Υπάρχουν ακίνητα
του δημοσίου που μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία μελέτης και αρχιτεκτονικού
αναστηλωτικού δυναμικού, ώστε τα βομβαρδισμένα κτίσματα να αποτελέσουν φοιτητικές
εστίες. Η Μεσαιωνική Πόλη χρειάζεται τη συνέργεια πολλών δράσεων για μια ηπιότερη
ανάπτυξη μέσα από την ιστορικότητα και το σεβασμό.
Στην εκτός των τειχών περιοχή αναπτύσσεται ένα τόξο πρασίνου που περιβάλλει την
περίμετρο της Μεσαιωνικής Πόλης. Εκτός από την άμεση επαφή τμήματος με την θάλασσα
και τα λιμάνια της Πόλης, η επαφή της Μεσαιωνικής Πόλης με τους χώρους του
Πανεπιστημίου, της Ανώτερης Τουριστικής Σχολής, μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων, του
γηπέδου και μικρής οικιστικής γειτονιάς προσδίδει τη σπουδαιότητα της χωροταξικής θέσης
της Μ.Π. στη δομή όλης της Πόλης, παρουσιάζοντας την κομβικότητα της συνεύρεσης του
νέου και του παλαιού, του ιστορικού και της νεωτερικότητας.
Η πλειονότητα των στοιχείων του κεφαλαίου αυτού προέρχεται από τη Διδακτορική Διατριβή
του Ξάνθη (2018) με αντικείμενο την αειφόρο ανάπτυξη και τον αστικό χώρο μέσα από τη
μελέτη της περίπτωσης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου καθώς και από την Πολεοδομική
Μελέτη Αναθεώρησης Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου από τον Παπαχριστοδούλου (2012).

12.4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Περιλαμβάνει σημαντικά μνημεία όπως το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το Νοσοκομείο
των Ιπποτών του 14ου αιώνα (πλατεία Σύμης), το Νοσοκομείο των Ιπποτών του 15ου αιώνα
(πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου), που λειτουργεί και ως Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η
Οδός Ιπποτών, που με τα καταλύματα των διαφορετικών «Γλωσσών» του Ιπποτικού
Τάγματος αποτελεί τον πιο καλά διατηρημένο δρόμο της Ευρώπης, η Δημοτική Πινακοθήκη
στην Πλατεία Σύμης, η Πλατεία Αργυροκάστρου με το Παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήρι, το
παλιό Οπλοστάσιο των Ιπποτών, που σήμερα στεγάζει το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης ή
Λαογραφικό Μουσείο, τα ερείπια του Ναού της Αφροδίτης, το Τέμενος του Σουλεϊμάν και το
Μέγαρο της Καστελλανίας, που σήμερα στεγάζει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

12.5. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Η βυζαντινή οχύρωση της Ρόδου (7ος – 13ος αι.) χώριζε την πόλη σε τρία μέρη: την Ακρόπολη
(αργότερα Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου), το Κολλάκιο (Άνω Πόλη) και το Μπούργκο
(Κάτω Πόλη). Μπροστά από το κυρίως τείχος με τους πύργους του υπήρχε προτείχισμα και
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τάφρος. Τμήματα αυτής της οχύρωσης σώζονται σήμερα ενσωματωμένα σε μεταγενέστερα
κτίσματα, κυρίως στην περιοχή του Κολλάκιου. Κατά την Ιπποτοκρατία (1309-1522) η πόλη
επεκτάθηκε και τα ιπποτικά τείχη περικλείουν έκταση κατά τα δύο πέμπτα περίπου
μεγαλύτερη απ? ότι τα βυζαντινά.
Στα τείχη της Ρόδου αποτυπώνεται η εξέλιξη της οχυρωματικής, συνέπεια σημαντικών
αλλαγών στην πολιορκητική τέχνη. Το βασικό στοιχείο στις αλλαγές αυτές ήταν η συνεχώς
διευρυνόμενη χρήση της πυρίτιδας. Στα μέσα του 15ου αιώνα ο ρόλος του κανονιού ήταν
ήδη καθοριστικός ενώ το μπαρούτι έκανε ιδιαίτερα αποτελεσματική την υπονόμευση των
οχυρών. Οι Ιωαννίτες Ιππότες προσπάθησαν με διαδοχικές μετατροπές να πετύχουν την
αλληλοκάλυψη των αμυντικών στοιχείων, τη στερεότητα και την ενίσχυση του αμυντικού
πυρός. Οι καινοτομίες σεβάστηκαν όσο ήταν δυνατόν τις προτεραιότητες παλαιότερων
εποχών όπως τη δυνατότητα της απομόνωσης προωθημένων στοιχείων, τη διοχέτευση της
επίθεσης σε παγίδες και την ενίσχυση των εισόδων στην πόλη. Η προσαρμογή της οχύρωσης
έγινε σταδιακά και με περιορισμένα οικονομικά μέσα, υπό τη συνεχή απειλή εχθρικής
επίθεσης. Έτσι, τα μέρη των τειχών που δεν κινδύνευαν άμεσα διατήρησαν την καθαρά
μεσαιωνική μορφή τους. Αμιγώς μεσαιωνικούς τομείς αποτελούν τα βόρεια και τα
θαλασσινά τείχη, που προστατεύονταν από τους πύργους των μόλων και το Παλάτι του
Μεγάλου Μαγίστρου.
Ως το 1430 περίπου, τα ιπποτικά τείχη πλαγιοκαλύπτονταν από ανεξάρτητους τετράγωνους
πύργους, ανοιχτούς στο πίσω μέρος. Η βάση τους προστατευόταν από προτείχισμα και
στεγνή τάφρο. Υπήρχαν τουλάχιστον επτά πύλες. Η είσοδος του λιμανιού προστατευόταν
από τον πανύψηλο πύργο του Naillac. Μετά την αποτυχημένη πολιορκία της Ρόδου από τους
Μαμελούκους της Αιγύπτου το 1444, χτίστηκαν οι πρώτοι κυλινδρικοί πύργοι. Οι μεγάλοι
μάγιστροι Milly (1454-61) και Zacosta (1461-7) ενίσχυσαν συστηματικά τους πύργους και τις
χερσαίες πύλες ενώ ο Orsini (1467-76) βελτίωσε την τάφρο και τα θαλασσινά τείχη. Ο
διάδοχός του Pierre d?Aubusson (1476-1503) απέκρουσε τη μεγάλη πολιορκία του 1480 και,
στη συνέχεια, μείωσε τις χερσαίες πύλες σε τέσσερις, τις οποίες ενίσχυσε, έχτισε ογκώδη
οχυρά μπροστά από τους πιο ευάλωτους τομείς των τειχών και διεύρυνε την τάφρο.
Αργότερα, οι Ιωαννίτες σφράγισαν μία ακόμη χερσαία πύλη και ενίσχυσαν τη δυτική πλευρά
του Παλατιού (πύλη Amboise). Ο μεγάλος μάγιστρος Carretto (1513-21) αύξησε εντυπωσιακά
το πάχος του τείχους, προσθέτοντας στην εσωτερική του όψη αναχώματα με ισχυρούς
αναλημματικούς τοίχους. Έτσι τα δυτικά και τα νότια τείχη μεταμορφώθηκαν σε μία συνεχή
πλατφόρμα για κανόνια που μπορούσαν να αναχαιτίσουν τις μαζικές επιθέσεις του εχθρού.
Η εξάμηνη πολιορκία του 1522 που οδήγησε στην παράδοση της Ρόδου στους Οθωμανούς
Τούρκους και την αναχώρηση των Ιωαννιτών προκάλεσε αρκετές ζημιές στα τείχη, κυρίως
στα μέτωπα των οχυρώσεων και σε αδύνατα στοιχεία όπως επάλξεις και προτειχίσματα.
Μετά από την κατάληψη της πόλης, οι Τούρκοι έκαναν αρκετές επισκευές αλλά δεν
τροποποίησαν τα αμυντικά στοιχεία των οχυρώσεων.

12.6. Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΩΣ ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO
Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από το διεθνές πολιτιστικό καλεντάρι είτε σε επίπεδο Ε.Ε
είτε σε παγκόσμιο μέσα από την UNESCO και ICOMOS και άλλων Οργανισμών, δεσμεύουν τη
χώρα και βρίσκουν χώρο εφαρμογής και στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου επίσης, με
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σημαντικότερη την ένταξη της στο κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς,
απόφαση που λήφθηκε κατά τη δωδέκατη σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία πραγματοποιήθηκε στη πόλη της Brasilia στις 5 και 9 Δεκ.
του 1988.
Ο τίτλος Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, απονέμεται σε μνημεία, κτίσματα ή τοποθεσίες,
τα οποία διακρίνονται παγκοσμίως για την ιστορική, πολιτιστική ή και περιβαλλοντική
σημασία τους. Η διαχείρισή τους γίνεται από την επιτροπή παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO, η οποία απαρτίζεται από 21 κράτη - εταίρους εκλεγμένα από τη γενική συνέλευση
των εταίρων κρατών για μια καθορισμένη περίοδο.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα υπό αναφορά μνημεία οφείλουν να είναι «ιδιάζουσας
παγκόσμιας αξίας» και να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
•

Πολιτιστικά κριτήρια

I. να αποτελεί αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας
II. να επιδεικνύει σημαντικές ανθρώπινες αξίες για μακρά περίοδο χρόνου ή σε μία
πολιτιστική περιοχή του κόσμου, σε εξελίξεις στην αρχιτεκτονική ή την τεχνολογία, τις
μνημειακές τέχνες, την πολεοδομία ή τον σχεδιασμό τοπίου
III. να φέρει μια μοναδική ή τουλάχιστον εξαιρετική μαρτυρία για κάποια πολιτισμική
παράδοση, ζώντα ή εξαφανισμένο πολιτισμό
IV. να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα τύπου κτηρίου, αρχιτεκτονικού ή τεχνολογικού
συνόλου ή τοπίου που απεικονίζει σημαντική ή σημαντικές φάσεις της ανθρώπινης
ιστορίας
V. να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα παραδοσιακής ανθρώπινης εγκατάστασης,
χερσαίας ή θαλάσσιας χρήσης, αντιπροσωπευτικής πολιτισμού ή πολιτισμών, ή
ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν το τελευταίο έχει γίνει
ευάλωτο υπό την πίεση ανεπίστροφων αλλαγών
VI. να συνδέεται άμεσα ή διακριτά με γεγονότα ή ζώσες παραδόσεις, με ιδέες ή πίστεις, με
καλλιτεχνικά ή λογοτεχνικά έργα εξέχουσας παγκόσμιας σημασίας». (Η Επιτροπή θεωρεί ότι
το συγκεκριμένο κριτήριο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια)
•

Φυσικά κριτήρια

VII. να περιέχει εξαιρετικά φυσικά φαινόμενα ή περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και
αισθητικής
VIII. να είναι ιδιάζοντα παραδείγματα μειζόνων φάσεων της ιστορίας της Γης, του αρχείου
της ζωής, σημαντικών εν εξελίξει γεωλογικών διαδικασιών για την ανάπτυξη
γεωσχηματισμών ή σημαντικών γεωμορφικών ή φυσιογραφικών χαρακτηριστικών
IX. να είναι ιδιάζοντα παραδείγματα σημαντικών εν εξελίξει οικολογικών και βιολογικών
διαδικασιών στην εξέλιξη και ανάπτυξη οικοσυστημάτων χερσαίων, γλυκού ύδατος,
παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και κοινοτήτων φυτών και ζώων
X. να περιέχει τα σημαντικότερα φυσικά ενδιαιτήματα συντήρησης της βιοποικιλότητας, να
περιλαμβάνει απειλούμενα είδη παγκόσμιας αξίας από την άποψη της επιστήμης ή της
συντήρησης του είδους
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Η αρμόδια Επιτροπή ενέκρινε ότι η Μ.Π εκπληρώνει τα κριτήρια (ΙΙ), (IV) και (V).
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13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στην τυπολογία, στο ύψος και στην κατανομή των
κτηρίων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, στην ταξινόμησή τους με βάση τις διαδοχικές
ιστορικές περιόδους εξέλιξής τους, στις βλάβες από διάφορες καταστροφές,
συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο σεισμών αλλά και βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου καθώς και στις τρωτές περιοχές της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου. Τα
στοιχεία αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση
σεισμών στην περιοχή της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, για την αποφυγή δυσμενών
συνεπειών κατά την εκδήλωση των συμβάντων, αλλά και για την άρση των επικινδυνοτήτων
κατά τη μετασεισμική περίοδο.
Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις πύλες της οχύρωσης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου
καθώς αποτελούν τις μοναδικές πύλες εισόδου στην και εξόδου από την Μεσαιωνική Πόλη
και συνεπώς υποδομές με σημαντικό ρόλο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης από φυσικούς
κινδύνους και ιδιαιτέρως κατά την άμεση απόκριση και επέμβαση των εμπλεκομένων
φορέων στη διαχείριση καταστροφής εντός της οχύρωσης της Μεσαιωνικής πόλης από την
εκδήλωση ισχυρού σεισμού.
Επίσης, θα γίνει παρουσίαση των ανοικτών χώρων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
χώροι καταφυγής εντός της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου σε περίπτωση σεισμού, με
λεπτομερή αναφορά σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σημαντικά για την αποτελεσματική
χρήση τους σε περίπτωση σεισμού και συνοδών φαινομένων στην Μεσαιωνική Πόλη της
Ρόδου.

13.1. ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Τα διώροφα κτήρια καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των κτηρίων της Μεσαιωνικής
Πόλης της Ρόδου, με τα μονώροφα να ακολουθούν με πολύ μικρότερο ποσοστό και τα
πολυώροφα υψηλά κτήρια να κατέχουν το μικρότερο ποσοστό (Εικ. 13.1).
Στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου υπάρχουν κτίσματα από όλες τις περιόδους εξέλιξής της και
ειδικότερα από τη Βυζαντινή, την Ιπποτική, την Οθωμανική, την Νεοκλασική και την πιο
πρόσφατη μεταπολεμική περίοδο (Εικ. 13.2).
Το Κολλάκιο, που αναπτύσσεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου,
αποτελείται στο μεγαλύτερο ποσοστό του από Ιπποτικά κτήρια. Στην ίδια περιοχή
αναπτύσσονται κτίσματα από διάφορες ιστορικές περιόδους της Μεσαιωνικής Πόλης, όπως
της Οθωμανικής περιόδου ως επί το πλείστον, ενώ σε μικρότερα ποσοστά ακολουθούν
κτήρια κατασκευασμένα από το 1948 έως σήμερα, νεοκλασικά κτήρια, κτήρια της Ιταλικής
περιόδου με τα Βυζαντινά κτήρια να είναι λιγότερα από όλες τις άλλες κατηγορίες.
Όσον αφορά το Μπούργκο (Κάτω Πόλη), τα κτήρια, που έχουν κατασκευαστεί από το 1948
έως σήμερα, καθώς και τα Ιπποτικά κτήρια καταλαμβάνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά.
Μικρότερο ποσοστό κατέχουν τα νεοκλασικά κτήρια, τα κτήρια της Οθωμανικής και Ιταλικής
περιόδου, ενώ τα Βυζαντινά κτήρια κατέχουν το μικρότερο ποσοστό και στο Μπούργκο.
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Εικόνα 13.1: Ταξινόμηση των κτηρίων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου με βάση τον αριθμό
ορόφων τους σε μονώροφα, διώροφα και πολυώροφα – υψηλά κτήρια και χωρική τους
κατανομή [Από την Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου του
Παπαχρηστοπούλου (2012) για το Δήμο Ρόδου].

