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Η Παναγία του Κάστρου, η βυζαντινή μητρόπολη της Ρόδου, χρονολογείται από την αρχιτεκτονική της μορφή, αλλά και 

από τα ανασκαφικά δεδομένα, στον 11ο αιώνα. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του βόρειου τμήματος της 

μεσαιωνικής πόλης και αρχικά ανήκε στον αρχιτεκτονικό τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο. Η 

θολοδομία του μεσαίου κλίτους με τον τρούλο κατέρρευσε πιθανότατα στον σεισμό του 1303. Μετά την κατάκτηση του 
νησιού από τους Ιωαννίτες Ιππότες, μεταξύ των ετών 1322 και 1334, η εκκλησία παραχωρήθηκε στη νεοϊδρυθείσα 

ρωμαιοκαθολική αρχιεπισκοπή και μετασκευάστηκε σε τρίκλιτη βασιλική με υπερυψωμένο μεσαίο κλίτος, στεγασμένο 

με γοτθικά σταυροθόλια. Η αψίδα του ιερού πρόβαλλε πάνω από το τείχος του μεσαιωνικού λιμανιού. Στο εσωτερικό 

του ναού σώζονται αποσπασματικά τοιχογραφίες διαφόρων εποχών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η παράσταση της 

αγίας Λουκίας, έργο ζωγράφου δυτικής προέλευσης. Τα παράθυρα είχαν διακοσμηθεί με χρωματιστά υαλοστάσια 

(vitraux).  



Our Lady of the Castle, the Byzantine cathedral of Rhodes, is dated, by its architecture and by archaeological 

finds, to the 11th century. It is located at the east end of the northern part of the medieval town, and originally was 

a cross-inscribed domed church. The collapse of the central aisle vaulting with the dome probably occurred during 

the earthquake of 1303. After the Hospitaller conquest of the island, between 1322 and 1334, the church was 

ceded to the newly-founded Roman Catholic archbishopric and was transformed into a three-aisled basilica with 

a raised, cross-vaulted central aisle. The apse vault is higher than the harbour wall behind it. Fragments of murals of 

various dates survive within; most notable is the figure of St. Lucia, painted in the Western style. The windows were 

decorated with stained glass. 



Κατά την Τουρκοκρατία (1523-1912), η εκκλησία μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος με την 

ονομασία Καντουρί. Στη δυτική όψη προστέθηκε προστώο με περιμετρική τοξοστοιχία, 

στεγασμένο με τρεις ημισφαιρικούς τρούλους και στη νοτιοδυτική γωνία υψώθηκε μιναρές. 

Εσωτερικά διαμορφώθηκε κόγχη προσευχής (mihrab) και διαπλατύνθηκαν τα τόξα επικοινωνίας 

με τα πλάγια κλίτη για λόγους λειτουργικότητας. Το 1940, η ιταλική διοίκηση της Δωδεκανήσου 

(1912-1943) προχώρησε στην καθαίρεση όλων των στοιχείων της Τουρκοκρατίας, στο πλαίσιο 

της πολιτικής της αναβίωσης του ιπποτικού χαρακτήρα της πόλης. Η αυλή στα βόρεια του ναού 

χρησιμοποιήθηκε ως υπαίθρια έκθεση παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών αρχιτεκτονικών μελών. 



In the Ottoman period (1523-1912), the building was turned into a mosque and was known as 

Kantouri djami. An arcaded porch with three small domes was added to the façade and a 
minaret stood on the southwest corner. A prayer niche (mihrab) was constructed inside, and 

the arches between the aisles were made larger. In 1940, the Italian Administration of the 

Dodecanese (1912-1943) dismantled all Ottoman elements, in its politically motivated drive to 

revive the Hospitaller character of the town. A display of architectural elements from Early 

Christian and Byzantine monuments was set up in the courtyard north of the church. 



