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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ∆ΚΤΗ ΦΡΟΥΡΑΣ 
 

 
 
 
Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε 

 
Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου µετατίθεστε στην ΠΕ της 95 Α∆ΤΕ. 
Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και της οικογενείας σας 
και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβληµα που θα 
αντιµετωπίσετε, καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που θα υπηρετείτε στη 
Φρουρά. 

 
Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε το 1ο ΕΓ, µε το οποίο µπορείτε να 
επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 22410-55251 (ΕΨΑ∆ 865-5251) εάν 
επιθυµείτε, για την παροχή στοιχείων προς εξεύρεση οικίας ή οιασδήποτε 
άλλης πληροφορίας που µπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας 
στη Φρουρά. 
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Ανώτερος ∆ιοικητής Φρουράς 



      

  
     

             
    

  

 

 
 
 

ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 95 Α∆ΤΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το έµβληµα της 95 Α∆ΤΕ απεικονίζει την κορυφαία στιγµή του Ολυµπιονίκη 
∆ιαγόρα, τον επονοµαζόµενο «Θρίαµβο του ∆ιαγόρα» που όταν µεταφερόµενος 
στους ώµους των δύο γιων του, επίσης Ολυµπιονικών µέσα στο στάδιο της 
αρχαίας Ολυµπίας, αποθεώνεται από τους θεατές, µε την κραυγή + «Κάτθανε 
∆ιαγόρα, ουκ ες Όλυµπον αναβήσει», δηλαδή, «Πέθανε ∆ιαγόρα, δε θα 
ανέβεις και στον Όλυµπο». Το ηθικό παράγγελµα «Φυλάξασθαι Χρέος» 
προέρχεται από τον 7ο Ολυµπιόνικο του Πινδάρου. 



 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 95 Α∆ΤΕ 
 

1. Η Μεραρχία συγκροτήθηκε το 1964 ως Στρατιωτική ∆κση µε έδρα 
τη Ν. Ρόδο και ΠΕ ολόκληρο το Νοµό ∆ωδεκανήσου. Από τον Απρίλιο 1965 
παίρνει τον συµβατικό τίτλο 95 Α∆ΤΕΧ, διότι βάσει της συµφωνίας των 
ΠΑΡΙΣΙΩΝ του 1947, η ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΣ έχει καθορισθεί ως 
αποστρατικοποιηµένη περιοχή µε την ύπαρξη µόνο Σωµάτων Ασφαλείας. 
Το καλοκαίρι του 1965, συγκροτήθηκαν και υπήχθησαν σε αυτή Μονάδες 
ενεργές, ηµιενεργές και επιστρατευόµενες, οι οποίες παρουσιάσθηκαν ως 
τµήµατα Ενίσχυσης Χωρ/κής µε συµβατικούς τίτλους, όπως ∆ΤΕΧ 
(∆ιοίκηση Ταγµάτων Ενισχύσεως Χωρ/κής), ΤΕΧ (Τάγµα Ενισχύσεως 
Χωρ/κής), Ε∆ΕΧ (Ειδικός Λόχος Ενισχύσεως Χωρ/κής), κ.λπ. Μερικές από 
αυτές συγκροτήθηκαν στον Ηπειρωτικό χώρο και κατόπιν µεταστάθµευσαν 
στο Νησί. 

 
2. Τον Ιούλιο του 1974, λόγω της Τουρκικής εισβολής στην 

Κύπρο, το Στρατηγείο µεταστάθµευσε στο χ. ΨΙΝΘΟΣ, ενεργοποιήθηκαν 
όλες οι Μονάδες µε έφεδρους και µετά την αποστράτευσή τους 
συµπληρώθηκαν µε ενεργό προσωπικό. Παράλληλα, η Ν. ΡΟ∆ΟΣ 
ενισχύθηκε µε τα 573 - 581 ΤΠ και η Ν. ΚΩΣ µε το 582 ΤΠ και Λόχο του 
619 ΤΠ. 

 
3. Το 1975, µετά τη συγκρότηση της 80 Σ∆Ι στη Ν. Κω, η ΠΕ της 95 

Α∆ΤΕ, περιορίσθηκε στις Επαρχίες Ρόδου και Καρπάθου, (δηλαδή τα νησιά 
ΡΟ∆ΟΣ, ΣΥΜΗ, ΤΗΛΟ, ΧΑΛΚΗ, ΜΕΓΙΣΤΗ, ΚΑΡΠΑΘΟ και ΚΑΣΟ). 

 
4. Από την 1η Ιανουαρίου 1986, όλες οι Μονάδες µετονοµάζονται 

σε Μονάδες Ενισχύσεως Αστυνοµίας αντί Χωροφυλακής (ΕΑ αντί ΕΧ). 
 

5. Το Μάϊο 1996, η 95 Α∆ΤΕΑ µετονοµάστηκε σε 95 Α∆ΤΕ. 
 

6. Η έδρα του Σχηµατισµού από 13 Φεβ 09, είναι στο Στρδο «Στγου 
Κατεχάκη» στην περιοχή Κοσκινού. + 



 
 

Γενικά στοιχεία για την Ν. Ρόδο 
 
 

1. Ιστορικά Στοιχεία 
 

α. Η Ρόδος διαθέτει πανάρχαια ιστορία. Η γεωγραφική της θέση 
είναι ένα σταυροδρόµι ανάµεσα στην ανατολή και τη δύση. Η Ρόδος, σύµφωνα µε 
τον αρχαίο µύθο, πήρε την ονοµασία της, από την κόρη της Αφροδίτης, τη Ρόδο, 
την οποία παντρεύτηκε ο Ήλιος. 
Όταν οι θεοί µοίρασαν τη γη µεταξύ τους, η Ρόδος δεν φαινόταν στην επιφάνεια 
της θάλασσας, ήταν βυθισµένη. Ο ήλιος έλειπε στο καθιερωµένο ταξίδι του και οι 
άλλοι θεοί ξέχασαν να του βγάλουν κλήρο. Ο ∆ίας άµα το άκουσε ήταν έτοιµος να 
κάνει νέα διανοµή, ο Ήλιος όµως δεν τον άφησε, γιατί έβλεπε να ξεφυτρώνει από 
τη θάλασσα µια νέα χώρα και ζήτησε να του δώσουν αυτή. Ο ∆ίας λοιπόν κάλεσε 
την Λάχεση να δώσει όρκο ότι η νέα χώρα θα είναι ο κλήρος του Ήλιου. Βγήκε 
τότε το όµορφο νησί από τον αφρό της θάλασσας και το έδωσαν στον θεό Ήλιο. 
Εκεί ο Ήλιος µε τη Νύµφη Ρόδο γέννησε εφτά γιούς τους Ηλιάδες: τον Όχιµο, τον 
Κέρκαφο, τον Μάκαρ, τον Ακτίονα, τον Τενάγη, τον Τριόπα, τον Κάνδαλο και µια 
κόρη την Ηλεκτρυώνη. Ο Κέρκαφος γέννησε τρεις γιούς, τον Κάµιρο, τον Ιάλυσο 
και τον Λίνδο, που µοίρασαν το νησί σε τρία µέρη και ο καθένας είχε τη δική του 
πόλη που της έδωσε το όνοµα του.Ο µύθος αυτός, βγαλµένος από τη φαντασία 
του λαού, προσπαθεί να δώσει ερµηνεία στα διάφορα γεγονότα. Η ανάδυση της 
Ρόδου από τη θάλασσα έχει σχέση µε τις ανιζήσεις και καθιζήσεις, για τις οποίες 
µιλά η Γεωλογία για τη διαµόρφωση της επιφάνειας της γης. Η αγάπη του Ήλιου 
για τη Ρόδο εξηγείται µε την ηλιοφάνεια που έχει σχεδόν όλες τις µέρες του 
χρόνου. Γι’ αυτό την ονόµασαν Νύµφη του Ήλιου και τη θεωρούν κόρη της 
Αφροδίτης που αναδύθηκε από τον αφρό της θάλασσας. 

 
β. Οι Τελχίνες - Οι Πρώτοι Κάτοικοι 

 
Πρώτοι κάτοικοι της Ρόδου θεωρούνται οι Τελχίνες, µια περίεργη φυλή 
ανθρώπων που τους παροµοιάζουν µε δαίµονες. Το όνοµα τους προέρχεται από 
το «θέλγω» δηλαδή γόητες, µάγοι. Παράγουν νέφη, βροχή, χαλάζι, αλλάζουν 
µορφή και είναι φοβεροί στις τέχνες. Αυτοί πρώτοι κατασκεύασαν αγάλµατα θεών, 
στην Λίνδο τον «Απόλλωνα Τελχίνιον», στην Ιαλυσό την Ήρα και τις Νύµφες και 
στην Κάµειρο την «Ήρα Τελχινία». Όταν ανδρώθηκε ο Ποσειδώνας αγάπησε την 
αδελφή τους Αλία, την παντρεύτηκε και γέννησε έξι γιούς και µια κόρη, τη Ρόδο 
από την οποία θεωρούσαν ότι πήρε το όνοµα το νησί. Ήταν καλοί ναυτικοί αλλά 
κυρίως επιδέξιοι τεχνίτες στην µεταλλουργία. Ο Στράβωνας αναφέρει ότι ήρθαν 
από την Κρήτη και την Κύπρο, πράγµα που θυµίζει τις πρώιµες αποικίσεις στη 
Ρόδο. Η παράδοση τους παράστησε άγριους, µελαµψούς επειδή κατεργάζονταν 
τα µέταλλα, ενώ άλλοι τους έλεγαν «βάσκανους» και «γόητες» και ότι είχαν θεία 
καταγωγή. Θεωρούνταν ότι είχαν την εύνοια του ∆ία, όπου έστελνε σαν χρυσή 
βροχή τα πλούτη στη Ρόδο και την προστασία της Αθηνάς που τους έκανε 
πρώτους στις τέχνες και στόλισαν τη Ρόδο µε άφθονα και ωραία έργα τέχνης 
 
 



 
 

γ. Ο Κολοσσός της Ρόδου, ένα από τα εφτά θαύµατα του Κόσµου 
 

Η πόλη της Ρόδου γεννήθηκε στο ΒΑ του νησιού το έτος 408 π.Χ. από την ένωση 
των τριών πόλεων του νησιού, την Ιαλυσό, την Κάµειρο και την Λίνδο. Στην 
αρχαία Ρόδο – την κάλλιστην των ελληνίδων πόλεων- όπως την αποκαλούν οι 
ιστορικοί, υπήρχαν Πρυτανεία, Αγορές, Στοές, Νεώρια, Στάδια, Ωδεία, 
Φιλοσοφικές και Ρητορικές σχολές, πέντε µεγάλα λιµάνια και τουλάχιστον 3.000 
αγάλµατα. 

 
. 
Το αριστούργηµα όµως όλων ήταν ο Κολοσσός. Φιλοτεχνήθηκε γύρω στα 293 
από τον Λίνδιο Χάρη, µαθητή του Λυσίππου. Ήταν ένα τεράστιο χάλκινο άγαλµα 
του πολιούχου θεού Ηλίου, ψηλό 70 πήχες (31µ. περίπου). Οι Ρόδιοι πούλησαν 
(300 τάλαντα) τις πολιορκητικές µηχανές του ∆ηµητρίου όταν έπαψε την 
πολιορκία και έφυγε ηττηµένος και έκαµαν το άγαλµα που η κατασκευή του 
κράτησε 12 χρόνια. Για το άγαλµα µιλούν αρχαίοι αλλά και µεσαιωνικοί 
συγγραφείς. Έµεινε στη θέση του µόνο 66 χρόνια και έπεσε στο σεισµό του 227. 
∆εν το ξαναέστησαν όµως, φοβούµενοι κάποιο χρησµό, µας λέει ο Στράβωνας. 
Εννιά αιώνες έµεινε πεσµένος ο κολοσσός ώσπου το 653 µ.Χ τον πήρε ο χαλίφης 
Αράβων Μωαβίας, και το πούλησε για χαλκό σ’ έναν Εβραίο από την Έδεσσα 
που χρειάστηκε 900 καµήλες για να τον µεταφέρει. 
Το πρόβληµα που απασχολεί τους σηµερινούς ερευνητές είναι πού ήταν 
στηµένος ο κολοσσός. Παρεξηγώντας µια φράση του επιγράµµατος, που ήταν 
χαραγµένο στη βάση του κολοσσού, έλεγαν ότι τον τοποθέτησαν «όχι µόνο πάνω 
από το πέλαγος αλλά και στην ξηρά», φαντάστηκαν ότι στεκόταν στην είσοδο του 
λιµανιού µε ανοιχτά τα σκέλη, πατώντας µε το ένα πόδι στο ένα άκρο του λιµανιού 
και µε το άλλο στο απέναντι, ενώ ψηλά µε σηκωµένο χέρι κρατούσε φως σαν 
φάρος για τα καράβια που περνούσαν να µπουν στο λιµάνι. Από τον 16ο αιώνα 
παρουσιάστηκε µια τέτοια γκραβούρα που έχει επικρατήσει ως σήµερα. 
Νεότεροι µελετητές όµως θεωρούν αδύνατο να βρισκόταν κοντά στη θάλασσα και 
καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το µόνο σηµείο που θα µπορούσε να στηθεί 
είναι ο περίβολος ενός ναού, και το πιο πιθανό στο Ιερό του Θεού Ήλιου όπου 



 

σήµερα βρίσκεται το παλάτι του µεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών. Εκεί κοντά 
άλλωστε βρέθηκε ένα ωραίο κεφάλι του Ηλίου, µαρµάρινο, µε σπασµένες ακτίνες 
που σήµερα βρίσκεται στο Μουσείο της Ρόδου. Επίσης µε τον τρόπο που τον 
περιγράφει ο Στράβωνας φαίνεται καθαρά ότι τον είδε στη στεριά: «βρίσκεται δε 
τώρα σπασµένος από τα γόνατα κι έπεσε από σεισµό». Αν ήταν στη θάλασσα θα 
χανόταν εντελώς ή θα φαινόταν µόνο ένα µέρος, πράγµα που θα ανέφερε ο 
συγγραφέας. Ο Κολοσσός της Ρόδου ήταν ένας ύµνος στη Τέχνη και στην 
Ελευθερία. 

 
δ. ∆ιαγόρας ο Ρόδιος 

 
Ο ∆ιαγόρας από τη Ρόδο είναι ένας από τους διασηµότερους αρχαίους Έλληνες 
Ολυµπιονίκες στο αγώνισµα της πυγµαχίας όπου υπήρξε ανίκητος, όχι µόνο 
στους Ολυµπιακούς αγώνες του 464, αλλά και σε οποιοδήποτε πανελλήνιο αγώνα 
έλαβε µέρος και για αυτό το λόγο ονοµάστηκε από τους σύγχρονους του ως 
περιδιονίκης. 

 

 
 

Ο ∆ιαγόρας γεννήθηκε στην Ρόδο και η οικογένεια του ήταν παλιά αριστοκρατική 
οικογένεια της Ιαλυσού µε καταγωγή από τον Μεσσήνιο ήρωα Αριστοµένη. Ο 
προπάππους του ήταν ο βασιλιάς της Ιαλυσού ∆αµάγητος. Την νίκη του στο 
αγώνισµα της Πυγµής στην Ολυµπιάδα του 464, ύµνησε ο ποιητής Πίνδαρος στον 
Ζ’ Ολυµπιόνικο ύµνο, ο οποίος είναι αφιερωµένος στο ∆ιαγόρα και πραγµατικά 
αποθεώνει αυτόν και τους προγόνους του. Η παράδοση λέει ότι ο ύµνος αυτός 
είχε χαραχτεί µε χρυσά γράµµατα στον ναό της Αθηνάς στη Λίνδο. Εκτός από τον 
∆ιαγόρα Ολυµπιονίκες υπήρξαν οι 3 γιοί του και 2 εγγονοί του. 
Αφού είχε σταµατήσει πια να αγωνίζεται, σε µεγάλη ηλικία το 448 ήταν παρών 
στην Ολυµπία όταν οι γιοί του ∆αµάληγος (στο αγώνισµα Παγκράτιον) και 
Ακουσίλαος (στο αγώνισµα της Πυγµαχίας), στέφτηκαν και αυτοί Ολυµπιονίκες. Η 



 

παράδοση λέει ότι οι τα παληκάρια του για να τον τιµήσουν του έδωσαν τα 
στεφάνια τους και ανεβάζοντας τον στους ώµους τους έκαναν στο στάδιο της 
Ολυµπίας αυτό που θα λέγαµε σήµερα τον γύρο του θριάµβου µέσα στις 
επευφηµίες του πλήθους. Τότε ένας Σπαρτιάτης από τους θεατές του φώναξε 
«Κάτθανε ∆ιαγόρα, ουκ εις Όλυµπον αναβήση», δηλαδή πέθανε τώρα ∆ιαγόρα, 
δεν πρόκειται ανέβεις στον Όλυµπο. Εννοώντας ότι µε αυτό που έζησε δεν 
υπάρχει σηµαντικότερη στιγµή για αυτόν, γιατί θεός δεν µπορούσε να γίνει. Και 
όντως σε αυτή την κορυφαία στιγµή δόξας και ευδαιµονίας στους ώµους των γιών 
του, ο ∆ιαγόρας ξεψύχησε. 
Ολυµπιονίκης υπήρξε και ο τρίτος γιος του ∆ιαγόρα, ο ∆ωριέας, που είναι και ο 
ιδρυτής της πόλης της Ρόδου, ενώ ολυµπιονίκες υπήρξαν και τα εγγόνια του 
Ευκλής και Πεισίδωρος από τις κόρες του Καλλιπάτειρα και Φερενίκη. 
Χαρακτηριστική για την οικογένεια του ∆ιαγόρα του Ρόδιου είναι η ιστορία για την 
κόρη του Καλλιπάτειρα µεταµφιέστηκε σε άντρα για να µπορέσει να 
παρακολουθήσει τον γιό της να αγωνίζεται στην Ολυµπία, αλλά αυτά θα σας τα 
πω στο άρθρο µου για τη Καλλιπάτειρα. 