Εικόνα 13.2: Ταξινόμηση των κτηρίων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου με βάση την
περίοδο κατασκευής τους σε Βυζαντινά, Ιπποτικά, Οθωμανικά, Νεοκλασικά, Ιταλικά και
μεταπολεμικά κτήρια και η χωρική τους κατανομή [Από την Πολεοδομική Μελέτη
Αναθεώρησης Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου του Παπαχρηστοπούλου (2012) για το Δήμο
Ρόδου].
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13.2. ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου είναι κτισμένη από το χαρακτηριστικό τοπικό πωρόλιθο.
Πρόκειται για το καστανοκίτρινο ψαμμιτικό ασβεστόλιθο με μεγάλη ποικιλία ιδιοτήτων και
χαρακτηριστικών. Η ηλικία της πέτρας ποικίλει στα διάφορα κτίσματα ανάλογα με την
ανοικοδόμηση, που έγινε σε αυτά στο πέρασμα των ετών.
Η πόλη αποτελείται από 2600 οικοδομικές άδειες και μέσα σε αυτήν δεν υπάρχουν νέα και
σύγχρονα κτίρια και νέες οικοδομικές άδειες, γιατί αποτελεί παραδοσιακό οικισμό.
Υπάρχουν, όμως, στάσιμες περιοχές και άλλες με μεγάλη ανάπτυξη καθώς, ειδικά, στο
εμπορικό κέντρο της πόλης παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για ανακαινίσεις των κτηρίων,
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις.
Όπως ακριβώς έγινε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, με την ανεξέλεγκτη αρχιτεκτονική
ανοικοδόμηση, μετά το 1950, και χωρίς εξαίρεση, ο οικισμός της Παλιά Πόλης παραδόθηκε
στο όνομα της ανάπτυξης οικονομικής και αρχιτεκτονικής χωρίς την προστασία των πολλών
μνημείων, που υπήρχαν μέσα σε αυτόν. Έτσι δημιουργήθηκε ένας οικισμός με μεγάλες
αντιθέσεις.
Η Μεσαιωνική Πόλη περιλαμβάνει κτίσματα των διαδοχικών ιστορικών περιόδων της
εξέλιξης της με βασικό χαρακτηριστικό τη φέρουσα τοιχοποιία από λαξευτή λιθοδομή με
πωρόλιθο. Οι ρυθμοί, που υιοθετήθηκαν, αλλάζουν ανάλογα με την περίοδο κατασκευής των
κτηρίων. Η πόλη στα όρια και στην πολεοδομική μορφή της (Ιπποτική στις δυο περιόδους της
Ιπποκρατίας και της Ιταλοκρατίας) επηρεάστηκε με προσθήκες κατά την διάρκεια της
Τουρκοκρατίας. Οι ρυθμοί, που απαντούν εντός της Μεσαιωνικής Πόλης, είναι οι εξής:
•
•
•
•
•

Ρυθμολογία Ιπποτικής περιόδου
Ρυθμολογία Τουρκικής περιόδου
Νεοκλασικά Τουρκικής περιόδου
Μεικτή Ρυθμολογία (Ιπποτικής και Τουρκικής περιόδου)
Ρυθμολογία Ιταλικής περιόδου.

Τα απλά κτήρια, που συναντώνται στις περιοχές κατοικίας και στους εμπορικούς άξονες της
Μεσαιωνικής Πόλης προήλθαν από την εξέλιξη των μεσαιωνικών τύπων και των
κατασκευαστικών μεθόδων και εντάσσονται σε 4 κατηγορίες (Μανούσου-Ντέλλα και
Παπαθεοδώρου, 1993; Παπαθεοδώρου, 2003):
1.

2.

Κτίσματα με κυρίαρχη οικοδομική φάση την Ιπποτική (Κ1): Πρόκειται για διώροφα
λιθόκτιστα κτίρια με θολοδομία στο ισόγειο, με λίθινους φέροντες τοίχους και ξύλινα
φέροντα οριζόντια δώματα, η αρχική κατασκευή των οποίων συνήθως ανάγεται στην
Ιπποτική περίοδο (14ος -16ος αιώνας). Έχουν δεχτεί εκτεταμένες επεμβάσεις
συμπεριλαμβανομένης της ανακατασκευή του ορόφου.
Κτίσματα με κυρίαρχη οικοδομική φάση την Οθωμανική (Κ2): Πρόκειται για διώροφα
λιθόκτιστα κτίρια με λίθινους φέροντες τοίχους, με ξύλινα φέροντα πατώματα και
οριζόντια δώματα, η κατασκευή των οποίων συνήθως ανάγεται στην περίοδο της
Τουρκοκρατίας (16ος -20ος αιώνας) . Στο τέλος του 18ου αιώνα εμφανίζεται και ο
χαρακτηριστικός τύπος των Οθωμανικών αρχοντικών των Βαλκανίων με λίθινους
φέροντες τοίχους στο ισόγειο, λίθινους ή ξυλόπηκτους φέροντες τοίχους στον όροφο
και ξύλινα οριζόντια δώματα.

[60]

3.

4.

Κτίσματα με κυρίαρχα τα νεοκλασικά στοιχεία (Κ3): Πρόκειται για νεοκλασικού τύπου
διώροφα κτίρια με λίθινους φέροντες τοίχους, με ξύλινα φέροντα πατώματα και
ξύλινες δίριχτες η τετράριχτες στέγες.
Κτίσματα ουδέτερα - "συνοδείας" – με στοιχεία λαϊκής Δωδεκανησιακής
αρχιτεκτονικής (Κ4).

Διακρίνονται, επίσης, ελάχιστα κτήρια Βυζαντινής περιόδου και λίγα σύγχρονα.

13.3. ΒΛΑΒΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ
Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου έχει υποστεί βλάβες σε εκτεταμένες περιοχές της είτε από
προηγούμενους ιστορικούς και πρόσφατους σεισμούς είτε από βομβαρδισμούς κατά τα
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Εικ. 13.3), στις οποίες δεν έχει γίνει συστηματική
αποκατάσταση των ερειπωμένων κτισμάτων.
Επιπλέον, περίπου 300 ακίνητα ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο και κατά διαχείριση στο
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), με αρκετά από αυτά να βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση
διατήρησης (Εικ. 13.4, 13.5). Τα προγράμματα αποκατάστασης-ανάδειξης, που
εφαρμόστηκαν από το 1985 έως το 2017, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και
του Δήμου Ρόδου στα πλαίσια Προγραμματικής Σύμβασης, επικεντρώθηκαν κυρίως στην
αποκατάσταση μνημείων και μνημειακών περιοχών καθώς και της οχύρωσης (Εικ. 13.4,
13.5). Στις περιοχές κατοικίας δεν προχώρησαν μέχρι σήμερα οργανωμένες επεμβάσεις
αναβάθμισης του κτηριακού ιστού και των ακινήτων του ελληνικού δημοσίου, που
διαχειρίζεται το ΤΑΠΑ.

Εικόνα 13.3: Αεροφωτογραφία του 1956 με τις θέσεις της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου,
που επλήγησαν από τους βομβαρδισμούς κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (από ΜανούσουΝτέλλα, 2021).
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Εικόνα 13.4: Κτήρια και συγκροτήματα, που αποκαταστάθηκαν / αναδείχθηκαν από το 1985
έως το 2017, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Ρόδου.
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Εικόνα 13.5: Χάρτης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου με βαθμονόμηση της κατάστασης
διατήρησης των κτισμάτων σε καλή, μέτρια και κακή [Από την Πολεοδομική Μελέτη
Αναθεώρησης Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου του Παπαχρηστοπούλου (2012) για το Δήμο
Ρόδου].

13.4. ΠΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Στην οχύρωση της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου εντοπίζονται 11 πύλες. Μερικές από αυτές
είναι αρχαίες και άλλες πιο σύγχρονες. Ξεκινώντας δυτικά του Παλατιού του Μεγάλου
Μάγιστρου των Ιπποτών της Ρόδου και με κατεύθυνση αντίθετη από αυτή των δεικτών του
ρολογιού, οι 11 πύλες έχουν ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Πύλη ντ' Αμπουάζ (D' Αmboise)
Πύλη Αγίου Αθανασίου
Πύλη Αγίου Ιωάννη (Κόκκινη Πύλη, Πύλη Κοσκινούς)
Πύλη Ακαντιάς
Πύλη Αγίας Αικατερίνης (Πύλη των Ανεμόμυλων)
Πύλη της Παναγίας (Πύλη της Παρθένου)
Θαλασσινή Πύλη (Πύλη του Λιμανιού)
Πύλη Αρνάλδου
Πύλη Ταρσανά (Πύλη Ναυστάθμου)
Πύλη Αγίου Παύλου
Πύλη της Ελευθερίας

Η χωρική τους κατανομή παρουσιάζεται στην παρακάτω Εικόνα 13.6.
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Εικόνα 13.6: Οι 11 πύλες της Παλαιάς πόλης της Ρόδου. 1: Πύλη ντ' Αμπουάζ (D' Αmboise), 2:
Πύλη Αγίου Αθανασίου, 3: Πύλη Αγίου Ιωάννη (Κόκκινη Πύλη, Πύλη Κοσκινούς), 4: Πύλη
Ακαντιάς, 5: Πύλη Αγίας Αικατερίνης (Πύλη των Ανεμόμυλων), 6: Πύλη της Παναγίας (Πύλη
της Παρθένου), 7: Θαλασσινή Πύλη (Πύλη του Λιμανιού), 8: Πύλη Αρνάλδου, 9: Πύλη
Ταρσανά (Πύλη Ναυστάθμου), 10: Πύλη Αγίου Παύλου, 11: Πύλη της Ελευθερίας (Υπόβαθρο
χάρτη από Google Earth).

13.4.1. Πύλη ντ' Αμπουάζ (D' Αmboise)
Η Πύλη ντ' Αμπουάζ εντοπίζεται στο βορειοδυτικό άκρο της οχύρωσης της Μεσαιωνικής
Πόλης της Ρόδου (Εικ. 13.6). Αποτελεί μια μεγάλη πύλη ακριβώς κάτω από το Παλάτι του
Μεγάλου Μαγίστρου. Διαθέτει τριπλή αμυντική ζώνη με παραπέτασμα, επάλξεις, δύο
στρογγυλούς πύργους και σκεπαστή είσοδο (Εικ. 13.7). Τα κατάλοιπα των αρχαίων ξύλινων
θυρών είναι ακόμα ορατά. Ο προμαχώνας του Αγίου Γεωργίου, με πεντάγωνο σχήμα,
κάλυπτε με τα κανόνια του την πρόσβαση μέσω της πύλης. Είναι η πιο εντυπωσιακή από
εκείνες της Μεσαιωνικής Πόλης. Οδηγεί εσωτερικά της Μεσαιωνικής Πόλης στο Παλάτι του
Μεγάλου Μαγίστρου από τη λεωφόρο Δημοκρατίας της Νέας Πόλης, ενώ εξωτερικά της
βρίσκεται το Πάρκο Πλατανάκια (Εικ. 13.7). Φέρει το όνομά της από τον Μέγα Μάγιστρο του
Τάγματος των Ιωαννιτών Ιπποτών Emery d' Amboise. Φέρει το θυρεό του Τάγματος των
Ιωαννιτών Ιπποτών και το οικόσημο των d' Amboise.
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Εικόνα 13.7: Γενική άποψη της
Πύλης ντ' Αμπουάζ στο
βορειοδυτικό τμήμα της
οχύρωσης της Μεσαιωνικής
Πόλης της Ρόδου
(Πηγή εικόνας: Google Earth).

Εικόνα 13.8: Κοντινές απόψεις της Πύλης ντ' Αμπουάζ.
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13.4.2. Πύλη Αγίου Αθανασίου
Η Πύλη του Αγίου Αθανασίου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της οχύρωσης της
Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου (Εικ. 13.6, 13.9, 13.10). Σε μικρή απόσταση έξω από την πύλη
βρίσκεται ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που κατασκευάστηκε από τους Ιταλούς,
και για το λόγο αυτό η πύλη είναι επίσης γνωστή και ως Πύλη του Αγίου Φραγκίσκου. Οδηγεί
άμεσα στο νότιο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και καταλήγει στον ομώνυμο
πύργο του Αγίου Αθανασίου.
Η Πύλη κατασκευάστηκε μεταξύ 1441 και 1442 και ο στρογγυλός πύργος της Παναγίας, που
έλεγχε την είσοδο στην πύλη χτίστηκε το 1441 από τον Μεγάλο Μάγιστρο Ζαν ντε Λαστίκ.
Σύμφωνα με την τουρκική παράδοση, τα στρατεύματα του κατακτητή Σουλεϊμάν του
Μεγαλοπρεπούς μπήκαν στη Ρόδο από αυτήν την πύλη, η οποία σφραγίστηκε από τον
σουλτάνο, που δεν ήθελε να περάσει οποιοσδήποτε άλλος κατακτητής μετά από αυτόν.
Πιθανώς η πόρτα έκλεισε από τους Οσπιταλιέρους για λόγους ασφαλείας. Άνοιξε ξανά από
τους Ιταλούς το 1922 κατά την 400η επέτειο από την κατάκτηση της Ρόδου από τους
Οθωμανούς.

Εικόνα 13.9: Γενική άποψη της
Πύλης Αγίου Αθανασίου στο
νοτιοδυτικό τμήμα της οχύρωσης
της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου
(Πηγή εικόνας: Google Earth).

Εικόνα 13.10: Κοντινές απόψεις της Πύλης Αγίου Αθανασίου.
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13.4.3. Πύλη του Αγίου Ιωάννη (Κόκκινη Πύλη, Πύλη Κοσκινούς)
Η Πύλη Κοσκινούς βρίσκεται στο κεντρονότιο τμήμα της οχύρωσης της Μεσαιωνικής Πόλης
της Ρόδου (Εικ. 13.6, 13.11, 13.12). Ονομάζεται, επίσης, πύλη του Αγίου Ιωάννη, λόγω της
γειτνίασής της με τον ομώνυμο πύργο. Είναι επίσης ευρέως γνωστή ως Κόκκινη Πύλη.
Σύμφωνα με την παράδοση κατά την πολιορκία του 1522, υπήρχαν τόσοι πολλοί πεσμένοι
στρατιώτες μπροστά από αυτήν την πύλη, με αποτέλεσμα οι πέτρες να βαφτούν κόκκινες.
Χρησιμοποιείται κυρίως από ντόπιους, που μένουν στην περιοχή. Σε μικρή απόσταση έξω
από την πύλη υπάρχει το Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα και βοηθητικές αθλητικές εγκαταστάσεις
(Εικ. 13.11).

Εικόνα 13.11: Γενική άποψη της Πύλης
Αγίου Ιωάννη στο νοτιοκεντρικό τμήμα
της οχύρωσης της Μεσαιωνικής Πόλης της
Ρόδου (Πηγή εικόνας: Google Earth).

Εικόνα 13.12: Κοντινές απόψεις της Πύλης του Αγίου Ιωάννη και του τρόπου πρόσβασης
στην Μεσαιωνική Πόλη.
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13.4.4. Πύλη Ακαντιάς
Η Πύλη Ακαντιάς βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της οχύρωσης της Μεσαιωνικής πόλης
(Εικ. 13.6, 13.13, 13.14). Δημιουργήθηκε από την ιταλική διοίκηση το 1935 στο τμήμα των
οχυρώσεων στα βορειοανατολικά του προμαχώνα Del Carretto για να συνδέσει το εμπορικό
λιμάνι με τη νοτιοανατολική ζώνη της πόλης πέρα από τη Μεσαιωνική Πόλη. Για την
περίσταση, σχεδιάστηκε ένας νέος δρόμος (οδός Del Carretto) για να συνδέσει την Πύλη
Ακαντιάς με την Πύλη της Παναγίας.
Η πύλη αυτή οδηγεί μέσω της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου στο νοτιοανατολικό τμήμα της
πόλης, ενώ εσωτερικά και σε μικρή απόσταση υπάρχει η Πλατεία Διονυσίου (Εικ. 13.13).

Εικόνα 13.13: Γενική άποψη της Πύλης
Ακαντιάς στο νοτιοανατολικό τμήμα της
οχύρωσης της Μεσαιωνικής Πόλης της
Ρόδου (Πηγή εικόνας: Google Earth).

Εικόνα 13.14: Κοντινές απόψεις της Πύλης Ακαντιάς.
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13.4.5. Πύλη Αγίας Αικατερίνης (Πύλη των Ανεμόμυλων)
Η πύλη της Αγίας Αικατερίνης είναι η πρώτη από τα ανατολικά πύλη της οχύρωσης της
Μεσαιωνικής Πόλης στην ακτή Σαχτούρη (Εικ. 13.6, 13.15, 13.16). Σε μικρή απόσταση από
την πύλη, εσωτερικά της οχύρωσης, υπάρχει ο ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ
απέναντι από την πύλη, εξωτερικά της οχύρωσης υπάρχει χώρος στάθμευσης του
τουριστικού λιμένα.
Η Πύλη της Αγίας Αικατερίνης είναι γνωστή και ως «Πύλη των Ανεμόμυλων», καθώς στο
παρελθόν υπήρχαν αρκετοί μύλοι σιτηρών στην περιοχή. Οδηγεί κατευθείαν στο εμπορικό
λιμάνι από την παλιά εβραϊκή συνοικία. Στο επάνω μέρος της, διακρίνεται ο θυρεός του
τάγματος καθώς και ένα οικόσημο - κατά πάσα πιθανότητα του Μαγίστρου d' Aubusson.