Στον σεισμό του 1957, η εκκλησία υπέστη ζημιές που αποκαταστάθηκαν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Το 

1970 διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα στον αύλειο χώρο, κατά την οποία αποκαλύφθηκε τοξωτό άνοιγμα στο 

ανατολικότερο τμήμα του βόρειου τοίχου του ναού, που οδηγούσε σε καμαροσκεπή σήραγγα κάτω από το 

διακονικό. Εκεί βρέθηκε αγίασμα πλάτους 1,8 μ. και μήκους 1,6 μ., πλαισιωμένο από πλευρικές τυφλές αψίδες. Το 

αγίασμα, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το κέντρο της αψίδας της προθέσεως, είχε βάθος 2 μ. και 

προστατευόταν από χαμηλό μαρμάρινο στηθαίο.  



In the earthquake of 1957 the monument was damaged, and was repaired by the Archaeological 

Service. Limited archaeological excavation was carried out in 1970. An arched opening onto a vaulted 

passage under the sacristy at the easternmost part of the north wall led to an underground ‘holy 

fountain’ 1.8 X 1.6 metres wide, flanked by blind arches. The fountain, located precisely below the 

northern side-apse, was 2 metres deep and protected by a low parapet. 



Από το εσωτερικό του αγιάσματος ανασύρθηκε πληθώρα νομισμάτων που ανάγονται κυρίως στον 11ο αιώνα, 

χρονολογώντας τη θεμελίωση του ναού. Την ίδια χρονολόγηση υποδεικνύουν και τα ενδιαφέροντα δείγματα 

εφυαλωμένης και χρηστικής κεραμικής που ήρθαν στο φως. Διερευνήθηκαν επίσης ομάδα ταφών του 13ου και 14ου 

αιώνα  στην περιοχή έξω από το αγίασμα και δύο ιπποτικές ταφές σε ερευνητική τομή στο εσωτερικό του ναού.  
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το μνημείο επισκευάστηκε και έκτοτε ήταν ανοικτό για το κοινό, φιλοξενώντας 

συναυλίες κλασικής μουσικής και εκθέσεις βυζαντινής ζωγραφικής. Με την παρέλευση των ετών, ωστόσο, 

σημειώθηκαν τοπικές ρωγμές στις θολοδομίες και σε κατακόρυφες λιθοδομές και απόκλιση από την κατακόρυφο σε 

πεσσούς στο μεσαίο τμήμα. Στα σταυροθόλια εμφανίστηκαν προβλήματα υγρασίας, ενώ στις λιθοδομές 

διαπιστώθηκαν τόσο απώλεια κονιάματος αρμολόγησης, όσο και τμηματικές αποδιοργανώσεις. 



A considerable number of coins mostly dating from the 11th centuries were found inside  the fountain, dating the 

foundation of the church. With this dating concur the interesting specimens of glazed and plain ceramics brought to 

light in the same context. In addition, two burials of the Hospitaller period were uncovered when a trial trench was 

dug inside the church. Besides the coins, which were crucial for the dating of the present church, interesting 
examples of medieval glazed and household ceramics were brought to light. 

The building was repaired in the late 1970s and, since then, the monument was open to the public, and hosted 

exhibitions of Byzantine painting and classical music recitals. However, in time, cracks began to appear in the vaults 

and walls, and a displacement from the perpendicular was observed in two of the central pillars. Damp stains 

appeared on the cross-vaults and the signs of erosion in parts of the masonry became more obvious. 



Το έργο Αποκατάσταση και ανάδειξη της εκκλησίας «Παναγία του Κάστρου» στη Ρόδο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) το 2011, με προϋπολογισμό 500.000 €. Οι 

εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2011 με τον καθαρισμό του χώρου και την κατασκευή μεταλλικών ικριωμάτων στο 

εσωτερικό. Συγχρόνως, η ομάδα του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προέβη σε ανάλυση των 

υφιστάμενων κονιαμάτων και κατέθεσε πρόταση τόσο για τα κονιάματα αποκατάστασης, όσο και για τη βέλτιστη 
σύσταση των ενεμάτων. Καθαρίστηκαν με μηχανικά μέσα όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των λιθοδομών και εντοπίσθηκαν 

οι περιοχές με σαθρό κονίαμα. Στη συνέχεια, αντιμετωπίσθηκαν οι ρηγματώσεις με συρραφές λιθοδομών και με 

προετοιμασία για την εφαρμογή ενεμάτων. Έγινε αρμολόγημα με τα προτεινόμενα κονιάματα αποκατάστασης και 

εφαρμόστηκαν ενέματα στους πεσσούς και στη βόρεια, ανατολική και σε τμήμα της νότιας όψης.  