 
2. Πληροφορίες Περί Εδάφους + 

 
α. Περιοχή Ευθύνης 

 
(1) Περιλαµβάνει το νότιο τµήµα της Περιφέρειας ΝΑ 

Αιγαίου. Η ΠΕ/95 Α∆ΤΕ καταλαµβάνει έκταση περίπου 2.000 τετ. χλµ. και αποτελείται 
εκτός από τη Ν. Ρόδο και από 41 Ε/Ν - Μ/Ν και Β/Ν. Το µήκος των ακτών των 
παραπάνω νήσων υπερβαίνει τα 700 χλµ. Ο πληθυσµός που κατοικεί µόνιµα στην 
περιοχή είναι περίπου 165.000 κάτοικοι, ενώ την τουριστική περίοδο, ο αριθµός 
πενταπλασιάζεται. 

 
(2). Ν.Ρόδος 

 
Είναι το µεγαλύτερο νησί της ∆ωδεκανήσου. Έχει 

µήκος ακτών 253 χλµ έκταση 1.404 τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό 
περίπου 152.538 κατοίκους. 

 
(3) Ν. Σύµη 

 
Απέχει από την πόλη της Ρόδου 26 ναυτικά µίλια, και 

έχει έκταση 65 τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό + 3.070 κατοίκους. 
 

(4) Ν. Τήλος 
 

Απέχει από την πόλη της Ρόδου 42 ναυτικά µίλια και. 
έχει έκταση 63 τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό 829 κατοίκους. 

 
(5) Ν. Χάλκη 

 
Απέχει από την πόλη της Ρόδου 32 ναυτικά µίλια και 

έχει έκταση 28 τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό 702 κατοίκους. 



 

(6) Ν. Μεγίστη 
 

Απέχει από την πόλη της Ρόδου 70 ναυτικά µίλια και 
έχει έκταση 9 τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό 496 κάτοικους 

 
(7) Ν. Κάρπαθος 

 
Απέχει από την πόλη της Ρόδου 89 ναυτικά µίλια και 

έχει έκταση 301 τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό 6.748 κατοίκους. Είναι η 
δεύτερη σε έκταση µετά τη Ρόδο νήσος της ΠΕ/95 Α∆ΤΕ. 

 
(8) Ν. Κάσος 

 
Απέχει από την πόλη της Ρόδου 105 ναυτικά µίλια και. 

έχει έκταση 67 τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό 1070 κατοίκους. 



 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ- ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 
 
 
Τα πανηγύρια της Ρόδου, είναι ως επί το πλείστον επικεντρωµένα στο 
θρησκευτικό στοιχείο και δεµένα µε τις θρησκευτικές γιορτές.Από τα αρχαία 
χρόνια αρέσει στους Έλληνες να ποικίλλουν τη ζωή τους µε γιορτές και 
πανηγύρια.«Βίος ανεόρταστος, µακρά οδός απανδόκευτος». ∆ηλαδή ζωή χωρίς 
γιορτή είναι µακρύς δρόµος χωρίς πανδοχεία και σταθµούς όπως είπε και ο 
∆ηµόκριτος αλλά και ο Μέγας Βασίλειος. 
Για τους Έλληνες µια ζωή που δεν έχει γιορτές, µοιάζει µε έναν µακρύ δρόµο που 
δεν έχει στάση για να ξεκουραστείς. Πολλά από τα σηµερινά πανηγύρια έχουν 
πανάρχαια καταγωγή που στην πορεία άλλαξαν, όπως και συνεχίζουν να 
αλλάζουν, ανάλογα µε τις συνθήκες στο πέρασµα του χρόνου. 
Τα πανηγύρια της υπαίθρου χωρίζονται σε τρία σκέλη. Πρώτο το θρησκευτικό, µε 
λειτουργία στην εκκλησία και λιτάνευση της εικόνας. ∆εύτερο το ψυχαγωγικό µε 
όργανα, µουσική και χορό και τρίτο το εµπορικό σκέλος, καθώς στα µεγαλύτερα 
πανηγύρια στήνονται υπαίθρια παζάρια. 
Όπως παλαιότερα έτσι και τώρα, στα πανηγύρια οι κάτοικοι των χωριών έχουν 
την ευκαιρία να αναδιοργανώσουν τις κοινωνικές τους σχέσεις, είτε σε 
οικογενειακό είτε σε ευρύτερο επίπεδο και να συνάψουν συµφωνίες οικονοµικής 
φύσης. Ακόµη δε είναι και µία ευκαιρία για τα δύο φύλα να επικοινωνήσουν µεταξύ 
τους. Παλαιότερα τα πανηγύρια ήταν η καλύτερη ευκαιρία για να γίνουν τα 
συνοικέσια ή να αναπτυχθούν οι συναισθηµατικοί δεσµοί ανάµεσα στα ζευγάρια 
που τις περισσότερες φορές οδηγούσαν σε γάµους. 
Τα κυριότερα πανηγύρια στο νησί της Ρόδου είναι: 

o Στις 22 και 23 Απριλίου ή τη ∆ευτέρα του Πάσχα, του Αγίου Γεωργίου στην 
Παστίδα. Ο Άγιος Γεώργιος γιορτάζεται µε πανηγύρι και από τους 
µουσουλµάνους της Ρόδου στις 6 Μαΐου στο πάρκο Ροδίνι της πόλης 
Ρόδου. 

o Στις αρχές Ιουνίου Γιορτή Φράουλας στο Παραδείσι 
o Στις 16 και 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας στο Παραδείσι και στις 16 Ιουλίου 

στην Απολακκιά. 
o Το πρώτο Σάββατο µετά τις 17 Ιουλίου Γιορτή Καρπουζιού στη Νότια Ρόδο. 
o Στις 19 και 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία στην Ιαλυσό. 
o Στις 21 Ιουλίου του Αγίου Φιλήµονα στην Αρνίθα. 
o Στις 25, 26 και 27 Ιουλίου γίνεται τριήµερο πανηγύρι στην Κατταβιά ηµέρα 

γιορτής της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήµονα. 
o Στις 25 και 26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής στην Ιαλυσό. 
o Στις 28, 29 και 30 Ιουλίου του Αγίου Σίλα (Σουλά) στη Σορωνή. 
o Στις 5 και 6 Αυγούστου της Αναλήψεως του Σωτήρος στο Κιοτάρι. 
o Στις 13, 14 και 15 Αυγούστου ηµέρα Κοιµήσεως της Θεοτόκου, στην 

Ιαλυσό και στην Κρεµαστή. 
o Στις 15 Αυγούστου στο Ασκληπιείο και στην Παναγία Καθολική στην 

Κατταβιά. 
o Στις 7 και 8 Σεπτεµβρίου το Γενέθλιο της Θεοτόκου, στην Παναγία 

Τσαµπίκα του Αρχαγγέλου και στις 8 Αυγούστου στην Παναγία Σκιαδενή 
στη Νότια Ρόδο. 



 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΓΟΡΑ 
 

Η σηµερινή Ρόδος φηµίζεται για την αγορά της και τη µεγάλη ποικιλία των 
προϊόντων που διαθέτει. Υπάρχει πληθώρα µαγαζιών, συγκεντρωµένων κυρίως 
στο κέντρο, που δίνουν την ευκαιρία να πραγµατοποιήσετε τις αγορές σας σε 
πολύ λογικές τιµές. Θα βρείτε ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Στην αγορά της 
θα βρείτε µπουτίκ ρούχων και διάσηµες φίρµες, υποδηµατοποιεία µε τις 
γνωστότερες φίρµες παπουτσιών, αλλά και πολλά άλλα µαγαζιά. Εκτός από τα 
παραπάνω, η αγορά της Παλιάς Πόλης είναι ένας ευχάριστος και ενδιαφέρον 
περίπατος µε πολλές εκπλήξεις. 

 
 
 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΣΤΡΑ 
 

1. Το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου (Βυζαντινό Μουσείο) 
 
 
 

Ανηφορίζοντας την οδό Ιπποτών στο 
τέρµα δεξιά, βρίσκεται το παλάτι του 
Μεγάλου Μαγίστρου που λειτουργεί και ως 
Βυζαντινό Μουσείο. Απέναντι από το 
παλάτι και ανάµεσα σε λείψανα διαφόρων 
ιστορικών περιόδων, µπορεί κανείς να 
ξεχωρίσει και τα ερείπια της καθολικής 
εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. 
Το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου 
χτίστηκε στη θέση της κάτω Ακρόπολης 

της αρχαίας Ρόδου, εκεί που αρχικά βρισκόταν ο ναός του Θεού Ήλιου. Στην 
ίδια θέση τον 7ο αιώνα υπήρχε ένα βυζαντινό παλάτι και στη συνέχεια τον 
14ο αιώνα, οι ιππότες του Αγίου Ιωάννου κατασκεύασαν το παλάτι ως κατοικία 
του Μεγάλου Μαγίστρου και ως διοικητικό κέντρο της πόλης. Καταστράφηκε το 
1856 από µεγάλη έκρηξη πυρίτιδας που ήταν κρυµµένη στα υπόγεια της 
εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. 
Το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, 
ανακατασκευάστηκε σύµφωνα µε τα αρχικά του σχέδια 
από τους Ιταλούς το 1940. Το 1988 φιλοξένησε τη 
Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ο.Κ. Κατά καιρούς φιλοξενεί 
εκθέσεις και σηµαντικά πολιτιστικά γεγονότα. 

 
∆ιεύθυνση: Οδός Ιπποτών, Μεσαιωνική Πόλη, 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22413 65270 



 

2. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου 
 

Το Νοσοκοµείο των Ιπποτών άρχισε να 
χτίζεται το 1440 και ολοκληρώθηκε επί 
Μεγάλου Μαγίστρου d’ Aubusson (1476– 
1503). 
Στο µνηµειώδες αυτό και βιοκλιµατικά 
σχεδιασµένο κτίριο, σήµερα στεγάζεται το 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου στο οποίο 
εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήµατα που 
προέρχονται από διάφορες περιοχές της 
Ρόδου και από τα γύρω νησιά. 

 
∆ιεύθυνση: Οδός Ιπποτών, Μεσαιωνική Πόλη 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22413 65256 

 
3. Το µουσείο της Κοσµητικής Συλλογής ∆ωδεκανήσου 

 
Η Κοσµητική Συλλογή περιλαµβάνει αντικείµενα που προέρχονται από την 
Εθνογραφική Συλλογή των Ιταλών, από το Λαογραφικό Αρχείο της ∆ωδεκανήσου 
και από δωρεές, ανασκαφές και κατασχέσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
∆ωδεκανήσου. Αποτελεί έκφραση της καλαισθησίας των κατοίκων των νησιών 
κατά τους νεότερους χρόνους. Η Συλλογή περιλαµβάνει ενδυµασίες, κεντήµατα, 
ξυλόγλυπτα και αντικείµενα µεταλλοτεχνίας και κεραµικής. Ανάµεσά τους 
βρίσκονται δείγµατα της κεραµικής της Νίκαιας (16ος έως 19ος αιώνας), πιάτα 
από αρµένικα σπίτια της Κιουτάχειας, στάµνες µε πλαστικό ανθρωπόµορφο ή 
τερατόµορφο διάκοσµο, δείγµατα ντόπιας κεραµικής από χωριά της Ρόδου και 
κεραµικά ευρωπαϊκής προέλευσης του 19ου και 20ου αιώνα καθώς και 
ξυλόγλυπτα αντικείµενα. Σηµαντική θέση ανάµεσα στα εκθέµατα κατέχουν οι 
παραδοσιακές γυναικείες ενδυµασίες της Σύµης, της Αστυπάλαιας, του Έµπωνα 
Ρόδου, της Καρπάθου, της Νισύρου, της Τήλου και της Χάλκης. 

 
∆ιεύθυνση: Πλατεία Αργυροκάστρου- Μεσαιωνική Πόλη 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22413 65246 

 
4. Το µουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ∆ήµου Ρόδου 

 
Περιλαµβάνει συλλογές ζωγραφικής και 
χαρακτικής που εκπροσωπούν πλήρως την 
ελληνική τέχνη του 20ου αιώνα και τους 
διακεκριµένους καλλιτέχνες της, πολλά 
γλυπτά, σχέδια και ντοκουµέντα. Οι συλλογές 
περιγράφουν την ιστορία της Ελλάδας τα 
τελευταία εκατό χρόνια. Περιλαµβάνει 



 

οργάνωση εκθέσεων νεοελληνικής τέχνης του 20ου αιώνα µε πανελλήνιο ή 
διεθνές βεληνεκές, εικαστικές επεµβάσεις πρωτοποριακού χαρακτήρα, εκθέσεις 
επιφανών Ελλήνων και ξένων δηµιουργών, ιστορικά ντοκουµέντα και άλλα και 
εκθέσεις εικαστικών καλλιτεχνών δωδεκανησιακής καταγωγής 

Χωροθετείται σε τέσσερα κτίρια: 

Νεστορίδειο Μέλαθρον 
 
∆ιεύθυνση: Πλατεία Γ. Χαρίτου- «Εκατό 
Χουρµαδιές» 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 43780-82 

 
 
 

Νέα Πτέρυγα Νεστοριδείου Μελάθρου 
 

∆ιεύθυνση: Ιωάννη και Πάολας Νεστορίδη (πρώην οδός Κω)- πίσω πλευρά από 
«Εκατό Χουρµαδιές» 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 25780 

 
∆ηµοτική Πινακοθήκη Ρόδου 

 
∆ιεύθυνση: Πλατεία Σύµης 2- Είσοδος Μεσαιωνικής Πόλης, 85100 Ρόδος 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 23766 και 22410 36646 

 
ΚέντροΣύγχρονηςΤέχνης- ΠαλιόΣυσσίτιο 

 
∆ιεύθυνση: Σωκράτους 179- Μεσαιωνική Πόλη 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 36646 
Σηµείωση: Με ένα εισιτήριο αξίας 3 ευρώ µπορεί κανείς να επισκεφθεί και τα 
τέσσερα κτίρια του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του ∆ήµου Ρόδου. 

 
5. Το Ενυδρείο της Ρόδου ή Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου 

 
Βρίσκεται στο βόρειο άκρο του νησιού. 
Κατασκευάστηκε από τους Ιταλούς το έτος 
1934. Το 1937 άρχισε να λειτουργεί ως 
ερευνητική µονάδα µε την ονοµασία Βασιλικό 
Iνστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Ρόδου 



 

(«Reale Instituto di Ricerche Biologiche di Rodi»). Από το 1947, µετά την 
ενσωµάτωση της ∆ωδεκανήσου στην Ελλάδα, λειτούργησε υπό την εποπτεία της 
Ακαδηµίας Αθηνών ως Υδροβιολογικό Ινστιτούτο. Από το 1963 λειτουργεί ως 
ενυδρείο και µουσείο µε την ονοµασία Υδροβιολογικός Σταθµός Ρόδου και ως 
ερευνητική µονάδα στη Μεσόγειο. 