Εικόνα 13.15: Γενική άποψη της Πύλης της
Αγίας Αικατερίνης, η πρώτη από τα
ανατολικά πύλη της οχύρωσης της
Μεσαιωνικής Πόλης στην ακτή Σαχτούρη
(Πηγή εικόνας: Google Earth).

Εικόνα 13.16: Κοντινή άποψη της Πύλης Αγίας Αικατερίνης.
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13.4.6. Πύλη της Παναγίας (Πύλη της Παρθένου)
Η Πύλη της Παναγίας ή η Πύλη της Παρθένου είναι η δεύτερη από τα ανατολικά πύλη της
οχύρωσης της Μεσαιωνικής Πόλης στην ακτή Σαχτούρη (Εικ. 13.6, 13.17, 13.18). Βρίσκεται
σε απόσταση 200 m ανατολικά της Πύλης της Αγίας Αικατερίνης. Εξωτερικά της πύλης
υπάρχει άμεση πρόσβαση στον παραλιακό δρόμο, ενώ εσωτερικά και σε μικρή απόσταση
από αυτή βρίσκεται η εκκλησία της Παναγιάς του Μπούργκου, από την οποία σώζονται μόνο
τρεις αψίδες και από την οποία η πύλη πήρε το όνομά της. Αποτελεί τη βασική πρόσβαση
στην πλατεία με τους Ιππόκαμπους, που είναι ένα από τα κλασικά σημεία συνάντησης στη
Μεσαιωνική Ρόδο.
Είναι μια σύγχρονη πύλη, που προβλέπεται στο γενικό σχέδιο της πόλης από την ιταλική
διοίκηση, για να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων, αλλά άνοιξε μόλις το 1955 από την
ελληνική διοίκηση. Αποτελούσε κύρια είσοδο στο Μπούργκο, δηλαδή τη συνοικία του λαού,
των εμπόρων και των Εβραίων.

Εικόνα 13.17: Γενική άποψη της Πύλης της
Παναγίας, της δεύτερης από τα ανατολικά
πύλη της οχύρωσης της Μεσαιωνικής
Πόλης στην ακτή Σαχτούρη
(Πηγή εικόνας: Google Earth).

Εικόνα 13.18: Κοντινή άποψη Πύλης της Παναγίας.
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13.4.7. Θαλασσινή Πύλη (Πύλη του Λιμανιού)
Η Θαλασσινή Πύλη (Πύλη του Λιμανιού) βρίσκεται νότια της Μαρίνας Μανδρακίου, σε
απόσταση 250 m ανατολικά της Πύλης της Παναγίας (Εικ. 13.6, 13.19, 13.20). Αποτελεί την
κύρια είσοδο στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου από το λιμάνι. Σε μικρή απόσταση, νότια της
πύλης και εσωτερικά της οχύρωσης, βρίσκεται η Πλατεία Ιπποκράτους. Έξω από την πύλη,
υπάρχει δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στον παραλιακό δρόμο, στη Μαρίνα Μανδρακίου,
στο λιμάνι Κολώνα της Ρόδου και στις σχετικέ εγκαταστάσεις τους.
Οι αμυντικοί πύργοι της Θαλασσινής Πύλης έχουν περισσότερο αντιπροσωπευτικό
χαρακτήρα παρά αμυντικό λόγω του περιορισμένου χώρου μεταξύ της προκυμαίας και των
τειχών, όπου κανένας στρατός δεν θα μπορούσε ποτέ να επιχειρήσει επίθεση. Κατά τη
διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου οι βομβαρδισμοί των Συμμάχων κατέστρεψαν το πάνω
μέρος του Βόρειου Πύργου. Το 1951 η πύλη αποκαταστάθηκε από την ελληνική διοίκηση
μαζί με την Πύλη του Αγίου Παύλου. Πρόκειται για μια από τις πιο «πολυσύχναστες» πύλες
της Μεσαιωνικής Πόλης.

Εικόνα 13.19: Γενική άποψη της Θαλασσινής
Πύλης, της τρίτης από τα ανατολικά πύλη της
οχύρωσης της Μεσαιωνικής Πόλης στην ακτή
Σαχτούρη (Πηγή εικόνας: Google Earth).

Εικόνα 13.20: Κοντινή άποψη της Θαλασσινής Πύλης της οχύρωσης της Μεσαιωνικής
πόλης της Ρόδου.
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13.4.8. Πύλη Αρνάλδου
Η Πύλη Αρνάλδου είναι μια μικρή πύλη σε μικρή απόσταση βορειοδυτικά της Θαλασσινής
Πύλης (Εικ. 13.6, 13.21, 13.22). Παρέχει πρόσβαση στο Νέο Νοσοκομείο του Αγίου Ιωάννη,
το οποίο στεγάζει σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου.

Εικόνα 13.21: Γενική άποψη της Πύλης
Αρνάλδου βορειοδυτικά της Θαλασσινής
Πύλης (Πηγή εικόνας: Google Earth).

Εικόνα 13.22: Κοντινή άποψη της Πύλης Αρνάλδου.

13.4.9. Πύλη Ταρσανά (Πύλη Ναυστάθμου)
Η Πύλη Ταρσανά ή Πύλη Ναυστάθμου βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της ακτής Σαχτούρη
(Εικ. 13.6, 13.23, 13.24). Χτίστηκε τον 14ο αιώνα από τον Μεγάλο Μάγιστρο Χουάν
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Φερνάντεθ ντε Ερέδια, του οποίου το οικόσημο βρίσκεται πάνω από την πύλη. Το 1908 η
οθωμανική διοίκηση γκρέμισε τους πλευρικούς πύργους για να διευρύνει τον δρόμο
πρόσβασης στο λιμάνι της Κολώνας. Σήμερα, χάρη στην άμεση σύνδεση με την Πύλη
Ελευθερίας επιτρέπει γρήγορη ροή οχημάτων μεταξύ της Μαρίνας Μανδρακίου, του
λιμανιού της Κολώνας και της νέας πόλης.

Εικόνα 13.23: Γενική άποψη της Πύλης
Ταρσανά (Πηγή εικόνας: Google Earth).

Εικόνα 13.24: Κοντινές απόψεις της Πύλης Ταρσανά.
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13.4.10. Πύλη Αγίου Παύλου
Η Πύλη Αγίου Παύλου βρίσκεται στο κεντροβόρειο τμήμα της οχύρωσης της Μεσαιωνικής
πόλης της Ρόδου (Εικ. 13.6, 13.25, 13.26). Χτίστηκε στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα για να
επιτρέψει την πρόσβαση στην οχυρωμένη πόλη και στο λιμάνι της Κολώνας. Η Πύλη του
Αγίου Παύλου κατεδαφίστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και ανοικοδομήθηκε μαζί με τη Θαλασσινή Πύλη το 1951.

Εικόνα 13.25: Γενική άποψη της Πύλης
Αγίου Παύλου (Πηγή εικόνας: Google
Earth).

Εικόνα 13.26: Κοντινή άποψη της Πύλης Αγίου Παύλου.
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13.4.11. Πύλη Ελευθερίας
Η Πύλη Ελευθερίας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 60 μέτρων δυτικά της Πύλης του Αγίου
Παύλου (Εικ. 13.6, 13.27, 13.28). Δημιουργήθηκε από τους Ιταλούς το 1924. Είναι η κύρια
πρόσβαση στο λιμάνι της Κολώνας και επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ του λιμανιού Κολώνας
και της Μαρίνας Μανδρακίου. Είναι η συνηθέστερη είσοδος στην Μεσαιωνική Πόλη από το
Μανδράκι. Αν και είναι μια σύγχρονη πύλη, χτίστηκε με σεβασμό στο αρχιτεκτονικό στυλ των
Μεσαιωνικών Πύλων. Ο δρόμος, που τη διασχίζει, συνεχίζει μέσω της Πύλης Ταρσανά.
Αποτελεί μια από τις εισόδους οχημάτων στη Μεσαιωνική Πόλη και τις κύριες εισόδους
πρόσβασης προς την πλατεία Σύμης, όπου βρίσκονται τα ερείπια του ναού της Αφροδίτης
και η Δημοτική Πινακοθήκη.

Εικόνα 13.27: Γενική άποψη της Πύλης
Ελευθερίας (Πηγή εικόνας: Google Earth).

Εικόνα 13.28: Κοντινή άποψη της Πύλης Ελευθερίας.
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13.5. ANOIKTOI ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ
Οι χώροι συγκέντρωσης πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού είναι οι εξής:
•
•
•
•
•

Πλατεία Κλεοβούλου
Πλατεία Ιπποκράτους
Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων
Πλατεία Πισιδώρου
Πλατεία Διονυσίου

Η χωρική τους κατανομή παρουσιάζεται στην παρακάτω Εικόνα 13.29.

Εικόνα 13.29: Η κατανομή των ανοιχτών χώρων προσωρινής καταφυγής στη Μεσαιωνική
Πόλη της Ρόδου σε περίπτωση σεισμού. 1: Πλατεία Κλεοβούλου, 2: Πλατεία Ιπποκράτους, 3:
Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, 4: Πλατεία Πισιδώρου, 5: Πλατεία Διονυσίου, 6: Χώρος
νοτιοδυτικά της Πλατείας Εβραίων Μαρτύρων. Οι θέσεις των ανοιχτών χώρων καταφυγής
έχουν προκύψει από τη μελέτη της πολεοδομικής οργάνωσης και καθορισμού ειδικών όρων
και περιορισμών δόμησης και ειδικών χρήσεων γης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου
(Παπαχριστοδούλου, 2012, για το Δήμο Ροδίων).

13.5.1. Πλατεία Κλεοβούλου
Η Πλατεία Κλεοβούλου βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης της
Ρόδου (Εικ. 13.29). Ειδικότερα, στα βόρεια του χώρου αυτού βρίσκεται το Παλάτι του
Μεγάλου Μάγιστρου, που υπήρξε διοικητικό κέντρο των Ιωαννιτών Ιπποτών, στα νότιά του
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ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, στα δυτικά του ένα τμήμα της οχύρωσης της
Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με την Πύλη του Αγίου Αντωνίου και στα ανατολικά του ο
Καλλιτεχνικός Σταθμός Ρόδου της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Εικ. 13.30-13.34).
Η κύρια οδός πρόσβασης στην Πλατεία Κλεοβούλου είναι η Οδός των Ιπποτών στα νότιά της.
Η οδός αυτή έχει διεύθυνση Α-Δ. Αποτελεί από τους ιστορικούς χρόνους τον βασικό δρόμο
του βόρειου τμήματος της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, του Κολλάκιου. Πατούσε πάνω
στον αρχαίο δρόμο, που ένωνε τον ναό του θεού Ήλιου με το αρχαίο λιμάνι. Σήμερα, ενώνει
το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στα δυτικά με την εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου
στα ανατολικά και αποτελεί τον πιο διάσημο δρόμο της πόλης.
Εκατέρωθεν της Οδού των Ιπποτών, υπάρχουν κτήρια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως
καταλύματα κατά την περίοδο των Ιωαννιτών Ιπποτών, που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του
Τάγματος. Κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης πολιορκίας του 1480 και κατά το σεισμό του
1481, η Οδός των Ιπποτών υπέστη σοβαρές βλάβες με αποτέλεσμα να ανακατασκευαστεί
κατά την περίοδο από το 1480 έως το 1522. Την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας (15221912) τα κτήρια της οδού έχασαν την αρχική τους χρήση και λειτουργία και μετατράπηκαν
σε κατοικίες. Την ιταλική περίοδο (1912-1943) αφαιρέθηκαν από τα κτήρια οι οθωμανικές
προσθήκες και αντικαταστάθηκαν ή σε αρκετές περιπτώσεις ανακατασκευάστηκαν κτήρια,
με σκοπό να αποκτήσει η οδός την αυθεντική της, αν και εξιδανικευμένη, διάσταση. Βόρεια
της οδού αυτής εντοπίζονται τα καταλύματα της Προβηγκίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας
καθώς και ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας, ενώ νότια αυτής το κατάλυμα της Ισπανίας, το
Αρχαιολογικό Μουσείο, που στεγάζεται σε νοσοκομείο του 15ου αιώνα, και η οικία Diomede
De Villaragut.
Άλλη μια οδός πρόσβασης στην Πλατεία Κλεοβούλου είναι η οδός Ορφέως με διεύθυνση
σχεδόν Β-Ν, που εντοπίζεται στην δυτική πλευρά των ερειπίων του Καθολικού Ναού του
Αγίου Ιωάννη των Ιπποτών.
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Εικόνα 13.30: (α) Ο χώρος καταφυγής της
πλατείας
Κλεοβούλου
(ΠΚΛ)
στο
βορειοδυτικό τμήμα της Μεσαιωνικής
Πόλης της Ρόδου, νότια του Παλατιού του
Μεγάλου Μάγιστρου (ΠΜΜ). Νότια του
χώρου αυτού καταλήξει το δυτικό άκρο της
Οδού Ιπποτών (ΟΙΠ), όπου υπάρχει και
χώρος για στάθμευση οχημάτων. Ανατολικά
υπάρχει ο Καλλιτεχνικός Σταθμός Ρόδου
(ΚΣΡ) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
και δυτικά πύλη στην οχύρωση. Στις εικόνες
(β) και (γ) διακρίνεται η Οδός Ιπποτών, που
αποτελεί την κύρια οδό πρόσβασης στο
χώρο αυτό (Πηγή εικόνων: Google Earth).

(α)

(β)

(γ)
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Εικόνα 13.31: Ο χώρος στάθμευσης στα νότια της Πλατείας Κλεοβούλου. Στην θέση αυτή
βρίσκεται το δυτικό άκρο της Οδού των Ιπποτών, που αποτελεί την κύρια πρόσβαση στην
πλατεία από τα ανατολικά.

Εικόνα 13.32: Τμήμα της Οδού Ιπποτών πλησίον της Πλατείας Κλεοβούλου.
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Εικόνα 13.33: Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στα νότια της Πλατείας Κλεοβούλου και ο
Καλλιτεχνικός Σταθμός Ρόδου της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στα ανατολικά της
Πλατείας. Διακρίνεται και το Κάστρο του Μεγάλου Μαγίστρου, που οριοθετεί την πλατεία
στα βόρεια.

Εικόνα 13.34: Τμήμα της Πλατείας Κλεοβούλου με τον Καλλιτεχνικό Σταθμό Ρόδου της
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στα ανατολικά της Πλατείας.
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13.5.2. Πλατεία Ιπποκράτους
Η πλατεία Ιπποκράτους βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του βόρειου μισού της
Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου (Εικ. 13.29). Οριοθετείται στα βόρεια από τη Θαλασσινή
Πύλη, στα νότια από καταστήματα του εμπορικού κέντρου της Μεσαιωνικής Πόλης, στα
ανατολικά από την Καστελλανία, επιβλητική κατασκευή του 16ου αιώνα, όπου στεγάζεται
σήμερα η Δημοτική Βιβλιοθήκη, και στα δυτικά από το Σιντριβάν Τζαμί (Εικ. 13.35-13.38).
Οι κύριοι οδοί πρόσβασης στην Πλατεία Ιπποκράτους είναι η οδός Αριστοτέλους και η οδός
Σωκράτους. Η οδός Αριστοτέλους έχει ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση, αρχίζει στα νοτιοανατολικά από την
Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων και καταλήγει στο νοτιοανατολικό τμήμα της Πλατείας
Ιπποκράτους. Η οδός Σωκράτους έχει διεύθυνση Α-Δ. Το δυτικό της άκρο βρίσκεται στο
Τέμενος του Σουλεϊμάν και το ανατολικό της άκρο στο δυτικό τμήμα της Πλατείας
Ιπποκράτους.
Η Πλατεία Ιπποκράτους αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για τον τοπικό πληθυσμό, αλλά
και για τους επισκέπτες της, καθώς γύρω από την πλατεία υπάρχουν πολλά καταστήματα του
εμπορικού κέντρου της Μεσαιωνικής Πόλης.