The project entitled Restoration and enhancement of the «Church of Our Lady of the Castle» was incorporated in the 

Regional Operational Programme for Crete and the Aegean Islands (NSRF, South Aegean Region) in 2011 with a budget 

of 500,000 €. Work started in July 2011 with the preparation of the site and the mounting of scaffolding within. At the 

same time the Institute of Material Science (NCSR «Demokritos») carried out an analysis of the monument’s mortars and 

submitted recommendations for the composition of those to be applied in the restoration and the grouting necessary 

for consolidation. All interior wall surfaces were mechanically cleaned and all weakened spots identified. Next, cracks 

were repaired and preparations made for the application of grouting. This was followed by fresh pointing in the masonry 

and the grouting itself, which was used to treat the central pillars and the north, east and part of the south wall.  



Τα ξύλινα κουφώματα αντικαταστάθηκαν με νέα, ενώ τοποθετήθηκε υάλινα πετάσματα διευθέτησης της κυκλοφορίας 

στο εσωτερικό της κύριας εισόδου. Ανοξείδωτοι ελκυστήρες τοποθετήθηκαν εγκάρσια στον άξονα του μνημείου και 

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Οι τοιχογραφίες που διατηρούνται στο 

εσωτερικό του ναού συντηρήθηκαν (μηχανικός καθαρισμός, αφαίρεση παλαιότερων επεμβάσεων, στερέωση 

υποστρώματος και ζωγραφικής επιφάνειας, περιμετρική συγκράτηση), όπως και τα ανασκαφικά ευρήματα του 
χώρου, κυρίως κεραμική (μηχανικός και χημικός καθαρισμός, στερεώσεις, συγκολλήσεις, συμπληρώσεις και 

αισθητική αποκατάσταση) και νομίσματα (μηχανικός και χημικός καθαρισμός, εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης). 

 



The window casements were replaced and an inner porch installed at the main entrance. Stainless steel braces 

were fitted in the springing of the vaults at right angles to the axis of the building and the electrical installation was 

improved. The fragments of murals preserved inside the church were treated (mechanical cleaning, removal of 

older interventions, consolidation of the substrate and the painted surface, stopping the edges with lime putty) as 

were the archaeological finds- mostly pottery (mechanical and chemical cleaning, consolidation, joining of 

surviving pieces and aesthetic restoration) and coins (mechanical and chemical cleaning, coating with anti-

corrosion agents). 



Στο εσωτερικό του αποκατεστημένου ναού οργανώθηκε έκθεση ευρημάτων από την ανασκαφική έρευνα του 

χώρου και φορητών εικόνων από τη Συλλογή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Σε αυτήν ο 

επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει χάλκινα νομίσματα και θραύσματα κεραμικής της βυζαντινής και ιπποτικής 
περιόδου, μεσαιωνικές επιγραφές και ανάγλυφα, όπως επίσης και αξιόλογες φορητές εικόνες που 

χρονολογούνται από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η εικόνα του Χριστού 

Παντοκράτορος, ενυπόγραφο έργο του κρητικού ζωγράφου Ιερεμία Παλλαδά (περίπου 1600), αλλά και δύο 

έργα του Μανουήλ, ιερέα και σακκελίωνος Ρόδου, που έδρασε στις τελευταίες δεκαετίες του 17ου αιώνα. 



Within the restored church may be seen an exhibition of excavation finds, including copper coins, pottery 

sherds of the Byzantine and Hospitaller period and medieval inscriptions and sculptural elements. There is 

also a display of  interesting portable icons from the collection the Ephorate of Antiquities of the 

Dodecanese dating from the 15th to the 18th c. Among them Christ the All-Powerful (‘Pantocrator’), a 
signed work of Cretan painter Jeremiah Palladas (c. 1600), is thought to be the most important. The exhibit 

also includes representative works of local icon-painters, among which Emmanuel, ‘priest and sacellion of 

Rhodes’ stands out (late 17th c.) 
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