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Foreword

I t has been nearly two years since my friend and dear co-villager Sime-

on Dontas, delivered his writing credentials with his first book entitled 

“Afandou. Voyage in Time”, among which, the first samples of his talent in 

recording, and describing, in a fascinating way, historic events and folk-

lore of his birthplace, fringed with rich and scarce photographic material 

that he was able to collect patiently and passionately for years.

The readers, especially of his birthplace and of its homogeneous com-

munity around the world, were moved and appreciated this work, because 

the elderly felt nostalgic, and their memories coming back to life, whilst 

the youth learned about facts and situations that they did not experience, 

which marked their parents and grandparents, during the leap years of 

slavery, and the first decades after the liberation of the Dodecanese. 

Today, Simeon, enriched in knowledge and experience, returns to the 

writing race, offering us his second piece of work entitled “Rhodes 1850-

1950: One hundred years of photography”; thus expanding his thematic 

horizon of the city of Rhodes and its villages, into two basic historical pe-

riods of the turbulent life of our island, the Turkish occupation and the 

Italian occupation. 

This important book, which is basically a photographic album of ap-

proximately 400 collectible photographs fringed with introductory and 

explanatory texts, covers a period of one hundred (100) years, and is di-

vided into three subsequent units:

The first covers the last 62 years of the Turkish occupation 1850-1912, 

the second, the entire period of the Italian occupation 1912-1943, and 

the third, the period from 1943 to 1950, from the German to the British 

occupation, the Greek military command until the first two years of the 

integration of the Dodecanese to its motherland (March 7th 1948).

The photographs of the first and longest period, that of the Turkish 

occupation, 1850-1912, is the work of the first travellers-photographers 

who when travelling in the Orient, the so called Grand Tour, also visit-

ed Greece, and the island of Rhodes as well, which despite being a coun-

ty of the decaying Ottoman Empire, was always considered a pole of at-

traction for travellers, for its glorious historic past, its unique antiquities, 

the innumerable works of art, but also the majestic chivalric monuments. 
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Προλογικό Σημείωμα

Μ όλις δύο χρόνια πέρασαν από τότε που ο φίλος κι εκλεκτός συγχωρια-

νός μου Συμεών Δοντάς έδωσε τα συγγραφικά του διαπιστευτήρια με 

το πρώτο του βιβλίο με τίτλο, «ΑΦΑΝΤΟΥ. Ταξίδι στο χρόνο». Μαζί, και τα 

πρώτα δείγματα γραφής του ταλέντου του στο να καταγράφει και να περι-

γράφει, με τρόπο συναρπαστικό, γεγονότα της ιστορίας και της λαογραφί-

ας της γενέτειράς του, πλαισιωμένα με πλούσιο και δυσεύρετο φωτογραφικό 

υλικό που, επί χρόνια, με υπομονή και μεράκι μπόρεσε να συλλέξει. 

 Το αναγνωστικό κοινό και ιδιαίτερα εκείνο της γενέτειράς του και της 

αφαντενής ομογένειας ανά τον κόσμο, συγκινήθηκε κι εκτίμησε το έργο αυ-

τό, γιατί οι παλιοί ένοιωσαν τη νοσταλγία και τις μνήμες τους να ζωντανεύ-

ουν, ενώ οι νεότεροι έμαθαν για γεγονότα και καταστάσεις που δεν βίωσαν, 

αλλά που σημάδεψαν τους γονείς και τους παππούδες τους, τα δίσεκτα χρό-

νια της σκλαβιάς και τις πρώτες, μετά την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου, 

δεκαετίες.  

 Σήμερα, πιο πλούσιος σε γνώσεις και εμπειρίες, ο Συμεών παρουσιάζεται 

ξανά στο συγγραφικό στίβο, προσφέροντάς μας το δεύτερό του πόνημα με 

τίτλο «Ρόδος 1850-1950: Εκατό χρόνια φωτογραφίας», διευρύνοντας έτσι το 

θεματικό του ορίζοντα στην πόλη της Ρόδου και στα χωριά της, σε δύο βασι-

κές ιστορικές περιόδους της πολυτάραχης ζωής του νησιού μας, την Τουρκο-

κρατία και την Ιταλοκρατία. 

 Το σημαντικό αυτό βιβλίο, ουσιαστικά φωτογραφικό άλμπουμ, με 400 πε-

ρίπου συλλεκτικές φωτογραφίες, πλαισιωμένες με εισαγωγικά κι επεξηγημα-

τικά κείμενα, καλύπτει μια χρονική διάρκεια εκατό (100) ετών και χωρίζεται 

σε τρεις επί μέρους ενότητες: 

 Η πρώτη, καλύπτει τα τελευταία 62 χρόνια της τουρκοκρατίας 1850-1912, 

η δεύτερη, ολόκληρη την περίοδο της ιταλικής κατοχής 1912-1943 και η τρί-

τη, την περίοδο 1943-1950, από τη γερμανική και βρετανική κατοχή, την ελ-

ληνική  στρατιωτική διοίκηση, μέχρι και τα πρώτα δύο χρόνια από την ενσω-

μάτωση της Δωδεκανήσου στον εθνικό κορμό (7 Μαρτίου 1948).

 Οι φωτογραφίες της πρώτης και μεγαλύτερης περιόδου, της τουρκοκρα-

τίας, 1850-1912, είναι έργο των πρώτων περιηγητών-φωτογράφων που ταξι-

δεύοντας στον κόσμο της Ανατολής, το λεγόμενο «Μεγάλο Ταξίδι», επισκέ-

πτονταν και την Ελλάδα, αλλά και το νησί της Ρόδου, που αν και επαρχία μιας 

παρηκμασμένης οθωμανικής αυτοκρατορίας, αποτελούσε πάντα πόλο έλξης 

7ΡΟΔΟΣ 1850-1950    Εκατό Χρόνια Φωτογραφίας Προλογικό Σημείωμα 



Nevertheless, the moments of a traveller’s self-interest and personal prof-

it were immanent. 

The first foreign voyagers, accompanied by their photographers, “pas-

sionate” enthusiasts of travels or appointed to special missions of the for-

eign major press, came to Greece with their bulky cameras, and heavy 

equipment, after a long and tiresome trip, ready to confront numerous 

prejudices during their stay, even problems of communication with the 

inhabitants and the local dragomans.

It is an era when the art of photography took its first steps, and along 

with its technical development, the lens of photographers-travellers 

documents and captures events of both past and present of our island 

and city, while constituting an important source for researching the his-

tory of our land. The names of those pioneers of modern art, i.e. pho-

tography, which from the most primitive mediums of the 19th century, 

through the breakneck development of technology, came to conquer 

achievements which a few years back would belong in the sphere of fan-

tasy and myth, are recorded in the introductory chapter entitled “Pho-

tographing Rhodes”.

The photographs of the second period, 1912-1943, which coincides 

with the Italian occupation of the Dodecanese, are taken mostly by pro-

fessional photographers under the supervision of the Italian Government, 

and among other things they have a propagandistic character. The Ital-

ians wanted to project their crucial interventions in urban reform of the 

city of Rhodes through their photographs; but also to prove indirectly the 

ostensibly historic continuation and inheritance of the chivalric period, 

and therefore, their legislative presence in Rhodes. Let us note that in that 

section there are plenty of photographs representative of the life in the 

countryside and of the villages of Rhodes. 

The photographs of the third and shorter period of 1943-1950 are 

works of Greeks and of photographers mostly from Rhodes and the Do-

decanese, whose names and actions are mentioned in the first introduc-

tive text, as minimum tribute to the pioneer photographers of our land. At 

the same time it is important that with this evidence, the writer records 

and reveals a large part of the history of the photographic art in Rhodes 

and the Dodecanese.  

However, before the traveller-photographers, an important historic 

source is the impressions of professional European travellers of Rhodes, 

who left us texts with mordant descriptions, thus enriching travel liter-

ature, fringed with sketches, doodlings, maps, and elegant engravings. 

