
1. ‘Kastellania’

2. ‘Admiralty’

3.  Church ruins of Our Lady of the Town 
 & Gate of Our Lady

4.  St. Catherine’s Hospice

5.  Church ruins of Our Lady of the Victory

6.  Akandia Gate

7.  Synagogue

8.  Church of the Holy Trinity

9.  St. John’s Gate

10. Chapels south of Omirou Street

11.  St. Athanasius Gate

12.  Dorieos Square with Recep Pasha mosque 
 & Agios Fanourios church

13.  Ibrahim Pasha mosque

14.  Athinas Square & church ruins of St. Michael

15.  Mehmet Aga mosque

16.  Arionos Square with Mustafa III mosque 
 & Yeni Hamam

17.  Saint Paraskevi church

18.  Hamza Bey mosque

19.  St. George monastery

20.  Ottoman (muslim) library 
 & Suleymaniye mosque  

21.  Clock tower & Ottoman school

22.  Palace of the Grandmasters

23.  Amboise Gate

24.  Street of the Knights

25.  Archaeological museum

26.  Church of Our Lady of the Castle

27.  Inn of Auvergne

28.  Argirokastrou & Symi Squares

29.  Inn of England & Arnaldi Gate

30.  Marine Gate 

1.  Καστελλανία 

2.  Ναυαρχείο

3.  Παναγία του Μπούργκου και Πύλη Παναγίας

4.  Ξενώνας Αγίας Αικατερίνης

5.  Ερείπια ναού Παναγίας της Νίκης

6.  Πύλη Ακαντιάς

7.  Συναγωγή

8.  Εκκλησία ΑγίαςΤριάδος

9.  Πύλη Αγίου Ιωάννη

10.  Παρεκκλήσια νότια της οδού Ομήρου

11.  Πύλη Αγίου Αθανασίου

12.  Πλατεία Δωριέως, Τζαμί Ρετζέπ Πασά 
 και ναός Αγίου Φανουρίου

13.  Τζαμί Ιμπραήμ Πασά

14.  Πλατεία Αθηνάς και ερείπια ναού 
 Αρχαγγέλου Μιχαήλ

15.  Τζαμί Μεχμέτ Αγά

16.  Πλατεία Αρίωνος, Τζαμί του Σουλτάνου 
 Μουσταφά III και Γενί Χαμάμ 

17.  Εκκλησία Αγίας Παρασκευής

18.  Τζαμί Χάμζα Μπέη 

19.  Μοναστηριακό Συγκρότημα Αγίου Γεωργίου 

20.  Οθωμανική (Μουσουλμανική) Βιβλιοθήκη 
 και Τζαμί του Σουλεϊμάν 

21.  Πύργος του Ρολογιού και Οθωμανικό Σχολείο

22.  Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου

23.  Πύλη Amboise (Αμπουάζ)

24.  Οδός Ιπποτών

25.  Αρχαιολογικό Μουσείο

26.  Εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου

27.  Κατάλυμα της Ωβέρνης 

28.  Πλατείες Αργυροκάστρου και Σύμης

29.  Κατάλυμα της Αγγλίας και Πύλη Αρνάλδου

30.  Θαλασσινή Πύλη
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1. ‘Kastellania’
The ‘Kastellania’ was built in 1503 as the ‘Basilica Mercatorum’, a 
combination of exchange, commercial court and administrative offices. 
It was constructed in the busiest part of the ‘Mercatus’, the market area 
of the town and proves the importance of trade for Hospitaller Rhodes 
(1309-1522). It is one of Rhodes’ most important Gothic public buildings 
and has some Renaissance features, most notably the limestone portal 
on the first floor. The loggia on the ground floor was used as a meeting 
place for merchants and for trade purposes and transactions while the 
first floor housed the commercial court and offices. In Ottoman times 
it became a mosque and also served at one time as fish market. The 
‘Kastellania’ also served as base for the guards responsible for keeping 
order at the market area. The building has been a RICHeS favorite since 
2010 when it first opened for Open Doors.

2. ‘Admiralty’
The name ‘Admiralty’ is in use since the 19th century when it was 
thought that this grand late 15th century Gothic palace once housed the 
commander of the Hospitaller fleet. By that time, situated in the heart 
of the Jewish quarter, it had been split into multiple housing for poor 
families. Its original function remains contested. For a long time it was 
thought that it was the palace of the Orthodox bishop where a recent 
study has identified it as the Venetian consulate.

3. Our Lady of the Town
This ‘hall church’, with equally high nave and aisles, dates from the 
late 14th century and was one of the town’s most important catholic 
churches. It was damaged and ruined during the siege and earthquake of 
1480 and the siege of 1522. Never rebuilt or used as a mosque the ruin 
was filled with houses. These were demolished in the 1930s creating the 
present open space. Opposite is the Gate of Our Lady, created in 1955. 

4. St. Catherine’s Hospice
Built in 1391, this ‘palazzo’ got its present looks in 1516. It was 
administered by the Tongue of Italy and served as hospice for noble and 
other important pilgrims, visitors and guests of the Knights. Similar in 
style with other important palatial buildings, like the Inn of France and 
the Admiralty, the ground floor was used for shops and storage while 
the upper floors (piano nobile) housed the residential and representative 
quarters. 

