

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από
την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός
διατηρεί το χρώμα και την
ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής.
Κυρίαρχο στοιχείο ο
ρομαντισμός, που καταλαμβάνει
τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο
χωριό.
Η αρχιτεκτονική δόμηση της
Λίνδου, με τα παραδοσιακά
σπίτια τα οποία διακρίνονται από
μια απόλυτη συμμετρία στους
όγκους και στα υλικά τοιχοποιίας,
δημιουργούν έναν οικισμό
μοναδικό.








Ακρόπολη της Λίνδου
Η Ακρόπολη βρίσκεται σε λόφο, προσβάσιμο με τα
πόδια ή με γαϊδουράκι. Μετά τα τελευταία σπίτια
του χωριού, υπάρχει πλάτωμα μέχρι την εξωτερική
σκάλα του κάστρου, όπου βρίσκεται ένα
ανάγλυφο λαξευμένο πάνω στο βράχο, που
παριστάνει πρύμνη καραβιού και χρησίμευε ως
βάθρο για τον ανδριάντα του Ναυάρχου
Αγησάνδρου. Το Κάστρο της ακρόπολης
Ο ψηλός και απότομος βράχος της Λίνδου όπου
βρίσκεται η ακρόπολη αποτέλεσε ένα φυσικό
οχυρό και καταφύγιο των κατοίκων σε όλες τις
ιστορικές περιόδους.
Ο πρώτος οχυρωματικός περίβολος οικοδομήθηκε
από τον τύραννο Κλεόβουλο στα μέσα του 6ου π.Φ.
αιώνα. Ναός Λινδίας Αθηνάς (β΄ μισό 4 ου αι.
π.Φ.): Σο σπουδαιότερο μνημείο της Ακρόπολης
Λίνδου. Είναι δωρικός τετράστυλος,
αμφιπρόστυλος και σώζεται σε αρκετά καλή
κατάσταση. Ο ναός είναι χτισμένος στο υψηλότερο
επίπεδο του βράχου (ύψος 116 μ.) με εκπληκτική
θέα προς τ' άλλα μνημεία της ακρόπολης και τους
γύρω κολπίσκους. ύμφωνα με τους
αρχαιολόγους, υπήρχε χρυσελεφάντινο άγαλμα
της θεάς, όπως και στον Παρθενώνα της Αθήνας,
το οποίο δεν σώζεται σήμερα.

Λίγο έξω από την πόλη της Ρόδου
βρίσκεται η Λίνδος, ένα από τα πιο
δημοφιλή και γραφικά χωριά της
Ρόδου.
Η Λίνδος δίνει στον επισκέπτη την
εντύπωση ότι περπατά σε μία
ζωγραφιά - ένας λαβύρινθος από
στενά λιθόστρωτα σοκάκια, λευκά
σπιτάκια σκαρφαλωμένα στην
πλαγιά του λόφου κάτω από την
ακρόπολη, εκπληκτική θέα από
την κορυφή του λόφου.

O σημερινός οικισμός της Λίνδου βρίσκεται σε απόσταση
περίπου 48 χιλιόμετρα Νότια από την πρωτεύουσα στην ίδια
θέση που κατείχε και η αρχαία πόλη. Ο οικισμός έχει κηρυχθεί
διατηρητέος και παρουσιάζει στο επισκέπτη σχεδόν την
εικόνα που είχε και τα παλιά χρόνια. Η σημερινή του μορφή
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο μεγάλος σεισμός του
1610 κατάστρεψε ολοσχερώς την Λίνδο, με την φροντίδα
όμως των πλούσιων καραβοκύρηδων ξανακτίστηκε και
λαμπρύνθηκε και με νέα κτίσματα. Σο σχετικά άγονο έδαφος
της περιοχής έστρεψε γρήγορα τους Λίνδιους στην
θάλασσα και σύντομα κυριάρχησαν στο Αιγαίο και την
Μεσόγειο. Μέχρι τους τελευταίους αιώνες ονομαστοί ήταν οι
καπετάνιοι και οι καραβοκύρηδές της. ήμερα οι
περισσότεροι από τους περίπου 800 μονίμους κατοίκους
ασχολούνται με επαγγέλματα σχετικά με τον τουρισμό.