(α)
(β)
Εικόνα 13.35: (α) Ο χώρος καταφυγής στην Πλατεία Ιπποκράτους. Διακρίνονται η
Θαλασσινή Πύλη (ΘΠ) στα βόρεια, η Καστελλανία (ΚΑΣ) στα ανατολικά και το Σιντριβάν
Τζαμί (ΣΤ) στα δυτικά. (β) Οι κύριες οδοί πρόσβασης στην πλατεία Ιπποκράτους είναι η
οδός Σωκράτους από τα δυτικά και η οδός Αριστοτέλους από τα ανατολικά (Πηγή εικόνων:
Google Earth).
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Εικόνα 13.36: Άποψη της πλατείας Ιπποκράτους από την οδό Αριστοτέλους. Διακρίνεται στα
δεξιά της φωτογραφίας η Καστελλανία και στο βάθος το Σιντριβάν Τζαμί. Γύρω από την
πλατεία καταστήματα του εμπορικού κέντρου της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.

Εικόνα 13.37: Άποψη της πλατείας Ιπποκράτους από την οδό Σωκράτους. Διακρίνεται στα
δεξιά της φωτογραφίας η Καστελλανία καθώς και καταστήματα του εμπορικού κέντρου της
Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.
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Εικόνα 13.38: Άποψη της πλατείας Ιπποκράτους από Ν προς Β. Διακρίνονται στο βάθος οι
πύργοι της Θαλασσινής Πύλης της οχύρωσης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.

13.5.3. Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων
Η Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Μπούργκου (Κάτω
Πόλης), στην παλαιά Εβραϊκή συνοικία (Εικ. 13.29) και ειδικότερα 170 m νοτιοανατολικά της
πλατείας Ιπποκράτους. Χαρακτηριστικά της Πλατείας Εβραίων Μαρτύρων είναι το σιντριβάνι
με τους Ιππόκαμπους και το μνημείο του Ολοκαυτώματος (Εικ. 13.40). Γύρω από την πλατεία
υπάρχουν πολλά καταστήματα συμπεριλαμβανομένων τουριστικών καταστημάτων και
εστιατορίων. Στα βόρεια της πλατείας βρίσκεται η κατοικία του Ορθόδοξου Επισκόπου. Στην
πλατεία αναπτύσσονται δέντρα με πλούσιο, πυκνό και πλατύ φύλλωμα, τα οποία
προσφέρουν φυσική και άφθονη σκιά στο μεγαλύτερο τμήμα της πλατείας (Εικ. 13.40).
Οι κύριες οδοί πρόσβασης στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων είναι η ομώνυμη οδός και η
οδός Αριστοτέλους (Εικ. 13.40). Η οδός Πλατείας Εβραίων Μαρτύρων αρχίζει από τον Ιερό
Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, στο ανατολικό τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, και
καταλήγει με με ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση στο ανατολικό τμήμα της ομώνυμης πλατείας. Η οδός
Αριστοτέλους αρχίζει από την Πλατεία Ιπποκράτους και με ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση καταλήγει στο
βόρειο τμήμα της Πλατείας Εβραίων Μαρτύρων.
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(α)
(β)
Εικόνα 13.39: (α) Ο χώρος καταφυγής στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων (ΠΕΜ) στο
ανατολικό τμήμα του Μπούργκου. (β) Οι κύριες οδοί πρόσβασης στην Πλατεία Εβραίων
Μαρτύρων είναι η οδός Αριστοτέλους από δυτικά και η οδός Πλατείας Εβραίων Μαρτύρων
από τα ανατολικά (Πηγή εικόνων: Google Earth).
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Εικόνα 13.40: Απόψεις της Πλατείας Εβραίων Μαρτύρων με τα περιμετρικά κτήρια και
καταστήματα, τα χαρακτηριστικά δέντρα και μνημεία και τμήματα του οδικού δικτύου, που
καταλήγουν στην πλατεία.

13.5.4. Πλατεία Πισιδώρου
Η Πλατεία Πισιδώρου βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Μπούργκου (Κάτω Πόλης)
(Εικ. 13.29). Οριοθετείται στα βόρεια από το τμήμα της οχύρωσης της Μεσαιωνικής πόλης
μεταξύ των πυλών της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγίας, στα νότια από τον Ιπποτικό
Ξενώνα της Αγίας Αικατερίνης και ένα χώρο ανασκαφών ελληνιστικής οχύρωσης, στα
ανατολικά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα και από τα ερείπια της εκκλησίας της
Παναγιάς της Νίκης και στα δυτικά από την παραπάνω οχύρωση και ορισμένα κτήρια της
Μεσαιωνικής Πόλης (Εικ. 13.41). Η πλατεία αυτή έχει διαμορφωθεί σε χώρο στάθμευσης
αυτοκινήτων.
Οι κύριες οδοί πρόσβασης στην Πλατεία Πισιδώρου είναι η οδός Πλατείας Εβραίων
Μαρτύρων και η οδός Κισθινίου (Εικ. 13.41). Η οδός Πλατείας Εβραίων Μαρτύρων αρχίζει
από την ομώνυμη πλατεία και με ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση καταλήγει στο νότιο τμήμα της Πλατείας
Πισιδώρου. Η οδός Κισθινίου αρχίζει από τη Νέα Πύλη Ακαντιάς και με διάταξη σχεδόν
παράλληλη με την οχύρωση της Μεσαιωνικής πόλης προς τα βόρεια καταλήγει στο
ανατολικό τμήμα της Πλατείας Πισιδώρου.
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(α)
(β)
Εικόνα 13.41: (α) Ο χώρος καταφυγής της Πλατείας Πισιδώρου (ΠΠ). Στα βόρεια
διακρίνεται το τμήμα της οχύρωσης της Μεσαιωνικής πόλης μεταξύ των πυλών της Αγίας
Αικατερίνης και της Παναγίας, στα νότια από τον Ιπποτικό Ξενώνα της Αγίας Αικατερίνης
(ΙΞΑΑ) και ένα χώρο ανασκαφών ελληνιστικής οχύρωσης (ΑΕΟ), στα ανατολικά από τον
Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα (ΙΝΑΠ) και από τα ερείπια της εκκλησίας της Παναγιάς
της Νίκης και στα δυτικά από την παραπάνω οχύρωση και ορισμένα κτήρια της
Μεσαιωνικής Πόλης. (β) Οι κύριες οδοί πρόσβασης είναι η οδός Πλατείας Εβραίων
Μαρτύρων από τα δυτικά και η οδός Κισθινίου από τα νότια.

13.5.5. Πλατεία Διονυσίου
Η περιοχή Διονυσίου βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Μπούργκου (Κάτω Πόλης) (Εικ.
13.29). Οριοθετείται στα βόρεια από κτήρια νότια της οδού Πλατείας Εβραίων Μαρτύρων,
στα βορειοανατολικά από την οδό Θησέως, στα νοτιοανατολικά από την οδό Διονυσίου και
από κτήρια της Μεσαιωνικής πόλης, στα νοτιοδυτικά από την οδό Φειδίου και στα δυτικά
από κτήρια της Μεσαιωνικής πόλης (Εικ. 13.42). Η περιοχή του Διονυσίου διασχίζεται από
την οδό Σολωμού Αλχαδέφ. Η περιοχή Διονυσίου αποτελεί ένα χώρο πρασίνου, εντός του
οποίου υπάρχει η ομώνυμη παιδική χαρά και η ομώνυμη πλατεία καθώς και ειδικά
διαμορφωμένες περιπατητικές διαδρομές (Εικ. 13.42, 13.43). Αποτελεί στο σύνολό του το
μεγαλύτερο χώρο καταφυγής στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, τόσο στο Κολλάκιο (Άνω
Πόλη) όσο και στο Μπούργκο (Κάτω Πόλη).
Οι κύριες οδοί πρόσβασης στον παραπάνω χώρο Διονυσίου είναι η οδός Πλατείας Εβραίων
Μαρτύρων από τα βόρεια, η οδός Θησέως από τα ανατολικά, η οδός Εκάτωνος από τα
νοτιοανατολικά και η οδός Φειδίου από τα νοτιοδυτικά καθώς και η οδός Σολωμού Αλχαδέφ,
που διασχίζει το χώρο και τον διακρίνει σε δυο τμήματα: το ανατολικό στο οποίο βρίσκεται
η παιδική χαρά και στο δυτικό, στο οποίο βρίσκεται η πλατεία (Εικ. 13.42).
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(α)
(β)
Εικόνα 13.42: (α, β) Ο χώρος καταφυγής Διονυσίου με την Πλατείας Διονυσίου (ΠΔ) και
την παιδική χαρά Διονυσίου (ΠΧΔ). Διακρίνονται και οι πλησιέστερες πύλες: η Νέα Πύλη
Ακαντιάς (ΝΠΑ), η Πύλη Αγίας Αικατερίνης (ΠΑΓΑΚ), και η Θαλασσινή Πύλη (ΘΠ). Είναι ο
μεγαλύτερος χώρος καταφυγής σε όλη τη Μεσαιωνική Πόλη.

Εικόνα 13.43: Χαρακτηριστικές εικόνες από το χώρο πρασίνου Διονυσίου στο ανατολικό
τμήμα του Μπούργκου (Κάτω Πόλης) Ρόδου.
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Εικόνα 13.43: συνέχεια.
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14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Οι οδηγίες για τη διεξαγωγή άσκησης εκκένωσης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου
προέρχονται από το Εγχειρίδιο Οδηγιών για τον Σχεδιασμό και τη Διοργάνωση
Επιχειρησιακών Ασκήσεων για Σεισμό, που έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας (Κούρου και συν., 2020).

14.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων αποφασίζεται από τον
διοργανωτή φορέα ο σχεδιασμός και η διοργάνωση επιχειρησιακής άσκησης σεισμού.

14.1.1. Σύσταση Ομάδας Σχεδιασμού Άσκησης
Στο πλαίσιο διοργάνωσης της άσκησης γίνεται σύσταση της Ομάδας Σχεδιασμού Άσκησης
(ΟΣΧΑ), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων, που έχουν μεγάλη συμμετοχή
στην άσκηση. Ο επικεφαλής της ΟΣΧΑ συνήθως αναλαμβάνει τη θέση του Συντονιστή και
κατά τη διεξαγωγή της άσκησης.
Η ΟΣΧΑ καθορίζει τον σκοπό, τους στόχους, το είδος της άσκησης, το όνομα, το λογότυπο, το
σενάριο και τα επεισόδια, τους εμπλεκόμενους φορείς και τη συμμετοχή τους, τον χώρο και
τον χρόνο πραγματοποίησης της άσκησης, τα θέματα διοικητικής μέριμνας όλων των
συμμετεχόντων, τη διεξαγωγή της άσκησης, καθώς και την αποτίμησή της.
Η σύσταση της ΟΣΧΑ στη συγκεκριμένη άσκηση έχει ως εξής:
Συμμετέχοντες
Φορείς στην ΟΣΧΑ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα/
Υπευθύνου
Θέση

Ε-Mail

Τηλέφωνο

Τα μέλη της ΟΣΧΑ αποφασίζουν τον αριθμό και τη διάρκεια των συναντήσεων που είναι
απαραίτητες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της άσκησης. Στο Παράρτημα Α
παρατίθενται δύο σχέδια προγραμμάτων, ένα για άσκηση επί χάρτου και ένα για
επιχειρησιακή άσκηση πεδίου.
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Συναντήσεις
Εργασίας ΟΣΧΑ

Ημερομηνία

Ώρα Έναρξης/ Χώρος
Ώρα Λήξης

Συμμετέχοντες

14.1.2. Σκοπός - Στόχοι - Προσδοκώμενα Αποτελέσματα της Άσκησης
Η διοργάνωση της άσκησης αποσκοπεί στη δοκιμαστική εφαρμογή μέρους του
επιχειρησιακού σχεδιασμού για σεισμό στη συγκεκριμένη περιοχή.
Βασικότεροι στόχοι της άσκησης είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να δοκιμαστεί η φάση της αρχικής εκτίμησης της κατάστασης, καθώς και της άμεσης
απόκρισης - κινητοποίησης των εμπλεκόμενων φορέων - υπηρεσιών.
Να γίνει εφαρμογή της διαδικασίας σύγκλησης και λειτουργίας των έκτακτων
Συντονιστικών Οργάνων για σεισμό (ΣΟΠΠ ή ΣΤΟ).
Να διαπιστωθεί το εφικτό της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων
φορέων και η αποτελεσματικότητα των διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας.
Να εκτιμηθεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων.
Να διαπιστωθούν αδυναμίες ή προβλήματα στα μνημόνια ενεργειών/συνεργασίας
των αρμόδιων φορέων.
Να διερευνηθεί η ετοιμότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής
Προστασίας σε σεισμό.
Να γίνει εφαρμογή των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης φορέων, σχολείων, παιδικών
σταθμών, επιχειρήσεων κλπ, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αδυναμίες.
Να δοκιμαστεί η διαδικασία παροχής άμεσης στέγασης σε πληγέντες από σεισμό,
καθώς και η αμεσότητα εγκατάστασης καταυλισμών με σκηνές.
Να εκπαιδευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να βελτιωθούν οι σχετικές δεξιότητές τους.
Να γίνει ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σε θέματα
αυτοπροστασίας.
Να γίνει αξιοποίηση και αξιολόγηση νέων μεθοδολογιών και τεχνικών.

14.1.3. Είδος της Άσκησης - Χρονοδιάγραμμα
Η Άσκηση, όπως αποφασίστηκε από την ΟΣΧΑ θα περιλαμβάνει:
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Είδος Άσκησης

Ημερομηνία – Ημερομηνία
Ώρα Έναρξης
Ώρα Λήξης

– Περιοχή

Άσκηση επί Χάρτου
Άσκηση Πεδίου
…
Η ΟΣΧΑ επίσης αποφάσισε ότι:
•
•

το όνομα της Άσκησης θα είναι: ...........................
το λογότυπο της Άσκησης είναι το ακόλουθο: ...........................