Plenty of those voyagers are mentioned in the monumental work of the 

memorable Christodoulos Papachristodoulou, “History of Rhodes, from 
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των περιηγητών για το ένδοξο ιστορικό της παρελθόν, τις μοναδικές της αρ-

χαιότητες, τα αναρίθμητα έργα τέχνης, αλλά και για τα μεγαλόπρεπα ιπποτι-

κά της μνημεία. Δεν έλειψαν όμως και περιπτώσεις που στο ενδιαφέρον των 

περιηγητών αυτών ενυπήρχε και η ιδιοτέλεια και το προσωπικό όφελος.

 Οι πρώτοι ξένοι περιηγητές, συνοδευόμενοι από φωτογράφους, «παθια-

σμένους» οπαδούς των ταξιδιών ή σε ειδική αποστολή από τα μεγάλα έντυ-

πα του εξωτερικού, έφταναν στην Ελλάδα με ογκώδεις μηχανές και βαρύ 

εξοπλισμό, ύστερα από ένα μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι, έτοιμοι να αντιμε-

τωπίσουν κατά τη διαμονή τους πολλά προβλήματα προκατάληψης, ακόμα 

και συνεννόησης με τους κατοίκους και τους ντόπιους δραγουμάνους.

 Είναι η εποχή που η τέχνη της φωτογραφίας διανύει τα πρώτα της βήματα 

και με την τεχνική της εξέλιξη, ο φακός των φωτογράφων-περιηγητών κατα-

γράφει και αποτυπώνει γεγονότα του παρελθόντος αλλά και του παρόντος 

του νησιού και της πόλης μας, αποτελώντας συνάμα και σημαντική πηγή για 

τη μελέτη της ιστορίας του τόπου μας. Τα ονόματα αυτών των πιονέρων της 

σύγχρονης τέχνης, της φωτογραφίας, που από τα πιο πρωτόγονα μέσα των 

αρχών του 19ου αιώνα, έφτασε σήμερα με την ιλιγγιώδη εξέλιξη της τεχνο-

λογίας να κατακτήσει επιτεύγματα που μόλις πριν από λίγα χρόνια θα ανή-

καν στη σφαίρα της φαντασίας και του μύθου, καταγράφονται στο εισαγω-

γικό κεφάλαιο με τίτλο «Φωτογραφίζοντας τη Ρόδο». 

 Οι φωτογραφίες της δεύτερης περιόδου, 1912-1943, που συμπίπτει με την 

ιταλική κατοχή της Δωδεκανήσου, γίνονται, κυρίως, από επαγγελματίες φω-

τογράφους υπό την εποπτεία της ιταλικής κυβέρνησης κι έχουν, εκτός των 

άλλων, έντονο προπαγανδιστικό χαρακτήρα. Οι Ιταλοί ήθελαν να προβά-

λουν μέσω και των φωτογραφιών τις καίριες επεμβάσεις τους στην πολεοδο-

μική αναμόρφωση της πόλης της Ρόδου, αλλά και έμμεσα να αποδείξουν την 

δήθεν ιστορική συνέχεια και κληρονομιά της ιπποτικής περιόδου και άρα τη 

νομιμοποίηση της παρουσίας τους στη Ρόδο. Να σημειώσουμε ότι στην ενό-

τητα αυτή περιέχονται και αρκετές φωτογραφίες χαρακτηριστικές της ζωής 

στην ύπαιθρο και στα χωριά του νησιού της Ρόδου.

 Οι φωτογραφίες της τρίτης και πιο σύντομης περιόδου 1943-1950, είναι 

έργο Ελλήνων και κυρίως Ροδίων και Δωδεκανησίων φωτογράφων, για πολ-

λούς από τους οποίους αναφέρονται τα ονόματα και η δράση τους στο πρώ-

το εισαγωγικό κείμενο, ως ελάχιστο φόρο τιμής στους πρωτοπόρους φωτο-

γράφους του τόπου μας. Παράλληλα, είναι σημαντικό ότι με τα στοιχεία αυ-

τά, ο συγγραφέας καταγράφει και αναδεικνύει μεγάλο μέρος από την ιστο-

ρία της φωτογραφικής τέχνης στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα.

 Όμως, σπουδαία ιστορική πηγή, πριν από τους περιηγητές-φωτογράφους, 

αποτελούν και οι εντυπώσεις των επαγγελματιών ευρωπαίων περιηγητών της 

Ρόδου, οι οποίοι μας άφησαν κείμενα με γλαφυρές περιγραφές, εμπλουτίζο-

ντας έτσι την περιηγητική ή ταξιδιωτική λογοτεχνία, πλαισιωμένη με σκίτσα, 
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the prehistoric times up to the embodiment of the Dodecanese”, as much 

as the fascinating texts of the European travellers coming from the exqui-

site book of Antonis Maillis, Costas Skandalides, and Costas Tsalahouris, 

entitled “Rhodes in the 19th century”.

Conclusively, the contribution of the book “Rhodes 1850-1950: One 

Hundred Years of Photography”, is an additional important testimony of 

the history of Rhodes, seen through a different perspective, the photo-

graphic view, since through these marvelous photographs included in 

these 300 pages, unravel, before the eyes of the reader, like in a movie, 

unique pages of history and of everyday life of the inhabitants of Rhodes, 

and that is exactly its value. 

I am going to avoid a detailed analysis of the context of this book, 

allowing the reader the satisfaction to feel as a fellow passenger in this 

photographic journey, and experience a different dimension of the city’s 

history and of our island’s. When reading the introductive and mid texts 

that supplement the rare photographic material, he will recognize and 

learn important facts of our land’s historic and cultural heritage. 

Simeon my friend, we warmly thank you for putting us in a time ma-

chine and taking us back again into our historical past. I personally would 

especially like to thank you, for giving me the honor to write the foreword 

for your new book. Be well, and always creative in your life. 

Nikos Nikolaou

Honored President 

of the House of Letters and Arts 

of the Dodecanese
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σκαριφήματα, χάρτες και κομψές γκραβούρες. Αρκετοί από τους περιηγητές 

αυτούς αναφέρονται στο μνημειώδες έργο του αείμνηστου Χριστόδουλου 

Παπαχριστοδούλου, «Ιστορία της Ρόδου, από τους προϊστορικούς χρόνους 

έως την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου», όπως επίσης συναρπαστικά κεί-

μενα ευρωπαίων περιηγητών περιέχονται στο εξαιρετικό βιβλίο των Αντώνη 

Μαΐλλη, Κώστα Σκανδαλίδη και Κώστα Τσαλαχούρη, με τίτλο «Η Ρόδος τον 

19ο αιώνα».

 Συμπερασματικά, η συμβολή του βιβλίου «Ρόδος 1850-1950: Εκατό χρό-

νια φωτογραφίας», είναι μια ακόμα σημαντική μαρτυρία για την ιστορία της 

Ρόδου, ιδωμένη μέσα από μια διαφορετική οπτική, τη φωτογραφική ματιά, 

αφού μέσα από τις υπέροχες φωτογραφίες που περιέχονται στις 300 σελίδες 

του, ξεδιπλώνονται, σαν σε κινηματογραφική ταινία μπροστά στα μάτια του 

αναγνώστη, μοναδικές σελίδες της ιστορίας αλλά και της καθημερινής ζωής 

των κατοίκων της Ρόδου και αυτή ακριβώς είναι η αξία του. 

 Θα αποφύγω τη λεπτομερή ανάλυση του περιεχομένου του βιβλίου, αφή-

νοντας στον αναγνώστη την ικανοποίηση να νοιώσει συνεπιβάτης σ’ αυτό 

το φωτογραφικό οδοιπορικό και να βιώσει μιαν άλλη διάσταση της ιστορίας 

της πόλης και του νησιού μας όταν, διαβάζοντας τα προλογικά και ενδιάμε-

σα κείμενα που πλαισιώνουν σαν σε ιστορική κορνίζα το σπάνιο φωτογραφι-

κό του υλικό, θα αναγνωρίσει ή θα μάθει σημαντικά στοιχεία από την ιστορι-

κή και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

 Φίλε Συμεών, σ’ ευχαριστούμε θερμά που μας έβαλες στη μηχανή του χρό-

νου και μας ταξίδεψες και πάλι, στο χθες, της ιστορίας μας. Προσωπικά, ιδι-

αιτέρως σε ευχαριστώ, γιατί με τίμησες με το να μου αναθέσεις να προλογί-

σω το νέο σου βιβλίο. Να’ σαι καλά, και πάντα δημιουργικός στη ζωή σου. 

