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Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου 
 

Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο…θα περιπλανηθούµε σε ένα Παζάρι του Μεσαίωνα! 
Εκεί, σε µία κατάµεστη πλατεία, η πραγµατικότητα δένει µε τους µύθους και οι µορφές: 
τεχνίτες, έµποροι, ιππότες, µάγισσες και νεράιδες θα µας παρασύρουν στο Μαγικό Ταξίδι! 
Μία µοναδική, ζωντανή εµπειρία, σ’ ένα σπάνιο σκηνικό: το Μνηµείο της Μεσαιωνικής 

Πόλης! Πίσω από τις Πύλες....αρχίζει το Ταξίδι! 
 

Το Πρόγραµµα: αναπαραστάσεις, εργαστήρια, παιχνίδια, µουσική, χορός, ποτό και πολύ 
φαγητό…ένα συνονθύλευµα Μεσαιωνικό! 

 
 

Medieval Rose Festival 
 

As we take a trip back in time….we will wander in a Medieval Bazaar! 
There, in a crowded square, reality knots with the myths and the characters: artisans, 

merchants, knights, witches and fairies will drift us into the Magical Trip! 
A unique, live experience, in a rare setting: the Monument of the Medieval Town! A 

Junket within the Gates… 
 

The Program: reenactments, workshops, games, music, dancing, beverages and lots of 
food… a true Medieval Feast! 

 
 

 
24 & 25 Μαΐου – 24th- 25th May 2008 

 
Πλατεία Μουσείου - Museum Square 

 
Στη Μεσαιωνική µας πλατεία θα βρείτε 
At the Medieval Square you will find 

 
Παιχνίδια: Οι νοικοκυρές της εποχής στις καθηµερινές τους δουλειές, πλένουν,  καθαρίζουν 
και ακόµα παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια της εποχής: ζυγά ή άζυγα (µονά - ζυγά) και >εντάλιθα ή 
καλαλλάτζια (πεντόβολα) - από το 1ο ΚΑΠΗ Ρόδου. 
Medieval Games: Women doing their household jobs and afterwards playing table 
games of that era like zyga or azyga and pentalitha or kalallatzia 
Εργαστήρια: Καλλιτέχνες της εποχής επί τω έργω! Τέχνες, όπως Ζωγραφική, Αγιογραφία, 
Ξυλογλυπτική και Ψηφιδωτό θα παρουσιάζονται στο χώρο και θα γίνουν εργαστήρια για να 
γνωρίσετε κι εσείς αυτές τις τέχνες. 
Workshops: Medieval Craftsmen and Artist in action! Arts like Painting, Hagiography, 
Wood sculpture and Mosaic will be demonstrated and workshops will provide the chance 
to learn the basics of these crafts.    
∆ιακοσµητική Καλλιγραφία: ∆ιακοσµηµένα χειρόγραφα µε την Ιστορία της Ηρωίδας 
Αναστασίας που θα αναβιώσει στην πλατεία Μουσείου 
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Decorative Calligraphy: Illustrated Manuscripts of the Story of Anastasia the Heroine 
will be revived at the Museum Square.  
Βόλτα µε άλογο ή γαϊδουράκι: Ο αλογατάρης θα σας πάρει βόλτα µε άλογο ή γαϊδουράκι 
για να ζήσετε την εµπειρία µίας έφιππης περιπλάνησης στο µεσαιωνικό µας σκηνικό (ενίοτε 
θα τον βρείτε και στην πλ. Σύµης). 
Horseback ride or Donkey ride: a unique experience in a medieval setting (occasionally 
also in Simis Square). 
Το ∆ιαλαλητή: άλλοτε να ανακοινώνει τα δρώµενα και άλλοτε να κάνει ζογκλερικά 
The town crier: announcing the events or even juggling… 
Εντυ>ωσιακά Ι>>οτικά είδη και αξεσουάρ θα βρείτε στο το Ibiscus Market. 
Impressive Knight’s accessories from the Ibiscus Market 
Κιόσκι >ληροφοριών: ∆ιαφηµιστικά του συλλόγου και ότι άλλο θέλετε να µάθετε για µας 
Info desk: Medieval Rose souvenirs and information about us and the event. 
 