 
∆ιεύθυνση:Οδός Κω 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 27308 

 
6. Ίππαρχος ο Ρόδιος (πρώτος παραδοσιακός ανεµόµυλος στο λιµένα 
Μανδράκι της Ρόδου) 

 
Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού 
Ναυτικού είναι ο επίσηµος κρατικός φορέας, 
αρµόδιος για την κατασκευή και διάθεση 
πιστοποιηµένων ναυτικών χαρτών, 
ναυτιλιακών εκδόσεων και βοηθηµάτων που 
αφορούν τις Ελληνικές και παρακείµενες 
θάλασσες. 
Το Πολεµικό Ναυτικό ανταποκρινόµενο στις 
ανάγκες της νησιωτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα 
των ακριτικών περιοχών της ∆ωδεκανήσου 

λειτουργεί από ∆ευτέρα 14 Μαΐου το νέο 
κατάστηµα διάθεσης των προϊόντων της 
Υδρογραφικής Υπηρεσίας στον 
ανακαινισµένο πρώτο παραδοσιακό 
ανεµόµυλο στο λιµένα Μανδράκι της Ρόδου . 
Το εν λόγω κατάστηµα είναι ηλεκτρονικά 
διασυνδεµένο µε την Υδρογραφική Υπηρεσία 
για συνεχή ενηµέρωση όλων των εκδόσεων 
και παροχή πληροφοριών σε κάθε 
ενδιαφερόµενο για τα είδη της. 
Στον ανεµόµυλο λειτουργεί παράλληλα 
εκθεσιακός χώρος στον οποίο εκτίθεται µουσικό, υδρογραφικό, ωκεανογραφικό 
υλικό και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από υδρογραφικές αποστολές ηλικίας έως 
και 100 χρόνων. Επίσης από το κατάστηµα διατίθεται και µια σειρά ιστορικών – 
µουσικών χαρτών σε περιορισµένα αντίτυπα (∆ωδεκάνησος -Ιούλιος 1946 / Β.Α 
Ελληνικαί Ακταί – Ιανουάριος 1939). 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 22410-32279 
Είσοδος για τον µουσειακό χώρο: Ελεύθερη 

 
7. Eβραϊκό Μουσείο Ρόδου 

 
To Εβραϊκό Μουσείο της Ρόδου ξεκίνησε το 
1997. Εµπνευστής της ιδέας δηµιουργίας του 
Μουσείο και ιδρυτής είναι ο Αρών Χασών 



 

δικηγόρος από το Λος Άντζελες και Ροδίτης τρίτης γενιάς. 
Παρατήρησε την έλλειψη ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνία αλλά και των 
επισκεπτών του νησιού , για τη µοναδική ιστορία της Κοινότητας αλλά και για τη 
µοναδική αποµένουσα Συναγωγή «Kahal Shalom». Έτσι σαν πρώτο βήµα τον 
Οκτώβριο 1997, µε δική του πρωτοβουλία και χρηµατοδότηση, άνοιξε τις πόρτες 
της µια έκθεση µε φωτογραφικό υλικό στο χώρο δίπλα στη Συναγωγή όπου ήταν 
παλιά ο γυναικωνίτης. Συγχρόνως ίδρυσε το ίδρυµα «Rhodes Historical 
Foundation», ένα µη κερδοσκοπικό οργανισµό που χρησιµοποιήθηκε σαν όχηµα 
για την προώθηση αυτού του στόχου και άρχισε να συγκεντρώνει φωτογραφικό, 
ιστορικό υλικό αλλά και αντικείµενα από τη Ρόδο από Ροδίτες του εξωτερικού 
αλλά και από διάφορες άλλες πηγές από όλο 
τον κόσµο καθώς δωρεές για τη συνέχιση του 
σκοπού. Επίσης δηµιούργησε µια ιστοσελίδα 
για να είναι µια πηγή πληροφοριών για τους 
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την 
ιστορία των Εβραίων της Ρόδου καθώς και 
για εκείνους που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν 
στη Ρόδο. Σιγά σιγά µε την δραστηριοποίηση 
και την οικονοµική συµβολή της Κοινότητας 
και µεµονωµένων δωρητών το Μουσείο 
επεκτάθηκε , τριπλασίασε την έκτασή του και 
µετά τις επισκευές το 2006 ξανάνοιξε ανανεωµένο µε παρουσίαση πολλών 
ενδιαφερόντων εκθεµάτων. 
∆ιεύθυνση: Συµµίου & ∆ωσιάδου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδο, δίπλα στη 
Συναγωγή «Kahal Shalom» στο ίδιο κτιριακό συγκρότηµα. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 22364 

 
 
 

8. Το µουσείο της µέλισσας 
Το µοναδικό Μουσείο Μελισσοκοµίας και Φυσικής Ιστορίας στην Ελλάδα δίνει 
στον επισκέπτη του τη δυνατότητα να ζήσει µοναδικές εµπειρίες και να γνωρίσει 
από κοντά το θαυµαστό κόσµο των µελισσών στις διαφανείς κυψέλες 
παρατήρησης, την παράδοση και την ιστορία της Μελισσοκοµίας στη Ρόδο και τη 
διαδικασία επεξεργασίας του µελιού. 
 
∆ιεύθυνση: 5ο Χιλιόµετρο Τσαΐρι- Αεροδροµίου, έξω από την Παστίδα 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 48200 

 
 
 

9. Ροδίτικο Σπίτι 
Αναπαράσταση του παραδοσιακού ροδίτικου σπιτιού. Στους χώρους του 
πραγµατοποιείται κάθε χρόνο, στις 23 Ιουνίου, η αναβίωση του Κλήδονα. 

 
∆ιεύθυνση: Ηπείρου και Πίνδου 1, 85100 Ρόδος 
Τηλέφωνα επικοινωνίας:6979 252672 



 

 

10. ∆ιατηρητέο παραδοσιακό σπίτι Κοσκινού 
 
Ο παραδοσιακός οικισµός Κοσκινού αποτελείται από σπίτια µε πολύχρωµες 
προσόψεις, όµορφες αυλές µε το χαρακτηριστικό ροδίτικο χοχλακάκι και την 
παραδοσιακή εσωτερική του διακόσµηση µε κεραµικά πιάτα και υφαντά στους 
τοίχους. Βρίσκεται στο χωριό Κοσκινού. Το διατηρητέο παραδοσιακό σπίτι στο 
κέντρο του χωριού Κοσκινού αναβιώνει την παράδοση, την τέχνη και την αρχοντιά 
των ανθρώπων του χωριού. Η εσωτερική διακόσµηση µε κεραµικά πιάτα και 
υφαντά στους τοίχους γοητεύει τους επισκέπτες. 

 
∆ιεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου- Κοσκινού 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 62205 

 
11. Μουσείο Ορυκτολογίας και Παλαιοντολογίας (Παλυχρόνη Σταµατιάδη) 

 
Φιλοξενεί ορυκτά και απολιθώµατα από την Ελλάδα και από ολόκληρο τον κόσµο 
όπως τα ορυκτά του Λαυρίου και πολλά χαλκούχα και µολυβδούχα ορυκτά, 
πετρώµατα, απολιθωµένους κορµούς δέντρων και απολιθωµένα φυτά. Σε 
ξεχωριστές προθήκες βρίσκονται οργανισµοί παλαιότερων εποχών και 
απολιθωµένοι θαλάσσιοι οργανισµοί. 

 
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Ηρακλειδών 33- Ιαλυσός 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 /90201 και 6975595865 

 
 

Κάστρα 
 
1. Το κάστρο της Αρχαγγέλου 

 
Βρίσκεται σε υψόµετρο διακοσίων µέτρων από την 
επιφάνεια της θάλασσας στη θέση Κεραµί και είκοσι 
επτά χιλιόµετρα νότια της πόλης της Ρόδου, σε µικρή 
απόσταση από την ακτή. Είναι κτισµένο πάνω σε ένα 
φυσικό βράχο, ύψους διακοσίων δεκαεπτά µέτρων, 
ανατολικά του χωριού Αρχάγγελος και έχει σχήµα 
ελλειψοειδές. Όπως αναφέρεται στο ιπποτικό 
διάταγµα, χτίστηκε το 15ο αιώνα από το Μεγάλο 
Μάγιστρο Ντεµιλύ ώστε να προστατεύει 

αποτελεσµατικά τους Αρχαγγελίτες από κάθε κίνδυνο. Τα πιο πρώιµα ευρήµατα 
ανάγονται στο 1.100 π.Χ. Σήµερα αποτελεί µνηµείο και αναπαλαιώνεται. 
Είσοδος ελεύθερη 

 



 

 

2. Το κάστρο της Μονολίθου 

Βρίσκεται στην κορυφή ενός τεράστιου µοναχικού βράχου που υψώνεται 
απόκρηµνος κοντά στην ακτή. Κτίστηκε τον 14ο αιώνα από τους Ιωαννίτες 
Ιππότες προκειµένου να έχουν τον έλεγχο της θάλασσας και να προστατεύουν 
τους κατοίκους από τις πειρατικές επιδροµές 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Η θέα από το κάστρο είναι µαγευτική. Μέσα στο κάστρο διασώζονται δεξαµενές 
και το µισοερειπωµένο άσπρο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήµονα. Ελεύθερη 
είσοδος 

 
3. Το µεσαιωνικό κάστρο της Κρητηνίας 

 

 
Βρίσκεται δύο χιλιόµετρα βορειοδυτικά από στο χωριό Κρητηνία και πενήντα 
πέντε χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου. Είναι ένα µείγµα Βυζαντινής και 
Μασσαιωνικής τεχνοτροπίας και είναι γνωστό και ως Κάστελλος. Στο εσωτερικό 
του υπάρχουν τα ερείπια της καθολικής εκκλησίας του Αγίου Παύλου καθώς και 
νεότερα κτίσµατα αφού το κάστρο χρησιµοποιήθηκε επί Ιταλοκρατίας σαν 
Ναύσταθµος. 
Ελεύθερη είσοδος 

 
4. Το ιπποτικό κάστρο του Ασκληπειού 

 
 
 

Βρίσκεται πάνω σε έναν λόφο διακοσίων 
πενήντα µέτρων στην περιοχή του χωριού 
Ασκληπειό. Κατασκευάστηκε το 15ο αιώνα 
σε δύο φάσεις: στην πρώτη οχυρώθηκε ο 
τετράγωνος πύργος και στη δεύτερη 
επισκευάστηκε ο πύργος της βορειοδυτικής 
γωνίας. Το κάστρο οικοδοµήθηκε για να 

προστατεύσει τον οικισµό του χωριού, καθώς η θέση του επέτρεπε την εποπτεία 



 

 

µεγάλου τµήµατος της ακτογραµµής και των δρόµων της ενδοχώρας. Γύρω από 
αυτό υπάρχει εξωτερικό περιµετρικό τείχος πάχους 1.30- 1.50 µέτρων. Στο 
εσωτερικό της οχύρωσης υπάρχουν δύο στέρνες και κατάλοιπα αδιάγνωστων 
οικοδοµηµάτων. 
Είσοδος ελεύθερη Αρχαιολογικοί χώροι και Μνηµεία 

1. Η Μεσαιωνική Πόλη 
Στην αρχιτεκτονική της περιτοιχισµένης 
Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου επικρατεί ο 
δυτικοευρωπαϊκός υστερογοτθικός ρυθµός 
που διαµορφώθηκε την Ιπποτική περίοδο 
(1309–1522) και περιέχει τοπικά 
αιγαιοπελαγίτικα στοιχεία.Στην ιδιαίτερη αυτή 
αρχιτεκτονική προστέθηκαν 
µουσουλµανικά στοιχεία από τους Τούρκους 
που κατέλαβαν το νησί το 1523. Η Μεσαιωνική 
Πόλη της Ρόδου αποτέλεσε στη συνέχεια για 
τους Ιταλούς που 
κατέλαβαν το νησί από τους Τούρκους το 1912 τον 
ιδανικό τόπο όπου θα µπορούσε να αναδειχθεί ο 
µνηµειακός πλούτος των χρόνων του Μεσαίωνα.Οι 
ιδιαιτερότητες της Μεσαιωνικής Πόλης όπως τα 
αδιάψευστα ίχνη της ιπποτικής της φάσης τα οποία 
αν και πολλές φορές κρυµµένα κάτω από τις 
τούρκικες αλλοιώσεις 
µπορούσαν εύκολα να αποκαλυφθούν και να 
αναδειχθούν, την κάνουν µια ξεχωριστή περίπτωση. 
Η Μεσαιωνική Πόλη προστατεύεται από την 
UNESCO ως Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς. Περιλαµβάνει σηµαντικά µνηµεία όπως 
το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου που στεγάζει και 
τη Βυζαντινή Συλλογή του νησιού, 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 καλάδιατηρηµένο δρόµο της 
Ευρώπης, η ∆ηµοτική 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∆ηµοτική Βιβλιοθήκη. 
Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να 



 

ακολουθήσει αξιόλογους περιπάτους όπως εκείνος της Μεσαιωνικής Τάφρου η 
οποία είναι προσβάσιµη όλο το χρόνο και όλο το εικοσιτετράωρο καθώς και εκείνη 
της Περιµέτρου των Τειχών η οποία είναι προσβάσιµη δύο φορές την εβδοµάδα 
κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Αξιόλογο µνηµείο θεωρείται και 
ηΠαναγία του Κάστρου του 11ου µ.Χ. αιώνα που είναι ο µεγαλύτερος και 
αρχαιότερος σωζόµενος ναός µέσα στη Μεσαιωνική Πόλη. Στην αρχική της µορφή 
είχε κατασκευαστεί µε βάση τον αρχιτεκτονικό τύπο του σταυροειδούς 
εγγεγραµµένου ναού µε τρούλο ο οποίος µετατράπηκε σε τρίκλιτη βασιλική µε 
γοτθικά σταυροθόλια στο µεσαίο κλίτος κατά την Ιπποτική περίοδο. Στη διάρκεια 
του χρόνου ο ναός είχε διαφορετικές χρήσεις. Κατά τη περίοδο της Ιπποτοκρατίας 
(1309– 1522) λειτουργούσε ως ορθόδοξη χριστιανική µητρόπολη, στη συνέχεια 
καθιερώθηκε ως καθολική χριστιανική εκκλησία και ως µητρόπολη των Λατίνων, 
επί Τουρκοκρατίας λειτούργησε ως Μουσουλµανικό Τέµενος και τέλος, µέχρι 
πρόσφατα λειτουργούσε ως µουσείο. Σήµερα 
o ναός βρίσκεται στα χέρια της αρχαιολογίας 
που έχει αναλάβει και τη συντήρησή του. 
Πέρα από το ιστορικό ενδιαφέρον που 
προκαλεί στον επισκέπτη, η Μεσαιωνική 
Πόλη φιλοξενεί κάθε είδους εµπορικά 
καταστήµατα, εστιατόρια, ταβέρνες, 
καταλύµατα και κέντρα νυχτερινής 
διασκέδασης και αποτελεί ένα από τα πιο hot 
spot σηµεία του νησιού. 
Είσοδος ελεύθερη 

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

 
Επισκεφθείτε τα ερείπια της αρχαίας 
Ακρόπολης της Ρόδου και θαυµάστε τις 
σηµαντικές αρχαιότητες που σώζονται µέσα 
στο πανέµορφο αρχαιολογικό πάρκο που 
ενδείκνυται για αρχαιολογικούς και 
οικολογικούς περιπάτους. Εκεί θα έχετε την 
ευκαιρία να περιηγηθείτε στο αναστηλωµένο 
αρχαίο Στάδιο του ∆ιαγόρα και να 
απολαύσετε το ηλιοβασίλεµα. ∆ίπλα από το 
Στάδιο βρίσκεται το µικρό µαρµάρινο θέατρο 
που σήµερα φιλοξενεί µουσικές και θεατρικές 

παραστάσεις όπως ακριβώς συνέβαινε και στην αρχαιότητα. 
Στη κορυφή του λόφου δεσπόζει η Ακρόπολη της αρχαίας πόλης της Ρόδου 
όπου ανάµεσα στα ερείπια στέκουν και κάποιοι κίονες από το ναό του Πυθίου 
Απόλλωνα µαρτυρώντας το αρχαίο µεγαλείο του. Στο βορεινό τµήµα της 
Ακρόπολης κείτονται και κάποια θραύσµατα 
από τους ναούς της Πολιάδας Αθηνάς και του 
∆ία. 
 
