
ancient Megiste

Since antiquity, the position and geomorphology of Kastellorizo 
have determined both the history and the destiny of its people. 
The arid island, a rock rising in the sea opposite the southern Ana-
tolian coast, flanked by Rho and Strongyle, has always functioned as 
a natural stronghold, both a fort and a watch-tower, for the control 
of the maritime routes from Cyprus, Alexandria and the Levantine 
littoral. Its importance was appreciated by the successive powers 
in Eastern Mediterranean; in the Hellenistic period the Rhodians, 
then the Knights and the Ottomans, in recent times the French, the 
Italians and the British.
The acropolis of Megiste, on the hill of Palaeokastro, and the 
beacon towers at the islets Rho and Strongyle belong to the tightly-
knit defence network of the Rhodian State. Remains of an ancient 
tower survive at the foundation of the medieval castle towering 
over the harbour. The “cyclopean” fortification wall at Vigla, along 
the ridge south of the settlement, protected the hinterland. 
The Rhodian State used the natural harbour of ancient Megiste 
as anchorage for the war fleet fighting the pirates and appointed 
military officials on the island, the epistatai, or, in a period of war, 
the hagemon.

The acropolis of palaeokastro

The acropolis of Palaeokastro is the central fortified site the island. 
The towers, the monumental water cisterns, and the sanctuary with 
its niches for depositing votive offerings, all date in the 4th c. BC. 
The inscriptions of the Rhodian epistatai honoring the Dioskouroi, 
protectors of the military in antiquity, have survived built in the medi-
eval gateway. In medieval times the fortifications were reconstructed. 
The churches, the Italian anti-aircraft gun bases and the damage from 
bombardments all bear witness to the island’s eventful history. 

rho and strongyle

 The tower at Rho, with its double exterior fortification, dominates 
at the summit of a low rise at visual contact with Palaeokastro. It 
was used by Lambros Katsonis, during his naval siege of Kastellorizo 
(1788). At Strongyle, all that survives of the fort is the foundation 
course of the beacon tower and the exterior fortification wall, next 
to the light-house built by the French.
Τhe Ephorate of Antiquities of Dodecanese with funding from the 
NSRF 2007-2013 Program, has carried out restoration and organi-
zation projects at the sites of Palaeokastro and Rho, in order to 
rescue the two major ancient monuments of the frontier island 
complex and make them open to the public.
You are invited to visit them.
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Αρχαία Μεγίστη

Aπό την αρχαιότητα, η θέση και η μορφολογία του Καστελλορί-
ζου καθόρισαν την ιστορία και τη μοίρα των ανθρώπων του. Το 
άνυδρο νησί, ένας βράχος ριγμένος στο πέλαγος απέναντι από τα 
μικρασιατικά παράλια, ανάμεσα στη Ρω και τη Στρογγυλή, αποτελεί 
φυσικό προπύργιο, οχυρό και παρατηρητήριο ταυτόχρονα, για τον 
έλεγχο των θαλάσσιων δρόμων από την Κύπρο, την Αλεξάνδρεια 
και τη συροπαλαιστινιακή ακτή. Η σημασία του αναγνωρίσθηκε από 
τους εκάστοτε ισχυρούς της περιοχής: στην ελληνιστική εποχή οι 
Ρόδιοι, κατόπιν οι Ιππότες και οι Οθωμανοί, στα νεότερα χρόνια οι 
Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Άγγλοι. 
Η ακρόπολη της αρχαίας Μεγίστης στον λόφο του Παλαιοκάστρου 
και οι πύργοι-φρυκτώρια στις βραχονησίδες της Ρω και της Στρογγυ-
λής ανήκουν στο πυκνό δίκτυο οχυρώσεων του ροδιακού κράτους. 
Στα θεμέλια του μεσαιωνικού κάστρου στο λιμάνι διακρίνονται τα 
κατάλοιπα αρχαίου πύργου. Το κυκλώπειο τείχος της Βίγλας στην 
κορυφογραμμή πίσω από τον οικισμό προστάτευε την ενδοχώρα.
Το ροδιακό κράτος χρησιμοποίησε το φυσικό λιμάνι της αρχαίας 
Μεγίστης ως αγκυροβόλιο του στόλου στον αγώνα κατά των πειρα-
τών και διόριζε στρατιωτικούς τοποτηρητές στο νησί, τους επιστάτες 
ή σε περίπτωση πολέμου τον ηγεμόνα.