5. Our Lady of the Victory
During the Siege of 1480 it looked for a moment that the city was lost 
after the Ottomans managed to break through the walls at this spot. 
Thanks to enormous resistance of the defenders, among whom many 
Jews who lived in this neighborhood, the attack was repelled. Not long 
after that the Ottomans lifted the siege and all over Europe the ‘Miracle 
of Rhodes’ was cause for celebration. Grandmaster D’Aubusson decided 
to build a catholic church on the very spot where the miracle happened 
but only 40 years later grandmaster Villiers de ‘Isle Adam had the church 
demolished to use the stones for rebuilding the walls at night during the 
final siege of 1522. 

6. Akandia Gate
The long curved street between the ruins of Our Lady of the Victory and 
the Akandia gate was called ‘Calle de la Eskola’ (school street), in Ladino, 
the medieval Spanish spoken by the Sephardic Jews of Rhodes who 
inhabited this part of town (Juderίa) for hundreds of years. The Akandia 
gate is new, it was constructed in 1935.

7. Synagogue
After the ‘ Kehila Grande’ (Grand Synagogue, now ruined) the Kahal Kadosh 
Shalom synagogue was the most important synagogue in Rhodes. Built in 
1577, it got its present looks in the 19th century. Restored, it now houses a 
museum and is still in use for Jewish religious services and ceremonies. 

8. Church of the Holy Trinity
This 15th century Greek-orthodox Church was once used by the mostly 
Greek-orthodox people who lived in this part of town, called the ‘Burgo’. 
After 1522 the residents were replaced by muslims and the church was 
converted into a ‘meshid’ (small mosque). The base of the minaret still 
reminds of this period. 

9. St. John’s Gate
After 1480 several gates on the land facing side of the fortifications were 
closed for safety reasons. Only three remained, of which this gate was the 
most important. It was named after the patron saint of the Knights of St. 
John. It was through this gate in 1522 that sultan Suleyman entered the 
town for the first time after its surrender and also the victorious Italian 
troops used it in 1912 for the same purpose. Together with the intricate 
pattern of the bulwark of St. John, this section of the fortifactions gives 
a good idea of the architectural sophistication of the fortifications from 
the post-1480 period. 

10. Chapels south of Omirou Street
Three interesting small churches or chapels (later mosques) are located 
close to each other just south of Omirou street in a scarcely visited part 
of town. Sts. Theodori, St. Kyriaki (10b) and St. Michael. St. Kyriaki was 
built around 1500 and transformed into a funerary mosque for Brzani 
Baba, the upper herald of Suleyman during the conquest. St. Michael is 
located on one of Rhodes’ most peaceful little squares. 

11. St. Athanasius Gate
The present complex of the Athanasius Gate and bulwark dates from 
1487 and surrounds the Tower of the Virgin from 1441. The gate was 
closed during the Ottoman period (1522-1912) and called ‘Tekeli Kapu’ 
in Turkish, the ‘closed gate’. According to legend the city would be lost 
for islam if it was ever opened. In 1922, ten years after the Italians 
conquered the town and exactly 400 years after the Ottoman conquest, 
the gate was again opened for the public.

12. Dorieos Square with Recep Pasha mosque 
& Agios Fanourios church
Recep Pasha was bey of Rhodes in the late 16th century, he and his 
family are buried in the tomb behind the mosque that carries his name, 
built in 1588, following the imperial style of Sinan. The restoration of 
the mosque is nearing completion. Nearby is the popular church of St. 
Fanourios with its well preserved frescos. 

13. Ibrahim Pasha mosque
The oldest still existing mosque in the town, built in 1540/1541 and the 
only one still in use. Contrary to what some believe the mosque is not 
named after Suleyman’s confidant Ibrahim Pasha from Parga (executed in 
1536) but after another upper echelon official with the same name. 

14. Athinas Square with St. Michael
This now open area is the result of bombing during World War II which 
destroyed the large church of St. Michael of which only ruins remain. The 
church was probably the Greek-orthodox cathedral of the town during the 
Hospitaller period (1309-1522) and showed a combination of Byzantine 
and Western architectural influences, characteristic for the hybrid culture 
of Hospitaller Rhodes. 

15. Aga mosque
One of Socrates Street most conspicuous buildings, the Mehmet Aga 
mosque with its unusual wooden minaret dates from 1820 and takes 
its name from the 1875 restoration paid by Mehmet Aga, officer in the 
Ottoman navy.

16. Arionos Square with Mustafa III mosque 
and Yeni Hamam
The mosque named after and commissioned by sultan Mustafa III was 
built in the 1760s and is now used for wedding ceremonies by the 
muslim community of Rhodes. The Yeni (new) Hamam  was built in 1558 
during the reign of sultan Suleyman the Magnificent. The separate female 
quarters were added later, probably simultaneously with the Mustafa III 
mosque in the 1760s. The Yeni Hamam is considered to be one of the 
most harmonious and best preserved Ottoman provincial bath houses.