Ώρες λειτουργίας: Ανοιχτός χώρος 
Πρόσβαση: Με ενοικιαζόµενο αυτοκίνητο, 
λεωφορείο ή ταξί 
∆ιεύθυνση: Λόφος του Αγίου Στεφάνου ή Μόντε 
Σµιθ



 
3. Το ξενοδοχείο των Ρόδων (Grande Albergo delle Rose)  

 
Κτίστηκε επί Ιταλοκρατίας όταν ∆ιοικητής της ∆ωδεκανήσου ήταν ο Mario Lago. 
Έχει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον καθώς αποτελεί έναν συνδυασµό βυζαντινών, 
αραβικών, οθωµανικών και ενετικών γραµµών. Η κατασκευή του ξεκίνησε στις 26 
Μαρτίου 1925 και στις 24 Μαΐου 1927 πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια παρουσία 
των τοπικών αρχών και σηµαντικών προσωπικοτήτων από την Ιταλία και την 
Αίγυπτο. ∆ιέθετε φινετσάτα έπιπλα από τους πιο διάσηµους οίκους επίπλων της 

εποχής, µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας, 
ανέσεις και υπηρεσίες που άλλα ξενοδοχεία 
παγκόσµιου βεληνεκούς δε διέθεταν. Το 1929 
άνοιξε η αίθουσα casino που προσέλκυσε 
µεγάλο αριθµό επισκεπτών. Όταν στις 22 
Νοεµβρίου 1936 διορίστηκε ο νέος ∆ιοικητής 
∆ωδεκανήσου ο Cesare Maria de Vecchi 
Conte di Val Gismon ανακαινίστηκε και πήρε 
µία πιο απλή γραµµή. Σύντοµα έγινε χώρος 
φιλοξενίας µεγάλων διασηµοτήτων και jet 
setters της εποχής καθώς και σηµαντικών 
ιστορικών γεγονότων όπως η υπογραφή της 

Συνθήκης ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ το 1948. Μετά την Ενσωµάτωση της 
∆ωδεκανήσου µε την Ελλάδα το ξενοδοχείο των Ρόδων πέρασε ιδιοκτησιακά στο 
Ελληνικό Κράτος και το Σεπτέµβριο του 1955 η διοίκησή του δόθηκε στην εταιρία 
« Αστήρ Α.Ε.». Πολύ σύντοµα κατέληξε στο ∆ήµο Ρόδου. Στα µέσα της δεκαετίας 
του 1970 σταµάτησε να λειτουργεί. Επαναλειτούργησε από την εταιρία «Καζίνο 
Α.Ε.» στις 2 Απριλίου 1999 συνεχίζοντας τη λαµπρή του πορεία στο χώρο του 
τουρισµού. 

 
∆ιεύθυνση: Παπανικολάου 4 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 97500 

 
4. Λίνδος 

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

(πυλιώνες) µε τα οικόσηµα και τις βαριές ξύλινες πόρτες, που χτίστηκαν την 
περίοδο από το 16ο έως το 18ο αιώνα, την εκκλησία της Παναγίας της Λίνδου µε 
τις καταπληκτικές τοιχογραφίες του 15ου αιώνα στο κέντρο του χωριού, τον «τάφο 
του Κλεόβουλου», ένα τυµβοειδές κτίσµα του 6ου π.Χ. αιώνα που στην 



 

πραγµατικότητα είναι ένα ταφικό µνηµείο µιας πλούσιας οικογένειας της Λίνδου 
και το «Αρχοκράτειον», έναν τάφο του γένους των Αρχοκρατιδών της ελληνιστικής 
εποχής. Από τα ιδιόκτητα καπετανόσπιτα επισκέψιµα είναι µόνο το 
καπετανόσπιτο του Παπακωνσταντή. 

 

 
Στην κορυφή ενός απότοµου βράχου ύψους εκατό δεκαέξι µέτρων είναι χτισµένη 
ηΑκρόπολη της Λίνδου µε τον ιερό της Λινδίας Αθηνάς του 4ου π.Χ. αιώνα, 
ταΠροπύλαια, η µεγάλη ελληνιστική Στοά, το βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου 
Ιωάννηκαι το ∆ιοικητήριο της ιπποτικής περιόδου. Μοναδική είναι η ανάγλυφη 
τριήρης του 2ου π.Χ. αιώνα που είναι λαξευµένη στη βάση του βράχου. Αξίζει να 
επισκεφθεί κανείς το καπετανόσπιτο του Παπακωνσταντή. 
Για την Ακρόπολη της Λίνδου:  
∆ιεύθυνση: Λίνδος, 85107 Ρόδος 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22440 31258 
Για το καπετανόσπιτο του Παπακωνσταντή απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 
22440 31613 

 
5. Οι Πηγές Καλλιθέας 

 
Βρίσκονται στο ανατολικό τµήµα του νησιού, 
εννέα χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου. Τα 
εγκαίνια των αρχικών εγκαταστάσεων της 
Καλλιθέας έγιναν την 1η Ιουλίου 1929 και 
υπήρξαν πόλος έλξης πλήθους ασθενών και 
επιστηµόνων από όλο τον κόσµο. Τα νερά 
της Καλλιθέας ήταν κατάλληλα και 
θεραπευτικά για πολλές παθήσεις. 
∆ίπλα από το µνηµείο µπορεί κανείς να 
απολαύσει πεντακάθαρα νερά για κολύµπι, το 
γραφικό όρµο µε το µοναδικό φυσικό κάλλος 

και τις καλλιτεχνικές συνθέσεις µε την τέχνη 
του βοτσαλωτού. ∆ίπλα από το µνηµείο 
µπορεί κανείς να απολαύσει πεντακάθαρα 
νερά για κολύµπι, το γραφικό όρµο µε το 
µοναδικό φυσικό κάλλος και τις καλλιτεχνικές 
συνθέσεις µε την τέχνη του βοτσαλωτού. Στις 
ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες 



 

 

πραγµατοποιούνται περιοδικά εκθέσεις σύγχρονων και παλαιότερων δηµιουργών, 
σε µόνιµη έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζεται το χθες και το σήµερα των πηγών 
Καλλιθέας ενώ στον χώρο διοργανώνονται πολύ συχνά πολιτιστικές και 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής και άλλες 
εκδηλώσεις. 
 
∆ιεύθυνση: Καλλιθέα 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 37090 - 22410 65691 

 
6. Το µοναστήρι της Παναγίας της Φιλερήµου 

 
Η αρχαία πόλη της Ιαλυσού εκτείνεται γύρω από το 
λόφο Φιλέρηµος όπου βρίσκεται η Ακρόποληµε 
µνηµεία της αρχαίας, βυζαντινής και ιπποτικής 
περιόδου, όπως ο Ναός της Aθηνάς Πολιάδοςπου 
χρονολογείται από τον 3ο ή το 2ο αιώνα π.X. Μέσα 
στο ναό δωρικού ρυθµού σώζεται η βάση του 
αγάλµατος της Αθηνάς και µερικοί κίονεςκαθώς και 
µερικοί αποθέτες, µέσα στους οποίους βρέθηκαν 
ειδώλια, κεραµικά και µετάλλινα αντικείµενα. Στο 
σηµείο βρέθηκαν επίσης επιγραφές που αναφέρουν 
ότι ο ναός εκτός από την Αθηνά ήταν αφιερωµένος 
και στη λατρεία του ∆ιός Πολιέως. 
Κατά τον 5ο µε 6ο αιώνα µ.Χ. στο σηµείο χτίστηκε 
µία παλαιοχριστιανική βασιλική στην οποία ανήκει 
και το παρακείµενο βαφτιστήρι σε σχήµα σταυρού. 
Στη διάρκεια της παλαιοχριστιανικής περιόδου (5ος - 
6ος αιώνας µ.X.) και στην περίοδο της 
Φραγκοκρατίας τη θέση αυτή καταλαµβάνουν 

το µεσαιωνικό καθολικό µοναστήρι και η εκκλησία της Μονής του Φιλερήµου. 
∆εν νοείται να αναφερόµαστε στη Μονή αυτή χωρίς να κάνουµε ιδιαίτερη µνεία 
στη φορητή εικόνα της Παναγίας του Φιλερήµου. Την αποκαλούσαν Παναγία η 
Κεχαριτωµένη. Υπήρξε το ιερότερο κειµήλιο του Τάγµατος των Ιπποτών, 
θαυµατουργή και µοναδική στο είδος της. Λέγεται ότι την φιλοτέχνησε ο 
Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι ήρθε στη Ρόδο από τα Ιεροσόλυµα καθ’ υπόδειξη της 
Παναγίας και ότι τοποθετήθηκε στην κατακόµβη που υπήρχε στον Φιλέρηµο, το 
γνωστό σήµερα παρεκκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου του Χωστού. Σήµερα φυλάσσεται 
στο Μαυροβούνιο. Στο νοτιοδυτικό τµήµα του 
Φιλερήµου και περπατώντας τον λεγόµενο 
δρόµο του Μαρτυρίου ή Γολγοθά, έναν 
δρόµο που έφτιαξαν οι Λατίνοι Ιερείς και 
αναπαριστά σε πέτρινες στήλες τις δώδεκα 
στάσεις που έκανε ο Κύριος ανερχόµενος 
στον Γολγοθά, καταλήγει κανείς σε µια µικρή 
πλατεία στη µέση της οποίας βρίσκεται 
τοποθετηµένος ο επιβλητικός Σταυρός 
πανοµοιότυπος µε αυτόν που υπήρχε το 



 

1934. Η θέα από ύψος 267 µέτρων είναι εκπληκτική. Ανατολικά του λόφου 
υπάρχουν κάποια αποµεινάρια τειχών της βυζαντινής περιόδου τα οποία 
επισκευάστηκαν από τους Ιππότες. Μπορεί κανείς να ανεβεί από τους πρόποδες 
του Φιλερήµου περπατώντας σε ασφαλτοστρωµένο δρόµο, µέσα από τον 
πευκόφυτο λόφο µοναδικής οµορφιάς µέχρι τον Σταυρό διανύοντας µία απόσταση 
4,5 χιλιοµέτρων. Στα µισά της διαδροµής βρίσκεται το νέο µοναστήρι του Προφήτη 
Ηλία όπου µπορεί κανείς να ξαποστάσει και να πιεί νερό όπως επίσης και το 
παλαιότερο µοναστήρι του Προφήτη Ηλία του παλιού που έγινε επισκέψιµος µόλις 
πρόσφατα. 
 
∆ιεύθυνση: Λόφος Φιλερήµου, 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 92202 

 
7. Αρχαία Κάµειρος 

 
 
 

Η Αρχαία Κάµειρος υπήρξε µαζί µε τη Λίνδο 
και την Ιαλυσό µία από τις τρεις αρχαίες 
πόλεις του νησιού και ένα σπουδαίο εµπορικό 
κέντρο από την Αρχαϊκή µέχρι την 
Ελληνιστική Εποχή. Ήταν η περισσότερο 
συντηρητική από τις τρεις πόλεις και στήριξε 
τη ζωή και την ανάπτυξή της στην αγροτική 
παραγωγή.Αποκαλύφθηκε το 1929 κατά τη 
διάρκεια ανασκαφών που 
πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή. Είναι 
χτισµένη αµφιθεατρικά σε πλαγιά µε θέα τη 

θάλασσα χωρίς οχυρωµατικά έργα και χωρίς ακρόπολη. Στον αρχαιολογικό χώρο 
σήµερα σώζονται τα ερείπια της ελληνιστικής- ρωµαϊκής πόλης της Καµείρου και 
συγκεκριµένα τµήµατα σπιτιών και κτιρίων, η αρχαία Αγορά, ο δωρικός ναός και 
µερικές αψίδες, το ελληνιστικό Τέµενος, ο κεντρικός δρόµος της πόλης, τα ερείπια 
του υδραγωγείου και ίχνη από το ναό της Αθηνάς. Κοντά στον αρχαιολογικό 
χώρο υψώνεται η Μονή της Παρθένου Μαρίας, στην ίδια θέση που τον 3ο αιώνα 
π.Χ. βρισκόταν ο ναός της Αθηνάς. Βρίσκεται τριάντα χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της 
πόλης της Ρόδου. 
 
∆ιεύθυνση: Αρχαία Κάµειρος, 85108 Ρόδος 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 40037 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προτεινόµενες Παραλίες 

 
1. Αγάθη 

 

Παραλίες 
 
 
Γαλάζιες σηµαίες 
1. Η Ρόδος βραβεύθηκε το 2014 µε 32 
«Γαλάζιες Σηµαίες», ένα διεθνές πρόγραµµα 
µε συντονιστή την Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης. Η «Γαλάζια Σηµαία» 
είναι ένα διεθνές σύµβολο περιβαλλοντικής 
ποιότητας παγκόσµια αναγνωρισµένο, που 
από το 1987 απονέµεται σε όσες ακτές και 
µαρίνες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις 
του. 

 

Αµµώδης παραλία, απάνεµη. Βρίσκεται ανατολικά της πόλης της Ρόδου δίπλα 
από το Χαράκι και απέχει τριανταοκτώ χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου και 
δέκα χιλιόµετρα από τη Λίνδο. Για να φτάσει κανείς σε αυτήν πρέπει να διανύσει 
έναν καλό χωµατόδροµο δέκα χιλιοµέτρων. ∆ιαθέτει οµπρέλες, ξαπλώστρες και 
καντίνες. 

 
 
 

 
2. Άγιος Παύλος 

 
Με βότσαλα, άµµο και πεντακάθαρα πράσινα νερά. Βρίσκεται σ΄ έναν µικρό 
κόλπο µε δύο µικρές αµµουδιές, πολύ κοντά στη Λίνδο και πενήντα χιλιόµετρα 
από την πόλη της Ρόδου. Στη µία παραλία υπάρχουν οµπρέλες, ξαπλώστρες και 
καντίνα ενώ η άλλη είναι ερηµική και ενδείκνυται για όσους θέλουν να 
απολαύσουν το µπάνιο τους µε ηρεµία. 



 

 

 

3. Άντονυ Κουίν 
 

Ιδανική για υποβρύχιες καταδύσεις λόγω της υποθαλάσσιας µορφολογίας της, 
έγινε διάσηµη από τα γυρίσµατα της ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» που 
γυρίστηκαν εκεί µε πρωταγωνιστή το διάσηµο ηθοποιό Anthony Quinn. 
Περιβάλλεται από βράχια και διαθέτει πεντακάθαρα νερά. ∆ιαθέτει επίσης µία 
µικρή προβλήτα που δίνει τη δυνατότητα σε σκάφη που την επισκέπτονται να 
αγκυροβολήσουν. Απέχει δεκαπέντε χιλιόµετρα νοτιοανατολικά από την πόλη της 
Ρόδου και τρία χιλιόµετρα από το Φαληράκι. Έχει βραβευθεί µε «Γαλάζια 
Σηµαία». 

 

 
 

4. Ασκληπιό 
 

Κοντά στο χωριό Ασκληπιό, έχει καταγάλανα νερά και διακρίνεται για το 
δαντελένιο µήκος της. Απέχει από την πόλη της Ρόδου πενήντα χιλιόµετρα. 
∆ιαθέτει οµπρέλες, ξαπλώστρες και καντίνα. 

 
5. Αφάντου 

 
Μεγάλη σε µήκος, µε µικρά βότσαλα και άµµο και θάλασσα που βαθαίνει 
απότοµα. ∆ιαθέτει πολλά οργανωµένα σηµεία, µε οµπρέλες, ξαπλώστρες και 
καντίνες. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού και απέχει από την πόλη 
της Ρόδου είκοσι δύο χιλιόµετρα και από το χωριό Αφάντου µόλις δύο χιλιόµετρα. 
∆ιαθέτει εγκαταστάσεις για beach volley και beach soccer. ∆ίπλα της βρίσκεται το 
διάσηµο Golf Αφάντου. Έχει βραβευθεί µε «Γαλάζια Σηµαία». 



 

 

 

6. Βαγιές 
 
Βρίσκεται τριάντα οκτώ χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου και πολύ κοντά στη 
Λίνδο. ∆ιαθέτει χρυσή άµµο και γαλάζια νερά και δεν συγκατελέγεται στις 
πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Έχει βραβευθεί µε «Γαλάζια Σηµαία». 

 

 
 
7. Βλυχά 

 
Αγαπηµένη παραλία των ντόπιων κατοίκων. Η θάλασσα βαθαίνει αργά και για το 
λόγο αυτό προτιµάται κυρίως από οικογένειες. Απέχει από την πόλη της Ρόδου 
σαράντα επτά χιλιόµετρα και από τη Λίνδο τρία χιλιόµετρα. ∆ιαθέτει οµπρέλες, 
ξαπλώστρες και καντίνες. 

 

 
 
8. Γεννάδι 

 
Μεγάλη σε έκταση παραλία µε άµµο και ψιλό βότσαλο. ∆ιαθέτει οργανωµένα και 
µη οργανωµένα σηµεία. Βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του νησιού και απέχει από 
την πόλη της Ρόδου εξήντα τρία χιλιόµετρα. 



 

 

9. Γλύστρα 
 

Παραλία µε ψιλή άµµο. Ήρεµη παραλία, διαθέτει οµπρέλες, ξαπλώστρες και 
καντίνα. Απέχει πενήντα πέντε χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου. 

 

 
10. Γλυφάδα 

 
Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού. Απέχει από την πόλη της Ρόδου 
εβδοµήντα χιλιόµετρα. ∆ιαθέτει πράσινα κρυστάλλινα νερά και πεύκα που 
φτάνουν έως τα βράχια της θάλασσας. 