Μπορείτε να πάτε στη Ρόδο ακτοπλοϊκώς
είτε με ferry boat είτε με high speed. Από το
λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν καθημερινά
πλοία για τα Δωδεκάνησα. υνήθως τα
πλοία ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της
νύχτας δεδομένου ότι το ταξίδι είναι μεγάλο.
Κάποια πλοία πηγαίνουν κατευθείαν στη
Ρόδο, ενώ κάποια άλλα κάνουν στάσεις σε
άλλα νησιά, όπως στην Πάτμο, στην
Κάλυμνο, στη Λέρο, στην Κω. Εναλλακτικά,
επειδή το ταξίδι με το πλοίο είναι πολύωρο,
πολλοί επιλέγουν να φτάσουν στο νησί της
Ρόδου με αεροπλάνο. Αεροπλάνα
αναχωρούν πολύ συχνά κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες από τα αεροδρόμια
της Αθήνας- Ελευθέριος Βενιζέλος-, της
Θεσσαλονίκης, της Κρήτης καθώς και
άλλων νησιών του Αιγαίου.

Τι αξίζει να δείτε στη Ρόδο
H Ρόδος, το νησί των Ιπποτών, έχει
μια μακρόχρονη ιστορία και έχει
αναπτύξει με το πέρασμα των
χρόνων, σπουδαίο πολιτισμό. τον
παρελθόν η κυριαρχία των ξένων
κατακτητών, επηρέασε τον
πολιτισμό της Ρόδου αλλά και τη
ζωή των κατοίκων. Η Ρόδος
υπήρξε η πρωτεύουσα της
Μεσαιωνικής αριστοκρατίας κα
υπάρχουν πολλά εντυπωσιακά
ιστορικά και σύγχρονα μνημεία.



Η Ρόδος είναι πασίγνωστη για τη
νυχτερινή ζωή που παρέχει στους
επισκέπτες, η οποία περιλαμβάνει
πολλές εναλλακτικές λύσεις.
Τπάρχουν πολλά μέρη που
μπορείτε να επιλέξετε για τη
διασκέδαση σας, από ταβέρνες και
καφετέριες, μέχρι clubs, pubs,bars,
cinema και casino. Μπορείτε να
κάνετε μια βόλτα και να διαλέξετε
ένα μαγαζί σύμφωνα με τη μουσική
που προτιμάτε. Τπάρχουν
σοφιστικέ μπαράκια που μπορείτε
να χαλαρώσετε, αλλά και clubs που
μπορείτε να χορέψετε και να πιείτε
άφθονα.

Η κουζίνα της Ρόδου
το νησί της Ρόδου θα έχετε την
δυνατότητα να φάτε οτιδήποτε
θελήσετε, από fast food μέχρι κινέζικο ή
γαλλικό φαγητό, αφού υπάρχει μια
μεγάλη ποικιλία εστιατορίων. Υυσικά,
πρέπει να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα
της Ρόδου, που περιλαμβάνει τα
ελληνικά παραδοσιακά πιάτα, με
ορισμένες μικρές διαφοροποιήσεις.
Τπάρχει εξαιρετική ποικιλία πιάτων, που
μπορεί να ικανοποιήσει κάθε
γαστρονομική προτίμηση, τους
κρεατοφάγους αλλά και τους
χορτοφάγους.

Σελικά η Ρόδος έχει κάτι να προσφέρει στον καθένα. Παραλίες, καλό φαγητό,
διασκέδαση, αρχαιολογικούς χώρους, μέρη για χαλάρωση κλπ. ας τη
συνιστούμε ανεπιφύλακτα για διακοπές οποιαδήποτε εποχή του χρόνου κι αν
διαλέξετε.

