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ΤοΤο ΩδείοΩδείο θαθα τοτο βρείτεβρείτε στηστη ΝέαΝέα ΠόρταΠόρτα τουτου δυτικούδυτικού
αρχαιολογικούαρχαιολογικού χώρουχώρου τηςτης πόληςπόλης τηςτης ΚωΚω..



ΤοΤο ΩδείοΩδείο, , πουπου ήτανήταν προσανατολισμένοπροσανατολισμένο στονστον άξοναάξονα ΒορράςΒορράς--
ΑνατολήΑνατολή, , βρισκότανβρισκόταν στοστο κέντροκέντρο τηςτης ρωμαϊκήςρωμαϊκής πόληςπόλης τηςτης

ΚωΚω. . ΠρέπειΠρέπει νανα έγινεέγινε μετάμετά τοντον καταστροφικόκαταστροφικό σεισμόσεισμό τουτου 142 142 
μμ. . ΧΧ., ., ανήκειανήκει, , επομένωςεπομένως, , στηνστην τρίτητρίτη κατασκευαστικήκατασκευαστική φάσηφάση
τηςτης πόληςπόλης (2(2οςος--33οςος αιαι. . μμ..ΧΧ.). .). ΕμφανείςΕμφανείς είναιείναι οιοι μεταγενέστερεςμεταγενέστερες

επισκευέςεπισκευές τμημάτωντμημάτων τουτου ΩδείουΩδείου πουπου έγινανέγιναν κατάκατά τητη
ρωμαϊκήρωμαϊκή καικαι υστερορωμαϊκήυστερορωμαϊκή περίοδοπερίοδο.. Το περίγραμμα του
κτηρίου συντίθεται από ένα ορθογώνιο, που ορίζεται από

τέσσερις λιθόκτιστους τοίχους (31,80 μ. Χ 29,90 μ.), 
ενισχυμένους με νευρώσεις και μια ορθογωνική προεξοχή
στο μέσον της βόρειας πλευράς. Στο ορθογώνιο εγγράφεται

το κοίλο (άνω και κάτω με πλατύ διάζωμα) σε σχήμα
κυκλικού πετάλου, με κυκλική ορχήστρα. 



ΤοΤο κοίλοκοίλο οριοθετείταιοριοθετείται απόαπό τουςτους τοίχουςτοίχους τωντων παρόδωνπαρόδων καικαι δενδεν
εφάπτεταιεφάπτεται μεμε τοντον ανατολικόανατολικό καικαι δυτικόδυτικό τοίχοτοίχο. . ΕκείΕκεί

μεσολαβούνμεσολαβούν διάδρομοιδιάδρομοι μεμε κλίμακεςκλίμακες ((σώζονταισώζονται ενεν μέρειμέρει) ) πουπου
οδηγούσανοδηγούσαν στοστο άνωάνω κοίλοκοίλο..

ΤοΤο κάτωκάτω κοίλοκοίλο διαιρείταιδιαιρείται απόαπό τέσσεριςτέσσερις κλίμακεςκλίμακες σεσε τρειςτρεις
κερκίδεςκερκίδες καικαι έχειέχει οκτώοκτώ σειρέςσειρές μαρμάρινωνμαρμάρινων εδωλίωνεδωλίων. . ΣτοΣτο
άνωάνω κοίλοκοίλο διατηρούνταιδιατηρούνται τέσσεριςτέσσερις σειρέςσειρές εδωλίωνεδωλίων, , δηλαδήδηλαδή

διατηρείταιδιατηρείται τοτο υπόστρωμάυπόστρωμά τουςτους απόαπό χυτόχυτό λιθόδεμαλιθόδεμα, , χωρίςχωρίς νανα
διακρίνονταιδιακρίνονται οιοι θέσειςθέσεις τωντων κλιμάκωνκλιμάκων καικαι οο διαχωρισμόςδιαχωρισμός τουςτους

σεσε κερκίδεςκερκίδες. . ΑπόΑπό τουςτους περιμετρικούςπεριμετρικούς τοίχουςτοίχους οο νότιοςνότιος
σώζεταισώζεται σεσε καλήκαλή κατάστασηκατάσταση, , ενώενώ οο ανατολικόςανατολικός καικαι οο δυτικόςδυτικός

έχουνέχουν ερειπωθείερειπωθεί..



..
ΤοΤο κοίλοκοίλο εδραζότανεδραζόταν σεσε ισχυρήισχυρή φέρουσαφέρουσα κατασκευήκατασκευή πουπου

αποτελείτοαποτελείτο απόαπό διασταυρούμενουςδιασταυρούμενους θόλουςθόλους σεσε ακτινικήακτινική καικαι
κυκλικήκυκλική διάταξηδιάταξη. . ΟιΟι θόλοιθόλοι ήτανήταν κατασκευασμένοικατασκευασμένοι απόαπό χυτόχυτό
λιθόδεμαλιθόδεμα καικαι στηρίζοντανστηρίζονταν μεμε τητη σειράσειρά τουςτους σεσε 26 26 πεσσούςπεσσούς, , 

διατεταγμένουςδιατεταγμένους κυκλικάκυκλικά σεσε δύοδύο σειρέςσειρές. . 



Ο φέρων οργανισμός του Ωδείου συμπληρώνεται στα νότια
από επιμήκη κυλινδρικό θόλο που στεγάζει πέντε

καταστήματα τα οποία είχαν πρόσβαση στον δρόμο. Στον
βόρειο τοίχο του Ωδείου διαμορφώνεται το προσκήνιο και

εφαπτόμενο στην ορχήστρα το λογείο, που επικοινωνεί με τις
παρόδους με πλάγιες κλίμακες. 



Στην ορθογωνική προεξοχή διαμορφώνεται το πίσω σκηνικό
οικοδόμημα. Όλη η σκηνή ήταν επενδυμένη με μάρμαρα, 
ίχνη των οποίων σώζονται. Το μνημείο βρίσκεται σε πολύ

καλή κατάσταση και από τη δεκαετία του ’70 είχε
χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Κω..



..

Μετά τις πρόσφατες εργασίες στερέωσης, 
αποκατάστασης και συντήρησης, το Ωδείο επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθεί για επιλεγμένες εκδηλώσεις μικρής

κλίμακας, κυρίως μουσικές, συμβατές προς τις
διαστάσεις και τον χαρακτήρα του μνημείο
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