17. St. Paraskevi
This church dating from the 15th century has an interesting polygonal 
drum carrying its dome. The church was converted into a meshid in the 
Ottoman period and used by the members of the hatmakers guild who 
were concentrated in this area. 

18. Hamza Bey mosque
Recently restored mosque named after its builder, the 19th century 
Hamza bey. Good example of classical Ottoman mosque architecture.

19. St. George monastery
A favorite of many previous Open Doors celebrations, the complex of 
St. George with its church and several monastic and secular buildings 
is an oasis close to one of Rhodes’ most busy areas. The church dates 
from the first half of the 15th century and is one of Rhodes’ finest. It 
was built for the Franciscan friars but shows again the typical Rhodian 
hybrid style combining Byzantine and Western influences. The niches of 
the drum carrying the dome are unusual. After 1522 a Quran school was 
housed in the complex.

20. Ottoman Library and Suleymaniye mosque
At the highest point of the former ‘agora’ or ‘bazar’, now called Socrates 
Street you find the Ottoman Library and the Mosque of Suleyman. The 
library dates from 1793-94 and houses a unique collection of old books 
and manuscripts. The rose colored mosque opposite was commissioned 
by sultan Suleyman the Magnificent in 1523 but was rebuilt in 1809. 

21. Clock tower and Ottoman school
The Clock tower was built in 1851 on a corner of the old Byzantine wall 
as a symbol of progress by the son of the builder of the Ottoman library. 
Both tower and library still belong to descendants of the family. The 
school behind it was built in 1876 by a group of reformist muslims of 
Rhodes. It stands on the ruins of the former conventual church of St. John 
and is the most recent addition to many layers of history on this very 
important spot in Rhodes town, dating back to ancient times. 

22. Palace of the Grandmasters
Though almost entirely newly (re)constructed between 1936 and 1940 
(the original was lost after centuries of decay, earthquakes and a famous 
explosion in 1856), the Palace of the Grandmasters follows the original 
floor plan, though on a larger and more grandiose scale. It was the official 
residence of the grandmasters of the Order of the Knights of the Hospital 
of St. John of Jerusalem, who ruled over Rhodes from 1309 - 1522. After 
1522 the building stood mostly empty, save for some periods in which 
it functioned as a prison.

23. Amboise Gate
Completed in 1512 during the tenure of grandmaster Emery d’Amboise 
to whom the gate is named. Above the gate a relief with an angel holding 
the coats of arms of the Order and of the grandmaster. The gate is flanked 
by two low heavy semi-circular towers.

24. Street of the Knights
The most famous street in Rhodes and the nerve center of the state of the 
Knights. Here were most of the ‘auberges’ or ‘inns’ located, the communal 
buildings for each of the various ‘tongues’ (national subdivisions) of 
which the Order of St. John consisted. The most prestigious are the Inn of 
Spain and the Inn of France but the street forms a monumental integrity 
as a complex of interconnected buildings. 

25. Archaeological Museum
The museum is housed in the vast ‘new hospital’ of the Knights, which 
was begun in 1440 and only completed in 1489. The ground floor was 
reserved for storage while the upper floor, originally only reachable via 
the large entrance and staircase in the Street of the Knights, led to the 
areas designated for patients. Medical care in Hospitaller Rhodes was 
known as particularly good. Far too large for the needs of Ottoman 
Rhodes the building became an arsenal and barracks for most of its post-
1522 existence. Since the 1920s it serves as Archaeological museum 
of Rhodes. 

26. Church of Our Lady of the Castle
Dating back to the 11th century, this church was the cathedral of 
Byzantine Rhodes till 1309 after which it became the see of the Latin 
bishop and given its present gothic appearance. In the Ottoman period 
it was known as the Kendurun mosque. The Italians restored it back to a 
church in 1940. It now houses the Byzantine museum.

27. Inn of Auvergne
One of two ‘inns’ not located in the Street of the Knights, the other one 
being the Inn of England. Above the entrance an inscription with the year 
in which the inn was completed: 1507.

28. Argyrokastrou and Symi Squares
The area of these squares served in the Hospitaller period as the location 
of arsenals and internal port and drydock. The 14th century Old Hospital 
is now the library of the Archaeological Institute. 

29. Inn of England and Arnaldi Gate
The Inn of England is located outside the Street of the Knights, just like 
the Inn of Auvergne. Built somewhere after 1480 it was reconstructed in 
1919 after having fallen into ruin. Nearby is the Arnald(i/o) Gate, the 
only gate from the Collachium (restricted zone of the Knights) to the 
harbor. 

30. Marine Gate
The theatrical Marine or Sea Gate was the main entrance to Rhodes from 
the sea and therefore meant as the ‘face’ of Rhodes and the expression of 
the power and wealth of the Hospitaller state. It was built in 1478 during 
the tenure of grandmaster Pierre d’Aubusson. 