 

Αγορά του Μυστηρίου  – The Mystery Fair 
 

Στη Μυστική µας Αγορά θα βρείτε 
At the Mysterious Fair you will find 

 
Μεσαιωνικές α>όκοσµες µορφές, σε ένα µυστήριο, παραµυθένιο σκηνικό, εκεί που η 
πραγµατικότητα µπερδεύεται µε το Μύθο! Αλχηµιστές, Nεράιδες, Mάγισσες .... 
Medieval eerie creatures, in a mysterious, fairy scenery, where reality and Myth unite! 
Alchemists, Fairies, Fortune Tellers… 

 
 

Πλατεία Αργυροκάστρου  - Argyrokastrou Square  
 

          Στο παραδοσιακό µας Παζάρι θα βρείτε 
At our traditional Bazaar you will find 
 

Τεχνίτες, εµπόρους, σκηνές οριεντάλ, µία µοναδική Μεσαιωνική Ταβέρνα µε ψητά και 
φυσικά άφθονα ποτά: κρασί και µπύρα MAGNUS MAGISTER από τη ροδιακή 
ζυθοποιεία. Ακόµα, θα παίξετε το, από τότε γνωστό Τάβλιον (Τάβλι), και θα δείτε 
παραδοσιακές µεθόδους αλέσµατος σταριού και ζυµώµατος ψωµιού. Ο Καλλιτέχνης, 
Γιάννης Βλαζάκης, θα επεξεργάζεται τον πάπυρο, κατά την τεχνική της  προετοιµασίας των 
µεσαιωνικών χειρόγραφων, που στη συνέχεια θα διακοσµήσει. Μία τεχνική όπως δεν έχει 
ξαναπαρουσιαστεί στον τόπο µας! 
Craftsmen, merchants, oriental scenes, a unique Medieval Tavern with roasts and 
naturally plenty of drinks: wine and the local beer MAGNUS MAGISTER. You could 
also play the already invented Tavlion (backgammon) and you will watch the traditional 
methods of milling the wheat and kneading bread. The Artist, John Vlazakis will process 
the papyrus according to the medieval manuscripts’ decorating technique that has never 
been presented before on Rhodes.  
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Avalon Boutique Hotel 

 
Για µία µοναδική εµ!ειρία στη Μεσαιωνική Πόλη - For a unique experience in the Medieval Town 
(Πίσω α!ό το Ισ!ανικό Κατάλυµα στην Οδό Ι!!οτών – Behind the Spanish Inn on the Knight Str.) 
 

Έκθεση ∆ιακοσµηµένων Χειρογράφων, από τον Γιάννη Βλαζάκη. Μία σπουδαία 
µεσαιωνική τέχνη που δε χρησιµοποιείται πια. Ex Libris και Εραλδική τέχνη, µία 
µοναδική ευκαιρία να τις γνωρίσετε, για πρώτη φορά στη Ρόδο, σε έναν χώρο 
απαράµιλλης οµορφιάς. Στο παζάρι θα βρείτε τον Καλλιτέχνη επί τω έργο.  
Illuminated Manuscripts’ Gallery by Gianni’s Vlazakis. A splendid medieval art 
that is not being used anymore. Ex Libris and Heraldry, a unique chance to 
acquaint these arts, for the first time in Rhodes at a place of peerless beauty. 
At the bazaar you will meet the artist practicing his art. 

 

 
 

Μουσικοί και άλλοι χαραχτήρες 
Musicians and other re- enactors 

 
Wolgemut: Μεσαιωνική µουσική υπαίθρου - Medieval outdoor music  
 
Los Mercatores: Περιπλανώµενοι Έµποροι του Μεσαίωνα που πουλούν  

την πραµάτεια τους φωνασκώντας σε φράγκικη µεσαιωνική διάλεκτο  
Wandering medieval merchants speaking the Occitan  

 
Teatro della Memoria: Οργανισµός έρευνας & αναβίωσης ιστορικών χορών  
 Assotiation for historical research and performance of early music and dance  
 
Al’ Ibi: Μεσαιωνική µουσική από τη Μεσόγειο - Μedieval music from the Mediterranean 
 
Κώδιξ: Σεφαραδίτικη Μεσαιωνική Μουσική 
Codex: Sephardic Medieval Music  
 
Παντούµ: Κεραστής και ο Ηγούµενος: Mεσαιωνικές µορφές σε ξυλοπόδαρα, Αλαλάζουν 
και ξεσηκώνουν κερνώντας κρασί και φτύνοντας φωτιές... 
Pandum: Priest and the One who Treats, medieval personas on stilts, vociferate and 
rouse while treating wine and spit fire… 