Στο πλαίσιο της άσκησης οι τοπικοί φορείς (σχολικές μονάδες, παιδικοί σταθμοί, υπηρεσίες
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τουριστικά καταλύματα κλπ) μπορούν να κάνουν
εφαρμογή των δικών τους Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό (πχ αυτοπροστασία,
εκκένωση του κτιρίου, συγκέντρωση στον χώρο καταφυγής).
Υπηρεσίες – Φορείς
που διενεργούν
επιμέρους ασκήσεις

Ημερομηνία

Αριθμός
συμμετεχόντων
φορέωνυπηρεσιών

Εκτίμηση
Συμμετεχόντων
Ατόμων

Σχολεία
Παιδικοί Σταθμοί
Δημόσιες Υπηρεσίες
ΔΕΚΟ
Ιδιωτικός τομέας
Επιχειρήσεις σχετικές με τον
Τουρισμό
Δομές ΑμεΑ
…
…

14.1.4. Συμμετέχοντες – Εμπλεκόμενοι
Στη διοργάνωση και υλοποίηση της άσκησης εμπλέκονται οι ακόλουθοι τοπικοί και κεντρικής
διοίκησης φορείς:
Τοπικοί Φορείς

Ημερομηνία
Ενημέρωσης Φορέα

Περιφέρεια
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Εκπρόσωπος Φορέα

Περιφερειακή Ενότητα
Δήμος
Δήμος
Δήμος
Ελληνική Αστυνομία
Πυροσβεστικό Σώμα
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή
Ελληνικός Στρατός
Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας
ΕΥΔΑΠ
ΔΕΔΔΗΕ
ΟΤΕ
Περιφερειακή Διεύθυνση
Εθελοντική Ομάδα 1
Εθελοντική Ομάδα 2
Εθελοντική Ομάδα 3
…
…

Φορείς Κεντρικής Διοίκησης

Ημερομηνία
Ενημέρωσης Φορέα

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Παιδείας &
Θρησκευμάτων
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Εκπρόσωπος Φορέα

ΓΓΠΠ
ΟΑΣΠ
Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών
φώ
ΚΤΥΠ ΑΕ
…
…

14.1.5. Ρόλοι και Αρμοδιότητες των Συμμετεχόντων στην Άσκηση
Στην άσκηση συμμετέχουν οι ακόλουθες ομάδες ατόμων:
α. Ασκούμενοι ή παίκτες
Ασκούμενοι είναι οι υπάλληλοι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών – φορέων, τα μέλη των
Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας κλπ, που συμμετέχουν στην άσκηση και
υλοποιούν τις δράσεις που περιγράφονται στο σενάριο, όπως θα έκαναν σε μία πραγματική
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Ονοματεπώνυμο

Φορέας

Θέση/Ιδιότητα Τηλέφωνο
Επικοινωνίας

E-mail

β. Ελεγκτές
Ελεγκτές είναι τα άτομα που προμηθεύουν τους ασκούμενους με τα μηνύματα/επεισόδια
του σεναρίου και μεριμνούν ώστε η άσκηση να εξελίσσεται σύμφωνα με το σενάριο και
πληρώντας τους στόχους της. Στη συγκεκριμένη άσκηση ως ελεγκτές ορίζονται οι εξής:
Ονοματεπώνυμο

Φορέας

Θέση/Ιδιότητα Τηλέφωνο
Επικοινωνίας
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E-mail

γ. Αξιολογητές
Οι αξιολογητές είναι έμπειρα στελέχη που έχουν ως ρόλο την παρατήρηση των ενεργειών και
τη συλλογή κάθε πληροφορίας που θα τους βοηθήσει στη σύνταξη της Αναφοράς
Αποτίμησης της Άσκησης. Στο πλαίσιο αυτό παρίστανται σε κάθε «χώρο» που διεξάγεται η
άσκηση καταγράφοντας αποκλίσεις από τις κατευθυντήριες οδηγίες ή τους περιορισμούς
που θέτει ο διαθέσιμος εξοπλισμός στην επιτυχία των προσπαθειών των ασκούμενων κλπ.
Επίσης μπορούν να συνδράμουν τους ελεγκτές, αλλά δεν πρέπει να παρεμβαίνουν ή να
επηρεάζουν τους ασκούμενους κατά τη λήψη αποφάσεων ή εκτέλεση ενεργειών.
Ονοματεπώνυμο

Φορέας

Θέση/Ιδιότητα Τηλέφωνο
Επικοινωνίας

E-mail

δ. Παρατηρητές
Παρατηρητές είναι τα άτομα που προσκαλούνται από τον φορέα που διοργανώνει την
άσκηση για να την παρακολουθήσουν και δεν έχουν κάποιον άλλο ρόλο.
Ονοματεπώνυμο

Φορέας

Θέση/Ιδιότητα Τηλέφωνο
Επικοινωνίας

E-mail

Θέση/Ιδιότητα Τηλέφωνο
Επικοινωνίας

E-mail

ε. Επίσημοι Προσκεκλημένοι
Ονοματεπώνυμο

Φορέας
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στ. Ηθοποιοί
Εάν απαιτηθεί καθορίζονται συγκεκριμένα άτομα ως «θύματα» μίας καταστροφής ή
προσωπικό των ΜΜΕ.
Ονοματεπώνυμο

Φορέας

Θέση/Ιδιότητα Τηλέφωνο
Επικοινωνίας

E-mail

14.1.6. Επικοινωνίες
α. Επικοινωνία μεταξύ των φορέων
Κατά τον σχεδιασμό της άσκησης θα πρέπει να αποφασιστεί ο/οι τρόπος/οι επικοινωνίας
των συμμετεχόντων φορέων μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Τρόποι Επικοινωνίας

Φορέας - Πηγή

Παραλήπτες

Γραπτά Μηνύματα
Ασύρματοι Πομποδέκτες
Κινητά τηλέφωνα
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία
…
β. Κωδικοποίηση Επικοινωνίας
Όλες οι επικοινωνίες (τηλεφωνική, ασύρματη κλπ) μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων κατά
τη διάρκεια της άσκησης, θα ξεκινούν και θα τελειώνουν με τη φράση «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ –
ΑΣΚΗΣΗ», για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρανόηση ότι πρόκειται για αληθινό
περιστατικό.
Συνήθως στις ασκήσεις ο βασικός τύπος επικοινωνίας γίνεται με την μορφή μηνυμάτων.
Φορέας - Πηγή
Μηνύματος

Τρόπος
Αποστολής

Ώρα
Αποστολής

Περιεχόμενο Παραλήπτες

γ. Επικοινωνία μεταξύ των μελών της ίδιας ομάδας
Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της κάθε εμπλεκόμενης ομάδας με τον επικεφαλής της θα
πρέπει να γίνεται με ίδια μέσα, σύμφωνα με τον δικό τους σχεδιασμό.
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14.1.7. Διεξαγωγή της Άσκησης
Βασικά Στοιχεία Άσκησης
Ημερομηνία Έναρξης
Ώρα Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
Ώρα Λήξης
Χώρος διεξαγωγής
Χαιρετισμοί
Αναμετάδοση Εικόνας
…
Εκτός από τον χώρο που συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο, η άσκηση θα διεξαχθεί και σε
προκαθορισμένα σημεία, σύμφωνα με το σενάριο. Μπορεί να προβλεφθεί αναμετάδοση
εικόνας από τον χώρο των επεισοδίων στην αίθουσα του Συντονιστικού Οργάνου που θα
κάνει πιο ρεαλιστική τη διαμόρφωση άποψης σχετικά με τη λήψη αποφάσεων.

14.1.8. Διακοπή - Αναβολή - Ματαίωση
Ο Συντονιστής της άσκησης έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να διακόψει, να αναβάλει ή
να ματαιώσει την άσκηση, εάν κρίνει ότι υπάρχει σοβαρός λόγος που δικαιολογεί την
απόφασή του.
Διακοπή - Αναβολή - Ματαίωση της Άσκησης
Ημερομηνία
Ώρα
Αιτιολόγηση
Μέσο Ενημέρωσης Φορέων
Υπεύθυνος Ενημέρωσης Φορέων
…

14.1.9. Αξιολόγηση - Αποτίμηση
Η αξιολόγηση της άσκησης είναι ένα βασικό στάδιο της συνολικής διαδικασίας, κατά το οποίο
εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της άσκησης, ώστε να
αναγνωριστούν τα «δυνατά σημεία» και να επισημανθούν οι «αδυναμίες» στη διαχείριση
της έκτακτης ανάγκης. Στη συνέχεια οι εμπειρίες και τα διδάγματα θα πρέπει να οδηγήσουν
σε συγκεκριμένες διορθωτικές παρεμβάσεις.
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Αποτελέσματα Αποτίμησης
Άσκησης Σεισμού

Άριστο

Πολύ
Καλό

Μέτριο

Ανεπαρκές

Επίπεδο Οργάνωσης της Άσκησης
Σενάριο της Άσκησης
Διαλειτουργικότητα Συμμετεχόντων
Ενίσχυση της Ετοιμότητας των Φορέων
στη Διαχείριση
Επίτευξη των στόχων της Άσκησης
…
…
…
Η αξιολόγηση της άσκησης μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, οι κυριότεροι από τους
οποίους αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.
Τρόποι Αξιολόγησης

Αριθμός
Χρόνος
Συμμετεχόντων Αποτίμησης

Παραλήπτες
Αποτίμησης

Ερωτηματολόγιο
για κάθε συμμετέχοντα
Συνάντηση συμμετεχόντων
«εν θερμώ»,
αμέσως μετά το πέρας της άσκησης
Έκθεση Αποτίμησης
των Αξιολογητών
…
…
Έντυπο Αξιολόγησης της Άσκησης εμπεριέχεται στο με Αριθ. Πρωτ. 532/23 -01-2020 έγγραφο
της ΓΓΠΠ με θέμα: «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Σχεδιασμό και τη Διεξαγωγή Ασκήσεων
Πολιτικής Προστασίας», που είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ιστοσελίδα:
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/odigies_sxediasmou_askiseon
_2020.pdf
Μετά την αξιολόγηση της άσκησης πρέπει να καταγραφούν τα προβλήματα και να γίνουν
προτάσεις διορθωτικών ενεργειών για επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Πιο
συγκεκριμένα τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και οι προτάσεις για άρση τους
καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.
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Καταγραφή Προβλημάτων

Προτάσεις Διορθωτικών Ενεργειών

14.2. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
14.2.1. Διοικητική Μέριμνα
Η διοικητική μέριμνα της άσκησης αφορά σε ένα σύνολο δράσεων που περιγράφονται στις
επόμενες παραγράφους. Οι εκπρόσωποι των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη Διοικητική
Μέριμνα της Άσκησης ορίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Δράσεις
Διοικητικής
Υποστήριξης

Φορέας
Υλοποίησης

Υπεύθυνος

Τηλέφωνο
Επικοινωνίας

E-mail

α. Γραμματειακή Υποστήριξη
Η γραμματειακή υποστήριξη περιλαμβάνει κυρίως τις δράσεις που αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα.
Δράσεις
Διοικητικής
Υποστήριξης

Φορέας
Υπεύθυνος Τηλέφωνο/ Ημερομηνία Κόστος Υλοποίηση
Υλοποίησης
Email
Ανάθεσης
Υπεύθυνου

Προσκλήσεις
Έντυπο Υλικό
Άσκησης
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Αναλώσιμα
υλικά
Φάκελος
Άσκησης
Κάρτες Βεβαιώσεις
συμμετοχής
Χάρτες και
Σχεδιαγράμματα
Ένδυση
Αναμνηστικά
Ευχαριστήριες
επιστολές
Δελτία Τύπου
…
β. Ενημέρωση φορέων, ΜΜΕ και περιοίκων
Η ενημέρωση φορέων - υπηρεσιών, ΜΜΕ και περιοίκων υλοποιείται μέσω δελτίων τύπου,
ανακοινώσεων σε επίσημες ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων φορέων κλπ.
Φορείς προς
Ενημέρωση

Υπεύθυνος Τηλέφωνο/ Φορέας
Μέσο
Ημερομηνία Υλοποίηση
Email
Υλοποίησης ενημέρωσης Ανάθεσης
Υπεύθυνου

Πυροσβεστική
Αστυνομία
ΕΚΑΒ
Εθελοντές
ΜΜΕ
…
γ. Διανομή υλικού της άσκησης για ενημέρωση
Στο πλαίσιο της άσκησης απαιτείται να διανεμηθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό.
Ενδεικτικά στοιχεία για προτεινόμενο ενημερωτικό υλικό παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα.
Είδος
Φορέας
Υπεύθυνος Τηλέφωνο/ Φορέας
Ημερομηνία Μέσο
Υλοποίηση
ενημερωτικού Υλοποίησης
Email
προς
Ανάθεσης
/Τρόπος
υλικού
Υπεύθυνου Ενημέρωση
Διανομής
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Οδηγίες
διεξαγωγής
άσκησης
Επεισόδια
άσκησης
Έντυπο
Αξιολόγησης
Έντυπο υλικό
ΟΑΣΠ
…

δ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ενδεικτικά στοιχεία για τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δίνονται στον παρακάτω
πίνακα.
Απαιτούμενες
Κυκλοφοριακές
Ρυθμίσεις

Φορέας
Ημερομηνία Χρονικό
Υλοποίησης Ανάθεσης
διάστημα
που ισχύει η
ρύθμιση

Μέσα
Υλοποίηση
Υλοποίησης

Δρόμοι
Πλατείες
Λιμάνια
Αεροδρόμια
…
ε. Τεχνική Υποστήριξη – Οπτικοακουστικά Μέσα – Βιντεοσκόπηση
Η μέριμνα για τεχνική υποστήριξη, χρήση οπτικοακουστικών μέσων και βιντεοσκόπηση είναι
μέρος του σχεδιασμού της άσκησης.
Τεχνική
Υποστήριξη –
Οπτικοακουστικά
Μέσα –
Βιντεοσκόπηση

Φορέας
Υπεύθυνος Τηλέφωνο/ Ημερομηνία Είδος /
Κόστος Υλοποίηση
Υλοποίησης
Email
Ανάθεσης
Πάροχος
Υπεύθυνου

Τεχνική
υποστήριξη
Οπτικοακουστικά
μέσα
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Βιντεοσκόπηση
…
…

στ. Υγειονομική Υποστήριξη
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Σε
περίπτωση Πανδημίας θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε η άσκηση να διεξαχθεί σύμφωνα
με τους περιορισμούς του ΕΟΔΥ (πχ υγιεινή των χώρων, προσωπική υγιεινή, αποστάσεις
ασφαλείας).
Ενδεικτικά στοιχεία για την υγειονομική υποστήριξη υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα.
Υγειονομική
Υποστήριξη

Φορέας
Υπεύθυνος Τηλέφωνο/ Ημερομηνία Είδος /
Κόστος Υλοποίηση
Υλοποίησης
Email
Ανάθεσης
Πάροχος
Υπεύθυνου

Διανομή
Υγειονομικών
Οδηγιών
Παροχή
Υγειονομικού
Υλικού
Προμήθεια
Μασκών,
Γαντιών,
Αντισηπτικών,
Θερμομετρητών
Καθορισμός και
τήρηση
αποστάσεων
ασφαλείας
Υλοποίηση
Θερμομέτρησης
Δημιουργία
χώρων
απομόνωσης
πιθανών
κρουσμάτων
…
…
…
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ζ. Διαμονή – Διατροφή – Μεταφορά
Απαραίτητη είναι η μέριμνα για τη διαμονή, διατροφή και μεταφορά των συμμετεχόντων
στην άσκηση. Ενδεικτικά στοιχεία υπάρχουν στον ακόλουθο πίνακα.
Διαμονή – Φορέας
Υπεύθυνος Τηλέφωνο/ Ημερομηνία Είδος /
Κόστος Υλοποίηση
Διατροφή – Υλοποίησης
Email
Ανάθεσης
Πάροχος
Μεταφορά
Υπεύθυνου
Διαμονή
Διατροφή
Μεταφορά
Στάθμευση
Καύσιμα
…
…

14.2.2. Ενημέρωση Κοινού και Φορέων
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της επιμόρφωσης συγκεκριμένων
ομάδων του πληθυσμού (εκπαιδευτικών, στελεχών υπηρεσιών, εργαζομένων εμπλεκόμενων
με τον τουρισμό, ΑμεΑ κλπ) μπορεί να υλοποιηθούν παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις. Σε
αυτές συμβάλλει και ο ΟΑΣΠ, παρέχοντας οδηγίες διαχείρισης της σεισμικής διακινδύνευσης
και των συνοδών του σεισμού φαινομένων σε ατομικό, οικογενειακό, εργασιακό και τοπικό
επίπεδο μέσω σεμιναρίων και σχετικού έντυπου υλικού (www.oasp.gr).
Ενημέρωση
Κοινού/ΜΜΕ

Φορέας
Υπεύθυνος Τηλέφωνο/ Ημερομηνία Μέσο
Κόστος Υλοποίηση
Υλοποίησης
Email
Ανάθεσης
Ενημέρωσης
Υπεύθυνου

Στελέχη ΠΠ
Γενικός
πληθυσμός
Εκπαιδευτικοί
Εργαζόμενοι
Εμπλεκόμενοι
με Τουρισμό
ΑμεΑ
Τοπικός
Τύπος
Τηλεοπτικοί
Σταθμοί
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Ραδιοφωνικοί
Σταθμοί
…
…

14.2.3. Ασφάλεια Προσωπικού
Αρμοδιότητα της ΟΣΧΑ είναι και η μέριμνα για την ασφάλεια του προσωπικού κατά τη
διάρκεια της άσκησης. Στον παρακάτω πίνακα μπορούν να αναφερθούν σχετικά θέματα.
Θέματα
Φορέας
Υπεύθυνος Τηλέφωνο/ Ημερομηνία Είδος /
Κόστος Υλοποίηση
Ασφάλειας Υλοποίησης
Email
Πάροχος
Υπεύθυνου

14.3. ΣΕΝΑΡΙΟ
Το σενάριο είναι μία περιγραφή του σεισμικού συμβάντος και της εξέλιξης της κατάστασης
εκτάκτου ανάγκης με χρονολογική σειρά. Χωρίζεται σε φάσεις οι οποίες αποτελούνται από
επεισόδια (βλ. Παράρτημα Β).