‘Open Doors - Open City’
30 Years Rhodes Unesco World Heritage & 30 highlights

1988 - 2018 - Rhodes as a Unesco World Heritage City
This year marks the 30th anniversary of the inclusion of the Old Town of Rhodes on the World Heritage List. To celebrate this memorable fact Open Doors 2018 is dedicated to the theme ‘Open Doors - Open 
City’ / 30 Years Rhodes Unesco World Heritage. In contrast to previous years, and in accordance with the inclusion of the historic center as a whole, no individual buildings have been opened, except 
for the Kastellania. We invite the visitor to consider the city as a historic whole, to experience it as one large open air museum, instead of a mere collection of buildings, where you can roam freely and 
discover something new on every street corner.

1. Καστελλανία 
Η Καστελλανία χτίστηκε το 1503 ως Basilica Mercatorum, ένας συνδυασμός 
ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, εμπορικού δικαστηρίου και γραφείων 
διοίκησης. Κατασκευάστηκε στο πιο κεντρικό σημείο του Mercatus, της 
αγοράς της πόλης, και αποδεικνύει τη σημασία του εμπορίου για τη Ρόδο 
την εποχή της Ιπποτοκρατίας (1309-1522). Είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
δημόσια κτίρια της Ρόδου σε γοτθικό ρυθμό με αναγενησιακά στοιχεία 
με πιο χαρακτηριστικό την πύλη στον εξώστη του πρώτου ορόφου. Η 
λότζια - σκεπαστή στοά - στο ισόγειο χρησίμευε ως χώρος συνάντησης 
για εμπόρους καθώς και για εμπορικούς σκοπούς και συναλλαγές ενώ ο 
πρώτος όροφος στέγαζε το Εμποροδικείο και τα γραφεία. Στην οθωμανική 
περίοδο, η Καστελλανία μετατράπηκε σε τζαμί και επίσης κάποιο διάστημα 
χρησιμοποιήθηκε ως αγορά ψαριών. Η Καστελλανία λειτούργησε επίσης 
ως βάση για τους φρουρούς που ήταν υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης 
στην περιοχή της αγοράς. Η Καστελλανία είναι ένα αγαπημένο κτίριο για την 
RICHeS από το 2010 που άνοιξε για πρώτη φορά για τις Ανοικτές πόρτες.

2. Ναυαρχείο
Το όνομα Ναυαρχείο χρησιμοποιείται από τον 19ο αιώνα όταν θεωρήθηκε 
ότι αυτό το μεγάλο γοτθικό παλάτι του τέλους του 15ου αιώνα στέγαζε 
κάποτε τον διοικητή του στόλου των Ιωαννιτών Ιπποτών. Έως τότε, καθώς 
βρισκόταν στο κέντρο της Εβραϊκής συνοικίας, είχε χωριστεί σε πολλές 
κατοικίες για τις φτωχές οικογένειες. Η αρχική του χρήση παραμένει 
άγνωστη. Για μεγάλο διάστημα θεωρήθηκε ότι ήταν το μέγαρο του 
Ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου ενώ μία πρόσφατη μελέτη το ταυτίζει με την 
έδρα του Ενετού προξένου. 

3. Παναγία του Μπούργκου και Πύλη Παναγίας
Αυτή η μεγάλη εκκλησία με εξίσου υψηλό κλίτος και διαδρόμους, 
χρονολογείται από τα τέλη του 14ου αιώνα και ήταν μία από τις 
σημαντικότερες καθολικές εκκλησίες της πόλης. Καταστράφηκε κατά 
τη διάρκεια της πολιορκίας και του σεισμού του 1480 και ξανά από την 
πολιορκία του 1522. Δεν ξαναχτίστηκε ποτέ ούτε χρησιμοποιήθηκε ως 
τζαμί, στα ερείπια της εκκλησίας χτίστηκαν σπίτια. Τα σπίτια κατεδαφίστηκαν 
τη δεκαετία του ‘30 δημιουργώντας το σημερινό ανοιχτό χώρο. Απέναντι 
είναι η Πύλη της Παναγίας, που δημιουργήθηκε το 1955.

4. Ξενώνας Αγίας Αικατερίνης
Χτισμένο το 1391, αυτό το “παλάτι” πήρε τη σημερινή του μορφή το 1516. 
Η διαχείρισή του γινόταν από τη Γλώσσα της Ιταλίας και χρησίμευσε ως 
ξενώνας για ευγενείς και άλλους σημαντικούς προσκυνητές, επισκέπτες 
και φιλοξενούμενους των Ιπποτών. Παρόμοιας αρχιτεκτονικής  με άλλα 
σημαντικά εξέχοντα κτίρια, όπως το Κατάλυμα της Γαλλίας και το Ναυαρχείο, 
το ισόγειο χρησιμοποιήθηκε για καταστήματα και αποθηκευτικούς χώρους, 
ενώ στους επάνω ορόφους (piano nobile) υπήρχαν οι χώροι διαμονής.