Ακρόπολη Παλαιοκάστρου

Η τειχισμένη ακρόπολη του Παλαιοκάστρου αποτελεί την κεντρική 
οχυρωμένη εγκατάσταση του νησιού. Οι πύργοι της οχύρωσης, οι 
μνημειώδεις δεξαμενές νερού και οι κόγχες για την ένθεση των 
αναθημάτων ανάγονται στον 4ο αι. π.Χ. Οι επιγραφές των Ροδίων 
επιστατών, αφιερώματα στους Διόσκουρους ‒ τους προστάτες των 
στρατιωτικών της αρχαιότητας ‒ και σε άλλους θεούς, διασώθηκαν 
εντοιχισμένες στη μεταγενέστερη είσοδο. Στον μεσαίωνα χρονολο-
γούνται οι εκτεταμένες επεμβάσεις στην τοιχοδομία της οχύρωσης. 
Οι νεότερες εκκλησίες, τα ιταλικά πολυβολεία και οι φθορές από 
τους βομβαρδισμούς μαρτυρούν την πολυκύμαντη ιστορία του.

Ρω, Στρογγυλή

Ο πύργος στη Ρω, με τον διπλό εξωτερικό περίβολο, δεσπόζει στην 
κορυφή χαμηλού λόφου, σε οπτική επικοινωνία με το Παλαιόκα-
στρο. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν το κάστρο του Λάμπρου 
Κατσώνη, όταν πολιόρκησε και κατέλαβε το Καστελλόριζο (1788). 
Από τον αρχαίο πύργο στη Στρογγυλή σώζεται μόνον η θεμελίωση 
και το εξωτερικό περιτείχισμα σε χαμηλό πλάτωμα απέναντι από 
τον λόφο με τον γαλλικό φάρο.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δω-
δεκανήσου πραγματοποίησε εργασίες αναστήλωσης και διαμόρ-
φωσης στο Παλαιόκαστρο και τη Ρω, με σκοπό τη διάσωση και 
την ανάδειξη των δύο κυριότερων αρχαίων μνημείων του ακριτικού 
νησιωτικού συμπλέγματος.
Σας προσκαλούμε να τα επισκεφθείτε.
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Κάτοψη ακρόπολης Παλαιοκάστρου 
 Plan of acropolis of Palaeokastro

Υπόμνημα - Legend

1  Πύργος - αρχαία είσοδος
   Tower - ancient gateway 

2 Πύργος - νεότερη είσοδος
   Tower - later gateway

3 Πύργος
   Tower

4 Πύργος εσωτερικού περιβόλου
   Tower of inner acropolis

5 Ναΰδριο Αρχαγγέλου Μιχαήλ
    Chapel of Archangel Michael

6 Λαξευτός θαλαμοειδής τάφος 
    Rock-cut chamber tomb 

7  Λαξευτές δεξαμενές νερού
   Rock-cut water cisterns 

8 Σημείο αναστήλωσης (2013)
   Restoration area (2013)

9 Άγιος Νικόλαος
   Ayios Nikolaos

10 Παναγία
    Church of the Virgin

11 Άγιος Στέφανος
   Ayios Stephanos

12 Πολυβολεία 
    Anti-aircraft gun stands 
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tower survive at the foundation of the medieval castle towering 
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(1788). At Strongyle, all that survives of the fort is the foundation 
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to the light-house built by the French.
Τhe Ephorate of Antiquities of Dodecanese with funding from the 
NSRF 2007-2013 Program, has carried out restoration and organi-
zation projects at the sites of Palaeokastro and Rho, in order to 
rescue the two major ancient monuments of the frontier island 
complex and make them open to the public.
You are invited to visit them.