Νίκος Νικολάου 

Επίτμος Πρόεδρος 

Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 

Δωδεκανήσου
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Author’s Note

T he island of Rhodes had the luck of being photographed more than 

any other. Nature endowed it with special natural beauties, and history 

blessed it with legends and traditions renowned all over the world.

 The objective of this book is to cover a period of one hundred years, from 

1850 when the first photograph is estimated to have been taken, until 1950, 

a period that begins with the end of slavery, which lasted for decades, until 

the events of the island's liberation and its integration with Greece. 

 Two were the main difficulties of this task; firstly the lack of adequate 

sources regarding the life and activities of photographers during those years, 

and secondly, the massive amount of photographs taken by professional and 

amateur photographers that needed to be identified and dated. 

 This is why it was decided to publish the most important photographs 

of the city and countryside, most of which are part of my private collection. 

The rest of the photographs were taken from museums and institutions in 

Greece and abroad, fellow collectors and relatives of local photographers. 

The intention was firstly to promote the photographs; thus, they were placed 

in chronological and thematic sequence, punctuated by short selected texts 

written by travellers and authors of the subsequent period at each time. 

 However, this effort would not have been completed if there was no men-

tion of the photographers, these nameless heroes, to whom these unique 

snippets of time are attributed. The photographer, destined to be behind the 

camera, makes time stand still, and delivers it to us printed on photograph-

ic paper. 

 That is how each one of them narrates a story that later can prove to be 

a valuable source of knowledge of the past. A story seen clearly, and those 

photographers were the first, among others, to have seen Rhodes of the pre-

vious century change and transform. 
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Σημείωμα του Συγγραφέα

Τ ο νησί της Ρόδου είχε την τύχη να φωτογραφηθεί όσο κανένα άλλο.  

Η φύση το προίκισε με ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές και η ιστορία το ευ-

λόγησε με θρύλους και παραδόσεις ξακουστές σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 Σκοπός του βιβλίου είναι να καλυφθεί μια περίοδος εκατό χρόνων, από το 

1850 οπότε υπολογίζεται ότι έγινε εκεί η πρώτη φωτογραφία, μέχρι το 1950, 

χρονολογία που σηματοδοτεί το τέλος της δουλείας αιώνων μετά τα γεγονό-

τα της απελευθέρωσης και της ενσωμάτωσης με την Ελλάδα.

 Οι δυσκολίες της προσπάθειας ήταν δύο. Αφενός η έλλειψη επαρκών πη-

γών για την ζωή και την δράση των φωτογράφων των χρόνων εκείνων και 

αφετέρου, η πληθώρα φωτογραφιών από επαγγελματίες και ερασιτέχνες φω-

τογράφους που έπρεπε να ταυτοποιηθούν και να χρονολογηθούν.

 Έτσι αποφασίστηκε να δημοσιευθούν οι σημαντικότερες φωτογραφίες της 

πόλης και της υπαίθρου, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από 

την προσωπική μου συλλογή. Οι υπόλοιπες αντλήθηκαν από μουσεία και 

ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φίλους συλλέκτες και συγγενείς των 

παλιών ντόπιων φωτογράφων. Πρόθεση ήταν να αναδειχθεί πρωτίστως η ει-

κόνα και έτσι οι φωτογραφίες τοποθετήθηκαν σε μια χρονική και θεματική 

αλληλουχία, διανθισμένες με μικρά επιλεκτικά κείμενα περιηγητών και συγ-

γραφέων της εποχής.

 Η προσπάθεια όμως αυτή δεν θα ήταν ολοκληρωμένη αν δεν υπήρχε 

αναφορά στους φωτογράφους, στους αφανείς αυτούς ήρωες στους οποίους 

οφείλονται όλες αυτές οι μοναδικές αποτυπώσεις του χρόνου. Προορισμένος 

να βρίσκεται πίσω από τη μηχανή, ο φωτογράφος κλειδώνει το χρόνο, τον  

ακινητοποιεί και μας τον παραδίνει αποτυπωμένο στο φωτογραφικό χαρτί. 

Έτσι ο καθένας από αυτούς μας διηγείται και μία ιστορία που αργότερα μπο-

ρεί να αποδειχθεί πολύτιμη πηγή γνώσης του παρελθόντος. Μια ιστορία που 

την είδαν καθαρή όπως την φωτίζει ο ήλιος και πρώτοι αυτοί ανάμεσα σε άλ-

λους είδαν τη Ρόδο του περασμένου αιώνα να αλλάζει και να μεταμορφώ-

νεται.
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 Every effort has its contributors, and that is why I would firstly like to 

thank my family, my wife and children, for their support and interest. 

My beloved friend and author Magda Maria, who once again did her best in 

the layout of this album.

My dearest Nikos Nikolaou, honored president of the House of Letters and 

Arts of the Dodecanese, who was kind enough to prologue my book.

Friends and collectors Fragiskos Kouloumbris, Manolis Chatzistamatiou, 

Costas Koyiopoulos, Theodoros Theodorou, George Constantakis, Stavros 

Georgallides, Aron Hasson, Savas Pissas, George Nikolitsis, and the early 

departed Antonis Maillis.

The photographers’ relatives, Lοucas Kyramarios, Vasilios Sakellaridis, 

Agapitos and Catherine Yallouraki, and Nikolaos Nimorakiotakis.

The beloved George Bardos, Manolis Vazoukos, Sadi Nasouchoglou, Costas 

Tsalachouris, and George Chatzakis.

George Oikonomides, Euphemia Costomiri, and Ioannis Karageorgiou for 

their help.

Marianthe Galateia Nikoloulia for the english translation and professor Pe-

ter Alatsas for editing the translation.

Finally, I would like to thank Ziti publications for their curated edition.
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 Κάθε προσπάθεια έχει και τους συντελεστές της και γι’ αυτό θα ήθελα να ευ-

χαριστήσω, κατ’ αρχήν την οικογένεια μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου 

για την συμπαράσταση και το ενδιαφέρον τους.

Την αγαπημένη μου φίλη συγγραφέα Μάγδα Μαριά που και αυτή τη φορά 

έδωσε τον καλύτερο της εαυτό για την αισθητική του λευκώματος.

Τον αγαπητό Νίκο Νικολάου, επίτιμο πρόεδρο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 

Δωδεκανήσου, που είχε την ευγενή καλοσύνη να προλογίσει το βιβλίο μου.

Τους φίλους συλλέκτες Φραγκίσκο Κουλούμπρη, Μανώλη Χατζησταματίου, Κώ-

στα Κογιόπουλο, Θεόδωρο Θεοδώρου, Γεώργιο Κωνσταντάκη, Σταύρο Γεωργαλ-

λίδη, Aron Hasson, Σάββα Πίσσα, Γεώργιο Νικολίτση και τον πρόωρα χαμένο 

Αντώνη Μαΐλλη.

Τους συγγενείς των φωτογράφων Λουκά Κυραμαριό, Βασίλειο Σακελλαρίδη, 

Αγαπητό και Κατερίνα Γιαλλουράκη και Νικόλαο Νιμορακιωτάκη.      

Τους αγαπητούς Γεώργιο Μπάρδο, Μανώλη Βαζούκο, Σαδή Νασούχογλου, Κώ-

στα Τσαλαχούρη και Γεώργιο Χατζάκη.  

Τους Γεώργιο Οικονομίδη, Ευφημία Κωστομοίρη και Ιωάννη Καραγεωργίου για 

την βοήθεια τους.

Τη Μαριάνθη Γαλάτεια Νικολούλια για την μετάφραση στα αγγλικά και τον κα-

θηγητή Παναγιώτη Αλατσά για την επιμέλεια της μετάφρασης.