5. Παναγία της Νίκης
Κατά την πολιορκία του 1480, φάνηκε για μια στιγμή ότι η πόλη χάθηκε 
αφού οι Οθωμανοί κατάφεραν να διασπάσουν τα τείχη σε αυτό το σημείο. 
Χάρη στην γενναία αντίσταση των υπερασπιστών, μεταξύ των οποίων 
πολλοί Εβραίοι που ζούσαν σε αυτή τη γειτονιά, η επίθεση απωθήθηκε. 
Λίγο καιρό μετά το γεγονός αυτό, οι Οθωμανοί σταμάτησαν την πολιορκία 
και σε όλη την Ευρώπη το “Θαύμα της Ρόδου” ήταν ευκαιρία για εορτασμό. 
Ο Μεγάλος Μάγιστρος D’ Aubusson αποφάσισε να χτίσει μια καθολική 
εκκλησία στο σημείο όπου συνέβη το θαύμα. Μόλις 40 χρόνια αργότερα ο 
Μεγάλος Μάγιστρος Villiers de’ Isle Adam κατεδάφισε την εκκλησία για να 
χρησιμοποιήσει τις πέτρες για την ανοικοδόμηση των τειχών τη νύχτα κατά 
την τελική πολιορκία του 1522.

6. Πύλη Ακαντιάς
Ο μακρύς καμπύλος δρόμος ανάμεσα στα ερείπια της Παναγίας της Νίκης 
και της Πύλης της Ακαντιάς ονομάστηκε Calle de la Eskola (Δρόμος του 
Σχολείου), στα Ladino, τη μεσαιωνική Ισπανική γλώσσα που μιλούσαν οι 
Σεφαραδίτες Εβραίοι της Ρόδου που κατοικούσαν σε αυτό το τμήμα της 
πόλης (Juderίa - Οβριακή) για εκατοντάδες χρόνια. Η Πύλη της Ακαντιάς 
είναι νέα, κατασκευάστηκε το 1935.

7. Συναγωγή
Μετά την “Kehila Grande” την «Μεγάλη Συναγωγή», η οποία καταστράφηκε, 
η συναγωγή Kahal Kadosh Shalom ήταν η σημαντικότερη συναγωγή στη 
Ρόδο. Χτίστηκε το 1577 και πήρε την σημερινή της μορφή τον 19ο αιώνα. 
Έχοντας αποκατασταθεί, στεγάζει τώρα ένα μουσείο και εξακολουθεί να 
χρησιμοποιείται για εβραϊκές θρησκευτικές υπηρεσίες και τελετές.

8. Εκκλησία Αγίας Τριάδος
Αυτή η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του 15ου αιώνα χρησιμοποιήθηκε από 
τους Ελληνορθορθοδόξους που ζούσαν σε αυτό το τμήμα της πόλης, που 
ονομαζόταν “Μπούργκο”. Μετά το 1522 οι κάτοικοι αντικαταστάθηκαν από 
μουσουλμάνους και η εκκλησία μετατράπηκε σε «meshid» (μικρό τζαμί). 
Η βάση του μιναρέ εξακολουθεί να θυμίζει αυτήν την περίοδο.

9. Πύλη Αγίου Ιωάννη
Μετά το 1480 αρκετές πύλες με πρόσωπο σε χερσαίες οχυρώσεις έκλεισαν 
για λόγους ασφαλείας. Έμειναν μόνο τρεις, από τις οποίες η Πύλη του Αγίου 
Ιωάννη ήταν η πιο σημαντική. Πήρε το όνομά της από τον πολιούχο των 
Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη.

 Ήταν μέσω αυτής της πύλης το 1522 που ο σουλτάνος Σουλεϊμάν μπήκε 
στην πόλη για πρώτη φορά μετά την παράδοσή της. Επίσης το 1922 τα 
νικηφόρα ιταλικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν την πύλη για τον ίδιο 
σκοπό. Tο περίπλοκο σχήμα της οχύρωσης σ’ αυτό το τμήμα του τείχους 
δίνει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της αρχιτεκτονικής πολυπλοκότητας των 
οχυρώσεων μετά το 1480.

10. Παρεκκλήσια νότια της οδού Ομήρου
Τρεις ενδιαφέρουσες μικρές εκκλησίες ή παρεκκλήσια (αργότερα τζαμιά) 
βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, νότια της οδού Ομήρου, σε ένα ελάχιστα 
επισκέψιμο τμήμα της παλιάς πόλης. Οι Άγιοι Θεόδωροι, η Αγία Κυριακή 
και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Η Αγία Κυριακή χτίστηκε γύρω στο 1500 και 
μετατράπηκε σε ταφικό τζαμί για τον Brzani Baba, τον ανώτερο κήρυκα του 
Σουλεϊμάν κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατάκτησης. Ο Αρχάγγελος 
Μιχαήλ βρίσκεται σε μια από τις πιο ήσυχες πλατείες της Ρόδου.

