
Η Αγία Ελεούσα στη Ρόδο

Κτίρια της Ιταλοκρατίας του τόπου 
μου



Στη σημερινή περιοχή της 
Αγίας Ελεούσας,   ιδρύθηκε το 
1936 ο οικισμός Campochiaro.

Η Ρόδος, υπό ιταλική κατοχή 
τότε, αποτέλεσε μέρος ενός 
ευρύτερου σχεδίου 
εξιταλισμού των 
Δωδεκανήσων. 

Η ίδρυση του οικισμού Campochiaro



Ο οικισμός αυτός 
δημιουργήθηκε για να 
εξυπηρετήσει ένα στρατηγικό 
σχέδιο της ιταλικής 
διοίκησης, και αφορούσε την 
εκμετάλλευση του δασικού 
πλούτου του νησιού. 

Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη περιοχή



Η ίδρυση του οικισμού αυτού 
επέφερε τον οικονομικό 
μαρασμό στους αγρότες των 
γύρω χωριών, όπως στην 
Αρχίπολη, τη Διμυλιά και τη 
Σορωνή, καθώς 
απαλλοτριώθηκαν οι 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους

Οι συνέπειες για τον αγροτικό πληθυσμό της 
περιοχής



Το 1925 άρχισαν να 
κατασκευάζονται δρόμοι προς 
το δάσος και να γίνονται 
αρδευτικά έργα. 
Κατασκευάστηκαν επίσης δύο 
τσιμεντόκτιστα κανάλια και 
δύο μεγάλες 
υδατοδεξαμενές. 

Τα πρώτα έργα υποδομής του οικισμού



Οι αρχιτέκτονες R. Petraco και A. 

Bernabiti, κατέφυγαν στην 
εύκολη λύση ενός φολκλόρ 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ως 
προς τη χωροταξική οργάνωση, 
αυτή ακολούθησε το ιδιαίτερο 
ανάγλυφο της περιοχής.

Αρχιτεκτονικό στυλ του οικισμού



Η υδατοδεξαμενή

 Στο δρόμο που 
οδηγεί στο 
βουνό Προφήτη 
Ηλία, 
συναντάμε μια 
κυκλική 
υδατοδεξαμενή



Η κυκλική 
υδατοδεξαμενή, 
περιέχει συντριβάνι
και σ’ αυτή 
συγκεντρώνοναι τα 
νερά της 
παρακείμενης 
πηγής Κοκκινιστή. 

Η υδατοδεξαμενή



Το διοικητικό κέντρο στην πλατεία



Το σχολείο

 Στο 
βορειοανατολικό 
άκρο της 
πλατείας 
κατασκευάστηκε 
το διώροφο 
κτήριο του 
σχολείου μαζί με 
τα καταλύματα 
των δασκάλων.



Το κτήριο της κύριας 
όψης είναι ένας 
ορθογώνιος όγκος, με 
λιτό στυλ και 
συμμετρικά 
τοποθετημένα 
ανοίγματα

Το σχολείο



Στην πίσω πλευρά 
του κτηρίου 
χαρακτηριστικοί 
είναι οι δύο 
ημικυκλικοί 
πυργίσκοι

Το σχολείο



Το σχολείο

 Στο τρίτο τμήμα 
του κτηρίου τέλος, 
υπάρχουν τοξωτά 
ανοίγματα και 
στους δύο 
ορόφους.



Διοικητήριο
Στο κτήριο της 

Διοίκησης 
στεγάζονταν το 
Δημαρχείο, η 

φασιστική λέσχη, ο 
κινηματογράφος, το 

ιατρείο, το 
φαρμακείο, το 
εστιατόριο, το 
καπηλειό, το 

πανδοχείο, το 
εργαστήριο του 

μαραγκού και άλλων 
τεχνιτών.



Διοικητήριο

 Το κτήριο της 
Διοίκησης χτίστηκε 
βορειοδυτικά της 
πλατείας. Το σημείο 
αναφοράς του κτιρίου 
είναι ο πύργος του 
ρολογιού. Στην 
κορυφή του 
βρισκόταν  το 
σύμβολο της 
φασιστικής λέσχης



Το Διοικητήριο

Παλιά 
φωτογραφία 
του 
Διοικητηρίου. 
Διακρίνεται το 
ρολόι με το 
φασιστικό 
σύμβολο στην 
κορυφή.



