
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

 

Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων και ένας από τους πιο δημοφιλείς 

τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου έχει κηρυχθεί 

από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 1988. 

 

Ο Μύθος 

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Ήλιος, ζήτησε και έλαβε ως μερίδιο το πανέμορφο νησί που 

αναδύθηκε από τη θάλασσα. Το ονόμασε Ρόδο, από το όνομα της αγαπημένης του, και 

ποτέ δεν σταμάτησε να τη λούζει με το φως του. Οι τρεις πόλεις του νησιού, Ιαλυσσός, 

Κάμειρος και Λίνδος, πήραν το όνομά τους από τους γιους τους. 

 

Πρώιμη και κλασική αρχαιότητα (- 323 π.Χ.) 

 

Το νησί κατοικήθηκε στην ύστερη νεολιθική εποχή. Οι πρώτοι κάτοικοι, οι Τελχίνες 

(Τελχίνες), αναφέρονται ως δαίμονες με μαγικές δυνάμεις. Τον 16ο αιώνα π.Χ. 

Μινωίτες από την Κρήτη αποίκισαν τη Ρόδο και Μυκηναίοι από την ηπειρωτική 

Ελλάδα τους ακολούθησαν δύο αιώνες αργότερα. 

Αργότερα, τον 12ο-11ο αιώνα π.Χ. Δωριείς εισέβαλαν στη Ρόδο και έχτισαν τις τρεις 

μεγάλες πόλεις της Λίνδου, της Ιαλυσού και της Καμείρου. 

Η Λίνδος ήταν η μεγαλύτερη και ισχυρότερη πόλη με το μεγαλύτερο θρησκευτικό 

κέντρο – το ναό της Λινδίας Αθηνάς. Ο τύραννος της Λίνδου Κλεόβουλος 

συγκαταλέγεται στους περίφημους Επτά Σοφούς της Αρχαιότητας. 

Στις αρχές του 5ου αιώνα οι Πέρσες εισέβαλαν και κατέκτησαν το νησί, αλλά το 

εγκατέλειψαν, αφού νικήθηκαν από τους Αθηναίους. 

Οι τρεις πόλεις-κράτη της Ρόδου, αν και μέλη της αθηναϊκής συμμαχίας, παρέμειναν 

ουδέτερες κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης (431-404 

π.Χ.). 

Στο 408 π.X. οι τρεις πόλεις-κράτη ένωσαν τις επικράτειές τους και ίδρυσαν την πόλη 

της Ρόδου ως νέα πρωτεύουσα, στο βόρειο άκρο του νησιού, σχεδιασμένη από τον 

περίφημο αρχιτέκτονα Ιππόδαμο. 

 

Ελληνιστική περίοδος – Ύστερη Αρχαιότητα (323 π.Χ. - 330 μ.Χ.) 

 

Η Ρόδος συμμάχησε με τον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά μετά το θάνατό του το 323 π.Χ., 

ένας από τους διαδόχους του, ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, πολιόρκησε την 

πρωτεύουσα του νησιού το 305 π.Χ. για να σπάσει τη ροδιακή συμμαχία με τους 

Πτολεμαίους της Αιγύπτου. Ο Δημήτριος αναγκάστηκε να λύσει την πολιορκία μετά 

από ένα χρόνο. Οι Ρόδιοι πούλησαν τις πολιορκητικές μηχανές που είχε εγκαταλείψει 

ο Δημήτριος και χρησιμοποίησαν τα χρήματα για την κατασκευή ενός αγάλματος του 

προστάτη τους θεού Ήλιου, που ονομάστηκε Κολοσσός της Ρόδου, και 

συγκαταλέγεται στα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου. Η πόλη εξελίχθηκε κατά 

την ελληνιστική περίοδο σε σπουδαίο ναυτικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο. Τα 



νομίσματά της κυκλοφορούσαν σχεδόν παντού στη Μεσόγειο. Στις σχολές της, 

διάσημοι δάσκαλοι δίδασκαν φιλοσοφία, επιστήμες, λογοτεχνία και ρητορική. 

 Το 146 π.Χ., η Ρόδος έγινε μόνιμος σύμμαχος της Ρώμης και μεγάλο πολιτιστικό και 

εκπαιδευτικό κέντρο, ιδιαίτερα δημοφιλές στις αριστοκρατικές ρωμαϊκές οικογένειες. 

Αργότερα, το 42 π.Χ., ο Ρωμαίος στρατηγός Κάσσιος κατέκτησε και λεηλάτησε το 

νησί, αφαιρώντας περισσότερα από 3.000 έργα τέχνης, τα οποία μετέφερε στη Ρώμη. 

Ο Άγιος Παύλος έφερε τον Χριστιανισμό στη Ρόδο τον 1ο αιώνα μ.Χ. 

