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Τα περισσότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Κω ανηγέρθησαν κατά τον 5ον και 6ον μ.Χ. αι. και υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή ερημώθησαν από καταστρεπτικούς σεισμούς, που  έπληξαν την Κω κατά διαστήματα. Ωρισμένα από αυτά επεσκευάσθησαν ήδη κατά την παλαιοχρ. εποχήν και φαίνεται ότι κατεστράφησαν τελείως από τους σεισμούς του 553-554 μ. Χ., είτε από εχθρικές επιδρομές1.
Ειδικώτερα το έτος 554 μ. Χ. η Κως επλήγη από φοβερό σεισμό, για τον οποίον έχουμε πολύτιμες πληροφορίες από τον αυτόπτη μάρτυρα Αγαθία τον Σχολαστικό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παρατεθεί ολόκληρο το σχετικό κείμενο του Αγαθίου:
ΙΣΤ! Κατ’ έκεΐνο γάρ του καιρού (έτους 554,.., θέρους ώρα) καί ή Κως ή νήσος, ή προς τφ τέρματι του Αιγαίου κειμένη, έσείσθη καί ελάχιστον τι μέρος αυτής έσέσωστο, ή δέ άλλη άπασα έπεπτώκει, ποικίλα τε αύτη καί ανήκουστα προσεγένετο πάθη. ή τε γαρ θάλαττα έπιπλεϊστον άρθεϊσα, κατέκλυσεν τά παράκτια των οικημάτων καί διέφθειρεν αύτοΐς χρήμασι καί άνθρώποις. τό τε μέγεθος τοϋ βρασμού, έξαίσιον οϊον γεγενημένον, τά, ένθα ούκ ένήν άναρριχάσθαι τό ρόθιον, άπαντα έρριψε καί κατέβαλεν. άπολώλασι δέ χύδην σχεδόν τι άπαντες οι αστοί, εΐτε εν ίεροΐς έτύγχανον πεφευγότες, είτε καί οϊκοι διαιτώμενοι, εΐτε καί άλλοσέ ποι ξυνειλημμένοι. έμοί γοΰν έκ της Αλεξάνδρου ύπό τόν αυτόν χρόνον κατά τό Βυζάντιον άνακομιζομένω καί εν τηδε τη νήσω, οΰτω παρασχόν, (έν παράπλφ γάρ κείται), κατάραντι, οικτρόν τι πέφηνεν θέαμα καί όποιον ούκ αν άποχρώντως ύπογράψοι ό λόγος, άπαν μέν γάρ τό άστυ σχεδόν που χώμα γε ην επί μέγα ήρμένον καί λίθοι κείμενοι σποράδην, κιόνων τε τρύφη καί ξύλων κατεαγότων καί κόνις πολλή ΰπερθεν φερομένη καί έπηλυγάζουσα τόν αέρα, ώς μηδέ αυτά που τά των λεωφόρων χωρία ραδίως διαγινώσκεσθαι, πλην όσον ΰπονοήσαι. ολίγα δέ άττα δωμάτια είστήκεσαν απαθή καί ταύτα ούχ όσα τιτάνω τυχόν καί λίθφ καί ταύτη δή τη στερεμνιωτέρα καί μάλλον μονίμω κατά τό εικός ϋλη έξείργαστο, μόνα δέ τά έκ πλίνθου άπέφθου καί πηλοΰ άγροικότερον πεποιημένα. άνδρες δέ σποράδην όλίγιστοι άνεφαίνοντο σκυθρωποί τε άγαν καί κατηφείς καί ώσπερ τελεώτατα τω σφετέρω βίω άπειρηκότες. προς γάρ τοϊς άλλοις δεινοΐς καί άπαν τό έπιχώριον ύδωρ, τήν τοϋ ακραιφνούς καί ποτίμου φύσιν άθρόον άφηρημένον, ες τό άλμυρόν ήρεμα καί άποτον 
 Μαστυρείται καταστρεπτικός σεισμός, ο οποίος έπληξε τα Δωδεκάνησα γενικώτερα και την Κω ειδικώτερα κατά το έτος 469 μ.Χ., ερημώσας τα μνημεία της νήσου. Επίσης μαρτυρείται άλλος σεισμός, οποίος έπληξε την περιοχή κατά το έτος 515 μ.Χ., επί αυτοκράτσρος Αναστασίου Α' (491-518).