11. Πύλη Αγίου Αθανασίου
Το σημερινό συγκρότημα της Πύλης του Αγίου Αθανασίου και του προμαχώνα 
χρονολογείται από το 1487 και περιβάλλει τον Πύργο της Παναγίας από το 
1441. Η πύλη έκλεισε κατά την Οθωμανική περίοδο (1522 - 1912) και 
ονομάστηκε “Tekeli Kapu”, στα τουρκικά “Kλειστή Πύλη”. Σύμφωνα με τον 
μύθο, η πόλη θα χανόταν για το Ισλάμ αν η Πύλη του Αγίου Αθανασίου 
άνοιγε ξανά. Το 1922, δέκα χρόνια μετά την κατάκτηση της πόλης από τους 
Ιταλούς και ακριβώς 400 χρόνια μετά την οθωμανική κατάκτηση, η πύλη 
άνοιξε ξανά για τους κατοίκους.

12. Πλατεία Δωριέως με το τζαμί του Ρετζέπ Πασά 
και την εκκλησία Αγίου Φανουρίου
Ο Ρετζέπ Πασάς ήταν μπέης στη Ρόδο στα τέλη του 16ου αιώνα. Ο τάφος 
του ιδίου και της οικογένειας του βρίσκεται πίσω από το τζαμί που φέρει το 
όνομά του, χτισμένο το 1588, ακολουθώντας το αυτοκρατορικό στυλ του 
αρχιτέκτονα Σινάν. Η αποκατάσταση του τζαμιού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. 
Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η δημοφιλής εκκλησία του Αγίου Φανουρίου 
με τις καλά διατηρημένες τοιχογραφίες.

13. Τζαμί Ιμπραήμ Πασά
Το παλιότερο τζαμί της πόλης, που χτίστηκε το 1540 - 1541 και το μόνο 
που χρησιμοποιείται ακόμα για λατρευτικούς σκοπούς. Σε αντίθεση με ό,τι 
πιστεύεται, το τζαμί δεν πήρε το όνομά του από τον έμπιστο του Σουλεϊμάν 
τον Ιμπραήμ Πασά από την Πάργα (ο οποίος εκτελέστηκε το 1536) αλλά από 
έναν άλλο ανώτερο αξιωματούχο με το ίδιο όνομα.

14. Πλατεία Αθηνάς και ερείπια ναού 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ
Αυτός ο ανοικτός χώρος της πλατείας είναι αποτέλεσμα βομβαρδισμού 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος κατέστρεψε την 
μεγάλη εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, από την οποία παραμένουν μόνο 
ερείπια. Η εκκλησία ήταν πιθανώς ο ελληνορθόδοξος καθεδρικός ναός 
της πόλης κατά την περίοδο των Ιπποτών (1309 - 1522) και αναδεικνύει 
ένα συνδυασμό βυζαντινών και δυτικών αρχιτεκτονικών επιρροών, 
χαρακτηριστικών της ιδιαίτερης κουλτούρας της Ιπποτικής Ρόδου

15. Τζαμί Μεχμέτ Αγά 
Ένα από τα πιο αξιοπρόσεκτα κτίρια στην οδό Σωκράτους, το τζαμί του Μεχμέτ 
Αγά με τον ασυνήθιστο ξύλινο μιναρέ του χρονολογείται από το 1820 και 
πήρε το όνομά του από τον Μεχμέτ Αγά, αξιωματικό του οθωμανικού 
ναυτικού, που χρηματοδότησε το 1875 την αποκατάσταση του.  

16. Πλατεία Αρίωνος, Τζαμί του Σουλτάνου Μουσταφά III 
και Γενί Χαμάμ
Το τζαμί χτίστηκε στη δεκαετία του 1760 και έλαβε το όνομα του από 
τον Σουλτάνο Μουσταφά ΙΙΙ που παρήγγειλε την ανέγερση του. Σήμερα 
χρησιμοποιείται από τη μουσουλμανική κοινότητα της Ρόδου για γαμήλιες 
τελετές. Το Γενί (Νέο) Χαμάμ χτίστηκε το 1558 κατά τη διάρκεια της 
βασιλείας του Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Τα ξεχωριστά 
γυναικεία λουτρά προστέθηκαν αργότερα, πιθανώς ταυτόχρονα με το τζαμί 
Μουσταφά τη δεκαετία του 1760. Το Γενί Χαμάμ θεωρείται ένα από τα πιο 
αρμονικά και καλύτερα διατηρημένα επαρχιακά οθωμανικά λουτρά.

17. Εκκλησία Αγίας Παρασκευής
Η εκκλησία που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα έχει ενδιαφέροντα τρούλο 
χτισμένο πάνω σε πολυγωνικό τύμπανο. Κατά την οθωμανική περίοδο 
μετατράπηκε σε μικρό τζαμί (meshid) και χρησιμοποιήθηκε από τα μέλη 
της συντεχνίας των κατασκευαστών καπέλων που ήταν συγκεντρωμένοι σε 
αυτήν την περιοχή.

18. Τζαμί Χάμζα Μπέη
Πρόσφατα ανακαινισμένο τζαμί που πήρε το όνομά του από τον κατασκευαστή 
του, τον Χάμζα Μπέη του 19ου αιώνα. Αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα της κλασικής οθωμανικής αρχιτεκτονικής σε τζαμί.