 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΧΥΡΑ ΡΩ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ

 
ACROPOLIS OF PALAEOKASTRO

ANCIENT FORTS OF RHO - STRONGYLE

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ / DODECANESE

Ρω - αρχαίος πύργος
Rho - ancient fort

Στρογγυλή - αρχαίος πύργος
Strongyle - ancient fort



ancient Megiste

Since antiquity, the position and geomorphology of Kastellorizo 
have determined both the history and the destiny of its people. 
The arid island, a rock rising in the sea opposite the southern Ana-
tolian coast, flanked by Rho and Strongyle, has always functioned as 
a natural stronghold, both a fort and a watch-tower, for the control 
of the maritime routes from Cyprus, Alexandria and the Levantine 
littoral. Its importance was appreciated by the successive powers 
in Eastern Mediterranean; in the Hellenistic period the Rhodians, 
then the Knights and the Ottomans, in recent times the French, the 
Italians and the British.
The acropolis of Megiste, on the hill of Palaeokastro, and the 
beacon towers at the islets Rho and Strongyle belong to the tightly-
knit defence network of the Rhodian State. Remains of an ancient 
tower survive at the foundation of the medieval castle towering 
over the harbour. The “cyclopean” fortification wall at Vigla, along 
the ridge south of the settlement, protected the hinterland. 
The Rhodian State used the natural harbour of ancient Megiste 
as anchorage for the war fleet fighting the pirates and appointed 
military officials on the island, the epistatai, or, in a period of war, 
the hagemon.

The acropolis of palaeokastro

The acropolis of Palaeokastro is the central fortified site the island. 
The towers, the monumental water cisterns, and the sanctuary with 
its niches for depositing votive offerings, all date in the 4th c. BC. 
The inscriptions of the Rhodian epistatai honoring the Dioskouroi, 
protectors of the military in antiquity, have survived built in the medi-
eval gateway. In medieval times the fortifications were reconstructed. 
The churches, the Italian anti-aircraft gun bases and the damage from 
bombardments all bear witness to the island’s eventful history. 

rho and strongyle

 The tower at Rho, with its double exterior fortification, dominates 
at the summit of a low rise at visual contact with Palaeokastro. It 
was used by Lambros Katsonis, during his naval siege of Kastellorizo 
(1788). At Strongyle, all that survives of the fort is the foundation 
course of the beacon tower and the exterior fortification wall, next 
to the light-house built by the French.
Τhe Ephorate of Antiquities of Dodecanese with funding from the 
NSRF 2007-2013 Program, has carried out restoration and organi-
zation projects at the sites of Palaeokastro and Rho, in order to 
rescue the two major ancient monuments of the frontier island 
complex and make them open to the public.
You are invited to visit them.

 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΧΥΡΑ ΡΩ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ

 
ACROPOLIS OF PALAEOKASTRO

ANCIENT FORTS OF RHO - STRONGYLE

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ / DODECANESE

Ρω - αρχαίος πύργος
Rho - ancient fort

Στρογγυλή - αρχαίος πύργος
Strongyle - ancient fort



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
HELLENIC REPUBLIC

Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Ministry of culture and sports www.tap.gr

2
3

1
 M

Y
K

.G
R 

- 
2

0
1

9
 ©

 T
.Α

.Π
.

Αρχαία Μεγίστη

Aπό την αρχαιότητα, η θέση και η μορφολογία του Καστελλορί-
ζου καθόρισαν την ιστορία και τη μοίρα των ανθρώπων του. Το 
άνυδρο νησί, ένας βράχος ριγμένος στο πέλαγος απέναντι από τα 
μικρασιατικά παράλια, ανάμεσα στη Ρω και τη Στρογγυλή, αποτελεί 
φυσικό προπύργιο, οχυρό και παρατηρητήριο ταυτόχρονα, για τον 
έλεγχο των θαλάσσιων δρόμων από την Κύπρο, την Αλεξάνδρεια 
και τη συροπαλαιστινιακή ακτή. Η σημασία του αναγνωρίσθηκε από 
τους εκάστοτε ισχυρούς της περιοχής: στην ελληνιστική εποχή οι 
Ρόδιοι, κατόπιν οι Ιππότες και οι Οθωμανοί, στα νεότερα χρόνια οι 
Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Άγγλοι. 
Η ακρόπολη της αρχαίας Μεγίστης στον λόφο του Παλαιοκάστρου 
και οι πύργοι-φρυκτώρια στις βραχονησίδες της Ρω και της Στρογγυ-
λής ανήκουν στο πυκνό δίκτυο οχυρώσεων του ροδιακού κράτους. 
Στα θεμέλια του μεσαιωνικού κάστρου στο λιμάνι διακρίνονται τα 
κατάλοιπα αρχαίου πύργου. Το κυκλώπειο τείχος της Βίγλας στην 
κορυφογραμμή πίσω από τον οικισμό προστάτευε την ενδοχώρα.
Το ροδιακό κράτος χρησιμοποίησε το φυσικό λιμάνι της αρχαίας 
Μεγίστης ως αγκυροβόλιο του στόλου στον αγώνα κατά των πειρα-
τών και διόριζε στρατιωτικούς τοποτηρητές στο νησί, τους επιστάτες 
ή σε περίπτωση πολέμου τον ηγεμόνα.