 

 
11. Γούρνες 

 
Κοσµοπολίτικη παραλία στην ανατολική ακτή του νησιού, µε οµπρέλες, 
ξαπλώστρες και εστιατόριο. Απέχει δέκα περίπου χιλιόµετρα από την πόλη της 
Ρόδου και τέσσερα από το Φαληράκι. ∆ίπλα από την παραλία Γούρνες υπάρχουν 
οι εξίσου διάσηµες παραλίες του Νικόλα και η Όασις. 



 

 

 

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

 

 
 
13. Ιαλυσός 

 
Είναι από τις πιο οργανωµένες παραλίες του νησιού λόγω του ότι εκτείνεται κατά 
µήκος της λεωφόρου Ηρακλειδών όπου λειτουργούν µερικές από τις µεγαλύτερες 
ξενοδοχειακές µονάδες του νησιού. Αποτελείται από βότσαλα και άµµο ενώ τα 
νερά βαθαίνουν απότοµα. Η παραλία αυτή ενδείκνυται για τους λάτρεις του surfing 
καθώς είναι ανοιχτή στους ανέµους. Απέχει από τη Ρόδο µόλις οκτώ χιλιόµετρα. 

 

 
 
14. Ιξιά 

 
Αποτελεί τη συνέχεια της παραλίας της Ρόδου. Οργανωµένη παραλία µε 
εγκαταστάσεις θαλάσσιων σπορ και άνεµο που ευνοεί το surfing. 



 

 

 

15. Κάλαθος 
 

Παραλία µήκους τεσσάρων χιλιοµέτρων µε άµµο και ψιλό βότσαλο, διαθέτει σε 
πολλά σηµεία της οµπρέλες, ξαπλώστρες και καντίνες. Βρίσκεται στο 
νοτιοανατολικό τµήµα του νησιού και απέχει από την πόλη της Ρόδου πενήντα 
χιλιόµετρα και από τη Λίνδο επτά χιλιόµετρα. 

 

 
 

16. Καλλιθέα 
 

Παραλία µε πεύκα και φοίνικες. Κοντά στην παραλία βρίσκονται και οι θερµές 
ιαµατικές πηγές της Καλλιθέας. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα του νησιού, 
σε απόσταση δέκα χιλιοµέτρων από την πόλη της Ρόδου. Έχει βραβευθεί µε 
«Γαλάζια Σηµαία». 

 
 

17. Κατσούνι 
 

Ανάµεσα στη Λάρδο και την Κατταβιά, στην ανατολική ακτή του νησιού και 
πενήντα χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου, η παραλία Κατσούνι διαθέτει χρυσή 



 

 

άµµο, καθόλου πέτρες και ιδανικό περιβάλλον για οικογενειακά µπάνια. 
 
18. Κιοτάρι 

 
Μεγάλη σε µήκος, µε ψιλή άµµο, οµπρέλες και ξαπλώστρες. ∆ιαθέτει 
εγκαταστάσεις θαλασσίων σπορ και ταβερνάκια κατά µήκος του παρακείµενου 
παραλιακού δρόµου για γευστικό φαγητό. Απέχει από την πόλη της Ρόδου εξήντα 
χιλιόµετρα. Έχει βραβευθεί µε «Γαλάζια Σηµαία». 

 
19. Κολύµπια 

 
Ήσυχη παραλία µε άµµο και ψιλό βότσαλο, µε οµπρέλες, ξαπλώστρες και 
θαλάσσια ποδήλατα. Απέχει από την πόλη της Ρόδου είκοσι πέντε χιλιόµετρα. 
Έχει βραβευθεί µε «Γαλάζια Σηµαία». 

 
 
20. Λαδικό 

 
Με ψιλή άµµο, βραχάκια και οµπρέλες, απέχει δεκαπέντε χιλιόµετρα από την 
πόλη της Ρόδου. Βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του νησιού. Έχει βραβευθεί µε 
«Γαλάζια Σηµαία». 

 

 
 
21. Λάρδος 

 
Βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά του νησιού µετά το χωριό Πεύκοι, εξήντα 
πέντε χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου και κοντά στο χωριό Λάρδος. ∆ιαθέτει 
βότσαλα και άµµο. ∆ιαθέτει οµπρέλες, ξαπλώστρες, καντίνα, εστιατόρια και 
σηµεία ενοικίασης εξοπλισµού θαλάσσιων σπορ. Είναι η µοναδική παραλία στη 
Ρόδο που έχει βραβευθεί µε την ευρωπαϊκή «Γαλάζια Σηµαία». 



 

 

 
 

22. Λίνδος 
 

Μία αµιγώς τουριστική παραλία που βρίσκεται κάτω από τον οµώνυµο οικισµό. 
∆ιαθέτει ήσυχα κρυστάλλινα νερά, δύο αµµουδιές µε οµπρέλες, ξαπλώστρες και 
ταβέρνες. Απέχει εβδοµήντα χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου. 

 

 
 

23. Πεύκοι 
 

Περιοχή µε πολλές εξοχικές κατοικίες ντόπιων κατοίκων, διαθέτει οργανωµένη 
παραλία. Απέχει πενήντα έξι χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου. 

 

 
 

24. Πρασονήσι 
 

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



 

 
 

 
 

25. Στεγνά 
 
Παραλία µε άµµο και βότσαλο, διαθέτει οµπρέλες, ξαπλώστρες και ταβέρνες ενώ 
παρέχει στους επισκέπτες της τη δυνατότητα για θαλάσσια σπορ. Απέχει από την 
πόλη της Ρόδου είκοσι εννέα χιλιόµετρα. 

 

 
 
26. Τραγανού ή Τραουνού 

 
∆εκαπέντε χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου και τέσσερα χιλιόµετρα από το 
Φαληράκι, η παραλία Τραγανού ή Τραουνού είναι γνωστή για τη σπηλιά στη µία 
της πλευρά. Σε κάποια σηµεία της είναι οργανωµένη και διαθέτει οµπρέλες, 
ξαπλώστρες και καντίνα. Έχει βραβευθεί µε «Γαλάζια Σηµαία». 

 

 
 
27. Τσαµπίκα 

 
Είκοσι έξι χιλιόµετρα νοτιοανατολικά από την πόλη της Ρόδου και κάτω από το 
βράχο που φιλοξενεί το διάσηµο µοναστήρι της Παναγίας Τσαµπίκας της Ψιλής, η 



 

 

παραλία της Τσαµπίκας µε τη χρυσή άµµο διαθέτει οµπρέλες, ξαπλώστρες, 
καντίνες και εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ. 

 

 
 

28. Φαληράκι 
 

Μήκους τεσσάρων χιλιοµέτρων, µία από τις πιο οργανωµένες παραλίες του 
νησιού, µε εγκαταστάσεις θαλασσίων σπορ και bungee jumping, οµπρέλες, 
ξαπλώστρες, beach bars, εστιατόρια, καφέ και µε water park, βρίσκεται 
δεκατέσσερα χιλιόµετρα νοτιοανατολικά της πόλης της Ρόδου ενώ απέχει δέκα 
χιλιόµετρα από το αεροδρόµιο «∆ιαγόρας» της Ρόδου. Έχει βραβευθεί µε 
«Γαλάζια Σηµαία». 

 

 
 

29. Φούρνοι 
 

Μικρή παραλία κοντά στο χωριό Μονόλιθος µε βοτσαλάκια. ∆εν είναι οργανωµένη 
αλλά ενδείκνυται για όσους επιθυµούν να απολαύσουν ένα ήρεµο µπάνιο µακριά 
από την πολυκοσµία. Εάν επιθυµείτε να προστατευθείτε από τον ήλιο θα πρέπει 
να µεριµνήσετε για µία οµπρέλα. 

 

 



 

 

 

30. Χαράκι 
 
Παραλία την οποία επισκέπτονται κυρίως οικογένειες. Με βότσαλα και άµµο, σ΄ 
ένα τµήµα της διαθέτει οµπρέλες και ξαπλώστρες. Στον παραλιακό δρόµο 
λειτουργούν εστιατόρια και καφέ. Απέχει τριάντα έξι χιλιόµετρα από την πόλη της 
Ρόδου. 

 

 
 
Οργανωµένα Μονοπάτια 
 

1. Σάλακος – Μονή Προφήτης Ηλίας 
Η συγκεκριµένη διαδροµή είναι µικρής 
δυσκολίας. Το µονοπάτι είναι χτιστό και 
ξεκινάει από ένα απότοµο µέτωπο από 
βράχους που βρίσκεται πάνω από το χωριό 
Σάλακος και σε υψόµετρο 220 µέτρων. Εκεί 
είναι και οι πηγές του εξαιρετικής ποιότητας 
νερού της Ρόδου «Νύµφη». Το µονοπάτι 
καταλήγει στο µοναστήρι του Προφήτη Ηλία 
σε υψόµετρο 610 µέτρων. Η διαδροµή είναι 
µήκους περίπου 650 µέτρων και διασχίζει ένα 
τοπίο µε πυκνή βλάστηση και καταµετρηµένα 

115 είδη φυτών από τα οποία τα 20 είναι σπάνια και µοναδικής οµορφιάς. Τα 
περισσότερα και τα πιο αξιόλογα από αυτά φυτρώνουν την άνοιξη, από τα µέσα 
Απριλίου έως τα µέσα Μαΐου. Ανάµεσά τους διακρίνουµε µενεξέδες και ορχιδέες 
όπως επίσης και το σπανιότατο ενδηµικό αγριολούλουδο πεονία. Η βλάστηση 
που συναντάµε όλες τις εποχές του χρόνου ξεκινάει από ένα πλούσιο δάσος από 
πουρνάρια και θάµνους και ακολουθεί µία οµαλή ανάβαση ανάµεσα από 
κυπαρίσσια ανακατεµένα µε λίγα πεύκα. Εδώ µπορεί να συναντήσει κανείς και το 
ελάφι της Ρόδου της οικογένειας Platoni ή Dama Dama και το γεράκι Petritis. Η 
περιοχή είναι καταφύγιο άγριας ζωής και προστατευµένη από το πρόγραµµα 
Natura 2000. Σε όλη τη διαδροµή απολαµβάνουµε το δροσερό αεράκι του βουνού 
και την ασύγκριτη θέα στη θάλασσα. Στη διαδροµή λίγο πριν την κορυφή 
συναντάµε και ένα άλλο καθολικό µοναστηράκι, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στην 
κορυφή και λίγο πριν το τέλος της διαδροµής συναντάµε και δύο µαγευτικά 



 

 

ξενοδοχεία, το «Έλαφος» και το «Ελαφίνα», που κτίστηκαν τη δεκαετία του 1930. 
Τέλος, για τους πιο απαιτητικούς φυσιολάτρες και γι΄ αυτούς που αρέσκονται στην 
πεζοπορία, υπάρχουν και οι διακλαδώσεις του µονοπατιού. Οι κρυφές αυτές 
διαδροµές ανάµεσα στο δάσος οδηγούν µε τη σειρά τους µέσα από µονοπάτια σε 
µοναστήρια, πηγές και ξέφωτα που θα ενθουσιάσουν τους περιηγητές. 

 
 
 

2. Η Κοιλάδα των Πεταλούδων (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας – Ιερά Μονή 
Καλόπετρας) 
Παίρνοντας το δυτικό οδικό άξονα (επαρχιακή 
οδός Ρόδου– Καµείρου) και λίγο µετά το 
χωριό Παραδείσι, στρίβει κανείς αριστερά 
προς την Ψίνθο. Στην πορεία αυτή προς την 
Ψίνθο βρίσκεται η Κοιλάδα των Πεταλούδων. 
Η διαδροµή ξεκινάει από τη βόρεια είσοδο της 
Κοιλάδας όπου βρίσκεται και το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας σε υψόµετρο 150 µέτρων. 
Το µονοπάτι είναι µήκους 1.300 µέτρων και 
καταλήγει στην Ιερά Μονή της Παναγίας της 
Καλόπετρας σε υψόµετρο 470 µέτρων. Το 

µονοπάτι είναι οργανωµένο µε γέφυρες, ξύλινα κάγκελα κι έχει τιµή εισόδου στην 
οποία συµπεριλαµβάνεται και η επίσκεψη στο Μουσείο Φυσική Ιστορίας.Είναι µία 
άνετη και ευχάριστη διαδροµή κατά µήκος της κατάφυτης ρεµατιάς, µε µικρούς 
καταρράχτες και λιµνούλες. Φιλοξενεί τις γνωστές πεταλούδες της Ρόδου 
(Panaxia quadipunctaria) οι οποίες συγκεντρώνονται εδώ κατά χιλιάδες το 
καλοκαίρι, από τις αρχές Ιουνίου έως το τέλος Σεπτεµβρίου. Ιδιαίτερα από τα µέσα 
Ιουλίου µέχρι τα τέλη Αυγούστου, η Κοιλάδα είναι κατάµεστη από αυτές. 
Συγκεντρώνονται απ’ όλο το νησί σ’ αυτό το µέρος λόγω των ιδιαίτερων 
κλιµατολογικών συνθηκών της Κοιλάδας η οποία χρησιµοποιείται από τις 
πεταλούδες ως τόπος συνάντησης. Στην Κοιλάδα των Πεταλούδων υπάρχει και το 
µοναδικό στην Ευρώπη φυσικό δάσος από ένα είδος πλατάνου που λέγεται 
Υγράµβαρη (Ζηδιά). 

 
3. Ιερά Μονή Παναγίας Τσαµπίκας 

 
Από τον ανατολικό οδικό άξονα (εθνική οδός 
Ρόδου– Λίνδου), πριν από το χωριό 
Αρχάγγελος και στο σηµείο όπου υπάρχει 
πινακίδα µε την ένδειξη «αριστερά Παναγία 
Τσαµπίκα», ξεκινάει ένας ασφαλτοστρωµένος 
δρόµος µε πολλές στροφές µήκους περίπου 
1.200 µέτρων ο οποίος καταλήγει σε µία 
πλατεία. Από εκεί ξεκινάει προς την κορυφή 
της απότοµης πλαγιάς ένα φιδωτό µονοπάτι 
αποτελούµενο από 297 σκαλοπάτια. 
Περνώντας µέσα από ένα µαγευτικό δάσος 

από κυπαρίσσια ανακατεµένα µε λιγοστά πεύκα φυτρωµένα πάνω στο βραχώδες 
έδαφος, καταλήγουµε στην κορυφή όπου βρίσκεται το εκκλησάκι της Παναγίας 
Τσαµπίκας «της Ψηλής» σε υψόµετρο 320 µέτρων. Η πανοραµική θέα της γύρω 
περιοχής καθώς και η ατµόσφαιρα του µοναστηριού θα αποζηµιώσουν τον 



 

 

 

επισκέπτη από τη µικρή σε µήκος αλλά απότοµη ανάβαση. Η επιστροφή γίνεται 
ακολουθώντας την ίδια διαδροµή. 

 
4. Παραθαλάσσιο µονοπάτι Ρόδος – Κρητικά (Κάτω Πέτρες) 

 
Το µονοπάτι ξεκινάει από το νότιο άκρο της παραλίας 
Ψαροπούλα στην είσοδο της πόλης της Ρόδου και 
τερµατίζει στο βόρειο άκρο του όρµου της Ιαλυσού που 
αρχίζει ο οικισµός Κρητικά. Αφού περπατήσει κανείς σε 
άµµο και σε απόσταση 300 µέτρων, αρχίζει το µονοπάτι το 
οποίο είναι χωµάτινο, µε µικρό πετραδάκι σε κάποια 
σηµεία του. Είναι µήκους περίπου 1.800 µέτρων και 
πλάτους 2,5 µέτρων. Η θάλασσα βρίσκεται στα δυτικά ενώ 
στα ανατολικά υψώνεται µία απότοµη πλαγιά. Καθ’ όλη τη 
διαδροµή υπάρχουν πέτρινα πεζούλια και µικρά 
αµφιθέατρα όπου µπορεί κανείς να ξεκουραστεί και να 
απολαύσει τη δροσερή αύρα της θάλασσας και τις ώρες 
του δειλινού το ηλιοβασίλεµα. Επίσης υπάρχουν 
σκαλοπάτια που οδηγούν στην µη οργανωµένη παραλία 
που αν και κατά το πλείστο βραχώδης προσφέρεται για 

κολύµπι. Κάποια άλλα σκαλοπάτια οδηγούν στον κεντρικό οδικό άξονα κατά 
µήκος του µονοπατιού. Το µονοπάτι είναι οργανωµένο, µε καλαίσθητα πέτρινα 
τοιχία αντιστήριξης και ξύλινα κάγκελα που προφυλάσσουν τον περιπατητή από 
κάθε κίνδυνο. Προσφέρει µία θέα στο απέραντο γαλάζιο που ηρεµεί και γαληνεύει. 
Είναι µικρής δυσκολίας και επιστρέφει κανείς είτε από την ίδια διαδροµή είτε από 
τον κεντρικό οδικό άξονα. 

