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he castle of Kos, the most imposing monument in the city, stands at
the entrance to the harbour. It was built by the Knights of the Order of
St John of Jerusalem, who captured the island in 1314 and held it until 1522,
when it fell to the Turks.
The castle occupied a strategic position in that, together with the castle
of Halikarnassos on the coast of Asia Minor opposite, it gave them control
of the sea lanes.
Until the beginning of the 20th c. the site of the castle was an island.
It was connected with the main island by a bridge, which now connects
the Square of Hippokrates’ Plane Tree with the entrance to the castle
and spans the Avenue of the Palm Trees, which was originally part of
the outer moat (6) of the castle, filled with sea-water. To secure the
best possible defences for the castle, the north section of the bridge was
movable, so that, in the event of attack, the castle could be completely
cut off from the main island.
The site will certainly have been fortified in antiquity and during Byzantine times. The present form of the castle, however, is due mainly
to the Knights, and is a superb example of their defence architecture.
It was built in two phases, an earlier one (14th c.), to which belongs
the inner rectangular enceinte (7-8-9), and a later one (begun about
1495 by the Grand Master d’Aubusson, continued by d’Amboise and
completed by del Carretto, in 1514), to which the outer enceinte belongs (1-2-3-4).

την είσοδο του λιμανιού της Kω υψώνεται το κάστρο, το πιο επιβλητικό από
τα μνημεία της πόλης. Xτίστηκε από τους ιππότες του Tάγματος του Aγίου
Iωάννου της Iερουσαλήμ, οι οποίοι κατέλαβαν το νησί το 1314 και το κράτησαν
υπό την εξουσία τους έως το 1522, οπότε περιήλθε στους Tούρκους.
Bρίσκεται σε στρατηγικό σημείο και σε συνδυασμό με το επίσης ιπποτικό κάστρο της Aλικαρνασσού στην απέναντι μικρασιατική ακτή εξασφάλιζε
στους ιππότες τα θαλάσσια περάσματα.
Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα ο χώρος όπου βρίσκεται το κάστρο
ήταν νησί. Mια γέφυρα ένωνε το κάστρο με τη στεριά (η ίδια που και σήμερα συνδέει την πλατεία του Πλατάνου του Iπποκράτους με την είσοδο του
κάστρου), περνώντας πάνω από τη λεωφόρο των Φοινίκων, η οποία αρχικά
αποτελούσε τμήμα της εξωτερικής τάφρου (6) του κάστρου και ήταν γεμάτη με θαλασσινό νερό. Για την καλύτερη μάλιστα προστασία του κάστρου το
βόρειο τμήμα της γέφυρας ήταν κινητό, ούτως ώστε σε περίπτωση επίθεσης
το κάστρο να απομονώνεται εντελώς από τη στεριά.
Aσφαλώς ο χώρος θα ήταν οχυρωμένος και κατά την αρχαιότητα και
τους βυζαντινούς χρόνους. H σημερινή όμως μορφή του κάστρου οφείλεται
κυρίως στους ιππότες και αποτελεί ένα θαυμάσιο δείγμα της αμυντικής αρχιτεκτονικής τους. Tο κάστρο χτίστηκε σε δύο φάσεις, μία παλαιότερη (14ος
αι.), στην οποία ανήκει ο εσωτερικός ορθογώνιος περίβολος (7-8-9), και μία
νεότερη (άρχισε γύρω στο 1495 από το Mεγάλο Mαγίστρο d’Aubusson, συνεχίστηκε από τον d’Amboise και τελείωσε από τον del Carretto, το 1514),
στην οποία ανήκει ο εξωτερικός περίβολος (1-2-3-4).
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