Ακρόπολη Παλαιοκάστρου

Η τειχισμένη ακρόπολη του Παλαιοκάστρου αποτελεί την κεντρική 
οχυρωμένη εγκατάσταση του νησιού. Οι πύργοι της οχύρωσης, οι 
μνημειώδεις δεξαμενές νερού και οι κόγχες για την ένθεση των 
αναθημάτων ανάγονται στον 4ο αι. π.Χ. Οι επιγραφές των Ροδίων 
επιστατών, αφιερώματα στους Διόσκουρους ‒ τους προστάτες των 
στρατιωτικών της αρχαιότητας ‒ και σε άλλους θεούς, διασώθηκαν 
εντοιχισμένες στη μεταγενέστερη είσοδο. Στον μεσαίωνα χρονολο-
γούνται οι εκτεταμένες επεμβάσεις στην τοιχοδομία της οχύρωσης. 
Οι νεότερες εκκλησίες, τα ιταλικά πολυβολεία και οι φθορές από 
τους βομβαρδισμούς μαρτυρούν την πολυκύμαντη ιστορία του.

Ρω, Στρογγυλή

Ο πύργος στη Ρω, με τον διπλό εξωτερικό περίβολο, δεσπόζει στην 
κορυφή χαμηλού λόφου, σε οπτική επικοινωνία με το Παλαιόκα-
στρο. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν το κάστρο του Λάμπρου 
Κατσώνη, όταν πολιόρκησε και κατέλαβε το Καστελλόριζο (1788). 
Από τον αρχαίο πύργο στη Στρογγυλή σώζεται μόνον η θεμελίωση 
και το εξωτερικό περιτείχισμα σε χαμηλό πλάτωμα απέναντι από 
τον λόφο με τον γαλλικό φάρο.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δω-
δεκανήσου πραγματοποίησε εργασίες αναστήλωσης και διαμόρ-
φωσης στο Παλαιόκαστρο και τη Ρω, με σκοπό τη διάσωση και 
την ανάδειξη των δύο κυριότερων αρχαίων μνημείων του ακριτικού 
νησιωτικού συμπλέγματος.
Σας προσκαλούμε να τα επισκεφθείτε.

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΧΥΡΑ ΡΩ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ

ACROPOLIS OF PALAEOKASTRO
ANCIENT FORTS OF RHO - STRONGYLE

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ / DODECANESE

T: 22460 49283, 22413 65200

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΕφΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
δΩδΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΠ,  δΙΕΥΘΥΝΣΗ  
δΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

TEXT / TranslaTion: EphoraTE of anTiquiTiEs 
of DoDEcanEsE

GEnEral supErVision: arf, puBlicaTions 
DEparTMEnT

 
 i

Κάτοψη ακρόπολης Παλαιοκάστρου 
 Plan of acropolis of Palaeokastro

Υπόμνημα - Legend

1  Πύργος - αρχαία είσοδος
   Tower - ancient gateway 

2 Πύργος - νεότερη είσοδος
   Tower - later gateway

3 Πύργος
   Tower

4 Πύργος εσωτερικού περιβόλου
   Tower of inner acropolis

5 Ναΰδριο Αρχαγγέλου Μιχαήλ
    Chapel of Archangel Michael

6 Λαξευτός θαλαμοειδής τάφος 
    Rock-cut chamber tomb 

7  Λαξευτές δεξαμενές νερού
   Rock-cut water cisterns 

8 Σημείο αναστήλωσης (2013)
   Restoration area (2013)

9 Άγιος Νικόλαος
   Ayios Nikolaos

10 Παναγία
    Church of the Virgin

11 Άγιος Στέφανος
   Ayios Stephanos

12 Πολυβολεία 
    Anti-aircraft gun stands 

e-Ticketing system

http://www.tap.gr/tapadb/index.php
https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
https://www.google.gr/maps/place/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF,+%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7+851+11/@36.1480679,29.5747293,633m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x14c1d70c66ece97d:0xcdf7c4bc8ce33ec2!8m2!3d36.1480636!4d29.576918
https://etickets.tap.gr
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