Τέλος, ευχαριστώ τις εκδόσεις Ζήτη για την επιμελημένη έκδοσή τους.
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Φωτογραφίζοντας τη Ρόδο

Photographing Rhodes

Ο Δρ. E. Slaughter, από την Ιρλανδία, γιατρός στο ατμόπλοιο Victoria, είναι ένας ενθου-

σιώδης ερασιτέχνης φωτογράφος, και όταν το πλοίο φτάνει στη Ρόδο παίρνει μαζί την 

φωτογραφική του μηχανή. Δυσκολεύτηκε όμως να εξηγήσει στους ντόπιους ότι ήθελε να δι-

ατηρήσουν την φυσικότητα και την ηρεμία τους, ώσπου ένας τούρκος στρατιώτης ευγενικά 

παρενέβη και βοήθησε το γιατρό να τακτοποιήσει μία ομάδα απ’ αυτούς και να τους κρατή-

σει ακίνητους, όσο χρειαζόταν για την λήψη της φωτογραφίας. Η περιέργεια των ντόπιων 

ήταν όμως τόσο μεγάλη που αμέσως μετά όρμηξαν επάνω στην φωτογραφική μηχανή και 

προσπαθούσαν να δουν στο εσωτερικό του κουτιού, αναγκάζοντας το γιατρό να επιστρέψει 

χωρίς άλλη καθυστέρηση πίσω στο πλοίο.

(Από το αγγλικό περιοδικό 

THE GRAPHIC, τον Οκτώβριο του 1888)

Dr. E. Slaugter, of Kingstown, Ireland, the attentive and courteous doctor on board the 

Victoria, is an enthusiastic amateur photographer, and when the vessel touched 

at Rhodes he took his camera ashore with him. He found it difficult to explain to the natives 

that he wanted to take their likenesses, until a Turkish soldier kindly intervened, and helped 

the doctor to arrange a group and keep them quiet while the plate was being exposed. The 

wary Turk, however, declined to have his own physiognomy thus immortalised. When the 

operation was over, Dr. Slaughter had to make his way back to the boat through an excited, 

yet playful, mob, and some degree of firmness and good-temper was needed to enable him 

to embark without actual molestation.

(“The Graphic” October, 1888)





W ith the invention of the camera in 1839, and the development of the 

art of photography, Greece served as an intermediate stop of the first 

voyagers-photographers who travelled to Egypt, Syria, and Constantinople 

(The Grand Tour), since, at the time, visiting and exploring the Orient had 

become fashionable. Although Rhodes was a small county of the decaying 

Ottoman Empire, it was an attraction for travellers due to its antiquities and 

majestic chivalric monuments. 

 In 1850, the English lieutenant-doctor Claudius Galen Wheelhouse was 

the first photographer who captured the Tower of Naillac before its collapse 

by an earthquake, as well as the landscapes of the Medieval Town. Wheel-

house served as a surgeon on the yacht Gitana. Among its passengers aboard 

were Lord Lincoln and other nobles. The amateur photographer collected all 

the calotype prints he took and published an album entitled Eastern Photo-

graphs, Photographic Sketches from the Shores of the Mediterranean. 

 Charles Newton, an English archaeologist, and vice consul in Mytilene in 

1852, arrived at Rhodes in April 1853, to substitute the English consul. Dur-

ing his stay, he was escorted by the English diplomat Dominic Ellis Colnaghi, 

an art historian and amateur photographer, with whose help he took some 

calotype prints very few of which were preserved. However, there were en-

gravings that were painted based on these calotypes, and were published in 

C. T. Newton’s book Travels and Discoveries in the Levant, in 1865. Some of 

those photographs were probably taken by the painter Walter Severn, broth-

er to Newton’s wife, during his stay on Rhodes. 

 In 1857, after the Scottish photographer James Graham returned from 

Egypt, he stopped at Rhodes to capture the Street of the Knights twice on 

salted paper. These are probably the only pictures he took from his voyage 

to Greece. 

 In 1862, when the Englishman Francis Bedford was escorting the Prince 

of Wales, and later King Edward VII, on a field trip to the Near and Far 

East, he took 210 photographs in total, with the help of his son William. Of 

those, 172 were printed in large format and were included in a four volume 

book, entitled Photographing Pictures made by Francis Bedford during the 

tour of the East, in which he accompanied H. R. H. the Prince of Wales. They 

developed three captures at the island of Rhodes in May of 1862. 

 During the International Exhibition of Vienna in 1873, a photographic al-

bum entitled Les Costumes populaires de la Turquie en 1873 was presented 

by the Franco-Levantine photographer Pascal Sebah, in which he included 

photographs of all the nationalities that lived in the Ottoman Empire, and its 

traditional costumes. In Rhodes, he photographed Muslims and Jews wear-

ing their traditional costumes. After his death his son Jean undertook the 

business. He collaborated with the Frenchman Policarpe Joailler in 1890, 

and the business continued to exist under the name Sebah & Joaillier. While 
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Μ ε την εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής το 1839 και την εξέλιξη της 

τέχνης της φωτογραφίας, η Ελλάδα χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος σταθ-

μός των πρώτων περιηγητών-φωτογράφων που ταξιδεύουν στην Αίγυπτο, τη 

Συρία και την Κωνσταντινούπολη (Grand Tour), καθώς είχε γίνει μόδα για την 

εποχή εκείνη η επίσκεψη και εξερεύνηση της Ανατολής. Η Ρόδος αν και μια μι-

κρή επαρχία της παρακμάζουσας Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αποτελούσε πό-

λο έλξης των ταξιδιωτών λόγω των αρχαιοτήτων της και των μεγαλόπρεπων ιπ-

ποτικών μνημείων.

 Το 1850, ο Άγγλος υποπλοίαρχος - γιατρός Claudius Galen Wheelhouse 

ήταν ο πρώτος φωτογράφος που απαθανάτισε τον πύργο του Naillac πριν 

από την κατάρρευση του από τον σεισμό και τοπία της Μεσαιωνικής πόλης. 

Ο Wheelhouse υπηρετούσε ως χειρουργός στη θαλαμηγό Gitana, στην οποία 

επέβαιναν ο Λόρδος Lincoln και άλλοι ευγενείς. Ο ερασιτέχνης φωτογράφος 

Wheelhouse συγκέντρωσε τις καλοτυπίες που τράβηξε και εξέδωσε ένα λεύκω-

μα με τον τίτλο Eastern Photographs, Photographic Sketches from the Shores of 

the Mediterranean.

 Ο Άγγλος αρχαιολόγος Charles Newton, υποπρόξενος το 1852 στη Μυτιλήνη, 

έφθασε στη Ρόδο τον Απρίλη του 1853 για να αντικαταστήσει τον Πρόξενο της 

Αγγλίας εδώ. Κατά την παραμονή του στη Ρόδο συνοδευόταν από τον Άγγλο δι-

πλωμάτη Dominic Ellis Colnaghi, ιστορικό τέχνης και ερασιτέχνη φωτογράφο, με 

τη βοήθεια του οποίου τράβηξε ορισμένες καλοτυπίες από τις οποίες δυστυχώς 

ελάχιστες διασώθηκαν. Υπήρχαν όμως γκραβούρες που φιλοτεχνήθηκαν από τις 

φωτογραφίες που τραβήχτηκαν και δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο του C.T. Newton, 

με τον τίτλο Travels and Discoveries in the Levant το 1865. Ορισμένες φωτογραφί-

ες τραβήχτηκαν, πιθανώς, από τον Walter Severn ζωγράφο και αδελφό της γυναί-

κας του Newton, κατά την περίοδο της παραμονής και φιλοξενίας του στη Ρόδο.

 Το 1857 ο Σκωτσέζος φωτογράφος James Graham, μετά την επιστροφή του 

από την Αίγυπτο, σταμάτησε στη Ρόδο για να απαθανατίσει σε χαρτί άλατος 

δύο φορές την οδό Ιπποτών, πιθανά να είναι οι μοναδικές φωτογραφίες από το 

ταξίδι του στην Ελλάδα.

 Ο Άγγλος Francis Bedford συνοδεύοντας το 1862 τον πρίγκιπα της Ουαλίας 

και μετέπειτα βασιλέα Εδουάρδο Ζʹ σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Εγγύς και 

Άπω Ανατολή, τράβηξε συνολικά 210 φωτογραφίες με την βοήθεια του γιου του 

William. Από αυτές, οι 172 εκτυπώθηκαν σε μεγάλο μέγεθος και περιελήφθη-

καν σε ένα τετράτομο βιβλίο με τον τίτλο Photographic Pictures made by Francis 

Bedford during the tour of the East, in which he accompanied H.R.H. the Prince of 

Wales. Στο νησί της Ρόδου πραγματοποίησαν τρεις λήψεις τον Μάιο του 1862.