 
Ι>>ότες του Πορφυρού Μανδύα: Οµάδα Ιστορικών Αναβιώσεων 
Knights of the Purple Mantle: Historic Reenactment Group 

 
Παραµυθάς: O Νίκος Μεϊντανής µας αφηγείται την θρυλική ιστορία του  
∆ράκου της Ρόδου  
Story Teller: Unfolds the legendary myth of the Dragon of Rhodes 
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Πρόγραµµα Εκδηλώσεων 24 Μαΐου 2008 
Events Program Saturday 24th May 2008 

 
Πλατεία Μουσείου – Mουσείου Square 

 
17:00 Έναρξη: Μεσαιωνική Ποµπή Από την Οδό των Ιπποτών στην Πλατεία Μουσείου 
          Opening: Medieval Pageant From the Knight’s Street to the Museum Square  

 
17:30 Los Mercatores  
 
17:50 Αναβίωση των «Εφτά», παραδοσιακό έθιµο που γινόταν 7 µέρες από τη  

γέννηση του µωρού µε ρίζες στο  Μεσαίωνα - από το 1ο ΚΑΠΗ Ρόδου 
Reproduction of the “Seven”, a traditional custom for the 7 days since the birth of 
a baby, originated in the Middle ages. 

 
18:15 «Η Λυγερή» θεατρικό δρώµενο βγαλµένο από το ερωτικό Ροδίτικο Μεσαιωνικό  

ποίηµα Καταλόγια σε καλλιτεχνική επιµέλεια Νατάσσας Καρακατσάνη – Κολλέγιου 
Ρόδου. 
«Ligeri» theatrical play derived from the erotic Rhodian Medieval Poem Katalogia - 
Rhodes College. 

  
18:30 Teatro della Memoria: Μεσαιωνικός χορός - Medieval dance  
 
18:50 Εργαστήρι δηµιουργίας αποξηραµένων συνθέσεων από καρπούς της φύσης 
 Workshop for bouquets from berries and dry flowers 
 
19:00 Παραµυθάς (Αγορά Μυστηρίου) 

Story Teller (Mystery Fair) 
 
19:30  Al’ Ibi 
 
20:00  Los Mercatores  
 
20:20 Wolgemut 
  
20:40 Ι>>ότες του Πορφυρού Μανδύα: Ξιφοµαχίες και ασκήσεις  
 Knights of the Purple Mantle: Swordsmanship  
 
20:50 Κεραστής και ο Ηγούµενος 

The Priest and the One who Treats 
 
21:20 Al’ Ibi 
           
21:45 «Ο Θρύλος της Ηρωίδας Αναστασίας» από τους Ι>>ότες του  
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Πορφυρού Μανδύα 
 «The Legend of Heroin Anastasia» by the Knights of the Red Mantle 
 
22:00 Wolgemut 
 
22:30 Κώδιξ - Codex 
 
23:00 Θέαµα µε φωτιές από τον Μαύρο Ξυλοπόδαρο 
 Fire show from the Black Man on Stilts 
 
23:15 Al’ Ibi 
 

 
Πλατεία Αργυροκάστρου  - Argyrokastrou Square  

 
17:30 Al’ Ibi 
          
18:30  Los Mercatores  
 
18:45 Ι>>ότες του Πορφυρού Μανδύα: Ξιφοµαχίες και ασκήσεις  

Knights of the Purple Mantle: Swordsmanship 
 
19:30 Wolgemut 
  
20:30 Κώδιξ - Codex 

 
21:45 Al’ Ibi 
 
22:30 Ο Κεραστής και ο Ηγούµενος,  

The Priest and the One who Treats 
 
23:30 Μεσαιωνική µουσική υπαίθρου από τους Wolgemut και Θέαµα µε φωτιές  

από τον Μαύρο Ξυλοπόδαρο 
 Medieval open air music by the Wolgemut and Fire show from the  

Black Man on Stilts 
 
 
 

  Πλατεία Σύµης  - Simis Square  
 
17:30  Αγώνας Σκάκι Simoultane από τον σκακιστικό όµιλο «Ι>>ότης»   
 Simoultane chess game from the chess group “Knight”  
 

Τοξοβόλοι µε Μεσαιωνικά Τόξα θα σας δείξουν την τεχνική του Long Bow  
 Archers with Medieval Bows will demonstrate the technique of the Long Bow 
 
20:00 Εργαστήρι Μεσαιωνικών Χορών: µάθετε πώς να χορεύετε µεσαιωνικά! 
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 Workshop of Medieval Dances: learn the medieval dance! 
 