 
5. Αρχαιολογικός χώρος µεσαιωνικής τάφρου 

 
 
 

Στα τέλη του 7ου αιώνα µ.Χ. η αρχαία πόλη 
της Ρόδου εξαιτίας της λαίλαπας των 
Αραβικών Επιδροµών συρρικνώνεται. Η 
Μεσαιωνική Πόλη που σχηµατίζεται και 
οχυρώνεται σταδιακά παίρνει τη σηµερινή της 
µορφή µε την Τάφρο τον 16ο αιώνα µ.Χ. Η 
συνολική διαδροµή της Μεσαιωνικής Τάφρου 
είναι µήκους 2.300 µέτρων και σε αρκετά 
σηµεία της το πλάτος της φτάνει τα 70 µέτρα. 
Είναι ένας ευχάριστος περίπατος κάτω από 

γέφυρες και µεσαιωνικούς πύργους, προµαχώνες και επάλξεις, µέσα στο κέντρο 
της πόλης και µακριά από τη βουή της. Είναι ένα ζωντανό µνηµείο στην 
κυριολεξία του όρου, φορτωµένο µε µνήµες και ιστορία. 
Η είσοδος στο κοινό είναι ελεύθερη καθηµερινά, όλο το 24ωρο και όλες τις εποχές 
του χρόνου. 
Τα σηµεία εισόδου- εξόδου της διαδροµής είναι: 

α Από το λιµάνι του Μανδρακίου (πίσω από την κεντρική πιάτσα των ταξί), 
β. Από την Πύλη της Ακαντιάς, και 
γ. Από την Πύλη των Κανονιών. 



 

 

 

 

6. Περίγυρος των τειχών 
 

Η διαδροµή πάνω στα τείχη της Μεσαιωνικής 
Πόλης είναι µήκους 1.100 µέτρων. Ξεκινάει 
από την Πύλη των Κανονιών και καταλήγει 
στην Πύλη του Αγίου Ιωάννη ή Πύλη 
Κοσκινού, προσφέροντας πανοραµική θέα 
στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Είναι µία 
ιδιαίτερη διαδροµή, καθώς εκτός από την 
πανοραµική θέα που προσφέρει σε 
µία πόλη που έχει ανακηρυχτεί από την 
UNESCO ως Πόλη Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς, εµπνέει ιερότητα καθώς 

χιλιάδες νέοι άνθρωποι έπεσαν στις µικρές και µεγάλες πολιορκίες της Ρόδου 
βάφοντας τα τείχη µε το αίµα τους. Η τιµή εισόδου και τα ωράρια καθορίζονται 
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ανάλογα µε τις ανάγκες τις εκάστοτε περιόδου. 

 
 
 

7. Λόφος του Φιλερήµου στην Ιαλυσό 
 

Η διαδροµή αυτή ξεκινάει από τους πρόποδες 
του λόφου του Φιλερήµου όπου µπορεί κανείς 
να φτάσει ακολουθώντας το δυτικό οδικό 
άξονα (επαρχιακή οδός Ρόδου– Καµείρου ) 
και στρίβοντας αριστερά στη διασταύρωση 
της Ιαλυσού όπου υπάρχει και η σχετική 
πινακίδα «Ακρόπολη Φιλερήµου». Στους 
πρόποδες φτάνει κανείς διανύοντας µια 
απόσταση 1.500 µέτρων µέσα από το χωριό. 
Εκεί υπάρχει βρύση µε κρυστάλλινο νερό. 

Ξεκινάµε τον ανηφορικό ασφαλτοστρωµένο 
δρόµο µέσα από πεύκα, βελανιδιές και φασκοµηλιές για να καταλήξουµε µετά από 
2.000 µέτρα στα εξωκλήσια του Προφήτη Ηλία του Νέου και του Προφήτη Ηλία 

του Παλιού όπου επίσης υπάρχει βρύση µε πόσιµο νερό στ’ αριστερά µας. 
Ακολουθώντας τον ίδιο ανηφορικό δρόµο απολαµβάνουµε την καταπληκτική θέα 
της Ιαλυσού και του όρµου της Ιαλυσού. Συνεχίζοντας, φτάνουµε µέσα από το 
καταπράσινο τοπίο σε µια µεγάλη πλατεία όπου υπάρχει ένα αναψυκτήριο κάτω 
από µία τεράστια βελανιδιά. Μέχρι το σηµείο αυτό η πρόσβαση γίνεται και µε 

όχηµα και το συνολικό µήκος της από τους πρόποδες είναι 
4.000 µέτρα. 
Από το σηµείο αυτό η πρόσβαση συνεχίζεται µόνο πεζή 
και για άλλα 500 µέτρα. Αριστερά, ανεβαίνοντας 33 
πέτρινα πλατιά σκαλοπάτια, φτάνει κανείς στην Ακρόπολη 
της Ιαλυσού και στην Ιερά Μονή Παναγίας του Φιλερήµου. 
Λίγο πιο πέρα, περί τα 100 µέτρα και κατεβαίνοντας 5 
σκαλοπάτια, βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου 
του Χωστού. Πηγαίνοντας δεξιά και περνώντας µέσα από 
τον πευκόφυτο Γολγοθά µε τις 14 πέτρινες 
αναπαραστάσεις που αντιστοιχούν στις στάσεις που έκανε 



 

 

o Κύριος ανεβαίνοντας το δρόµο του µαρτυρίου, φτάνει κανείς σε ένα πλάτωµα 
όπου υψώνεται επιβλητικός ο Σταυρός. Κατασκευάστηκε ξανά το 1996 και έχει 
ύψος 17,80 µέτρα. Εσωτερικά διαθέτει 66 σκαλιά. Μπορεί να εξυπηρετήσει 
ταυτόχρονα 25 επισκέπτες. Από εκεί η θέα είναι µοναδική. Στην ευρύτερη περιοχή 
υπάρχουν πολλά παγώνια που δίνουν ένα µοναδικό χρώµα στο τοπίο. Μπορεί 
κανείς να θαυµάσει τη φύση και να ηρεµήσει µε τη γαλήνη που προσφέρει η όλη 
διαδροµή. Οι µυρωδιές που αναδύονται από τις αψιθιές, τις φασκοµηλιές και 
άλλους θάµνους είναι µεθυστικές. Στο τέλος του Ιανουαρίου ως τις αρχές του 
Μαρτίου µπορεί κανείς να βρει το άγριο κυκλάµινο που φύεται στην περιοχή. Η 
κατάβαση γίνεται από την ίδια διαδροµή. Είναι ήπιας δυσκολίας και το υψόµετρο 
ανέρχεται στα 247 µέτρα. 

 
8. Πηγές Καλλιθέας 

 
Οι Πηγές της Καλλιθέας βρίσκονται εννέα 
χιλιόµετρα βορειοανατολικά της πόλης της 
Ρόδου και τρία χιλιόµετρα πριν από το 
τουριστικό θέρετρο του Φαληρακίου. Η 
ιαµατική τους δράση ήταν γνωστή ήδη από 
την αρχαία εποχή και τα χρόνια των Ιπποτών. 
Σήµερα η περιοχή είναι αγαπητή λόγω του 
φυσικού της κάλλους τόσο στους ντόπιους 
που γιορτάζουν εκεί την άνοιξη και την 
εργατική Πρωτοµαγιά όσο και στους 
επισκέπτες, ιδιαίτερα σε αυτούς που 

διαµένουν στη γύρω περιοχή. Στην περιοχή υπάρχει ένα πευκοδάσος µε 
µονοπάτια και δροµάκια που προσφέρεται για περιπάτους. Κάποια από αυτά 
καταλήγουν σε αµµουδερούς κολπίσκους αλλά και σε βραχώδεις ακτές που η 
θάλασσα σµίλεψε περίτεχνα στο πέρασµα των αιώνων. Για να ξαποστάσει κανείς 
µπορεί να επισκεφτεί το συγκρότηµα των Πηγών Καλλιθέας που είναι ένας από 
τους δηµοφιλέστερους προορισµούς της Ρόδου. Στις άψογα οργανωµένες 
εγκαταστάσεις του φιλοξενούνται κατά καιρούς εκθέσεις και πολιτιστικά δρώµενα. 
∆ιαθέτει καφέ, σνακ και µία όµορφη παραλία. 

 
 
 
9. Επτά Πηγές 

 
Παίρνοντας την εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου, 
στη διασταύρωση των Κολυµπίων, στρίβουµε 
νότια προς την Αρχίπολη. ∆ύο– τρία 
χιλιόµετρα πριν την εκκλησία του Αγίου 
Νεκταρίου βρίσκονται οι Επτά 
Πηγές.Πρόκειται για µία µαγευτική τοποθεσία 
µε αιωνόβια πλατάνια και άφθονα τρεχούµενα 
νερά. Είναι ένα µέρος όπου αποκαλύπτεται το 
µεγαλείο της φύσης και η γενναιοδωρία της 
προς τη Ροδίτικη ύπαιθρο. Κοντά στο ποτάµι 
µε τα κρυστάλλινα νερά των αστείρευτων 



 

 

επτά πηγών υπάρχουν χωµάτινα µονοπάτια που προσφέρονται για περιπάτους. 
Στην περιοχή λειτουργεί καφετέρια και εστιατόριο όπου µπορεί ο επισκέπτης 
να ξεκουραστεί και να απολαύσει τη φύση. 
 
 
Αθλητισµός 

 
Η Ρόδος έχει µεγάλη ιστορία στον αθλητισµό. Ήδη την πρώτη Ολυµπιάδα της 
αρχαιότητας διακρίθηκαν πολλοί Ρόδιοι αθλητές όπως ο ξακουστός Ολυµπιονίκης 
∆ιαγόρας και πολλά µέλη της οικογένειάς του όπως και ο Λεωνίδας ο Ρόδιος. Η 
Ρόδος έχει σήµερα την υποδοµή και την τεχνογνωσία να φιλοξενήσει και να 
υποστηρίξει µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις αλλά και την προετοιµασία- 
προπόνηση οµάδων και µεµονωµένων αθλητών κάθε κατηγορίας σε πολλά 
αθλήµατα, καθώς διαθέτει πλέον σύγχρονο στίβο 400 µέτρων και 8 διαδρόµων, 
σύγχρονα σκάφη ιστιοπλοΐας ολυµπιακών κατηγοριών, laser, κλειστά 
γυµναστήρια µε ξύλινο δάπεδο, γήπεδα τένις µε δάπεδο green set, εγκατάσταση 
τοξοβολίας µε σύγχρονο εξοπλισµό συµπεριλαµβανοµένου και χρονοµέτρου 
τοξοβολίας, γήπεδα ποδοσφαίρου µε φυσικό ή πλαστικό τάπητα, εξοπλισµό 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης, σύγχρονο σκοπευτήριο αεροβόλων πήλινων στόχων 
και άλλα καθώς και την τεχνογνωσία στη διοργάνωση µεγάλων εκδηλώσεων. 
Εάν προστεθούν σε αυτό οι ιδανικές καιρικές συνθήκες, το ειδυλλιακό φυσικό 
περιβάλλον, η ιστορία και ο πολιτισµός του νησιού καθώς και το υψηλό επίπεδο 
φιλοξενίας µε τις άριστες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, είναι αυτονόητο ότι η 
Ρόδος είναι ο ιδανικός τόπος για να φιλοξενήσει µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, 
αλλά και τη προετοιµασία και προπόνηση αθλητικών οµάδων και αθλητών. 
 
 
Κολύµβηση 

 

 

Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού 
Οµίλου Ρόδου που ιδρύθηκε το 1947 που 
βρίσκονται στην πόλη της Ρόδου, στο 
βορειότερο σηµείο του νησιού. 
Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν: 
• Ανοιχτή πισίνα 25 µέτρων, 8 διαδοµών, 
προδιαγραφών FINA. 
• Εξοπλισµό για τις στροφές στο ύπτιο, 
προπονητικές σανίδες, βαρελάκι, ρολόι. 
• Αποδυτήρια ανδρών και γυναικών µε ντους, 

αποδυτήρια προπονητών, υπαίθρια ντους 
• Καφετέρια 

 
Είναι επισης δυνατή η χρήση του θαλάσσιουχώρου του Οµίλου καθώς είναι 
εξαιρετικά ασφαλής, µε ήπια ρεύµατα και θερµοκρασία νερού 22ο C.
 
Τρίαθλο 

 
Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ένας Σύλλογος Τριαθλητών στον οποίο 
µπορεί κανείς να απευθυνθεί προκειµένου να συµµετέχει σε και προπονήσεις και 
αγώνες τριάθλου 
 



 

Τρέξιµο 
Για το τρέξιµο διατίθεται: 
• Στίβος 400 µέτρων, 8 διαδροµών και 135 µέτρων µήκος στην ευθεία των 
ταχυτήτων µε κατεύθυνση στο Βορά. 
• Κλειστή αίθουσα προπονητήριο µήκους 85 µέτρων µε ελαστικό δάπεδο, 4 
διαδρόµους ταχυτήτων και σκάµµα αλµάτων. 
• Γυµναστήριο µε όργανα ενδυνάµωσης, αποδυτήρια, WC, WC Α.µε.Α. και 
ιατρείο. 
• Ασφάλτινη διαδροµή µήκους 1.000 µέτρων για µεγάλες αποστάσεις. 

 
 

Στίβος 
 
Η κύρια εγκατάστασης του στίβου βρίσκεται 
στο αθλητικό συγκρότηµα Καλλιπάτειρα. 
∆ιαθέτει: 
• Στίβο 400 µέτρων, 8 διαδροµών µε 135 
µέτρα µήκος στην ευθεία των ταχυτήτων µε 
κατεύθυνση το Βορά και σκεπαστή εξέδρα 
2.000 θέσεων, πλήρως προσβάσιµη από 
άτοµα µε αναπηρίες. 
• Εξοπλισµό για όλα τα αγωνίσµατα του 
Στίβου µε δυο µεγάλους κλωβούς ρίψεων, έναν 
σε κάθε κατεύθυνση του ανέµου, 
διαδρόµους ακοντίου και στις δύο πλευρές, δεξαµενή steeple 4 βαλβίδες σφαίρας και 
4 σκάµµατα αλµάτων µήκους. 
• Κλειστή αίθουσα προπονητήριο µήκους 85 µέτρων µε ελαστικό δάπεδο, 4 
διαδρόµους ταχυτήτων και σκάµµα αλµάτων. 
• Γυµναστήριο µε όργανα ενδυνάµωσης, αποδυτήρια, WC, WC Α.µε.Α. και 
ιατρείο. 
• Ασφαλή και ελεγχόµενη ασφάλτινη διαδροµή µήκους 1.000 µέτρων για µεγάλες 
αποστάσεις. 
• Κλωβό δισκοβολίας και βαλβίδες σφαίρας για προπονήσεις, 5 ανοιχτούς 
διαδρόµους προπόνησης ταχυτήτων µήκους 120 µέτρων. 
Στίβος υπάρχει και στη ∆ηµοτική Ενότητα Καµείρου στην δασώδη τοποθεσία 
Άγιος Σίλας (Άγιος Σουλάς), 30 χιλιόµετρα από τη πόλη της Ρόδου. 
∆ιαθέτει: 
• Στίβο 400µέτρων και 8 διαδρόµων. 
• ∆ύο σκάµµατα αλµάτων, µε όλο τον εξοπλισµό για αγώνες και προπονήσεις. 
• Αποδυτήρια, ντους και φωτισµό για νυχτερινούς αγώνες και προπονήσεις. 
Προπονητήριο Στίβου υπάρχει επίσης στο βοηθητικό γήπεδο του ∆ηµοτικού 
Γηπέδου ∆ιαγόρας στην πόλη της Ρόδου. 
 

 



 

 
Ποδηλασία 

 
 

Το 1930 κατασκευάστηκε από τους 
Ιταλούς στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ρόδου 
«∆ιαγόρας» ποδηλατική πίστα 430 µέτρων, 
µε τσιµεντένιο δάπεδο πλάτους 8 µέτρων. 
Για ποδηλασία δρόµου υπάρχουν ιδανικές 
διαδροµές στο νότιο µέρος του νησιού. 
∆ιαθέτουν διαδροµές µε καλή 
ασφαλτόστρωση και µε µεγάλη ποικιλία σε 
κλίσεις. 
Μία από αυτές είναι του Αγίου Σουλά στο 
χωριό Σορωνή της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Καµείρου, στην ανατολική πλευρά του 
νησιού, 30 χιλιόµετρα από την πόλη της 
Ρόδου. 