 Το 1873 κατά την διάρκεια της Παγκόσμιας Έκθεσης της Βιέννης, παρουσιά-

στηκε από τον Φραγκολεβαντίνο φωτογράφο Pascal Sebah ένα φωτογραφικό λεύ-

κωμα με τον τίτλο Les Costumes populaires de la Turquie en 1873, στο οποίο περι-

ελάμβανε φωτογραφίες από όλες τις εθνότητες που ζούσαν στην Οθωμανική αυ-

τοκρατορία και τις εθνικές ενδυμασίες τους. Στη Ρόδο φωτογράφισε Μουσουλ-

18533 γγιιαα να αντικαταστήσσεειι ττοονν ΠΠρρόόξξεεενννοο ττηηςς 

του σσττη Ρόόδδοο συνοδευόταν ααππό τον Άγγγγλλοο δδιι-

ιστοριικκόό ττέέχννης κααιι εερραασιτέχχννηηηη φφφωωωτττοοογγγρρρράάάάφφφφφοοοοο,,,, μμμμμμεεεεε  

ρισμέννεες καλλοττυυππίεςς ααπό τιςς οοοπππποοοοίες δδδυυυυυυσσσττττυυυυχχχχχώώώώώςςς 

όμως γγκραβούρες ποου φιλοοτττεεχχχχνννήήήθθηκαν αααααππππόό τιςςς 

αι δημμοοσιεύθηκαν σστο ββιβλλίίοοοο  ττοοοουυ CCCC..TTT... NNNNNNeeewwtoon, 

es in thhe Levant το 1886655. Ορρισσμμμμέέέννννεεεςςς φφφωωωωτττοοοοογγγγρρρρααααφφφί-

Walteer Severn ζωωγγρράάφφο καιι ααδδεελλφό τηηηςςςς γγγγγγυυυυυνννναααααίίί-

ο της ππαραμοοννήής και φφιιλλοξεννίίααςς ττοου σττττηηη ΡΡΡΡΡΡόόόόδδδδδδοοοο...

άφος JJameess Grahham, μμετά ττηηνν εεππιστττρρρρροοοφφφφφφήήή  ττττττοοοουυυυυ 

η Ρόδοο γγιια να ααπαθθαανατίσεειι σσεε χχχαααρρρρτττί άάάάάλλλλααααττττττοοοοςςς 

νά ναα είναι οοι μμοναδικές φωωττττοοοογγγγρρρρααφφφφίίίίεεεεςςςς ααααααππόόό τττττοοοοο 

οδεύοονττας τοο 1188662 τοονν ππρρίγγγγγκκκκιιππα τηηηηςςς ΟΟΟΟΟΟυυυυυυααλλίίίίααααααςςςς 

Ζʹ σε ένα εκππαιδεευυτικκόό ττααξξίίδδιι σσσσττττηηηηνννν ΕΕΕγγγγγύύύύύύςςςςς κκκκκκααααααιιιιιι 

210 φφωτογρρααφίίεες μμεε ττηην ββοοοοήήήθθθεειαα του γγιιιιιοοουυυυυ ττττοουυ 

πώθηκκαανν σσε μεγάλο μέέγγεεθθοοοοοςςς  κκαι περιελλήήήήήήφφφφφφθθθθηηη---

ον τίτλλοο PPhhootographic Picturreeess  mmmaaadddeee bbbyyyy FFFFrrrraaaannnnccccciiiisssss 

t, in whhich he accompanieedd HHH..RR.HHH. ttthhheee PPPPrrrriiiinnnnnccccceeeee  ooooofffff 

ματοποοίησαν ττρρεις λήψεις ττοονν ΜΜάιο τουυυυ  111188888866622..

Παγκκόσμιαςς Έκκθθεεσσηηςς ττηηςς ΒΒΒΒΒιιιιέέέένννννννηηηςςςς,,, πππαρρρρρροοοουυυυσσσσσσιιιιιιάάάάάά--

φωτογγρράφο Pascal Sebah έναα  φφωωττογραφικκόό λλλεεεύύύ--

opulairres de la Turquiiee eenn 11888777733,,,, σσσστττοοοο οοοοππποοοοοίίίοοοο πππεεεερρρρρριιιι-----

τις εθννότητες που ζούύσσαανν σττηηνν ΟΟΟΟθθωωωμμαααανννιιικκκκήήήή ααααυυυυ----

ασίες ττους. Στη Ρόδο φωτογγρράάφισε Μουυσσοουυυλ--
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in Rhodes they took pictures of the Muslim school and its students.

 In the period extending from 1858 to 1865 August Salzmann from Al-

sace, worked as an archaeologist and architect in Rhodes, where he excavat-

ed and revealed the ancient necropolis of Kameiros. Salzmann who was al-

so a musician and painter, learned the art of photography in order to keep 

records of the archaeological sites. His book entitled Necropole de Camiros-

Journal de Fouilles executes dans cette Necropole pendant le Annees 1858 a 

1865, was released in 1875. It included coloured collotypes most of which 

depicted archaeological findings.

 French Felix Bonfils and his son Adrien, visited Rhodes in one of their 

travels between 1878-1882, in order to take pictures. During the same peri-

od photographers from Smyrna, like L. J. Rubellin of French descend with 

his son Edmond, the Italian Tancrede R. Dumas from Beirut, and the Rus-

sian Alexander Svoboda, were also visiting Rhodes.

 Otto Beendorf, Head of the Institute of Classical Archaeology of Vien-

na, along with Felix von Luschan, George Niemann, Karl Graf Lanckoron-

ski and the Court photographer Wilhelm Burger, completed three archae-

ological missions in Lycia, southwest of Turkey, from 1881 to 1884. During 

the second mission, from December 1882 to January 1883, they took 22 al-

bumen prints of Lindos and its surroundings in total. 

 At the end of the 19th century a new technique made its appearance; post 

cards (carte postale) would lead the way to a cheaper way of communicat-

ing among nations. The French businessman and inventor of a typographi-

cal method, Louis Geisler, visited Rhodes in 1890 and captured plenty of its 

landscapes. Of those, 6-7 were released in post cards at the end of the 19th 

century. Many post cards of early photographs of Rhodes were released dur-

ing that period with the name of the printer being unknown.   

 M. Louis de Launay, engineer, geologist, and traveller, visited Rhodes in 

1894, as a member of scientific expeditions. During his stay on Rhodes he 

took several pictures, some of which were published in 1900 as sketches, in 

the book Le tour du monde. 

 Photographs of Rhodes were also published by the German archaeolo-

gist Hiller von Gaertringen, in the book Thera, which was published in 1899, 

mostly regarding excavations during the period 1895-1898.

 An archaeological team from Denmark headed by Professor K. F. Kinch, 

assisted by Blinkenberg and Nilsson, concluded excavations at the acropo-

lis of Lindos and South Rhodes in 1902. The photographs of the excavations 

and explorations taken were published in the book entitled Results of the 

Carlsberg Foundation excavations in Rhodes 1902-1914.

 At the beginning of the 20th century, Fradin de Belabre, Consul of France 

at Rhodes, published the book Rhodes of the Knights (1908), with many pho-

tographs taken by himself.
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μάνους και Εβραίους με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες. Μετά το θάνατο του 

Pascal Sebah η επιχείρηση περιήλθε στο γιο του Jean, ο οποίος το 1890 συνεργά-

στηκε με τον Γάλλο Policarpe Joaillier και το φωτογραφείο συνέχισε με την επω-

νυμία Sebah & Joaillier. Στη Ρόδο πραγματοποίησαν φωτογραφικές λήψεις από το 

μουσουλμανικό σχολείο και απαθανάτιση των μαθητών του.