19. Μοναστηριακό Συγκρότημα Αγίου Γεωργίου
Ένα από τα αγαπημένα μνημεία σε προηγούμενες Ανοικτές Πόρτες, το 
Μοναστηριακό Συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου με την εκκλησία του και 
πολλά μοναστικά και κοσμικά κτίρια είναι μια όαση κοντά σε μία από τις 
πιο πολυσύχναστες περιοχές της Ρόδου. Η εκκλησία χρονολογείται από το 
πρώτο μισό του 15ου αιώνα και είναι μια από τις καλύτερες της Ρόδου. 

Κατασκευάστηκε για τους Φραγκισκανούς μοναχούς, αλλά αναδεικνύει 
και πάλι το χαρακτηριστικό, ξεχωριστό και ιδιαίτερο στυλ της Ρόδου που 
συνδυάζει βυζαντινές και δυτικές επιρροές. Οι κόγχες του τύμπανου που 
υποστηρίζουν τον θόλο είναι ασυνήθιστες. Μετά το 1522,  στο συγκρότημα 
στεγάστηκε Κορανικό Σχολείο.

20. Οθωμανική βιβλιοθήκη και Τζαμί του Σουλεϊμάν 
του Μεγαλοπρεπούς
Στο υψηλότερο σημείο της πρώην “αγοράς” ή “παζαριού”, που σήμερα 
ονομάζεται οδός Σωκράτους, βρίσκεται η Οθωμανική Βιβλιοθήκη και το τζαμί 
του Σουλεϊμάν. Η βιβλιοθήκη χρονολογείται από το 1793-94 και στεγάζει 
μια μοναδική συλλογή από παλιά βιβλία και χειρόγραφα. Το χρωματιστό 
ροζ τζαμί, απέναντι, κατασκευάστηκε από τον Σουλτάνο Σουλεϊμάν τον 
Mεγαλοπρεπή το 1523 αλλά ξαναχτίστηκε το 1809.

21. Πύργος του Ρολογιού και Οθωμανικό Σχολείο
Ο Πύργος του Ρολογιού χτίστηκε το 1851 σε μια γωνιά του παλιού 
βυζαντινού τείχους ως σύμβολο προόδου από τον γιο του κατασκευαστή 
της οθωμανικής βιβλιοθήκης. Τόσο ο πύργος όσο και η βιβλιοθήκη 
εξακολουθούν να ανήκουν στους απογόνους της οικογένειας. Το σχολείο 
πίσω από τον πύργο χτίστηκε το 1876 από μια ομάδα μεταρρυθμιστών - 
προοδευτικών μουσουλμάνων της Ρόδου. Βρίσκεται στα ερείπια της πρώην 
κοινοβιακής ιπποτικής εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη και είναι η πιο πρόσφατη 
προσθήκη σε πολλά στρώματα ιστορίας σε αυτό το πολύ σημαντικό σημείο 
της πόλης της Ρόδου, που χρονολογείται από την αρχαιότητα.

22. Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου
Αν και σχεδόν εξ ολοκλήρου (επανα) κατασκευάστηκε πρόσφατα μεταξύ 
1936 και 1940 (το αρχικό χάθηκε μετά από αιώνες παρακμής, από σεισμούς 
και μια διάσημη έκρηξη το 1856), το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου 
ακολουθεί την αρχική κάτοψη, αν και σε μεγαλύτερη και πιο μεγαλοπρεπή 
κλίμακα. Ήταν η επίσημη έδρα των Μεγάλων Μαγίστρων του Τάγματος των 
Ιπποτών του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ, το οποίο κυβέρνησε τη Ρόδο 
από το 1309 έως το 1522. Μετά το 1522 το κτίριο ήταν κυρίως άδειο, 
εκτός από μερικές περιόδους που λειτούργησε ως φυλακή.

23. Πύλη Amboise (Αμπουάζ)
Ολοκληρώθηκε το 1512 κατά τη διάρκεια της θητείας του Μεγάλου 
Μαγίστρου Emery d’ Amboise. Πάνω από την πύλη υπάρχει ένα ανάγλυφο 
με έναν άγγελο που κρατά τα οικόσημα του Τάγματος των Ιπποτών και 
του Μεγάλου Μαγίστρου. Η πύλη πλαισιώνεται από δύο χαμηλού ύψους 
ημικυκλικούς πύργους.

24. Οδός Ιπποτών
Ο διασημότερος δρόμος στην πόλη και το νευραλγικό κέντρο της Ιπποτικής 
Ρόδου. Εδώ βρίσκονταν τα περισσότερα “Καταλύματα” ή “Πανδοχεία”, τα 
κοινόχρηστα κτίρια για κάθε μία από τις διάφορες «Γλώσσες” (εθνικές 
υποδιαιρέσεις) οι οποίες αποτελούσαν το Τάγμα του Αγίου Ιωάννη. Το πιο 
μεγαλοπρεπές είναι το Κατάλυμα της Ισπανίας και το Κατάλυμα της Γαλλίας, 
αλλά ο δρόμος αποτελεί ένα σύνολο μνημείων από αλληλένδετα κτίρια.