 
 

Ποδόσφαιρο 

 
 
 
 
Το γήπεδο «∆ιαγόρας» είναι ένα οργανωµένο 
γήπεδο που χτίστηκε το 1930 από τις ιταλικές 
αρχές και ονοµαζόταν «Arena del Sole». 
Βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου, 1 χιλιόµετρο 
από τα κέντρο. 
Η εγκατάσταση διαθέτει: 
• γήπεδο µε φυσικό χλοοτάπητα 
• 2 αποδυτήρια, ντους 5+5, WC 

 

 Γήπεδα µε φυσικό χλοοτάπητα και 
προπονητήριο 

διαθέτουν επίσης η ∆ηµοτική Ενότητα Καλλιθέας, η ∆ηµοτική Ενότητα Ιαλυσού 
(Οικονοµίδειο Γήπεδο Ιαλυσού), η ∆ηµοτική Ενότητα Πεταλούδων (Μαριτσά, 
Παραδείσι), η ∆ηµοτική Ενότητα Αφάντου, η ∆ηµοτική Ενότητα Αρχαγγέλου και η 
∆ηµοτική Ενότητα Ατταβύρου (Έµπωνας). 
 Γήπεδο µε τεχνητό χλοοτάπητα διαθέτουν η περιοχή Ηλιούπολη, το 
Αθλητικό Κέντρο «Καλλιπάτειρα» του ∆ήµου Ρόδου, τα χωριά Κοσκινού, Ψίνθος, 
Καλυθιές, η ∆ηµοτική Ενότητα Αφάντου και η ∆ηµοτική Ενότητα Πεταλούδων 
(Κρεµαστή). 



 

 
Καλαθοσφαίριση (Μπάσκετ) 

 
Το κλειστό γυµναστήριο Βενετόκλειο 
στην πόλη της Ρόδου είναι ένα καλά 
οργανωµένο γήπεδο µπάσκετ 
πουδιαθέτει: 
Στην πόλη της Ρόδου βρίσκεται 
επίσης και το κλειστό γήπεδο του 
∆ιαγόρα το οποίο διαθέτει ξύλινο 
δάπεδο. 
Κλειστά γήπεδα µπάσκετ βρίσκονται 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Ιαλυσού και 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Πεταλούδων 
και στην ∆ηµοτική Ενότητα 
Καλιθιώντα οποία διαθέτουν ξύλινο 
δάπεδο, προπονητικό εξοπλισµό και 
αποδυτήρια. 
 
 
Κωπηλασία- Καγιάκ 
 

 
 

Κωπηλασία και Καγιάκ µπορεί κανείς να απολαύσει στη θαλάσσια περιοχή της 
πόλης της Ρόδου και στη λίµνη της Απολλακιάς στη 
∆ηµοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου που έχει 
µήκος 1.750 µέτρα και πλάτος 200 µέτρα. Ο Ναυτικός Όµιλος Ρόδου διαθέτει 
σκάφη διαφόρων τύπων για προπόνηση. Υπάρχει πρόβλεψη για διαµόρφωση 
εγκατάστασης στο φράγµα του Γαδουρά, που θα έχει µήκος 5 χιλιοµέτρων και 
πλάτος 3 χιλιοµέτρων. 
Η κύρια εγκατάσταση στο Ναυτικό Όµιλο 
Ρόδου διαθέτει: 

 
 

• Αποδυτήρια, ντους, WC, γυµναστήριο, αποθηκευτικούς χώρους, συνεργία, 
προσωπικό για την επισκευή σκαφών, ράµπα και εξέδρα για την είσοδο στο νερό. 
• Χώροι για συναντήσεις µε τηλέφωνο και internet. 
• Αγωνιστική πισίνα 25 µέτρων, 8 διαδροµών, αποδυτήρια ντους και καφετέρια 

 
 
 



 

Μπιτς Βόλεϊ και Βόλεϊ 
 

Για το Βόλεϊ κατασκευάστηκαν το 2007 στο 
αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα δύο γήπεδα 
διεθνών προδιαγραφών µε σύγχρονο 
αγωνιστικό και προπονητικό εξοπλισµό, 
ντους, αποθήκη, τέντες, αποδυτήρια, και 
εξέδρα 300 θέσεων. 
Γήπεδα υπάρχουν επίσης στην Κρεµαστή και 
το Κιοτάρι. 
Οργανωµένα γήπεδα είναι επίσης το κλειστό 
γήπεδο Ιαλυσού, το κλειστό γήπεδο του 
∆ήµου Πεταλούδων, το κλειστό γήπεδο 

«∆ιαγόρας» και το Βενετόκλειο γήπεδο. Όλα διαθέτουν ξύλινο δάπεδο, 
αποδυτήρια, WC και κυλικείο. 

 
Τοξοβολία 

 
Για την τοξοβολία διατίθενται σύγχρονος και 
υψηλού επιπέδου εξοπλισµός και χώροι 
κατάλληλοι να φιλοξενηθούν προπονητικά 
camps και προετοιµασίες κάθε επιπέδου. 

 
Η εγκατάσταση του Ανοικτού Χώρου 
βρίσκεται στην τοποθεσία Φυτώριο στην 
ανατολική πλευρά του νησιού. Έχει διάσταση 
120x85 µέτρα, στόχους Danage (FITA), 
σύγχρονο χρονόµετρο ανοιχτού χώρου και 
βοηθητικό εξοπλισµό. Έχει βορεινή 
κατεύθυνση, είναι περιφραγµένος και ασφαλής και προσβάσιµος από Α.µε.Α. 
Μικρότερο προπονητήριο ανοικτού χώρου υπάρχει στο Αθλητικό κέντρο 
Καλλιπάτειρα, το οποίο διατίθεται για µικρές αποστάσεις µε κατεύθυνση Βορά- 
Νότου 50 µέτρων και Ανατολής- ∆ύσης 70 µέτρων. 
Για την απόσταση των 18 µέτρων υπάρχει µικρό προπονητήριο στο Γυµναστήριο 
Προσκόπων. 

 
Ανοιχτά γήπεδα για τοξοβολία υπάρχουν στα Αφάντου, στα Κοσκινού, τον 
Έµπωνα και το Κιοτάρι. 

 
Σκοπευτήριο των Αεροβόλων 

 
Βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου, είναι προσβάσιµο από Α.µε.Α. και περιλαµβάνει 
σύγχρονο ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό συστηµάτων στόχων διεθνών 
προδιαγραφών RICA Αυστρίας 12 θέσεων, ηλεκτρονικό σύστηµα µέτρησης 
επίδοσης, άνετο χώρο αθλητών, χώρο θεατών, άριστο φωτισµό, κλιµατισµό, 
αποθήκη, WC και WC Α.µε.Α. 

 
Σκοπευτήρια της Πρακτικής Σκοποβολής 

 



 

Βρίσκονται στην περιοχή Καλαµώνας στην ανατολική πλευρά του νησιού, στη 
∆ηµοτική Ενότητα Πεταλούδων και διαθέτουν: 
• 12 πεδία και αγωνιστικό εξοπλισµό πρακτικής σκοποβολής. 
• Πεδίο 50µέτρων 25 σταδίων και ένα πεδίο 25 µέτρων 25 σταδίων µε συµβατικό 
εξοπλισµό συστηµάτων στόχων. 

 
Τζούντο, Ταε Κβο Ντο και Ζίου Ζίτσου 

 
Οι προπονήσεις γίνονται στα τέσσερα κλειστά 
γυµναστήρια του νησιού, το κλειστό γήπεδο 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιαλυσού, το κλειστό 
γήπεδο της ∆ηµοτικής Ενότητας και στην 
πόλη της Ρόδου το κλειστό γήπεδο 
«∆ιαγόρας» και το Βενετόκλειο. Για το Τάε 
Κβο Ντο υπάρχουν δύο αίθουσες που 
ανήκουν σε αθλητικούς συλλόγους µε βασικές 
προδιαγραφές κατάλληλες για προπονήσεις. 

 
 

Επιτραπέζια Αντισφαίριση 
 
 
 

Περιλαµβάνει 10 τραπέζια Joola Rolomat 
approved by I.T.T.F., διαχωριστικά, πίνακες 
αποτελεσµάτων και τραπέζια κριτών. 
Υπάρχουν τέσσερα γυµναστήρια που 
προσφέρονται για προετοιµασία, προπόνηση 
και αγώνες. Είναι γυµναστήρια που 
προσφέρονται για προετοιµασία, προπόνηση 
και αγώνες. 
Τα γυµναστήρια που µπορούν να χωρέσουν 
10 τραπέζια, µε ξύλινο δάπεδο, καλό 
φωτισµό, κλιµατισµό, αποδυτήρια, κυλικείο, 

προσβάσιµα σε Α.µε.Α. Το κλειστό γήπεδο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιαλυσού, το 
κλειστό γήπεδο της ∆ηµοτικής Ενότητας Πεταλούδων, το γήπεδο «∆ιαγόρας» και 
το Βενετόκλειο. 



 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 2246049222 MAIL@DIM- 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 

2246049222 MEGIST.DOD.SCH.GR 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2246049460 mail@nip- 
ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 

2246049222 kastell.dod.sch.gr 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 2246022244 mail@dim- 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΚΟΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2246022244 salak.dod.sch.gr 
 

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 2244044011 mail@dim-eid- 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝ∆ΟΥ 2244044011 lindou.dod.sch.gr 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 2241038395 mail@dim-ekv- 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ 2241038395 rodou.dod.sch.gr 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ 2241031520 mail@nip-eid- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2241038214 rodou.dod.sch.gr 
 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 2241036501 mail@dim-eid-peir- 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 
ΡΟ∆ΟΣ 

2241036501 rodou.dod.sch. 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2246098252 mail@nip- 
ΑΡΧΙΠΟΛΗ ΡΟ∆ΟΥ 2246098252 archip.dod.sch.gr 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241041238 mail@nip- 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 2241041238 theol.dod.sch.gr 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2244044495 mail@nip- 
ΛΑΡ∆ΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 2244044495 lardou.dod.sch.gr 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2244031255 mail@nip- 
ΛΙΝ∆ΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 2244031297 lindou.dod.sch.gr 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2246022244 mail@nip- 
ΣΑΛΑΚΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 2246022244 salak.dod.sch.gr 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241060520 mail@1nip- 
ΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟ∆ΟΥ 2241060520 sgour.dod.sch.gr 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241050230 mail@nip- 
ΨΙΝΘΟΣ 2241050058 psinth.dod.sch.gr 

 

ΡΟ∆ΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2246091016 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΡΟ∆ΟΥ 

2246091016 apoll.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2246098252 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΡΧΙΠΟΛΗ ΡΟ∆ΟΥ 

2246098252 archip.dod.sch.gr 
 



 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2244043413 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΝΑ∆Ι 
ΡΟ∆ΟΥ 

2244043685 gennad.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2246098340 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΙΜΥΛΙΑ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2246098340 dimyl.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2246041211 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2246041255 empon.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241041238 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 

2241041238 theol.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241040052 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΛΑΒΑΡ∆Α ΡΟ∆ΟΥ 

2241040052 kalav.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241062245 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟ∆ΟΣ 

2241062245 koskin.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2244031297 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΝ∆ΟΣ 
ΡΟ∆ΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

2244031297 lindou.dod.sch.grΡΟ∆ΟΥ 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2246031393 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΝΙΑ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2246031393 kritin.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241081214 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΑΜΑΤΡΙΑ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2241081214 damatr.dod.sch.gr 
 

ΜΑΛΩΝΑ-ΡΟ∆ΟΥ 2244051332 mail@dim- 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2244051332 malon.dod.sch.gr 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 2241047172 mail@dim- 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΙΤΣΑ 2241047172 marits.dod.sch.gr 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2244051429 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΑΡΗ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2244051930 masar.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241081315 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙ ΡΟ∆ΟΥ 

2241081315 parad.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241047101 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 2241047101 pastid.dod.sch.gr 

 



 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΤΙ∆Α    
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2244031096 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΩΝΑΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2244031096 pylonos.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241041244 MAIL@DIM- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗ 

2241041244 SORON.DOD.SCH.GR 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241041343 MAIL@DIM- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΕΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2241041343 FANON.DOD.SCH.GR 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241050058 ΡΟ∆ΟΥ mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΙΝΘΟΣ 

2241050058 psinth.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2246091314 mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΡΟ∆ΟΥ 

2246091016 apoll.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2244043495 mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΓΕΝΝΑ∆Ι 

2244043495 gennad.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241081289 mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
∆ΑΜΑΤΡΙΑ ΡΟ∆ΟΥ 

2241081289 damatr.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2246041261 mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟ∆ΟΥ 

2246041261 empon.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241040052 ΡΟ∆ΟΥ mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΑΒΑΡ∆Α 

2241040052 kalav.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2244031136 mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟ∆ΟΥ r 

2244031136 kalathou.dod.sch.g 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2246031225 mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΝΙΑ ΡΟ∆ΟΥ 

2246031225 kritin.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2244029365 mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΑΛΩΝΑ ΡΟ∆ΟΥ 

2244029365 malon.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241047207 mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΑΡΙΤΣΑ ΡΟ∆ΟΥ 

2241047207 marits.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2244051820 mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΑΣΑΡΗ ΡΟ∆ΟΥ 

2244051820 masar.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΣΤΙ∆Α ΡΟ∆ΟΥ 

2241047650 mail@nip- 
pastid.dod.sch.gr 

 



 

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241041165 mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΟΡΩΝΗ ΡΟ∆ΟΥ 

2241041165 soron.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241041885 mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΦΑΝΕΣ 

2241041885 fanon.dod.sch.gr 
 

10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241022185 mail@10dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 

2241022185 rodou.dod.sch.gr 
 

10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟ∆ΟΣ 

2241021301 mail@10nip- 
rodou.dod.sch.gr 

 

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241031139 mail@11nip- 
ΡΟ∆ΟΣ 2241031139 rodou.dod.sch.gr 

 

11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241033642 mail@11dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 

2241033642 rodou.dod.sch.gr 
 

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241031520 mail@12nip- 
ΡΟ∆ΟΣ 2241038214 rodou.dod.sch.gr 

 

12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241023628 mail@12dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 

2241023628 rodou.dod.sch.gr 
 

13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241021223 mail@13dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2241021223 rodou.dod.sch.gr 
 

14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241035702 mail@14nip- 
ΡΟ∆ΟΣ 2241035702 rodou.dod.sch.gr 

 

14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241031139 mail@14dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 

2241031139 rodou.dod.sch.gr 
 

15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241061186 mail@15dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 

2241060688 rodou.dod.sch.gr 
 

15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241061763 mail@15nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟ∆ΟΣ 

2241061763 rodou.dod.sch.gr 
 

16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241064435 mail@16dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 

2241064435 rodou.dod.sch.gr 
 

16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241064360 mail@16nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟ∆ΟΣ 

2241064360 rodou.dod.sch.gr 
 

17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241063951 mail@17nip- 
ΡΟ∆ΟΣ 2241063951 rodou.dod.sch.gr 

 

17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241062829 mail@17dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 

2241062829 rodou.dod.sch.gr 
 



 

 

18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241043292 mail@18nip- 
ΡΟ∆ΟΣ 2241043292 rodou.dod.sch.gr 

 

18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241069530 mail@18dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

2241069530 rodou.dod.sch.gr 
 

19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241066710 mail@19nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟ∆ΟΣ 

2241062829 rodou.dod.sch.gr 
 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241087520 ΚΑΛΥΘΙΕΣ mail@1nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241087520 kalyth.dod.sch.gr 

 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 0241063720 mail@1nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟ∆ΟΣ 

2241063720 koskin.dod.sch.gr 
 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241081082 mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙ ΡΟ∆ΟΥ 

2241082960 parad.dod.sch.gr 
 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241035215 mail@1nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟ∆ΟΣ 

2241035215 rodou.dod.sch.gr 
 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 0241092492 mail@1nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 0241092492 ialys.dod.sch.gr 

 

ΙΑΛΥΣΟΣ 2241024906 mail@1dim-peir- 
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 
ΡΟ∆ΟΣ 

2241024906 rodou.dod.sch.gr 
 

20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟ∆ΟΣ 

2241037924 mail@20nip- 
rodou.dod.sch.grΡΟ∆ΟΥ 

 

21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241037688 mail@21nip- 
ΡΟ∆ΟΣ 2241037688 rodou.dod.sch.gr 

 

22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241021004 mail@nip-peir- 
ΡΟ∆ΟΣ 2241021004 rodou.dod.sch.gr 

 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241092492 mail@2nip- 
ΙΑΛΥΣΟΣ 2241092492 ialys.dod.sch.gr 

 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241063720 mail@2nip- 
ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟ∆ΟΣ 2241063720 koskin.dod.sch.gr 

 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241092999 mail@2nip- 
ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΟ∆ΟΥ 2241092999 kremast.dod.sch.gr 