 Την περίοδο 1858-1865 εργάστηκε στη Ρόδο ο Αλσατός August Salzmann, 

ο οποίος με την ιδιότητα του αρχαιολόγου-αρχιτέκτονα έκανε ανασκαφές και 

αποκάλυψε την αρχαία νεκρόπολη της Καμείρου. Ο Salzmann εκτός από αρ-

χαιολόγος-αρχιτέκτονας ήταν και μουσικός, ζωγράφος και για τις ανάγκες 

των αρχαιολογικών καταγραφών έμαθε και την τεχνική της φωτογράφισης. Το 

1875 κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τον τίτλο Necropole de Camiros-Journal de 

Fouilles executes dans cette Necropole pendant le Annees 1858 a 1865. Το βιβλίο 

περιελάμβανε επιχρωματισμένες κολλοτυπίες οι περισσότερες από τις οποίες 

απεικόνιζαν αρχαιολογικά ευρήματα.

 Ο Γάλλος Felix Bonfils και ο γιος του Adrien, σε ένα από τα ταξίδια τους στην 

Ελλάδα μεταξύ του 1878-1882 επισκέφθηκαν και τη Ρόδο για να την φωτογραφί-

σουν. Την ίδια περίοδο επισκέπτονται τη Ρόδο φωτογράφοι από τη Σμύρνη όπως 

ο γαλλικής καταγωγής L.J. Rubellin με το γιο του Edmond, από την Βυρηττό ο 

Ιταλός Tancrede R. Dumas, και o ρωσικής καταγωγής Alexander Svoboda.

 Από το 1881 έως και το 1884, ο Otto Beendorf επικεφαλής του Ινστιτούτου 

Κλασικής Αρχαιολογίας της Βιέννης, μαζί με τους Felix von Luschan, George 

Niemann, Karl Graf Lanckoronski και τον φωτογράφο της Αυλής Wilhelm 

Burger, πραγματοποίησαν τρεις αρχαιολογικές αποστολές στη Λυκία νοτιοδυ-

τικά της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης αποστολής, από τον Δεκέμ-

βρη του 1882 έως τον Ιανουάριο του 1883 τράβηξαν συνολικά 22 αλμπουμίνες 

από τη Λίνδο και τα περίχωρα της.

 Στα τέλη του 19ου αιώνα μια νέα τεχνική-μόδα εμφανίζεται στο χώρο της φω-

τογραφίας, είναι η καρτ-ποστάλ (carte postale), που έμελλε να ανοίξει το δρό-

μο για μια φθηνότερη επικοινωνία μεταξύ των λαών. Ο Γάλλος επιχειρηματίας 

και εφευρέτης μιας τυπογραφικής μεθόδου Louis Geisler επισκέφθηκε τη Ρόδο 

το 1890 και φωτογράφισε αρκετά από τα τοπία της. Απ’ αυτά 6-7 κυκλοφόρη-

σαν στα τέλη του 19ου αιώνα σε καρτ-ποστάλ. Πολλές καρτ-ποστάλ με πρώιμες 

φωτογραφίες της Ρόδου κυκλοφόρησαν την περίοδο αυτή με άγνωστο το όνο-

μα του εκδότη.

 Το 1894 επισκέφθηκε τη Ρόδο ο μηχανικός, γεωλόγος και περιηγητής M. 

Louis de Launay στα πλαίσια επιστημονικών αποστολών. Κατά τη διάρκεια της 

παραμονής του στη Ρόδο τράβηξε αρκετές φωτογραφίες ορισμένες από τις οποί-

ες δημοσιεύθηκαν το 1900 με την μορφή σχεδίων στο βιβλίο Le tour du monde.

 Φωτογραφίες της Ρόδου δημοσιεύθηκαν επίσης από τον Γερμανό αρχαιο-

λόγο Hiller von Gaertringen, στο βιβλίο Thera που εκδόθηκε το 1899, και αφο-

ρούσαν κυρίως τις ανασκαφικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 

1895-1898.
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 During the last years of the Turkish occupation, many travellers en-

gaged themselves in the now affordable art of photography, such as Gustave 

Fougeres & Louis Merle, Fradelle & Young, Doctors F. G. Clemow and E. 

Slaughter, Εvain, the architect Roy Lucien, and E. M. Forster and addition-

ally, the German photographer F. v. Holbach of the Archaeological Institute. 

Also active is the photographer Aristotle Eliades and the Turks Ibrahim Hu-

lusi, Sekvet Mahir and the photographic shop “Hilal”. 

 After the occupation of the Dodecanese by the Italians in 1912, the role 

of propaganda, meaning that the new conquerors consist the continuation of 

the Knight’s era, is assumed by the formal photographer of the Italian army, 

Ο ερασιτέχνης φωτογράφος Ηλίας Καλαματιανός.

The amateur photographer Elias Kalamatianos.
Ο Ιταλός αρχαιολόγος Giuseppe Gerola.

The Italian archaeologist Giuseppe Gerola. 
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 Το 1902 μια αρχαιολογική αποστολή από την Δανία με επικεφαλής τον κα-

θηγητή K.F. Kinch και με βοηθούς τους Blinkenberg και Nilsson, πραγματοποί-

ησαν ανασκαφές στην ακρόπολη της Λίνδου και στη Νότια Ρόδο. Τις φωτο-

γραφίες από τις ανασκαφές και εξερευνήσεις τους δημοσίευσαν στο βιβλίο με 

τίτλο Results of the Carlsberg Foundation excavations in Rhodes 1902-1914. 

 Στις αρχές του εικοστού αιώνα ο πρόξενος της Γαλλίας στη Ρόδο Fradin de 

Belabre, εκδίδει το βιβλίο Rhodes of the Knights (1908), με πολλές φωτογραφίες 

τραβηγμένες από τον ίδιο. 

 Τα τελευταία χρόνια της τουρκικής κατοχής πολλοί περιηγητές επιδίδονται 

στην προσιτή πλέον τέχνη της φωτογραφίας, όπως οι Gustave Fougeres & Louis 

Merle, Fradelle & Young, οι γιατροί F.G. Clemow και E. Slaughter, o Εvain, ο αρ-

χιτέκτονας Roy Lucien, και ο E.M. Forster. Επίσης ο φωτογράφος του Γερμανι-

κού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου F. v. Holbach. Δραστηριοποιούνται ακόμη στο 

νησί ο φωτογράφος Αριστοτέλης Ηλιάδης και οι Τούρκοι Ιμπραήμ Χουλουσή, 

Σεβκέτ Μαχήρ και το φωτογραφείο «Χιλάλ».

 Με την κατάληψη της Δωδεκανήσου από τους Ιταλούς το 1912, το ρόλο της 

προπαγάνδας, ότι δηλαδή οι νέοι κατακτητές αποτελούν την συνέχεια της ιπ-

ποτικής περιόδου, αναλαμβάνει ο επίσημος φωτογράφος του ιταλικού στρατού 

Arturo Faccioli, από το Belgirate της Novara. Ο Faccioli, εργάστηκε στη Ρόδο 

για έξι μήνες και αποτύπωσε με επιτυχία όλα τα ιπποτικά μνημεία, αλλά και το-

πία όλων των ιταλοκρατουμένων νησιών. Αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής ήταν 

η δημιουργία δύο λευκωμάτων, το ένα με ηλιογραφίες το 1913 με τον τίτλο Le 

isole dell’ Egeo occupate dalle Armi Italiane. Και ένα δεύτερο το 1915 με τον τίτ-

λο La cinta fortificata di Rodi. Το λεύκωμα περιείχε 78 επικολλημένες φωτογρα-

φίες των οχυρώσεων της Μεσαιωνικής πόλης.

 Από τις πρώτες μέρες της ιταλικής κατοχής, δραστηριοποιούνται στη Ρόδο 

οι φωτογράφοι Husni Effendi και Luca Comerio, οι οποίοι φωτογράφισαν την 

απόβαση των ιταλικών στρατευμάτων και εξέδωσαν αρκετές χρωμολιθόγρα-

φες καρτ-ποστάλ. Ο Luca Comerio, επιπλέον, κινηματογράφησε την απόβαση. 

Ο Husni Effendi διετέλεσε και ως ο επίσημος φωτογράφος της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας. Επίσης οι εκδότες Κ.Μ. Αναστασιάδης με φωτογράφους τους Ηλία 

Καλαματιανό και Gene, ο E. Ragozino με φωτογράφο τον Σταμάτη Βασιλείου 

και οι Alterocca-Terni με φωτογράφο τον Generali.