14.3.1. Α’ Φάση Σεναρίου
Στην Α’ φάση του Σεναρίου γίνεται η αναγγελία του σεισμού, δίνονται στοιχεία για την
ημερομηνία του συμβάντος, την ώρα, την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του σεισμού
(μέγεθος, επίκεντρο, διάρκεια, αισθητότητα κλπ).
Επιπλέον, αναφέρονται στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μία, όσο το δυνατόν
ακριβέστερη, αρχική εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στην πληγείσα από τον σεισμό
περιοχή.
α. Ιστορικό / Αναγγελία Σεισμού
Δελτίο Σεισμού (Καταγραφή πληροφοριών σε σχέση με τη σεισμική δόνηση)
Ημερομηνία
Ώρα Ελλάδας
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Επίκεντρο
Εστιακό βάθος
Περιοχή
Μέγεθος
Χαρακτηρισμός
Πηγή Πληροφόρησης
…
β. Αρχική Εκτίμηση Κατάστασης
•
Επιπτώσεις
Καταγραφή
πληροφοριών
πρώτου 24ώρου

Πηγή
Ημερομηνία/ Πληροφορία
Πληροφόρησης Ώρα

Ανθρώπινες Απώλειες
Τραυματισμοί με
απαίτηση νοσηλείας
Εγκλωβισμένοι
Άστεγοι
Θαλάσσια κύματα
βαρύτητας
Μεταθέσεις
Ακτογραμμών
Εξάρσεις εδαφών
Καθιζήσεις εδαφών
Εδαφικές ρωγμές/
Επιφανειακές
διαρρήξεις
Ρευστοποιήσεις
εδαφών
Κατολισθήσεις,
βραχοπτώσεις
Βλάβες σε Κατασκευές
(δημόσια και ιδιωτικά
κτίρια, εγκαταστάσεις
κά)
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Υπεύθυνος
Φορέας για
ενέργεια

Βλάβες σε υποδομές
(οδικό και
σιδηροδρομικό
δίκτυο, λιμάνια,
αεροδρόμια κά)
Βλάβες στα δίκτυα
ύδρευσης και
αποχέτευσης
Βλάβες στο δίκτυο
διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας
Βλάβες στο δίκτυο
διανομής φυσικού
αερίου
Βλάβες στα δίκτυα
επικοινωνιών
Διαρροές χημικών
…
…
•

Καταγραφή πληροφοριών και ενεργειών

Τρόποι /
Μέσα

Ημερομηνία/ Στοιχεία
Πληροφορία Υπεύθυνος Ενέργειες Σχόλια
Ώρα
φορέαΦορέας
φυσικού
για
προσώπου
ενέργεια

Επιτόπια
καταγραφή
Καταγραφή
με
ΣμηΕΑ
Αναφορά
πολίτη
τηλεφωνικά
…
…
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14.3.2. Β’ Φάση Σεναρίου: Ενέργειες Αντιμετώπισης και Βραχείας Αποκατάστασης
Στη Β’ φάση του Σεναρίου γίνεται αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες αντιμετώπισης και
τις ενέργειες βραχείας αποκατάστασης.
α. Σύγκληση ΣΤΟ / ΣΟΠΠ
Η Σύγκληση του/των Συντονιστικού/ών Οργάνου/ων πραγματοποιείται αμέσως μετά το
συμβάν και συμμετέχουν όλοι οι προβλεπόμενοι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων.
Συντονιστικό Ημερομηνία/ Συμμετέχοντες Πληροφορία Ενέργειες Έγινε
Σχόλια
Όργανο
Ώρα
Φορείς
προς
Υλοποίηση
Υλοποίηση

β. Καταγραφή βλαβών / Μετασεισμικοί Έλεγχοι Κτιρίων
Μετά από έναν ισχυρό σεισμό κλιμάκια μηχανικών (ΓΔΑΕΦΚ, ΚτΥπ ΑΕ, Τεχνικές Υπηρεσίες
Δήμων, Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφερειών, ιδιώτες μηχανικοί κτλ) διενεργούν ταχείς οπτικούς
ελέγχους καταλληλότητας κτιρίων για χρήση στην πληγείσα περιοχή.
Ημερολόγιο καταγραφής πληροφοριών και ενεργειών για Πρωτοβάθμιο Μετασεισμικό
Έλεγχο Κτιρίων
Ημερομηνία Φορέας
που
διενεργεί
ελέγχους

Σύνθεση
και
Αριθμός
Κλιμακίων

Περιοχή
κάλυψης
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Πλήθος
ελέγχων

Συνολικός Αριθμός
Κτιρίων
που
χαρακτηρίστηκαν
ως:
«Μη Κατοικίσιμα»

Στη συνέχεια στα χαρακτηρισμένα κτίρια ως «Μη Κατοικήσιμα» πραγματοποιείται
επανέλεγχος / Δευτεροβάθμιος Μετασεισμικός Έλεγχος Κτιρίων.
Ημερολόγιο καταγραφής πληροφοριών και ενεργειών για Δευτεροβάθμιο Μετασεισμικό Έλεγχο Κτιρίων
Ημερομηνία Φορέας
που
διενεργεί
ελέγχους

Σύνθεση
Περιοχή «Πράσινα» «Κίτρινα» «Κόκκινα» Απαίτηση
και
κάλυψης Κτίρια
Κτίρια
Κτίρια
Μετεγκατάστασης
Αριθμός
Κλιμακίων

γ. Καταγραφή βλαβών / Μετασεισμικοί Έλεγχοι Υποδομών
Άμεσα διενεργούνται έλεγχοι καταλληλότητας για χρήση σε υποδομές που η λειτουργία τους
είναι κρίσιμη μετά από ένα καταστροφικό συμβάν (συγκοινωνιακές υποδομές, υδραυλικές
και λιμενικές υποδομές, εγκαταστάσεις/υποδομές αερολιμένων κλπ).
Ημερομηνία Φορέας
που
διενεργεί
ελέγχους

Σύνθεση
Κλιμακίων

Περιοχή
κάλυψης
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Πλήθος
ελέγχων

Απαίτηση
Άμεσων
Επεμβάσεων

δ. Καταγραφή βλαβών / Μετασεισμικοί Έλεγχοι Δικτύων
Απαραίτητοι είναι οι μετασεισμικοί έλεγχοι και σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας,
ύδρευσης/αποχέτευσης και φυσικού αερίου.
Ημερομηνία Φορέας
που
διενεργεί
ελέγχους

Σύνθεση
Κλιμακίων

Περιοχή
κάλυψης

Πλήθος
ελέγχων

Απαίτηση
Άμεσων
Επεμβάσεων

ε. Εντοπισμός συνοδών φαινομένων του σεισμού
Ο σεισμός εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις έχει συχνά ως επακόλουθο και την εμφάνιση
άλλων συνοδών του σεισμού φαινομένων όπως: ρευστοποιήσεις εδαφών, καταπτώσεις
βράχων, κατολισθήσεις και θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι) με εξίσου σοβαρές
επιπτώσεις.
Ημερομηνία

Πληροφορία Εμπλεκόμενοι Ενέργειες
Φορείς
προς
Υλοποίηση
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Έγινε
Υλοποίηση

Σχόλια

στ. Επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων
Μετά από έναν καταστροφικό σεισμό ενδέχεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε κτίρια που
έχουν υποστεί μερική ή ολική κατάρρευση, λόγω του σεισμού ή των συνοδών του σεισμού
φαινομένων.
Ημερομηνία

Πληροφορία Εμπλεκόμενοι Συνεργεία
Φορείς
που
Επιχειρούν

Ενέργειες
προς
Υλοποίηση

Σχόλια

ζ. Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας σε περίπτωση σεισμού και πανδημίας
Η λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τους ανθρώπους που
επιχειρούν στο πεδίο είναι μέριμνα των φορέων τους (εξοπλισμός, ένδυση ασφαλείας,
υγειονομικό υλικό κτλ).
η. Ανάγκη άμεσης στέγασης
Η ανάγκη για άμεση στέγαση μετά από έναν σεισμό προκύπτει από τα αποτελέσματα των
μετασεισμικών ελέγχων που διενεργούν τα τεχνικά κλιμάκια στην πληγείσα περιοχή.
Η άμεση στέγαση αφορά σε παροχή καταλύματος στον πληθυσμό για μερικές ημέρες έως
μερικές εβδομάδες, ανάλογα με τις καιρικές και άλλες συνθήκες και έχει χαρακτήρα
επείγοντος. Παρέχεται ένα σύνολο μέσων στέγασης ανάλογα με τις συνθήκες, όπως σκηνές,
πλοία, μεταφερόμενοι οικίσκοι, ξενοδοχεία κλπ.
Άμεση
Στέγαση

Ημερ/νία Αριθμός
Υπεύθυνος Περιοχή Εκτιμώμενος Ενέργειες Κόστος Σχόλια
Πληγέντων Φορέας
Χώρων
Χρόνος
που
Στέγασης διαμονής
χρήζουν
στέγασης

Σκηνές
Τουριστικά
Καταλύματα
Πλοία
Οικίσκοι
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Δημόσια
Κτίρια
...
...

θ. Προμήθειες ειδών πρώτης ανάγκης
Η προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης είναι απαραίτητη ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν
άστεγοι λόγω του σεισμού, αλλά και όταν υπάρχουν αποκλεισμένες περιοχές.
Είδος Παροχής

Υπεύθυνος Περιοχή
Φορέας

Αριθμός
Ημερομηνία Κόστος Σχόλια
Πληγέντων Υλοποίησης

Πόσιμο νερό
Ξηρά Τροφή
Σκηνές
Κλινοσκεπάσματα
Υγειονομικό
Υλικό
…
…
η. Διαχείριση επικοινωνιών
Οι συμμετέχοντες φορείς πρέπει να είναι ενήμεροι για τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους.
Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω εγγράφων, μέσω τηλεφωνικών συσκευών (σταθερές
– κινητές – δορυφορικές), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.
Ημερομηνία

Συμμετέχοντες
Φορείς

Μέσα
Επικοινωνίας

Ενέργειες

Σχόλια

ι. Ενημέρωση πολιτών
Μετά από ένα σεισμικό συμβάν απαιτείται έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για
την εξέλιξη του φαινομένου.
Μέσο Ενημέρωσης

Ημερομηνία

Τηλεοπτικοί Σταθμοί
Ραδιοφωνικοί Σταθμοί
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Φορέας

Πληροφορία

Σχόλιο

Ημερήσιος Τύπος
Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης
sms
…
…
κ. Εκπαιδευτικές δράσεις
Μετά από ένα σεισμικό συμβάν απαιτείται και η επιμόρφωση των πολιτών και
συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού για τη σωστή αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης,
μέσω εκπαιδευτικών δράσεων των αρμόδιων για τον σκοπό αυτό φορέων.
Εκπαιδευτική Δράση

Ημερομηνία
Διεξαγωγής

Διοργανωτές

Συμμετέχοντες Σχόλιο

14.3.3. Σύνταξη Μηνυμάτων
Τα μηνύματα αποσκοπούν στο να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες από τους συμμετέχοντες
στην άσκηση κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ενδεικτικά, ακολουθεί σχέδιο μηνύματος στο
Παράρτημα Γ.

14.3.4. Σύνταξη Καταλόγου Επεισοδίων
Το σενάριο, όπως αυτό συντάσσεται ανά φάση, συνίσταται από ξεχωριστά τμήματα, τα
επεισόδια. Είναι απαραίτητο στην άσκηση να δημιουργείται κατάλογος επεισοδίων της
άσκησης (ΚΕΑ) για να μπορεί να γίνεται καλύτερη παρακολούθηση και να υπάρχει έλεγχος.
Η εισαγωγή των επεισοδίων γίνεται με ποικίλους τρόπους (τηλεφώνημα, μήνυμα ηλεκτρ.
ταχυδρομείου (e-mail), δελτίο ειδήσεων, ανακοίνωση κλπ).
Αρίθμηση/ Ημερομηνία Περιγραφή Αποστολέας Παραλήπτης Τρόπος
Ενέργειες
Φορέας
Κωδικός
/ Τοπική
επεισοδίου
εισαγωγής Υλοποίησης Υλοποίησης
επεισοδίου Ώρα
επεισοδίου
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15. ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε μια άσκηση εκκένωσης και εκτίμησης
τρωτότητας με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού
στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο τον Οκτώβριο του
2016 (Λέκκας και συνεργάτες, 2016). Η άσκηση αυτή εντάχθηκε στο Εντατικό Εφαρμοσμένο
Σεμινάριο Πεδίου με τίτλο «Διαχείριση Θυμάτων Καταστροφών», που εκπονήθηκε στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας δυο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών της
Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου.
Τα επόμενα υποκεφάλαια περιλαμβάνουν τον σκοπό και τους στόχους της άσκησης, τη
στελέχωση και τον εξοπλισμό των εμπλεκόμενων ομάδων, το σενάριο της άσκησης και τις
επιμέρους φάσεις της, καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την τελική
αποτίμηση της άσκησης, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε αντίστοιχες περιπτώσεις
πραγματοποίησης ασκήσεων ετοιμότητας, αλλά και κατά την εκπόνηση σχεδίων
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την
εκδήλωση σεισμών στην περιοχή της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου.

15.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα πλαίσια των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής και του
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώθηκε εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Διαχείρισης Θυμάτων Καταστροφών στο χρονικό διάστημα 7 ως 12 Οκτωβρίου 2016. Μεταξύ
άλλων, σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου, σχεδιάστηκε μια άσκηση εκκένωσης και εκτίμησης
τρωτότητας στο χώρο της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής.
Η άσκηση που σχεδιάστηκε για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου είχε ένα μεικτό χαρακτήρα,
καθώς, από την άποψη ανάληψης ρόλων και της κλίμακας χώρου ήταν επιχειρησιακή, όμως
δεν περιλάμβανε συμμετοχή των αρμόδιων φορέων στην εκτέλεση. Αποτέλεσε περισσότερο
μια άσκηση επίδειξης και συλλογής στοιχείων, με συμμετέχοντες κυρίως από τα στελέχη και
τους σπουδαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης
Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» και παρατηρητές από στελέχη των υπηρεσιών
Πολιτικής Προστασίας. Κατά την προετοιμασία της άσκησης και στο τελευταίο της στάδιο
κατέστη δυνατή η συμμετοχή εθελοντών από τη Ρόδο, οι οποίοι στελέχωσαν όλες τις ομάδες
που έλαβαν μέρος και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση του σεναρίου, και κυρίως στις
επικοινωνίες και μετακινήσεις των ομάδων.
Κατά την πρώτη μέρα του σεμιναρίου (7 Οκτωβρίου 2016), έγινε εκτεταμένη ενημέρωση
στους συμμετέχοντες, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Η
ενημέρωση και η διαδικασία αφορούσε τα εξής θέματα:
•
•

Περιγραφή του προγράμματος δραστηριοτήτων για όλο το σεμινάριο.
Ενημέρωση για την Άσκηση στην Μεσαιωνική Πόλη με στοιχεία για:
o
τη Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων,
o
την Πολιτική Προστασία,
o
τους φυσικούς κινδύνους στη Ρόδο,
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τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση καταστροφών
και κρίσεων,
την ανάλυση του σεναρίου της Άσκησης,
τη μη δομική τρωτότητα,
τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο της Άσκησης,
την παρουσίαση των συμμετεχόντων (συστάσεις και γνωριμία),
την τελική συγκρότηση ομάδων για την άσκηση.

o
•
•
•
•
•

15.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
15.2.1. Σκοπός της Άσκησης
Ο κύριος σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση των σπουδαστών στην αναγνώριση και
εκτίμηση της μη δομικής τρωτότητας σε αστικές περιοχές σε συνθήκες πεδίου. Για την
άσκηση έγινε επεξεργασία ειδικού εκπαιδευτικού σεναρίου με υπόθεση σεισμικού
συμβάντος.
Η άσκηση θα δοκίμαζε τις προβλέψεις του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου ως
προς τους χώρους προσωρινής καταφυγής, τις οδούς διαφυγής και τα στοιχεία μη δομικής
τρωτότητας τόσο των χώρων όσο και των διαδρομών, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά
μέσα και εφαρμογές για τη συλλογή, τη ροή και την επεξεργασία της πληροφορίας.