25. Αρχαιολογικό Μουσείο
Το Μουσείο στεγάζεται στο τεράστιο “Νέο Νοσοκομείο” των Ιπποτών, 
το οποίο ξεκίνησε το 1440 και ολοκληρώθηκε το 1489. Το ισόγειο ήταν 
αποθήκες ενώ ο επάνω όροφος, αρχικά μόνο προσβάσιμος μέσω της 
μεγάλης εισόδου και της σκάλας στην οδό Ιπποτών, οδηγούσε σε χώρους 
που προορίζονταν για τους ασθενείς. Η ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο 
της Ρόδου ήταν γνωστή ως ιδιαίτερα προσεγμένη. Το κτίριο ήταν υπερβολικά 
μεγάλο για τις ανάγκες της οθωμανικής Ρόδου και μετατράπηκε σε 
οπλοστάσιο και στρατώνες για το μεγαλύτερο διάστημα μετά το 1522. Από 
τη δεκαετία του 1920 λειτουργεί ως Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου.

26. Εκκλησία της Παναγίας του Κάστρου
Χρονολογείται από τον 11ο αιώνα, η εκκλησία αυτή ήταν ο καθεδρικός 
ναός της Βυζαντινής Ρόδου μέχρι το 1309, και στη συνέχεια έγινε η 
έδρα του Λατίνου επισκόπου και πήρε τη σημερινή της γοτθική μορφή. 
Στην οθωμανική περίοδο ήταν γνωστό ως Τέμενος Kendurun. Οι Ιταλοί το 
αποκατέστησαν σε εκκλησία το 1940. Στεγάζει βυζαντινή συλλογή.

27. Κατάλυμα της Ωβέρνης 
Ένα από τα δύο “Καταλύματα” που δεν βρίσκονται στην οδό των Ιπποτών, το 
δεύτερο είναι το Κατάλυμα της Αγγλίας. Πάνω από την είσοδο υπάρχει μια 
επιγραφή με το έτος κατά το οποίο το Κατάλυμα ολοκληρώθηκε: 1507.

28. Πλατείες Αργυροκάστρου και Σύμης
Ο χώρος στις δύο αυτές πλατείες χρησίμευε την περίοδο των Ιπποτών ως 
τόπος οπλοστασίων - οπλοθηκών και εσωτερικών λιμένων. Το Παλαιό 
Νοσοκομείο του 14ου αιώνα είναι τώρα η Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου.

29. Κατάλυμα της Αγγλίας και Πύλη Αρνάλδου
Το Κατάλυμα της Αγγλίας βρίσκεται εκτός της Οδού Ιπποτών όπως και το 
Κατάλυμα της Ωβέρνης. Χτισμένο περίπου μετά το 1480 ανακατασκευάσθηκε 
το 1919 αφού είχαν απομείνει μόνο ερείπια. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται 
η Πύλη Αρνάλδου, η μόνη πύλη από το Κολλάκιο (προστατευμένη ζώνη των 
Ιπποτών) προς το λιμάνι.

30. Θαλασσινή Πύλη
Η εντυπωσιακή Θαλασσινή Πύλη ήταν η κύρια είσοδος στη Ρόδο από τη 
θάλασσα και ως εκ τούτου ήταν το “πρόσωπο” της Ρόδου και συμβόλιζε την 
εξουσία και τον πλούτο του κράτους των Ιπποτών. Χτίστηκε το 1478 κατά τη 
διάρκεια της θητείας του Μεγάλου Μαγίστρου Pierre d’ Aubusson.

“Ανοικτές Πόρτες - Ανοικτή Πόλη”
Ρόδος, 30 χρόνια Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO & 30 σημεία - μνημεία ξεχωριστού ενδιαφέροντος 

1988 - 2018, Η Ρόδος ως Μνημείο - Πόλη Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Τo 2018 σηματοδοτεί την 30η επέτειο από την ένταξη της Παλιάς Πόλης της Ρόδου στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Για να γιορτάσουμε αυτή τη σημαντική ημερομηνία, οι Ανοικτές 
Πόρτες έχουν θέμα “Ανοικτές Πόρτες - Ανοικτή Πόλη - Ρόδος 30 χρόνια Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO”. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια αλλά σε συμφωνία με την ένταξη της Παλιάς 
Πόλης στον εν λόγω Κατάλογο ως ένα ενιαίο σύνολο, κανένα κτίριο δεν θα ανοίξει για το κοινό με εξαίρεση την Καστελλανία. Προσκαλούμε τους επισκέπτες να θεωρήσουν την πόλη μία ενιαία ιστορική 
οντότητα και να περιηγηθούν σ’ αυτήν σαν να είναι ένα μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Οι φετινές Ανοικτές Πόρτες δεν είναι μια απλή συλλογή κτιρίων αλλά μια  ανοικτή πόλη όπου οι επισκέπτες μπορούν να 
περιπλανηθούν ελεύθερα και να ανακαλύψουν κάτι καινούργιο σε κάθε γωνιά των δρόμων της.