 Τον Μάιο του 1912, φθάνει στη Ρόδο ο Ιταλός αρχαιολόγος Giuseppe Gerola, 

κατόπιν εντολής του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας, για να συντάξει κατάλο-

γο των Μεσαιωνικών μνημείων της Δωδεκανήσου. Τα πορίσματα των ερευνών 

του συνοδεύονταν από πλήθος φωτογραφιών και αποτέλεσαν τη βάση για τις 

ανασκαφές και τις εργασίες αναστήλωσης που ακολούθησαν τα επόμενα χρό-

νια από τους Ιταλούς. Στους τρεις μήνες της παραμονής του στα Δωδεκάνησα ο 

Gerola αποτύπωσε στις φωτογραφίες του ένα αρχειακό υλικό πολύτιμο για τους 

ερευνητές, αλλά συγχρόνως και μια καλλιτεχνική ματιά καθώς έστρεψε το φα-

κό του στο ανθρώπινο στοιχείο, σε παιδικά πρόσωπα και στους κατοίκους με τις 

παραδοσιακές φορεσιές. 
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Arturo Faccioli, from Belgirate of Novara. Faccioli worked on Rhodes for six 

months and successfully captured all chivalric monuments, but also the land-

scapes of all the islands under the Italian authority. As a result came the cre-

ation of two albums, one of heliographs in 1913 entitled Le isole dell’ Egeo oc-

cupate dale Armi Italiane. And a second one in 1915, entitled La cinta forti-

ficata di Rodi. The album included 78 attached photographs of the fortifica-

tions of the Medieval Τown. 

 From the very first days of the Italian occupation, active in Rhodes are 

the photographers Husni Effendi and Luca Comerio, who photographed the 

invasion by the Italian troops, and published several chromolithographic 

post cards. Luca Comerio also filmed the invasion. Husni Effendi served as 

the official photographer for the Archaeological Service. Additionally, the 

publishers K. M. Anastasiadis along with photographers Elias Kalamatianos 

and Gene were also active, as well as E. Ragozino along with photographer 

Stamatis Vasileiou, and Alterocca-Terni with the photographer Generali. 

 In May 1912, the Italian archaeologist Giuseppe Gerola arrives in Rhodes, 

at the command of the Italian Ministry of Education, to record a list of the 

medieval monuments of the Dodecanese. The results of his research are ac-

companied by a vast number of photographs, and served as the basis for ex-

cavations, and reconstruction works by the Italians that followed the coming 

years. During the three months of his stay in the Dodecanese, Gerola cap-

tured a valuable archival material with his photographs for researchers, but 

at the same time, had an artistic perspective, by focusing on the human ele-

ment, children’s faces, and the inhabitants with their traditional costumes.    

 The first written evidence of the existence of a photographic shop at Rhodes 

under the name “SAVOIA”, owned by the painter and photographer Ioannis 

Papagiannis, is recorded in the local newspaper Nea Rodos, in January 1916.

 In July 1916, a commercial in the local press, acknowledges, for the first 

time, the existence of a photographic shop in a village, owned by Michael 

Mimikos.

 Those who engaged themselves in photography during the same peri-

od of time were Christodoulos Despotakis, owner of the photographic 

shop “Apollo”, Evangelos Balidis, owner of the photographic shop “RODOS”, 

Georges Roberts, Giorgos Syrigos, Taxin Faragiali along with the photogra-

pher Philippou, and Antigone Barba, the first lady who appears in a com-

mercial in the local newspaper Nea Rodos, in March 1924. 

 The recent history of photography of Rhodes began at Symi, with the first 

photographer being Philiratos Pahos, who besides taking photographs he al-

so taught young people from Symi the techniques of photography. Philira-

tos, a natural born artist, merchant by trade, became acquainted with this 

new art in 1913, studied it, and later taught it to others. Out of his students 

one stood out; Panayiotis Sakellaridis, who settled in Rhodes in 1930. 
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 Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξη φωτογραφείου στη Ρόδο, με την 

επωνυμία «ΣΑΒΟΪΑ» ιδιοκτησίας του ζωγράφου και φωτογράφου Ιωάννη Πα-

παγιάννη, καταχωρείται στην τοπική εφημερίδα Νέα Ρόδος τον Ιανουάριο του 

1916.

 Τον Ιούλιο του 1916 μια διαφημιστική καταχώρηση στον τοπικό τύπο γνω-

στοποιεί για πρώτη φορά την ύπαρξη φωτογραφείου σε χωριό ιδιοκτησίας του 

φωτογράφου Μιχαήλ Μιμίκου.

 Την ίδια περίοδο με τη φωτογραφία ασχολήθηκαν ο Χριστόδουλος Δεσπο-

τάκης με το φωτογραφείο «Απόλλων», ο Ευάγγελος Μπαλίδης με το φωτογρα-

φείο «Η ΡΟΔΟΣ», ο Γεώργιος Ρόμπερτς, ο Γιώργος Συρίγος, ο Ταξίν Φαράγιαλη 

με φωτογράφο τον Φιλίππου, και η πρώτη γυναίκα που εμφανίζεται με διαφη-

μιστική καταχώρηση στην τοπική εφημερίδα Νέα Ρόδος, τον Μάρτιο του 1924.
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 Along with Philiratos Pahos on Symi, Nikolas 

Kyramarios and his brother Michael were initiat-

ed to the art of photography, by taking classes via 

correspondence with the photographic compa-

nies Ferrania and Agfa. In 1915 he came to Par-

adisi with his family, where he engaged himself 

professionally in photography. 

 Vassilios Kozas had worked as a photographer 

in Symi since 1922. Philiratos Pahos, his broth-

er in law, was his tutor. He moved to Kalym-

nos in 1930, and later, in 1946, to Rhodes, where 

he continued practising the art of photography 

along with his children, Yiannis and Constanti-

nos, under the name “Vassilios Kozas & Sons”; at 

the same time they sold photographic products 

and cameras.

 Philiratos Pahos’ son Antonis developed his 

photographs himself from 1935 using the “prim-

itive” tools of this profession, a lantern and an 

oil lamp. In 1946 he came to Rhodes, where he 

worked as an assistant to Panayiotis Sakellaridis, 

for a year. Along with his father they opened the 

first professional photographic shop in the St. Ni-

cholas area, and in 1948 they moved to Cyprus 

Square, in the photographic shop called “Radar”. 

 Alexandros Yallourakis from Symi, and im-

migrant in Alexandria, Egypt, returns to Symi 

in 1928, where he was professionally engaged 

in photography, apprenticed to Philiratos Pa-

hos. In 1935 he moved with his family to Kre-

masti, Rhodes, opening a photograph shop in-

side their house; in 1947 he did the same thing 

when they permanently moved to Neochori, at 

41 Dilberaki street. In 1950 Alexandros Yallour-

akis opened his first photograph shop in the cen-

tre of Rhodes, at Cairo Pallas Hotel, where along 

Ο Γιάννης Κοζάς. Yannis Kozas.

Ο Αντώνης Πάχος.  Antonis Pahos
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 Η νεότερη φωτογραφική ιστορία της Ρόδου ξε-

κίνησε από τη Σύμη, με πρώτο φωτογράφο τον Φι-

λήρατο Πάχο που εκτός από φωτογραφίες εκπαί-

δευσε και νέους Συμιακούς στην τεχνική της φω-

τογραφίας. Καλλιτέχνης από φύση ο Φιλάρετος, 

έμπορος στο επάγγελμα, γνώρισε την καινούργια 

τέχνη από το 1913, την πλησίασε, την έμαθε και 

μετά την δίδαξε. Από τους μαθητές του ξεχώρισε ο 

Παναγιώτης Σακελλαρίδης ο οποίος εγκαταστά-

θηκε το 1930 στη Ρόδο και άνοιξε το δικό του φω-

τογραφείο αρχικά στο Νιοχώρι, με την επωνυμία 

«Foto-Studio», έπειτα στην οδό Αγίας Αναστασίας 

39, μετά την απελευθέρωση στην Παλιά Πόλη και 

αργότερα στο Μαντράκι στο κτήριο που στεγαζό-

ταν το φωτογραφείο του Fiorillo.