 

Μεσαιωνική περίοδος: Βυζάντιο (330-1309) και Ιπποτοκρατία (1309-1522) 

 

Τον 4ο αιώνα μ.Χ. η Ρόδος έγινε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Άραβες 

έφθασαν το 653 μ.Χ. και στη συνέχεια, το 1046 μ.Χ., Γενοβέζοι κατέλαβαν το νησί. Οι 

Βυζαντινοί ανέκτησαν τη Ρόδο και αργότερα παραχώρησαν δικαιώματα εμπορικών 

συναλλαγών στους Βενετούς. Όταν οι σταυροφόροι κατέκτησαν την 

Κωνσταντινούπολη το 1204, ο πλούσιος γαιοκτήμονας Λέων Γαβαλάς 

αυτοανακηρύχθηκε ως Δεσπότης της Ρόδου. 

Το 1309 μ.Χ. οι Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ κατέκτησαν 

το νησί. Μετέβαλαν τη Ρόδο στην πιο ισχυρή βάση της Ανατολικής Μεσογείου, ένα 

πραγματικό προπύργιο της Δύσης, ένα σημαντικό κέντρο εμπορίου μεταξύ Ευρώπης 

και Ανατολής. Έδωσαν στην πόλη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που διατηρεί μέχρι 

σήμερα, με την οχύρωση, τις πύλες, τις εκκλησίες, τα νοσοκομεία, το παλάτι και τα 

άλλα σπουδαία κτίρια της μεσαιωνικής πόλης, που το 1988 κηρύχθηκε Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. 

 

Η οθωμανική περίοδος (1522-1912) 

 

Οι Ιππότες παρέμειναν στη Ρόδο μέχρι το 1522, όταν, μετά από πολιορκία έξι μηνών, 

ο τελευταίος από τους Μεγάλους Μαγίστρους, ο Philippe Villiers de l'Isle - Adam, 

παρέδωσε το νησί στον Οθωμανό σουλτάνο Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή και 

μεταφέρθηκαν στη Μάλτα . Το νησί τέθηκε υπό τη διοίκηση του Καπουδάν Πασά. Οι 

Οθωμανοί κυρίαρχοι μετέτρεψαν τις περισσότερες εκκλησίες σε τζαμιά και ανάγκασαν 

τους Έλληνες κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιτοιχισμένη πόλη και να 

εγκατασταθούν έξω από αυτήν, σχηματίζοντας νέες συνοικίες που ονομάζονται 

«μαράσια». Η οθωμανική παρουσία επιβιώνει σε πολλά εξαιρετικά κτίρια, όπως το 

Τζαμί του Σουλεϊμάν, τα δημόσια λουτρά και η βιβλιοθήκη Χαφίζ Αχμέτ Αγά. Η 

οθωμανική κατοχή των Δωδεκανήσων ολοκληρώθηκε το 1912, όταν ο ιταλικός 

στρατός κατέλαβε το νησί, κατά τη διάρκεια του ιταλοτουρκικού πολέμου. 

   

Ιταλική περίοδος (1912-1943) 

 

Το 1912, η Ιταλία κατέλαβε τη Ρόδο στη διάρκεια του ιταλοτουρκικού πολέμου. Όλα 

τα νησιά των Δωδεκανήσων κατακυρώθηκαν και επισήμως στην Ιταλία με τη Συνθήκη 

της Λωζάνης (1923). 



Με την ανάληψη ενός ευρέος προγράμματος κατασκευής δημοσίων έργων, καθώς και 

με αρχαιολογικές ανασκαφές και αποκαταστάσεις μνημείων, οι Ιταλοί προσπάθησαν 

να εδραιώσουν την παρουσία τους και να εκμεταλλευτούν το νησί ως τουριστικό 

θέρετρο. Επίσης, έλεγξαν πλήρως την οικονομία και την εκπαίδευση και προσπάθησαν 

να επιβάλουν την ιταλική γλώσσα και τον ιταλικό πολιτισμό, ειδικά μετά την άνοδο 

του φασισμού στην Ιταλία το 1922. 

Τα αιτήματα για ένωση με το Ελληνικό Κράτος απορρίφθηκαν και το 1923 τα 

Δωδεκάνησα κατακυρώθηκαν επισήμως στο ιταλικό κράτος ως αποικία. 

Το 1943 οι Γερμανοί κατέλαβαν το νησί και μετά την ήττα των δυνάμεων του Άξονα 

στο Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, το παρέδωσαν στους Βρετανούς Συμμάχους. 

 

Η Ένωση με την Ελλάδα (1947) 

 

Το 1947, η Ρόδος, μαζί με τα άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, ενώθηκε επίσημα με την 

Ελλάδα, μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Παρισίων. Από τις 7 Μαρτίου 1948, 

όταν πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο η επίσημη τελετή της Ένωσης, η ελληνική σημαία 

κυματίζει στο μέγαρο της περιφέρειας. 

 


