
ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
ΤΗΣ ΚΩ
ΚΩΣ

  1. Π ρόπυλο 
  2.  Ελληνιστική στοά 
  3.  Τουαλέτες 
  4.  Θέρμες 
  5.  Αναλημματικός τοίχος 
 6.  Κρήνες 
  7.  Ναΐσκος Ξενοφώντος  
  8.  Κλίμακα ανόδου στο δεύτερο άνδηρο  
  9.  Βωμός
 10.  Ιωνικός ναός Ασκληπιού  
1 1 .  Κατοικία ιερέων ή άβατο  
12.  Ημικυκλική εξέδρα  
 13.  Ναός κορινθιακού ρυθμού  
 14.  Κλίμακα ανόδου στο τρίτο άνδηρο
15.   Δωρικός ναός Ασκληπιού  
 16.  Στοά

To Aσκληπιείο, το πιο φημισμένο μνημείο της Kω, βρίσκεται 3,5 χι-
λιόμετρα βορειοδυτικά της αρχαίας πόλης. Xτισμένο στις πλαγιές 

ενός χαμηλού λόφου, είχε θαυμάσια θέα προς τη θάλασσα και τα μι-
κρασιατικά παράλια.

Tο Aσκληπιείο της Kω αποκαλύφθηκε στις αρχές του 20ού αι. από 
το Γερμανό αρχαιολόγο R. Herzog, ύστερα από υπόδειξη του Kώου 
ιστοριοδίφη Iακ. Zαρράφτη. Στη συνέχεια ανέσκαψαν το χώρο Ιταλοί 
αρχαιολόγοι, οι οποίοι και αναστήλωσαν το μνημείο δίνοντάς του τη 
σημερινή του μορφή.

O χώρος είναι διαμορφωμένος σε τρία επίπεδα:

1. Στο χαμηλότερο, μια στοά σε σχήμα Π, ελληνιστικής εποχής (3ος αι. 
π.X.), έκλεινε το άνδηρο στη βόρεια, τη δυτική και την ανατολική πλευρά 
του (σήμερα βλέπουμε μόνον τα θεμέλια). Aνατολικά υπήρχε συγκρό-
τημα ρωμαϊ κών θερμών του 3ου αι. μ.X., όπου σώζονται υπολείμματα 
τοιχογραφιών και ψηφιδωτών δαπέδων. Στον τοίχο που συγκρατεί το 
δεύτερο άνδηρο διαμορφώθηκαν κατά τη ρωμαϊ κή εποχή κόγχες, μία 
από τις οποίες σώζει μέχρι σήμερα πηγή και δεξαμενή νερού. Δυτικά 
της κλίμακας ανόδου στο δεύτερο άνδηρο βρίσκεται κόγχη σε μορφή 
ναΐσκου, όπου υπάρχει βάση αγάλματος (πιθανώς του Nέρωνος), ανα-
θέτης του οποίου ήταν ο Κώος Γάιος Στερτίνιος Ξενοφών, προσωπικός 
ιατρός των Ρωμαίων αυτοκρατόρων Tιβερίου, Kλαυδίου και Nέρωνος.

2. Στο δεύτερο άνδηρο υπάρχουν λείψανα ενός μεγάλου βωμού, ο 

οποίος αποτελεί το παλαιότερο κτίσμα του Aσκληπιείου. O βωμός κατα-
σκευάστηκε περί τα μέσα του 4ου αι. π.X. και ο γλυπτός του διάκοσμος, 
από τον οποίο δεν σώζεται σχεδόν τίποτε, θεωρείται έργο των γιων 
του Πραξιτέλους. Δυτικά του βωμού βρίσκεται ο παλαιότερος, ιωνικού 
ρυθμού, ναός του Aσκληπιού, του 3ου αι. π.X. Nότια σώζεται κτίσμα το 
οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως κατοικία των ιερέων ή ως «άβατο» – το 
μέρος  όπου κατακλίνονταν οι ασθενείς και περίμεναν τον Aσκληπιό να 
έλθει στο όνειρό τους και να τους θεραπεύσει –, ενώ πίσω από αυτό 
διακρίνεται η είσοδος της ιερής πηγής. Aνατολικά του βωμού βρίσκεται 
μικρός ρωμαϊκός ναός κορινθιακού ρυθμού, του 2ου αι. μ.X.

3. Στο τελευταίο, τρίτο, επίπεδο υπάρχει ο μεγάλος δωρικός ναός 
του Aσκληπιού, του 2ου αι. π.X., τον οποίο περιβάλλει στοά σε σχήμα 
Π. Στον πρόναο του ναού χτίστηκε κατά τους πρώτους χριστιανικούς 
χρόνους εκκλησία με το όνομα «Παναγία Tάρσου». Aπό την εκκλησία 
απομένει σήμερα μόνο ένα παλαιοχριστιανικό κιονόκρανο που χρη-
σίμευε ως Aγία Tράπεζα. H ονομασία «Tάρσου» πιστεύεται ότι είναι 
παραφθορά των λέξεων «του άλσους» και επομένως αναφορά στο άλ-
σος από κυπαρίσσια που υπήρχε ολόγυρα στο Aσκληπιείο, στο οποίο 
λατρευόταν αρχικά, πριν από τον Aσκληπιό, ο Aπόλλωνας Kυπαρίσσιος.

Mεγάλο μέρος της ανωδομής του ναού έχει λιθολογηθεί από τους 
ιππότες του Tάγματος του Aγίου Iωάννου της Iερουσαλήμ για να χρησι-
μοποιηθεί στην κατασκευή του μεσαιωνικού κάστρου.
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e-Ticketing system

https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
https://www.google.com/maps/place/Ασκληπιείο+Κω/@36.8756328,27.2549867,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x14be08b0bdb03c93:0xf085e88536ed8201!2zzpHPg866zrvOt8-AzrnOtc6vzr8gzprPiQ!8m2!3d36.8756328!4d27.2571807!3m4!1s0x14be08b0bdb03c93:0xf085e88536ed8201!8m2!3d36.8756328!4d27.2571807
https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
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