 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241028560 mail@2nip- 
ΡΟ∆ΟΣ 2241033635 rodou.dod.sch.gr 

 

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2244022277 mail@2dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2244024277 archang.dod.sch.gr 
 

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241051498 mail@2dim-  



 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2241051498 afant.dod.sch.gr  

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241092231 mail@2dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 

2241092231 ialys.dod.sch.gr 
 

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241002510 mail@2dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΛΥΘΙΩΝ 

2241002510 kalyth.dod.sch.gr 
 

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241027188 mail@2dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ 

2241027188 rodou.dod.sch.gr 
 

2244022755 mail@2nip-  
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2244022755 archang.dod.sch.gr 
 

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241051690 mail@2nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟ∆ΟΣ 

0241051690 afant.dod.sch.gr 
 

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241085730 mail@2nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥΥ 

2241087910 kalyth.dod.sch.gr 
 

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241030985 mail@2dim-peir- 
ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 
ΡΟ∆ΟΣ 

2241024930 rodou.dod.sch.gr 
 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241053370 mail@3nip- 
ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟ∆ΟΥ 2241053370 afant.dod.sch.gr 

 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2244023000 mail@3nip- 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2244023000 archang.dod.sch.gr 
 

1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 2241031520 mail@1dim-eid- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 

2241038214 rodou.dod.sch.gr 
 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241053326 mail@1nip- 
ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟ∆ΟΥ 2241053326 afant.dod.sch.gr 

 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241092999 mail@1nip- 
ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΟ∆ΟΥ 2241092999 kremast.dod.sch.gr 

 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ    
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 2244022266 mail@1dim- 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

2244024233 archang.dod.sch.gr 
 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241051488 mail@1dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 

2241051488 afant.dod.sch.gr 
 



 

 

ΡΟ∆ΟΥ    
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241092230 mail@1dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2241092230 ialys.dod.sch.gr 
 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241085265 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΕΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2241085265 kalyth.dod.sch.gr 
 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241091231 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΟ∆ΟΥ 

2241091231 kremast.dod.sch.gr 
 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2244044377 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡ∆ΟΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2244044451 lardou.dod.sch.gr 
 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241023681 mail@1dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 

2241023681 rodou.dod.sch.gr 
 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241062395 mail@1dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΓΟΥΡΟΥ 

2241062395 sgour.dod.sch.gr 
 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2244022997 mail@1nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2244022997 archang.dod.sch.gr 
 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2246098224 mail@nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΕΛΕΟΥΣΑ ΡΟ∆ΟΥ 

2246098224 eleous.dod.sch.gr 
 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241085730 mail@3nip- 
ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ 2241087910 kalyth.dod.sch.gr 

 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 2241027193 
2241027181 

mail@3nip- 
rodou.dod.sch.gr 

 

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241051196 mail@3dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2241051196 afant.dod.sch.gr 
 

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241090424 mail@3dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

2241090424 ialys.dod.sch.gr 
 

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241027202 mail@3dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 

2241027202 rodou.dod.sch.gr 
 

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241095740 mail@3nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΙΑΛΥΣΟΣ 

2241095740 ialys.dod.sch.gr 
 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 241022162 mail@4nip- 
ΡΟ∆ΟΣ 2 2241022162 rodou.dod.sch.gr 

 



 

 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241078220 mail@5nip- 
ΡΟ∆ΟΣ 2241078220 rodou.dod.sch.gr 

 

5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241023549 mail@5dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 

2241023549 rodou.dod.sch.gr 
 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241078220 mail@6nip- 
ΡΟ∆ΟΣ 2241078220 rodou.dod.sch.gr 

 

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241027181 mail@6dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 

2241027181 rodou.dod.sch.gr 
 

7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΡΟ∆ΟΣ 2241022002 
2241022002 

mail@7dim- 
rodou.dod.sch.gr 

 

7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241026564 mail@7nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟ∆ΟΣ 

2241026564 rodou.dod.sch.gr 
 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241025669 mail@8nip- 
ΡΟ∆ΟΣ 9 224102566 rodou.dod.sch.gr 

 

8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2241024342 mail@8dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟ∆ΟΣ 

2241024395 rodou.dod.sch.gr 
 

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2241027133 mail@9nip- 
ΡΟ∆ΟΣ 2241027133 rodou.dod.sch.gr 

 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2246071811 mail@1nip- 
ΣΥΜΗ 2246072454 symis.dod.sch.gr 

 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 0246071248 mail@1dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΗ 

0246071248 symis.dod.sch.gr 
 

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2246071369 mail@2dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΗ 

2246071369 symis.dod.sch.gr 
 

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2246071480 mail@2nip- 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΜΗ 2246071480 symis.dod.sch.gr 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2246044141 
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 
ΤΗΛΟΣ 

2246044141 
mail@nip-tilou.dod.sch.gr  

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2246044201 mail@dim- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΟΣ 

2246044440 tilou.dod.sch.gr 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2246045200 MAIL@DIM- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗ 

2246045200 CHALK.DOD.SCH.GR 
 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2246045075 mail@1nip- 
ΧΑΛΚΗ 2246045200 chalkis.dod.sch.gr 

 

    



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
 

Γυµνάσια 
 
 

1ο Γυµνάσιο Ρόδου 
Κοµνηνών 1 
85100 Ρόδος 

2ο Γυµνάσιο Ρόδου 
Λίνδου 121 
85100 Ρόδος

 
 

3ο Γυµνάσιο Ρόδου 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 11 
85100 Ρόδος 

5ο Γυµνάσιο Ρόδου 
Λονδίνου & Μόσχας 
85100 Ρόδος 

7ο Γυµνάσιο Ρόδου 
Μιχαήλ Πετρίδη 26 
85100 Ρόδος 

Γυµνάσιο Ιαλυσού Ρόδου 
Ιαλυσός 
85101 Ρόδος 

Γυµνάσιο Παραδεισίου Ρόδου 
Παραδείσι 
85106 Ρόδος 

Γυµνάσιο Έµπωνα Ρόδου 
Έµπωνα 
85108 Ρόδος 

Γυµνάσιο Καλυθιών Ρόδου 
Καλυθιές 
85105 Ρόδος 

 

Γυµνάσιο Αρχαγγέλου Ρόδου 
Αρχάγγελος 
85102 Ρόδος 

 

Γυµνάσιο Μασσάρων Ρόδου 
Γυµνάσιο 
Μάσαρη 
85102 Ρόδος 

Ιδιωτικό Γυµνάσιο Εκπαιδευτήρια 
∆ωδ/σου 

Η.Βενέζη Ηλιούπολη 
85100 Ρόδος 

Γυµνάσιο Σύµης 
Σύµη 
85600 Σύµη 

Γυµνάσιο Τήλου 
Γυµνάσιο 

4ο Γυµνάσιο Ρόδου 
Βενετοκλέων 35 
85100 Ρόδος 

6ο Γυµνάσιο Ρόδου 
Αλ. ∆ιάκου 56 
85100 Ρόδος 

Εσπερινό Γυµνάσιο Ρόδου 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 11 
85100 Ρόδος 

Γυµνάσιο Κρεµαστής Ρόδου 
Κρεµαστή 
85104 Ρόδος 

Γυµνάσιο Σορωνής Ρόδου 
Σορωνή 
85101 Ρόδος 

Μουσικό Γυµνάσιο Ρόδου 
Kοσκινού 
85100 Ρόδος 

Γυµνάσιο Αφάντου Ρόδου 
Αφάντου 
85103 Ρόδος 

Εσπερινό Γυµνάσιο Αρχαγγέλου 
Ρόδου 

Αρχάγγελος 
85102 Ρόδος 

Γυµνάσιο Γενναδίου Ρόδου 
Γυµνάσιο 

 
85109 Ρόδος 

Ιδιωτικό Γυµνάσιο Εκπαιδευτήρια 
Ρόδου Πυθαγόρας 

10ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 
85100 Ρόδος 

Γυµνάσιο Χάλκης 
Χάλκη 
85110 Χάλκη 

Γυµνάσιο Πηγαδιών Καρπάθου 
Γυµνάσιο 



 

  

  

 

Τήλος 
85002 Τήλος 

Γυµνάσιο Απερίου Καρπάθου 
Απέρι Καρπάθου 
85700 Κάρπαθος 

Γυµνάσιο Κάσου 
Κάσος 
85800 Κάσος 

 

Πηγάδια Καρπάθου 
85700 Κάρπαθος 

Γυµνάσιο Ολύµπου Καρπάθου 
Ολύµπου Καρπάθου 
85700 Κάρπαθος 

Γυµνάσιο Καστελλορίζου 
Καστελλόριζο 
85111 Καστελλόριζο 

 
Λύκεια 

 
 

1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 11 
85100 Ρόδος 

2ο Γενικό Λύκειο 
Βενετοκλέων 35 
85100 Ρόδος 

 
 

3ο Γενικό Λύκειο 
Κοµνηνών 1 
85100 Ρόδος 

 

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ρόδου 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 11 
85100 Ρόδος 

 

Γενικό Λύκειο Κρεµαστής 
Κρεµαστή 
85104 Ρόδος 

 

Γενικό Λύκειο Αφάντου 
Αφάντου 
85103 Ρόδος 

 

Γενικό Λύκειο Καρπάθου 
Απέρι Καρπάθου 
85700 Κάρπαθος 

 

Τάξεις Λυκείου Μουσικό Γυµνάσιο 
Ρόδου Kοσκινού 
85100 Ρόδος 

 

 
Τάξεις Λυκείου Κάσου 
85800 Κάσος 

4ο Γενικό Λύκειο 
Σεφέρη 108 
85100 Ρόδος 

 

Γενικό Λύκειο Ιαλυσού 
Ιαλυσός 
85101 Ρόδος 

 

Γενικό Λύκειο Σορωνής 
Σορωνή 
85106 Ρόδος 

 

Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου 
Αρχάγγελος 
85102 Ρόδος 

 

Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου 
Αρχάγγελος 
85102 Ρόδος 

 

 
Λυκείου Χάλκης 
85110 Χάλκη 

 

 
Τάξεις Λυκείου Καστελλορίζου 

 

 
85111 Καστελλόριζο 

 

1ο ΕΠΑΛ Ρόδου Επαγγελµατικό Λύκειο 
2ο ΕΠΑ.Λ. Ρόδου Επαγγελµατικό

 
 

Κλ. Πέππερ 1 
85100 Ρόδος 

Λύκειο 
Αγίοι Απόστολοι 
85100 Ρόδος 

 

Τάξεις Λυκείου Γενναδίου ΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθµίδας 



 

 

Γεννάδι 
85109 Ρόδος 

 
 

ΕΠΑ.Λ. Παραδεισίου Ρόδου 
Παραδείσι 
85106 Ρόδος 

 

Επαγγελµατικό Λύκειο Αρχαγγέλου 
Αρχάγγελος 
85102 Ρόδος 

 

ΡόδουΕπαγγελµατικό Λύκειο 
∆αµασκηνού 
85100 Ρόδος 

 

Επαγγελµατικό Λύκειο Σύµης 
Σύµη 
85600 Σύµη 

 
 
 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
 
Η κατάσταση των συµβεβληµένων Ιατρών όπως είναι στην σελίδα του army.gr 
 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
 
Το νησί έχει αρκετά φαρµακεία. Σε όλα τα φαρµακεία υπάρχουν πίνακες για τις 
διανυκτερεύσεις και τις διηµερεύσεις και ΟΛΑ είναι συµβεβληµένα µε το ΥΕΘΑ. 
 



 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΡΟ∆ΟΥ 
 
 1. Ευρίσκεται στη ∆νση Εθνάρχου Μακαρίου 18, 85100 και τηλ 2241055351. 
 
 2. ∆ιαθέτει 14 δίκλινα δωµάτια, µε κρεβατοκάµαρα, τηλεόραση, WC, ψυγείο και 
θέρµανση. 
 

 
 

 
 
 3. Υπάρχει χώρος εστιατορίου όπου οι δικαιούµενοι σιτίζονται καθηµερινά είτε 
από το µηνιαίο πρόγραµµα συσσιτίου, κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας είτε από το 
µενού, φαγητά της ώρας. 
 

 4. ∆ικαίωµα εισόδου έχουν: 
 

  (α)  Με την επίδειξη υπηρεσιακής 
ταυτότητας οι ε.ε. και ε.α. Αξκοί –Υπξκοί των Ε∆ και 
Σωµάτων Ασφαλείας καθώς και οι Μ.Υ/ΥΕΘΑ. 
 
  (β)  Με ειδικό δελτίο εισόδου που 
εκδίδεται από το ΣΠΑ, οι σύζυγοι και τα τέκνα όλων 
των παραπάνω, οι συνταξιούχοι Μ.Υ/ΥΕΘΑ και οι 
λοιποί δικαιούµενοι. 
 
 5. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθηµερινά από 
τις 14:00 – 17:00 και 20:00 – 23:00 και τα 
Σαββατοκύριακα από τις 13:15 – 17:00 και 20:00- 
23:00. 

 



 

 
ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΣΧΗΣ ΡΟ∆ΟΥ 

 
 1. Ευρίσκεται στο 10ο χλµ. Ρόδου – Λίνδου στην περιοχή «Ερηµόκαστρο» 
(Παραλία Τραούνου – Αφάντου) και λειτουργεί από 1 Ιουνίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 
κάθε έτους. 
 
 2. ∆ιαθέτει ξαπλώστρες και οµπρέλες, ταβέρνα µε παρασκευή ζεστών πιάτων 
της ώρας και κρύων πιάτων (σαλάτες – σνακ) και αναψυκτήριο. 
 
 3. ∆ικαίωµα εισόδου έχουν: 
 
  (α) Με την επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας οι ε.ε. και ε.α. Αξκοί –
Υπξκοί των Ε∆ και Σωµάτων Ασφαλείας καθώς και οι Μ.Υ/ΥΕΘΑ. 
 
  (β) Με ειδικό δελτίο εισόδου που εκδίδεται από το ΣΠΑ, οι σύζυγοι και τα 
τέκνα όλων των παραπάνω, οι συνταξιούχοι Μ.Υ/ΥΕΘΑ και οι λοιποί δικαιούµενοι. 
 
 . Το ωράριο λειτουργίας της ταβερνας είναι καθηµερινές και Κυριακές 13:00 – 
19:00 και τις επίσηµες αργίες και Σάββατα 13:00 – 23:00. 
 



 

 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΥ (ΣΠΡ) 

 
 1. Ευρίσκεται στο ισόγειο των ΣΟΑ Ρόδου 
 
 2. ∆ιαθέτει είδη SUPER MARKET (τρόφιµα, λαχανικά, κ.λ.π.) καθώς επίσης 
και τµήµατα στρατιωτικών ειδών, ένδυσης και αξεσουάρ. 
 
 3. ∆ικαίωµα εισόδου έχουν: 
 
  (α) Με την επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας οι ε.ε. και ε.α. Αξκοί –
Υπξκοί των Ε∆ και Σωµάτων Ασφαλείας καθώς και οι Μ.Υ/ΥΕΘΑ. 
 
  (β) Με ειδικό δελτίο εισόδου που εκδίδεται από το ΣΠΑ, οι σύζυγοι και τα 
τέκνα όλων των παραπάνω, οι συνταξιούχοι Μ.Υ/ΥΕΘΑ και οι λοιποί δικαιούµενοι. 
 
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
1. ∆ΕΥΤΕΡΑ - 
2. ΤΡΙΤΗ : 07:15 – 13:45 
3. ΤΕΤΑΡΤΗ : 07:15 – 13:45& 18:00 – 21:00 
4. ΠΕΜΠΤΗ : 07:15 – 13:45 
5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 07:15 – 13:45 & 18:00 – 21:00 
6. Σάββατο : 08:15 – 13:45 



 

 

 

 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 
 1. Λειτουργεί στη διεύθυνση Αγ.Ιωάννη 7 (Πρώην Στρατόπεδο Χατζηδάκη) 
22410 29988. 
 
 2. ∆ύναται να φιλοξενήσει, µέχρι 49 παιδιά, ηλικίας από 2 ½ µέχρι την 
ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο. 
 
 3. Η οργάνωση και λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθµού (δικαίωµα 
συµµετοχής, χρόνος υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικά κλπ) καθορίζονται στη Π∆ 
4-52/2008/ΓΕΣ/∆ΜΠ/3. 



 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΙΕΣ (ΣΟΑ) 
 
Στην 95 Α∆ΤΕ λειτουργούν τα παρακάτω ΣΟΑ: 
 
ΣΟΑ ΡΟ∆ΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΟΑ ΑΦΑΝΤΟΥ. 



 

 

 

ΣΟΑ – ΣΟΜΥ ΣΥΜΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 



 

 

 

 

ΣΟΑ ΚΑΝ∆ΥΛΙΟΥ 



 

 

 

 

ΣΟΑ – ΣΟΜΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 