Αγαθίας Σχολασηκός, Ιστοριών τόμοι Ε', II, 15, έκδοση B.O.Niebuhr , Βόννη 1828, σ. 98-100.
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μετεβέβλητο. καί ήν άπαντα τά τηδε φευκτά καί άνατετραμμένα, ως μηδέν έτερον υπολελεϊφθαι τη πόλει προς εύκοσμίαν, ή μόνον τό κλεινόν των Άσκληπιαδών όνομα καί την έφ' Ίπποκράτει μεγαλαυχίαν. οικτείρειν μέν ούν τά τοιάδε ού πόρρω του ανθρωπείου τρόπου εϊναι δοκεϊ, θαυμάζειν δέ άτέχνως καί καταπεπληχθαι, ανδρών άν εϊη ού μάλα τά παλαιά επισταμένων, ουδέ ότι εσαεί τοϋτο δη τό της ΰλης χωρίον ποικίλα παθήματα ύποδέχεσθαι πέφυκε. πολάκις γάρ ήδη καί πρότερον πόλεις γε όλαι σεισμω διεφθάρησαν, ως τους αρχαίους οικήτορας άποβαλοϋσαι ύφ' έτέροις αύθις οικισταϊς άνορθωθήναι».

Κατά 4ον μ. Χ. αι. η Κως και η Ρόδος υπήχθησαν στο θέμα των Νήσων, ενώ τον 7ον αι. η Κως ανήκει στο ναυτικό θέμα της Σάμου. Το έτος 648 μ. Χ. καταλαμβάνουν την Κω οι Άραβες του Μωαβία.
Από τους λεγόμενους «σκοτεινούς χρόνους» (7ον-9ον μ. Χ. αι.), δεν υπάρχουν πληροφορίες, ούτε μνημεία. Από τις αρχές της β΄ μ. Χ. χιλιετηρίδας και εξής αρχίζουν και πάλι οι σχετικές ειδήσεις και εμφανίζονται τα πρώτα μνημεία.
Στα τέλη του ενδεκάτου αι. φθάνει στην Κω ο Όσιος Χριστόδουλος, ο οποίος εγεννήθη κατά το α' τέταρτο του 11υ αι. (πιθανώς το 1020) παρά την Νίκαια της Βιθυνίας. Στο Παλαιόν Πυλί ίδρυσε Μονή της Παναγίας, γνωστή ως «Παναγία των Καστριανών». Το έτος 1088 ίδρυσε   στην   Πάτμο   την   Ιεράν   Μονή   του   Αγίου   Ιωάννου   του Θεολόγου.
Κατά τους βυζαντινούς χρόνους (από του 11ου αι. -1314 μ.Χ.) και την Ιπποτοκρατία της Κω (1314-1522) κτίζονται πολυάριθμα χριστιανικά ναΰδρια. Πρόκειται συνήθως για μονόχωρα, μετρίων διαστάσεων, καμαροσκέπαστα οικοδομήματα - εξαίρεση αποτελούν τα σε σχήμα σταυρού με τρούλλο - τα οποία αγιογραφούνται ως επί το πλείστον.
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1522-1912) οικοδομούνται ολιγάριθμα ναΰδρια, ενώ άλλα επισκευάζονται και ωρισμένα αγιογραφούνται με τοιχογραφίες της μεταβυζαντινής εποχής. Ωρισμένα από τα τοιχογραφημένα  μνημεία της  Κω χρονολογούνται στον 16ον-17ον αι.
Μέχρι σήμερα είναι γνωστά στον γράφοντα 21 μεσαιωνικά ναΰδρια, ακέραια ή ερειπωμένα, τα οποία προέρχονται από τον 12ον-17ον αι. και φέρουν στο εσωτερικό των τοιχογραφίες ή λείψανα αυτών.
Σε ολόκληρη την Δωδεκάνησο είναι γνωστοί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 250 τοιχογραφημένοι ναοί (11-18ου αι.). Η κατανομή αυτών κατά περιοχή έχει ως εξής: α) Ρόδος 116, β)Πάτμος 14, γ) Λέρος 6, δ) Κάλυμνος 14, ε) Κως 21, ………
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