Από την επίσκεψή μου στη Κω. 9-11 Νοεμβρίου 2008

Το περασμένο Σαββατοκύριακο (10 και 11 Νοεμβρίου) μαζί με το αντιδήμαχο
κ. Δαυίδ Γερασκλή και τον αρχαιολόγο Δημήτρη Μποσνάκη επισκέφτηκα το
αρχαίο ωδείο και τους χώρους των τριών αρχαίων θεάτρων του νησιού. Ο κ.
Δημήτρης Μποσνάκης μας προσέφερε μια μοναδική ξενάγηση και ο
αντιδήμαρχος κ. Δαυίδ Γερασκλής έλαβε τις γεωγραφικές συντεταγμένες ως
τοπογράφος μηχανικός.
Στο νησί υπάρχουν τρία θέατρα και ένα ωδείο.

Ρωμαϊκό Ωδείο Κω - Δήμος Κω
Ρωμαϊκό ωδείο του 2ου αιώνα π.χ. σε εξαιρετική κατάσταση. Ανακαλύφθηκε
και ανασκάφτηκε το 1929. Βρίσκεται μέσα στην πόλη. Εξαιρετική κατάσταση
διατήρησης με πρόσφατη αναστήλωση και ανάδειξη τόσο του κοίλου όσο και
των υπέροχων στοών κάτω από αυτό.

φ: 365322,76 – λ: 271705,23
όπου
φ (γεωγραφικό πλάτος) - λ (γεωγραφικό μήκος)

Αρχαίο Θέατρο Κω - Δήμος Κω.
Θέατρο ελληνιστικής περιόδου που περιλαμβάνει και ρωμαϊκή φάση. Το
μνημείο καταστράφηκε στα βυζαντινά χρόνια και ανασκάφτηκε εν μέρει το
1921. Κατάσταση διατήρησης κακή. Φαίνεται μόνο το επιθέατρο και
διάσπαρτα μέλη.

φ: 365310,66 – λ: 271713,57

Η προσωπική μου αξιολόγηση είναι ότι θα πρέπει να είναι το πρώτο θέατρο
που θα απασχολήσει το ΔΙΑΖΩΜΑ στη Κω.

Θέατρο του αρχαίου Δήμου των Ισθμιωτών στη σημερινή Κέφαλο.
Δήμος Ηρακλειδών
Αρχαίο ελληνιστικό θέατρο εκτός του σύγχρονου οικισμού Κεφάλου.
Θεωρείται ότι χρονολογείται τον 4ο αιώνα π.χ. Ανασκάφτηκε το 1928. Είναι
κτισμένο από ντόπιο τραχίτη. Σε κακή κατάσταση διατήρησης. Σώζονται δύο
σειρές εδωλίων και η θυμέλη.

φ: 364348,82 – λ: 265722,62
Το πιο επείγον πρόβλημα είναι μια απότομη χαράδρα που έχει διαμορφωθεί
εξαιτίας της ορμητικής απορροής των υδάτων στο όριο της ορχήστρας, που
αν δεν αντιμετωπισθεί άμεσα το μνημείο απειλείται με κατάρρευση.

Θέατρο του αρχαίου Δήμου των Αλασαρνιτών στη σημερινή
Καρδάμαινα. Δήμος Ηρακλειδών
Είναι το αρχαίο ελληνιστικό θέατρο εκτός οικισμού στην αρχαία πόλη της
Αλάσαρνας, το οποίο αποτελεί τμήμα του ιερού του Απόλλωνα. Από
περιγραφές φαίνεται ότι έχει ελληνιστική και ρωμαϊκή φάση. Το κοίλο είναι
σε φυσική πλαγιά. Απλώς εντοπισμένο χωρίς να έχουν γίνει συστηματικές
έρευνες ή ανασκαφές. Το αξιοσημείωτο αυτού του θεάτρου είναι ότι
καταλαμβάνει ένα χώρο που σήμερα έχει βοσκοτόπια και κοτέτσια και ανήκει
ιδιοκτησιακά σε δύο Δημάρχους! Το Δήμαρχο Κω κ. Γιώργο Κυρίτση και το
Δήμαρχο Ηρακλειδών Στέργο Μπίλλη, οι οποίοι θα παραχωρήσουν το χώρο
για τις ανασκαφές και την ανάδειξη του Θεάτρου.

φ: 364645,77 – λ: 270815,53