 
 

Άλλοι χώροι Eκδηλώσεων – Other places of Events 
 
Los Mercatores 
22:00 στην Οδό Ορφέως (Ρολόι) – Orfeos Str. 
23:00 στην Πλατεία Αρίωνος (Χαµάµ) – Arionos Square  
 
Κώδιξ - Codex 
19:00 στην Παναγιά του Μπούργκου (κοµµένη Εκκλησία) – Lady of the Burg Church 
18:00 στα Πλατανάκια (Ζωγράφοι) – Platanakia (street with painters) 
 
 
 

 

Πρόγραµµα Εκδηλώσεων Κυριακή 25 Μαΐου 2008 
Events Program Sunday 25th May 2008 

 
11:00 Έναρξη: Μία εντυπωσιακή Μεσαιωνική Ποµπή θα ξεκινήσει από την πλατεία Σύµης,     
για να διασχίσει την πλατεία Μουσείου, Ιπποκράτους και Αριστοτέλους και να καταλήξει 
στην εκκλησία της Παναγιάς του Βούργου. 
Opening: An impressive Medieval Pageant will commence from Symis Square to cross 
the Museum, Ippokratous and Aristotelous square and finally end to the Lady of the Burg 
Church  
 

 
Κατάλυµα Ισ>ανίας – Spanish Inn: 

 
Πρόσφατα ανα!αλαιωµένος εντυ!ωσιακός µεσαιωνικός χώρος στην Oδό Ι!!οτών  
Recently renovated impressive medieval place on the Knight Street 
 
12:00  2ο Μεσαιωνικό Συµ>όσιο µε θέµα: «Το Χειρόγραφο του Μιχαήλ της Ρόδου» 

Παρουσίαση της σηµαντικότερης και παλαιότερης πραγµατείας που βρέθηκε ποτέ 
για τη ναυπηγική τέχνη γραµµένη από Ρόδιο. 
2nd Medieval Symposium themed: “The Manuscript of Michael of Rhodes” 

Presentation of the oldest and most important treatise has ever been found about 
the shipbuilding craftsmanship 

 
 

Πλατεία Μουσείου – Museum Square 
 
13:00 Παραµυθάς (Αγορά Μυστηρίου) 

Story Teller (Mystery Fair) 
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13:30 Wolgemut 
  
14:00 Al’ Ibi 
           
14:30 Κώδιξ - Codex 
 
15:30 Εργαστήρι για >άνινες κούκλες από το Κολλέγιο Ρόδου 
 Workshop for creation of puppets made of fabric 
 
16:00 Έναρξη Παιχνιδιού «Η Αναζήτηση του ∆ράκου» 
 Ο νικητής θα χριστεί Ι>>ότης και θα >άρει το Σ>αθί! 
 
16:30 Παραµυθάς (Αγορά Μυστηρίου) 

Story Teller (Mystery Fair) 
 
17:00 Αλχηµιστής και Νάνοι: ∆ρώµενο από το δηµοτικό σχολείο Κολέγιου Ρόδου  

σε επιµέλεια Αντιγόνης Πίκολου 
Alchemist and Dwarves: Outdoor play from the primary school of Rhodes College  
 
17:30 Ι>>ότες του Πορφυρού Μανδύα: Ξιφοµαχίες και ασκήσεις  
 Knights of the Purple Mantle: Swordsmanship 
 
18:00 Al’ Ibi 
 
18:30 Τα ξωτικά του Παλατιού: Χορευτικό ∆ρώµενο από Γυµναστήριο Βιοκίνηση  
 The Elves of the Palace: A dancing event from the gym “Viokinisi” 
 
18:40 Los Mercatores 
 
19:00 Teatro della Memoria: Μεσαιωνικός χορός - Medieval dance  
 
19:30 O Χορός των Νεράιδων από τη σχολή χορού Χριστίνας Καρβέλη  

και την Αντιγόνη Πίκολου 
The Dance of the Fairies from the dance school Christina Karveli and Antigoni 
Pikolou 

 
 

Πλατεία Αργυροκάστρου  - Argyrokastrou Square  
 
13:30 Κώδιξ – Codex 
 
14:30 Los Mercatores 
 
15:30 Al’ Ibi 
 
16:30 Wolgemut 
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17:00 Ι>>ότες του Πορφυρού Μανδύα: Ξιφοµαχίες και ασκήσεις  
Knights of the Purple Mantle: Swordsmanship 
 