Ο Παναγιώτης Σακελλαρίδης.

Panayiotis Sakellaridis.

Ο Φιλήρατος Πάχος.       

Philiratos Pahos.

Ο Νικόλας Κυραμαριός. 

Nikolas Kyramarios.

 Μαζί με τον Φιλήρατο Πάχο στη Σύμη, μυή-

θηκε στην τέχνη της φωτογραφίας και ο Νικόλας 

Κυραμαριός, παρακολουθώντας μαθήματα δι’ 

αλληλογραφίας από τις φωτογραφικές εταιρείες 

Ferrania και Agfa, μαζί με τον αδελφό του Μιχά-

λη. Το 1915 ήλθε με την οικογένεια του και εγκα-

ταστάθηκε στο Παραδείσι, όπου και ασχολήθηκε 

επαγγελματικά με τη φωτογραφία. 
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with his sons Kyriakos and Yiannis, who had 

already been taught the art of photography 

by their father, operated the family business, 

under the name “Photo Xenia”. 

 During the Italian occupation, profession-

al photographers of Rhodes were the brothers 

Spiridione and Guiseppe Dragonetti, Franco-

Levantines of Italian decent; they opened a 

photograph shop under the name ‘Foto Ra-

dio’; Federico Fiorillo with his son, Caruana, 

Pio Bierti, the Jew Bension Levy, Pietro Pon-

tiggia, under the name ‘Foto Studio’, and the 

Turks Hassan Tahsin and Mehmet Hattap. Gi-

no Sandrono and Peretti-Griva were the ones 

who enganged themselves mostly in printing 

post cards. 
Ο Αλέξανδρος Γιαλλουράκης.

Alexandros Yallourakis.

Η συλλογή φωτογραφικών μηχανών 

του Αλέξανδρου Γιαλλουράκη.

Alexandros Yallourakis' photographic 

cameras collection.
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 Ο Βασίλειος Κοζάς εργάσθηκε ως φωτογράφος στη Σύμη από το 1922. Τη 

φωτογραφία τη διδάχτηκε από τον Φιλήρατο Πάχο του οποίου ήταν γαμπρός. 

Το 1930 εγκαταστάθηκε στην Κάλυμνο, όπου ιδρύει Εργαστήριο διακοσμήσεως 

και φωτογραφίας, και μετά στη Ρόδο το 1946, όπου συνεχίζει τη φωτογραφική 

τέχνη μαζί με τα παιδιά του, Γιάννη και Κωνσταντίνο «Βασίλειος Κοζάς & Υιοί», 

ενώ ταυτόχρονα πουλούσαν φωτογραφικά προϊόντα και μηχανές. Η μαθητεία 

του Γιάννη Κοζά κοντά στον πατέρα του ήταν καθοριστική για την μετέπειτα ζωή 

και το έργο του. Όπως αναφέρει ο ίδιος εκτός από τον πατέρα του, πήρε αρκετά 

μαθήματα φωτογραφίας, ιδίως στο θέμα του φωτισμού, από τον Παναγιώτη Σα-

κελλαρίδη. Επιδόθηκε στη φωτογραφική τέχνη με μεγάλο ζήλο, ασχολούμενος 

με όλα τα είδη της, ιδιαίτερα όμως με την τοπιογραφία.

 Ο γιος του Φιλήρατου Πάχου, ο Αντώνης, από το 1935 με μια μηχανή στο χέ-

ρι φωτογράφιζε και εμφάνιζε ο ίδιος τις φωτογραφίες του, με τα «πρωτόγονα» ερ-

γαλεία της δουλειάς, ένα φανάρι και μια λάμπα πετρελαίου. Το 1946 ήλθε στη Ρό-

δο, όπου εργάσθηκε ως βοηθός στον Παναγιώτη Σακελλαρίδη επί ένα χρόνο. Μαζί 

με τον πατέρα του άνοιξαν το πρώτο επαγγελματικό τους φωτογραφείο στον Άγιο 

Νικόλαο, και το 1948 μετακόμισαν στην πλατεία Κύπρου, στο φωτογραφείο με την 

επωνυμία Ραντάρ. Ο Αντώνης Πάχος παρών στην νεότερη ιστορία της Ρόδου, απα-

θανάτισε με το φακό του όλα τα μικρά και μεγάλα γεγονότα που σημάδεψαν το νη-

σί, καταγράφοντας μια ιστορία 70 και πλέον ετών στη δημιουργική φωτογραφία.

 Ένας άλλος Συμιακός, ο Αλέξανδρος Γιαλλουράκης, μετανάστης στην Αλεξάν-

δρεια της Αιγύπτου, επιστρέφει στη Σύμη το 1928, όπου και ασχολείται επαγγελ-

ματικά με τη φωτογραφία, μαθητεύοντας κοντά στον Φιλήρατο Πάχο. Το 1935 

μετακομίζει με την οικογένεια του στην Κρεμαστή της Ρόδου ανοίγοντας φωτο-

γραφείο μέσα στο σπίτι τους κάτι που έκανε και το 1947 όταν μόνιμα πια εγκατα-

στάθηκαν στο Νιοχώρι, στην οδό Δηλμπεράκη 41. Το 1950 ο Αλέξανδρος Γιαλ-

λουράκης άνοιξε το πρώτο του φωτογραφικό μαγαζί στο κέντρο της Ρόδου, στο 

ξενοδοχείο Cairo Pallas, όπου μαζί με τους γιους του Κυριάκο και Γιάννη, που ήδη 

είχαν διδαχθεί από τον πατέρα τους την τέχνη της φωτογραφίας, λειτουργούσαν 

την οικογενειακή πλέον επιχείρηση, με την επωνυμία ‘Φώτο Ξενία’. 

 Κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής επαγγελματίες φωτογράφοι στη Ρόδο 

υπήρξαν οι αδελφοί Spiridione και Giuseppe Dragonetti Φραγκολεβαντίνοι ιτα-

λικής καταγωγής, άνοιξαν φωτογραφείο με την επωνυμία ‘Foto Radio’. Ο Federico 

Fiorillo με τον γιο του, ο Caruana, ο Pio Bierti, ο Εβραίος Bension Levy, ο Pietro 

Pontiggia με την επωνυμία ‘Foto Studio’ και οι Τούρκοι Χασάν Ταχσίν και Μεμέτ 

Χαττάπ. Με την έκδοση καρτ-ποστάλ ασχολήθηκαν κυρίως οι Gino Sandrono 

και Peretti-Griva. 

 Την ίδια περίοδο με τη φωτογραφία ασχολήθηκαν επίσης οι αδελφοί Μαγκα-

φά, ο Παντελής Καλαποδάς, ο Ανδρέας Χατζηπαναγιώτου, ο Στυλιανός Χαρα-

λαμπίδης, τα αδέλφια Χριστόφορος, Γρηγόριος και Δημήτριος Νιμορακιωτά-

κης, ο Γεώργιος Χαρτοφύλλης, τα αδέλφια Φίλιππος και Φωκάς Παπανικήτας, ο  

Γεώργιος Οικονόμου, ο Μ. Σαββίδης και ο Γιώργος Καρούσος.
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 During the same period, brothers Magkafa, 

Pantelis Kalapodas, Andreas Chatzipanagiotou, 

Stylianos Charalampidis, brothers Christopher, 

Gregory, and Demetrius Nimorakiotakis, George 

Chartofillis, brothers Phillip and Fokas Papaniki-

tas, George Oikonomou, M. Savvides and George 

Karousos, were involved in photography.

 The German photographer Arnold Gen-

the, permanent resident of the USA, came to 

Greece in 1929 and 1930, where he stayed for 

seven months in total. His photographs taken in 

Rhodes were presented in the International Colo-

nial Exhibition of Rome, where they were award-

ed. The series of these photographs was donated 

to the Library of the Archaeological Institute of 

Rhodes. His autobiography entitled As I Remem-

ber was published in 1936, where he thoroughly 

refers to Greece and his impressions of it. 

Ο Γρηγόριος Νιμορακιωτάκης.

Grigorios Nimorakiotakis.
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