15.2.2. Στόχοι της Άσκησης
Πρώτος στόχος ήταν η δοκιμή του σχεδιασμού σε πραγματική κλίμακα, δηλαδή αρχικά η
χρήση των οδών και των χώρων καταφυγής από πολίτες, και στη συνέχεια η απομάκρυνσή
τους εκτός των τειχών, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με ασφάλεια.
Δεύτερος στόχος ήταν η καταγραφή της κατάστασης των χώρων από άποψη κάλυψης των
προδιαγραφών και η επισκόπηση των διαδρομών από άποψη στοιχείων μη δομικής
τρωτότητας.
Τρίτος στόχος ήταν η δοκιμή και αξιολόγηση της χρήσης διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων
από όλες τις ομάδες εμπλεκομένων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος εκτίμησης της
κατάστασης και να μεγιστοποιηθεί η ποσότητα και ακρίβεια της διαθέσιμης πληροφορίας
κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης.
Κατά την εκτέλεση του σεναρίου πρώτο μέλημα αποτελούσε η ασφάλεια των
εκπαιδευομένων.

15.2.3. Στελέχωση Ομάδων
Το εμπλεκόμενο δυναμικό στελέχωσε τις ακόλουθες ομάδες:
•

Αρχηγός (Leader): Η ομάδα του επικεφαλής της άσκησης, είχε το γενικό πρόσταγμα
και λάμβανε τις κρίσιμες αποφάσεις σε περίπτωση αστοχίας. Δεν είχε καθορισμένο
σημείο σε καμία φάση του σεναρίου, μπορούσε να κινείται ελεύθερα και να
παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε φάση και σε οποιαδήποτε ομάδα. Ο επικεφαλής είχε τη
δυνατότητα να τροποποιεί το σενάριο, ακόμα και να προβαίνει στην ακύρωσή του για
σοβαρούς λόγους. Επικοινωνούσε με αυτήν την ομάδα μόνο το Κέντρο Επιχειρήσεων
και καμία άλλη ομάδα.
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•

•

Κέντρο Επιχειρήσεων (Headquarters): Η ομάδα που στελέχωσε το κέντρο
επιχειρήσεων ήταν εξοπλισμένη έτσι ώστε να συλλέγει, να αξιολογεί και να διαχέει
εντολές και πληροφορίες από και προς όλες τις ομάδες. Συντόνιζε όλη την άσκηση και
έπαιρνε εντολές μόνο από τον Αρχηγό.
Ομάδες Πεδίου (Field): Ομάδες τριών και πάνω ατόμων, που πραγματοποίησαν μέσα
στη Μεσαιωνική Πόλη τόσο τη δοκιμή του επιχειρησιακού σχεδιασμού όσο και τη
συλλογή και αποστολή των στοιχείων στο Κέντρο. Είχαν οδηγίες ώστε να εκτελέσουν
πολλαπλές ταυτόχρονες λειτουργίες υπό χρονική πίεση και ενδεχομένως μέτρια
φυσική καταπόνηση, γι’ αυτό και απαιτείτο καλός συντονισμός μεταξύ τους. Κάθε
μέλος είχε διακριτό ρόλο και ανάθεση λειτουργιών:
o
Εικονοληψία (Camera): Μικρή ομάδα (το πολύ τρία άτομα) που κινήθηκε
ελεύθερα σε οποιοδήποτε χώρο, κατά την εκτίμησή της και σύμφωνα με τα
κύρια σημεία του σεναρίου, για να καλύψει όλες τις φάσεις της άσκησης με
χαρακτηριστικές σκηνές.
o
Εναέρια κάλυψη (Drone): Μικρή ομάδα που χειριζόταν το μη επανδρωμένο
αεροσκάφος με στόχο την εποπτική εικόνα κάθε φάσης της Άσκησης και την
τροφοδότηση του Κέντρου Επιχειρήσεων με πληροφορίες. Μπορούσε να
λαμβάνει εντολές και από το Κέντρο για λήψη συγκεκριμένων εικόνων. Υπήρχε
πρόβλεψη για μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο,
είτε μέσω σταθερού ασύρματου δικτύου, είτε μέσω δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
o
Υγειονομική κάλυψη: Τοπική ομάδα εθελοντών στους προβλεπόμενους από
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό χώρους, για οποιαδήποτε ανάγκη, πραγματική ή
σεναριακή.

Όλες οι ομάδες:
•
•

είχαν δικαίωμα αυτενέργειας και πρωτοβουλίας στα πλαίσια του σεναρίου, ειδικά σε
περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με το κέντρο, και
έπρεπε να φροντίζουν ώστε το κάθε ενεργό μέλος να έχει αναπλήρωση.

15.2.4. Στελέχωση και εξοπλισμός των ομάδων
Οι ομάδες πεδίου απαρτίζονταν από περισσότερα από τρία άτομα, με τους παρακάτω
ρόλους:
•

•

•
•

Οδηγός: διέθετε έντυπο χάρτη (Εικ. 15.1, 15.2) και ήταν υπεύθυνος για την τήρηση του
σεναρίου. Δεν εκτελούσε χρέη επικεφαλής, αλλά έπρεπε να φροντίζει για την ομόνοια
και τον συντονισμό της ομάδας.
Υπεύθυνος ΙΤ (Information Technology): διέθετε κινητό ή tablet με ενσωματωμένη την
εφαρμογή επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων και δυνατότητα λήψης και
μεταφόρτωσης φωτογραφίας.
Υπεύθυνος Επικοινωνιών: επικοινωνούσε τηλεφωνικά ή με ασύρματο με το Κέντρο σε
συνεργασία με τον Οδηγό.
Υπεύθυνος ελέγχου τρωτότητας: κατέγραφε τα δεδομένα, που επεσήμαινε η ομάδα
στα σχετικά ερωτηματολόγια.

Αν η ομάδα είχε περισσότερα μέλη, θα μπορούσαν να επιμεριστούν το φόρτο.
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Εικόνα 15.1: Ο έντυπος χάρτης που χρησιμοποιήθηκε από τις ομάδες πεδίου.

Εικόνα 15.2: To υπόμνημα του παραπάνω χάρτη, που χρησιμοποιήθηκε από τις ομάδες
πεδίου.
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15.2.5. Περίληψη σεναρίου
Κατά τις πρωινές ώρες της 17ης Σεπτεμβρίου 2016, διάφορες ομάδες πολιτών βρίσκονται σε
ενδιαφέροντα σημεία της Μεσαιωνικής Πόλης για λόγους εργασίας ή αναψυχής.
Εκδηλώνεται ισχυρή σεισμική δόνηση και πρέπει όλοι να κινηθούν προς τους πλησιέστερους
χώρους προσωρινής καταφυγής. Στη συνέχεια, πρέπει να μετακινηθούν εκτός των τειχών. Σε
όλη τη διάρκεια, ανταλλάσσουν πληροφορίες και οδηγίες με το Κέντρο Επιχειρήσεων. Ανά
πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί ο σχεδιασμός, λόγω συνοδών σεισμικών φαινομένων ή
μετασεισμών. Οι χώροι καταφυγής επιλέχθηκαν με βάση παλιότερες έρευνες του
Πανεπιστημίου Αθηνών για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Ρόδου και τους
φυσικούς κινδύνους στο νησί, όπως δημοσιεύθηκαν σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά
περιοδικά (Lekkas et al., 1998c, Εικ. 15.3, 15.4).

Εικόνα 15.3: Μερικά βασικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της πόλης της Ρόδου
(1-Όρια τομέων, 2-Αριθμός τομέα, 3-Χώροι καταφυγής/συγκέντρωσης, 4-Χώροι
υγειονομικών υπηρεσιών, 5-Χώροι καταυλισμών, 6-Συντονιστικό Τοπικό Όργανο) (από
Lekkas et al., 1998c).
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Εικόνα 15.4: H άσκηση σχεδιάστηκε για το χώρο της Μεσαιωνικής Πόλης (τομείς 2 και 3 του
επιχειρησιακού σχεδιασμού) και ειδικότερα για το νότιο τομέα. Στην εικόνα παρουσιάζεται
σε υπόβαθρο Google Earth η έκταση των δυο επιχειρησιακών τομέων, οι χώροι καταφυγής
και η θέση του Κέντρου Επιχειρήσεων, όπως τελικά χωροθετήθηκε (Οπλοθήκη De Milly) (από
Λέκκα και συν., 2016).

Πίνακας 15.1: Προβλέψεις σεναρίου για τις θέσεις και κινήσεις όλων των ομάδων κατά τη
διάρκεια της άσκησης (από Λέκκα και συν., 2016).
Ομάδα

Είσοδος

Αφετηρία

Χώρος καταφυγής

1

Πύλη
Αγ. Αθανασίου

Ναός
Αγίας Παρασκευής

Τέρμα
Αλεξανδρίδου

2

Πύλη
Αγ. Αθανασίου

Δημοτικά λουτρά
Γενή Χαμάμ

Θέατρο (Ομήρου)

3

Πύλη
Θαλασσινή

Ναός
Αγ. Κωνσταντίνου
και Ελένης

4

Πύλη
Αγ. Ιωάννου
(Κοσκινού)
Πύλη
Αγ. Ιωάννου
(Κοσκινού)

Ναός
Αγίων Θεοδώρων
(Αριστείδου)
Πύλη
Αγ. Ιωάννου
(Κοσκινού)

Πλατεία Αθηνάς
(Διοκλέους και
Αριστοφάνους,
Αγ. Σπυρίδωνας)
Πλατεία
Σοφοκλέους

5
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Πλατεία
Λεωνίδου Ροδίου

Έξοδος από
την πόλη
Πύλη
Αγ. Ιωάννου
(Κοσκινού)
Πύλη
Αγ. Ιωάννου
(Κοσκινού)
Πύλη
Αρνάλδου
Πύλη
Αγ. Ιωάννου
(Κοσκινού)
Πύλη
Αγ. Ιωάννου
(Κοσκινού)

6

Πύλη
Ακάντιας

Νέα Συναγωγή
(Δωσιάδου)

Drone

Πύλη
Ντ’ Αμπουάζ
Πύλη
Ντ’ Αμπουάζ
Πύλη
Ντ’ Αμπουάζ

Κατάλυμα
Ισπανικής Γλώσσας
Κατάλυμα
Ισπανικής Γλώσσας
Κατάλυμα
Ισπανικής Γλώσσας

Κέντρο
Επιχειρήσεων
Αρχηγός

Αλχαδέφ
(Πλατεία
Διονυσίου)
Monte Smith
Monte Smith

Πύλη
Παναγιάς
Πύλη
Ντ’ Αμπουάζ
Πύλη
Ντ’ Αμπουάζ
Πύλη
Ντ’ Αμπουάζ

15.2.6. Φάσεις Σεναρίου
Το αναλυτικό σενάριο προέβλεπε τις παρακάτω φάσεις:
Πρώτη Φάση – Εγκατάσταση 08:30: Όλες οι ομάδες πεδίου λαμβάνουν θέση σε
προκαθορισμένα σημεία μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη. Γίνεται εγκατάσταση του Κέντρου
Επιχειρήσεων και έλεγχος της επικοινωνίας με όλες τις ομάδες. Η φάση ολοκληρώνεται όταν
έχει επιβεβαιωθεί ότι όλες οι ομάδες βρίσκονται στις προκαθορισμένες θέσεις. Δίδεται το
μήνυμα ότι έγινε σεισμός Μw=5.2 και αναφέρονται αρχικά πληροφορίες για μικροζημιές και
πιθανόν μικροτραυματισμούς.
Δεύτερη Φάση – Συγκέντρωση 09:30: Οι ομάδες πεδίου κατευθύνονται στον πλησιέστερο,
προβλεπόμενο από τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, χώρο καταφυγής. Στη διαδρομή
εντοπίζουν σημεία ή στοιχεία κτιρίων με αυξημένη τρωτότητα, χωρίς να καθυστερήσουν την
όδευσή τους προς τους χώρους καταφυγής. Για τα πιο σοβαρά από αυτά, συμπληρώνουν
σχετικό ερωτηματολόγιο. Αποστέλλουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων, μέσω της εφαρμογής
Collector της ESRI, στο cloud, το σημείο και ταυτόχρονα σχετικό φωτογραφικό υλικό προς
αξιολόγηση. Όταν φτάσουν στο χώρο καταφυγής, κάνουν έλεγχο του χώρου σύμφωνα με το
τροποποιημένο από το Δήμο Ρόδου ερωτηματολόγιο του ΟΑΣΠ. Το Κέντρο Επιχειρήσεων
λαμβάνει το υλικό από όλες τις ομάδες σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας ArcGIS
Online της ESRI.
Τρίτη Φάση – Εκκένωση 11:30: Όταν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των χώρων καταφυγής από
όλες τις ομάδες, το Κέντρο Επιχειρήσεων δίνει εντολή για εκκένωση, οπότε πρέπει όλοι να
κατευθυνθούν στην πλησιέστερη προς τον εκάστοτε χώρο καταφυγής πύλη, για να βρεθούν
σε ασφαλές περιβάλλον εκτός της Μεσαιωνικής Πόλης. Και σε αυτή τη φάση ενημερώνουν
το Κέντρο Επιχειρήσεων για ο,τιδήποτε αξιολογήσουν ως σημαντικό.
Τέταρτη Φάση – Κρίση 11:45: Εκδηλώνεται πυρκαγιά σε τέσσερα σημεία της πόλης: στο
Κέντρο Επιχειρήσεων και σε τρεις από τις πύλες εξόδου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιεί
τις ομάδες ότι διακόπτει τις επικοινωνίες για να μετεγκατασταθεί σε ασφαλές σημείο εκτός
των τειχών και ενημερώνει για το κλείσιμο μίας από τις πύλες. Τα κινητά τηλέφωνα
βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Οι ομάδες πεδίου πλοηγούνται με έντυπους χάρτες και
επικοινωνούν μόνο με ασυρμάτους, εάν υπάρχουν. Επιλέγουν εναλλακτική πύλη και
διαδρομή και κατευθύνονται εκτός των τειχών. Δύο από τις ομάδες αναφέρουν από έναν
ελαφρά τραυματία από πτώση αντικειμένων και πρέπει να μεταβούν σε χώρο παροχής
πρώτων βοηθειών.
Στο σημείο αυτό, οι εθελοντικές ομάδες διάσωσης μπορούν, αν κρίνεται σκόπιμο, να
ξεκινήσουν από τις πύλες για να βρουν και να καθοδηγήσουν τις ομάδες με τους τραυματίες.
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Επίσης, εθελοντικές ομάδες μπορούν να κλείνουν τις οδούς διαφυγής στις υπόλοιπες
ομάδες, αναγκάζοντάς τες να επιλέξουν άλλη διαδρομή προκειμένου να βγουν εκτός των
τειχών.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιεί τις ομάδες ότι διακόπτει τις επικοινωνίες για να
μετεγκατασταθεί σε ασφαλές σημείο εκτός των τειχών. Η ομάδα του Κέντρου αντιμετωπίζει
και ξεπερνάει εμπόδια μέχρι την έξοδό τους από την πύλη Κοσκινού.
Οι ομάδες 3 (Πύλη Θαλασσινή) και 6 (Πύλη Ακάντιας) συναντούν μπλοκαρισμένες τις πύλες
λόγω πυρκαγιάς ή καταρρεύσεων και επαναπροσδιορίζουν και αυτές την έξοδό τους.
Στις μπλοκαρισμένες πύλες βρίσκονται εθελοντές με καπνογόνα ή άλλη σήμανση και δεν
επιτρέπουν τη διέλευση στις ομάδες.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων μετεγκαθίσταται στο Μόντε Σμιθ.
Πέμπτη Φάση – Αποκλιμάκωση 12:30
Το αρχηγείο αποκαθιστά επικοινωνίες από τη νέα ασφαλή θέση του και ενημερώνεται για τη
θέση και κατάσταση κάθε ομάδας. Η άσκηση ολοκληρώνεται όταν όλες οι ομάδες έχουν
ενημερώσει ότι βρίσκονται εκτός πόλης στα προκαθορισμένα σημεία.
Συγκέντρωση στο Κέντρο Επιχειρήσεων 13:30
Μετά το πέρας συγκεντρώνονται όλοι στο Κατάλυμα της Ισπανίας (στην αρχική θέση του
Κέντρου Επιχειρήσεων), όπου ακολουθεί συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας.