17:30  ∆ια>όµ>ευση: Αναπαράσταση µίας τιµωρίας του µεσαίωνα – επιµέλεια  
Π. Σταθόπουλου  
The public ridicule: Reenactment of a medieval punishment  

 
18:00  Κώδιξ - Codex 
 
18:30 Ο Κεραστής και ο Ηγούµενος,  

The Priest and the One who Treats 
 
 

           Πλατεία Σύµης  - Simis Square  
 
12:30 Εργαστήρι για Ξυλο>όδαρα: ∆οκιµάστε την ισορροπία σας στα ξυλοπόδαρα! 
 Workshop for practice on Stilts: Test your balance! 
 
16:30 Τοξοβόλοι µε Μεσαιωνικά Τόξα θα σας δείξουν την τεχνική του Long Bow  
 Archers with Medieval Bows will demonstrate the technique of the Long Bow 
 
18:30 Βυζαντινά Παιχνίδια από το 1ο ΚΑΠΗ Ρόδου: γυρίζουµε το χρόνο πίσω,  

στην εποχή που ο κόσµος περνούσε ευχάριστα µε παιχνίδια που θα παίξετε σήµερα 
µαζί µας: Σχοινάκι, Τροχός (κιλίντρι ή τσέρκι), Αµαξίς (πατίνι), Βήσσαλα  
( σηµάδια) 
Byzantine Games: we turn back time, to when people were enjoying by playing 
games that you will play with us today: Schinaki, Troxos, Amaksis, Vissala 

 
 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - HISTORY PARK 
 
Στα εγκαίνια του Ιστορικού Πάρκου Ρόδου στο Φαληράκι (ό>ισθεν Family Fun 
Center), την Κυριακή στις 25 Μαΐου και ώρα 20:00, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε 
όλους τους καλλιτέχνες σε µία εντυ>ωσιακή Μεσαιωνική Γιορτή µε µεσαιωνικό µ>ουφέ! 
Μην το χάσετε... 
 
 
Γνωρίζατε ότι.... 

� Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου ήταν το Ιπποτικό Νοσοκοµείο του Μεσαίωνα 
The Archaeological Museum of Rhodes was the Hospital of the Knights in the 
Middle Ages  

� Ο ∆ράκος της Ρόδου πρέπει να ήταν κάποιο µεγάλο ερπετό ή κροκόδειλος και ότι γι’ 
αυτόν γράφτηκε το 18ο αι. ένα σπουδαίο µακροσκελές ποίηµα από τον γνωστό 
Γερµανό ποιητή Φριντριχ Φον Σίλλερ (1759 - 1805) 
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The Dragon of Rhodes must have been a kind of a big serpent or a crocodile and a 
long, great poem was written about it during the 18th c. by the famous German 
poet Friedrich von Shiller (1759 - 1805) 

� Ότι το 1483µΧ θεσπίστηκε για πρώτη φορά, από τον Μεγάλο Μάγιστρο P. D’ 
Aubusson, η τιµωρία µε θάνατο στην πυρά για τον περιορισµό της αυξανόµενης 
πορνείας λόγω της αναπτυγµένης εµπορικής κίνησης του λιµανιού, ειδικά µε  τους 
Μουσουλµάνους 
In 1483 was for first time instituted the punishment of death by burn, by the 
Grand Master P. D’ Aubusson, for the elimination of the increasing prostitution 
due to the ongoing merchant transaction of the port, especially with the Muslims 

� Εκτός από τη γνωστή ιστορία της Ηρωίδας Αναστασίας, υπήρχαν κι άλλες γυναίκες 
που πολεµούσαν ηρωικά µαζί µε τους Ιππότες, ενάντια στους Τούρκους 
Besides the known story about the Heroine Anastasia, there were also other 
women fighting heroically together with the Knights, against the Turks 

� Η Πολιορκία της Ρόδου του 1522 µΧ έγινε και η πρώτη όπερα που γράφτηκε και 
ανέβηκε ποτέ στην Αγγλία από τον θιασάρχη William Davenant το 1656 µΧ 

The Siege of Rhodes of 1522 a.C became an opera written to a text by the 
impresario William Davenant in 1656 a.C and is considered to be the first English 
opera  

 
 