Ο πύργος του Διοικητηρίου

Ο πύργος , 
θύμιζε μιναρέ 
αραβικού 
τεμένους και 
προσέδιδε μια 
μεσογειακή –
εξωτική εικόνα 
σε έναν κατά τ’ 
άλλα ορεινό 
οικισμό



Διοικητήριο – υπαίθρια στοά

Χαρακτηριστική  
είναι επίσης  η 
ημιυπαίθρια
στοά με τα 
τοξωτά 
ανοίγματα.



Ημικυκλικούς 
πυργίσκους 
έχει και το 
Διοικητήριο. 
Ενώ 
χαρακτηριστικά 
είναι και τα 
ημικυκλικά 
μπαλκόνια

Το Διοικητήριο



Διοικητήριο - Αίθουσα 
κινηματογράφου



Διοικητήριο – τζάκια



Κτήριο Χωροφυλακής

 Το κτήριο της 
χωροφυλακής είναι ένα 
διώροφο, επιμήκες
κτήριο χωριζόμενο σε 
δύο τμήματα που 
ενώνονται με μία 
διαμπερή στοά. Το ένα 
τμήμα στέγαζε τη 
χωροφυλακή και το 
άλλο τα εργαστήρια 
ξυλουργού και 
σιδηρουργού. 



Κτήριο χωροφυλακής

 Στον επάνω όροφο 
υπήρχαν καταλύματα 
και στο υπόγειο 
καταστήματα. Το κτήριο 
αυτό συνδυάζει 
στοιχεία μεσογειακής 
αρχιτεκτονικής (λευκός 
σοβάς, πέργολες, 
δώματα) με στοιχεία 
του 20ου αιώνα 
(περίτεχνα 
κγκλιδώματα, μικρά 
μπαλκόνια)



Η εκκλησία

Tο όνομά της εκκλησίας ήταν la chiesa

dell’ Addorata και σχεδιάστηκε από 
τον Petracco. 



Η εκκλησία

Το κεντρικό 
κλιμακοστάσιο τονίζει 
τη «μνημειακότητα», 
ένα στυλ 
αρχιτεκτονικής στο 
οποίο έδειχναν 
προτίμηση οι Ιταλοί 
της φασιστικής 
περιόδου



Η εκκλησία

 Αποτελείται από ένα 
κεντρικό κλίτος, το 
οποίο πλαισιώνουν δύο 
χαμηλότερα, 
χωρισμένα με τοξωτά 
ανοίγματα. 
Χαρακτηριστικός είναι 
ο νάρθηκας, στον οποίο 
κυριαρχούν οι 
βυζαντινές καμάρες 
που μικραίνουν όσο 
πηγαίνουν προς τις 
άκρες.



Το ίδιο μοτίβο με τις 
καμάρες 

επαναλαμβάνεται 
και στο καμπαναριό

Η εκκλησία



Με την ενσωμάτωση των 
Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, τα 
κτήρια μετατράπηκαν αναλόγως

Μετά την Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου



Η άλλοτε Καθολική 
εκκλησία μετετράπη 
σε Ορθόδοξη, 
αφιερωμένη στον 
Άγιο Χαράλαμπο

Ο Άγιος Χαράλαμπος



Το Σανατόριο

 Τα κτήρια της 
πλατείας φιλοξένησαν 
από το 1947 το 
«Σανατόριο 
Δωδεκανήσων 
Βασίλισσα 
Φρειδερίκη»



 Το κτήριο της 
χωροφυλακής 
φιλοξενεί σήμερα το 
Γυμνάσιο Ελεούσας



Η υδατοδεξαμενή

Η

υδατοδεξαμενή
αποτελεί πόλο 
έλξης για την 
περιοχή και στα 
νερά της 
φιλοξενείται ένα 
προστατευόμενο 
είδος ψαριού, το 
γκιζάνι