15.3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο στο ίδιο το σενάριο όσο και στην εκτέλεσή του.
Αναφέρονται επιγραμματικά οι κυριότερες:
•

•

Η αρχική επιλογή του Ισπανικού καταλύματος έγινε για λόγους εγγύτητας στο χώρο
της άσκησης, διαθεσιμότητας του χώρου και ύπαρξης ασύρματου δικτύου. Στην
πορεία διαπιστώθηκε αρχικά ότι δεν υπάρχει wifi στο χώρο, και κατά την άφιξη της
ομάδας στη Ρόδο ότι ο χώρος δεν είναι καθόλου διαθέσιμος τη συγκεκριμένη μέρα,
λόγω γραφειοκρατικού προβλήματος στην αδειοδότηση από το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η ενημέρωση των συμμετεχόντων αποφασίστηκε να γίνει,
όπως και οι άλλες δραστηριότητες και ομιλίες της ομάδας του ΠΜΣ του Τμήματος
Γεωλογίας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, με την ευγενική
παραχώρηση της δημοτικής αρχής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων για την άσκηση
αποφασίστηκε να εγκατασταθεί στην Οπλοθήκη De Milly, απόφαση που λήφθηκε κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης της Α Φάσης του σεναρίου από την ομάδα που στελέχωσε το
Κέντρο Επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι η νέα θέση στερείτο, επίσης, υπηρεσιών
διαδικτύου, παροχή που αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο της προς
εκτέλεσης άσκησης. Το πρόβλημα αυτό διευθετήθηκε λόγω της πρόβλεψης της
οργανωτικής ομάδας να φέρει φορητό εξοπλισμό παροχής ασύρματων υπηρεσιών
διαδικτύου μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Ο χώρος της ομάδας Drone δεν μπορούσε πλέον να βρίσκεται κοντά στο Κέντρο
Επιχειρήσεων, για λόγους εμβέλειας του τηλεχειρισμού (υπήρχε επισφάλεια για
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•

•

•

•

αποστάσεις μεγαλύτερες των 500 m). Η ομάδα εισήλθε στην παλιά πόλη από την
είσοδο του Αγ. Αθανασίου μαζί με τις ομάδες 1 και 2, και εγκαταστάθηκε μέσα σε λίγα
λεπτά από την είσοδο στην πόλη, στο χώρο της παιδικής χαράς έξω από το Τέμενος
Ρετζέπ Πασά, ώστε η εμβέλεια ασφαλούς πτήσης να καλύπτει όλο το νότιο τομέα της
παλιά πόλης, όπου θα δραστηριοποιούνταν οι ομάδες πεδίου. Η μετάδοση εικόνας και
ήχου έγινε μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS) σε κανάλι youtube, και σε υψηλή
ανάλυση (HD 720). Επίσης, μεταφορτώθηκαν εικόνες από το drone μέσω της
εφαρμογής Collector. Και οι δύο πηγές ήταν ταυτόχρονα διαθέσιμες στο Κέντρο
Επιχειρήσεων.
Την ομάδα εργασίας πλαισίωσαν πάνω από δέκα εθελοντές με ραδιοασυρμάτους, οι
οποίοι βοήθησαν και στη διασπορά των ομάδων στις πύλες εισόδου. Η επικοινωνία
γινόταν σε δυο συχνότητες, μια μεταξύ Κέντρου Επιχειρήσεων και Αρχηγού και μια
κοινή συχνότητα για όλους. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημεία της παλιάς πόλης,
όπως και μέσα στην Οπλοθήκη De Milly, που δεν υπάρχει καθαρό σήμα VHF.
Ο αριθμός των εθελοντών δεν επαρκούσε για να καλυφθούν ορισμένα στοιχεία του
σεναρίου, όπως ο αποκλεισμός κάποιων πυλών κατά την έξοδο ή το σενάριο
τραυματιών από τις ομάδες.
Το πρόγραμμα από άποψη χρόνου αρχικά τηρήθηκε πάρα πολύ καλά, όμως στη
συνέχεια, λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης κάποιων κινήσεων, που αναφέρθηκαν
παραπάνω, εκτελέστηκε πιο γρήγορα από το προβλεπόμενο, με αποτέλεσμα να
υπάρχει πολύς νεκρός χρόνος για κάποιες ομάδες.
Η περισυλλογή των ομάδων μετά το πέρας της άσκησης δεν είχε προγραμματιστεί
μέχρι την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση και επιμήκυνση
της αναμονής των ομάδων πεδίου στις πύλες που κατέληξαν.

15.4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ (HOT WASH)
Κατά την αποτίμηση της άσκησης, όλες οι ομάδες, αλλά και οι προσκεκλημένοι αξιολογητές
περιέγραψαν την εμπειρία τους από την άσκηση, καθώς και τις κύριες παρατηρήσεις στο δια
ταύτα των χώρων καταφυγής και των στοιχείων τρωτότητας τόσο για τις διαδρομές, όσο για
τους ίδιους τους χώρους.
Κοινή εκτίμηση όλων των ομάδων ήταν η ανάγκη για σήμανση τόσο στους ίδιους τους
χώρους καταφυγής, όσο και στις διάφορες οδούς διαφυγής προς τους χώρους καταφυγής
και τις εξόδους από τη Μεσαιωνική Πόλη. Ωστόσο, επισημάνθηκαν οι δυσκολίες εφαρμογής
αυτής της σήμανσης, καθώς η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και διατηρητέος οικισμός και είναι πολύ ακανθώδης
η διαδικασία αδειοδότησης τέτοιων ενεργειών από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ως πιθανή
μελλοντική λύση αναφέρθηκε η επιδαπέδια σήμανση.
Ως προς τη χρήση των τεχνολογιών, εκτιμήθηκε ότι, με την εξαίρεση κάποιων «τυφλών»
σημείων μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη, όλες οι εφαρμογές λειτούργησαν χωρίς κανένα
πρόβλημα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων είχε άμεσα εικόνα της θέσης και φωτογραφικό υλικό από κάθε
ομάδα μέσω των εφαρμογών, που χρησιμοποιήθηκαν, και όλες οι ζωντανές συνδέσεις με το
drone ήταν επιτυχείς και χωρίς διακοπές.
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Η θέση παρά ταύτα της ομάδας του drone ήταν τέτοια, που, ενώ οι δυνατότητες εμβέλειας
πτήσης είναι πολύ μεγαλύτερες, στα 500m απόσταση υπήρχε απώλεια σήματος και το UAS
έμπαινε αυτόματα σε διαδικασία επιστροφής στο σημείο απογείωσης μέσω GPS. Πιθανόν αν
η ομάδα είχε εγκατασταθεί σε υψηλότερο τοπογραφικά σημείο, να είχε μεγαλύτερη
δυνατότητα εμβέλειας, εφόσον θα υπήρχε οπτική επαφή σε μεγαλύτερη ακτίνα.
Ως προς αυτή καθαυτή την άσκηση, παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν μεγάλα χρονικά κενά,
γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στην ατελή εκτέλεση του σεναρίου στις λεπτομέρειές
του, αλλά και στην απουσία πρότερης εμπειρίας της ομάδας σχεδιασμού στο συγκεκριμένο
γεωγραφικό πεδίο (ο σχεδιασμός της άσκησης βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε
χαρτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία και δορυφορικές εικόνες). Θα μπορούσαν, κατά γενική
εκτίμηση, να εμπλουτιστούν οι δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της άσκησης ή να υπάρχει
ένα λιγότερο χαλαρό χρονικά σενάριο.
Τέλος, επισημάνθηκε ότι, παρόλο που ανάμεσα στους συμμετέχοντες υπήρχαν σε όλες τις
ομάδες άτομα που συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη ζωή τους, ταχύτατα αναπτύχθηκε
πολύ καλό κλίμα, με αποτέλεσμα την πολύ καλή συνεργασία τους τόσο στο πεδίο όσο και
στη συνέχεια, ως ομάδες αλλά και ως σύνολο.

15.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ
ΔΙΑΦΥΓΗΣ
Οι ομάδες εργασίας της Άσκησης κατέγραψαν μια συνοπτική έκθεση των παρατηρήσεων
τους, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της άσκησης εκκένωσης στη Μεσαιωνική Πόλη. Τα
κυριότερα προβλήματα, που εντοπίστηκαν από τις ομάδες κατά την κίνησή τους προς τους
χώρους καταφυγής, είχαν ως εξής (Λέκκας και συνεργάτες, 2016):
•
•
•
•

στενές διαδρομές με μικρού πλάτους οδοποιία
παρουσία μικρών, χαμηλών και παλαιών κτηρίων εκατέρωθεν των διαδρομών
ασταθή τοιχοποιία σε όλο το μήκος της διαδρομής
ύπαρξη πολλών σημείων δομικής ή μη δομικής τρωτότητας, τα οποία χρίζουν άμεσης
προσοχής, διότι σε περίπτωση σεισμού έχουν υψηλό δυναμικό πρόκλησης είτε
ανθρωπίνων απωλειών είτε εμποδίων στην πρόσβαση στους χώρους καταφυγής. Τα
σημεία αυτά χαρακτηρίζονταν από (Εικ. 15.5):
o
τοιχία με εκτεταμένη διάβρωση και εμφανή παραμόρφωση με ρωγμές και κλίση
o
πρόχειρη υποστήριξη παλαιών κτηρίων σε κακή κατάσταση με ξύλινες
διαβρωμένες δοκούς
o
ακάλυπτα και γυμνά καλώδια ηλεκτρισμού και επικοινωνιών
o
ασταθή κεραμοποιία σε κτήρια
o
διαβρωμένα υποστυλώματα μπαλκονιών
o
παρουσία πυκνής ξηρής βλάστησης κατά μήκος της διαδρομής και πλησίον
κτηρίων
o
περιορισμένος
χώρος
κίνησης
λόγω
ανεξέλεγκτης
τοποθέτησης
τραπεζοκαθισμάτων έξω από καταστήματα εστίασης
o
μεγάλος αριθμός σταθμευμένων οχημάτων, που περιόριζε την ελεύθερη κίνηση
των πεζών – συμμετεχόντων στην άσκηση
o
περιορισμένος αριθμός πυροσβεστικών κρουνών πλησίον των χώρων
καταφυγής
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o
o
o

εγκαταλελειμμένα υλικά υποδομών αυξημένης επικινδυνότητας
αστήρικτοι τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων
βοτσαλωτές οδοί με αυξημένοι ολισθηρότητα κατά θέσεις

Εικόνα 15.5: Χαρακτηριστικές εικόνες προβληματικών θέσεων και σχετικών προβλημάτων
κατά μήκος των διαδρομών προς τους ανοικτούς χώρους καταφυγής εντός της Μεσαιωνικής
Πόλης της Ρόδου, όπως προσδιορίστηκαν από τους συμμετέχοντες στην άσκηση εκκένωσης
και εκτίμησης τρωτότητας τον Σεπτέμβριο του 2016 (από Λέκκα και συνεργάτες, 2016).
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16. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Ρόδος αποτελεί ένα νησί με έντονες αντιθέσεις: δαντελένιες παραλίες και πευκόφυτα
βουνά, ορεινά χωριά και παραθαλάσσιοι οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι και μεσαιωνικά
μνημεία, κοσμοπολίτικα τουριστικά θέρετρα και παραδοσιακά καταλύματα σχηματίζοντας
έναν ασυναγώνιστο προορισμό, που μπορεί να ικανοποιήσει κάθε προσδοκία. Από αυτή την
τάση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.
Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου αποτελεί μια περιοχή με μεγάλες αντιθέσεις, που έχουν
προκύψει από την επίδραση διαφορετικών πολιτισμών, εθνών, ιστορικών και θρησκευτικών
παραδόσεων. Φέρει χαρακτηριστικά από όλες τις περιόδους εξέλιξής της (ιπποτική,
οθωμανική, ιταλική, μεταπολεμική, σύγχρονη) και έχει επηρεαστεί κατά καιρούς από
καταστροφικά γεγονότα, που περιλαμβάνουν είτε σεισμούς είτε βομβαρδισμούς κατά το Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα δυσμενή αποτελέσματα των γεγονότων αυτών έχουν αποτυπωθεί σε
πολλά από τα κτίσματα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Η κατάσταση διατήρησης του
κτηριακού αποθέματος δεν είναι ενιαία καλή, αλλά διακρίνεται σε καλή, μέτρια και κακή,
παρά τις όποιες δράσεις επεμβάσεων και αποκατάστασής τους. Το γεγονός αυτό καθιστά την
επιχειρησιακή οργάνωση της περιοχής για σεισμό μια πρόκληση.
Από τη μελέτη των χώρων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, που θα μπορούσαν να
λειτουργήσουν ως περιοχές κρίσιμων δράσεων κατά την έκτακτη ανάγκη από σεισμό,
διαπιστώθηκαν ότι οι πλατείες Κλεοβούλου, Ιπποκράτους, Εβραίων Μαρτύρων, Πισιδώρου
και Διονυσίου μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι καταφυγής πληθυσμού. Οι χώροι αυτοί
εντοπίζονται στο βορειοανατολικό τμήμα του Κολλακίου καθώς και στο ανατολικό τμήμα του
Μπούργκου. Διαθέτουν την έκταση, τις προσβάσεις και τις υποδομές, που είναι απαραίτητες
για την καταφυγή του πληθυσμού της Μεσαιωνικής Πόλης μετά την εκδήλωση σεισμού. Η
θέση τους είναι ευνοϊκή καθώς βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις από τις πύλες της οχύρωσης
της Μεσαιωνικής Πόλης.
Όσον αφορά τους κινδύνους κατά την πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους, διαπιστώθηκαν
σημαντικά στοιχεία κατά την εκπόνηση άσκησης εκκένωσης στην Μεσαιωνική Πόλη το 2016
με συνεργασία του ΕΚΠΑ και των Δημοτικών Αρχών. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:
•
•
•
•

στενές διαδρομές με μικρού πλάτους οδοποιία
παρουσία μικρών, χαμηλών και παλαιών κτηρίων εκατέρωθεν των διαδρομών
ασταθείς τοιχοποιίες κατά τις διαδρομές προς τους χώρους καταφυγής
ύπαρξη πολλών σημείων δομικής ή μη δομικής τρωτότητας, τα οποία χρίζουν άμεσης
προσοχής, καθώς σε περίπτωση σεισμού έχουν υψηλό δυναμικό πρόκλησης είτε
ανθρωπίνων απωλειών είτε εμποδίων στην πρόσβαση στους χώρους καταφυγής. Τα
σημεία αυτά χαρακτηρίζονταν από:
o
τοιχία με εκτεταμένη διάβρωση και εμφανή παραμόρφωση με ρωγμές και κλίση
o
πρόχειρη υποστήριξη παλαιών κτηρίων σε κακή κατάσταση διατήρησης με
ξύλινες διαβρωμένες δοκούς
o
ακάλυπτα και γυμνά καλώδια ηλεκτρισμού και επικοινωνιών
o
ασταθή κεραμοποιία σε κτήρια
o
διαβρωμένα υποστυλώματα μπαλκονιών
o
παρουσία πυκνής ξηρής βλάστησης κατά μήκος της διαδρομής και πλησίον
κτηρίων
o
περιορισμένο
χώρο
κίνησης
λόγω
ανεξέλεγκτης
τοποθέτησης
τραπεζοκαθισμάτων έξω από καταστήματα εστίασης
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o
o
o
o
o

μεγάλο αριθμό σταθμευμένων οχημάτων, που περιορίζει την ελεύθερη κίνηση
των πεζών
περιορισμένο αριθμό πυροσβεστικών κρουνών πλησίον των χώρων καταφυγής
εγκαταλελειμμένα υλικά υποδομών αυξημένης επικινδυνότητας
αστήρικτοι τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων
βοτσαλωτές οδοί με αυξημένοι ολισθηρότητα κατά θέσεις

Ένα σημαντικό στοιχείο για την ασφαλή μετάβαση του πληθυσμού στους χώρους καταφυγής
είναι η ανάγκη για σήμανση τόσο στους ίδιους τους χώρους καταφυγής, όσο και στις
διάφορες οδούς διαφυγής προς τους χώρους καταφυγής και τις πύλες / εξόδους από τη
Μεσαιωνική Πόλη. Πρέπει να εξεταστούν διάφορες προσεγγίσεις λαμβάνοντας υπ’ όψιν το
γεγονός ότι η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου αποτελεί όχι μόνο έναν διατηρητέο οικισμό, αλλά
και ένα Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ΄όψιν κατά την εκπόνηση ή την
επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας
διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών στη Ρόδο.
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