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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τη συμμετοχή μου στην έκδοση των  Πρακτικών της Διημε-
ρίδας «Η Αρχαία Αλάσαρνα της Κω», που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας πριν από τρία 

χρόνια. 
Θέλω να συγχαρώ όσους και όσες βοήθησαν στην επιτυχία της διημερίδας και να ευχαριστήσω 

προσωπικά τη διευθύντρια και εκπρόσωπο της πανεπιστημιακής ανασκαφής ομότιμη Καθηγήτρια 
Κλασικής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Κοκκο-
ρού-Αλευρά, καθώς και τις συνδιευθύντριες, ομότιμες καθηγήτριες Βυζαντινής Αρχαιολογίας, κυρί-
ες Σ. Καλοπίση-Βέρτη και Μ. Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, για την τεράστια συμβολή τους στην ανα-
σκαφή και την ανάδειξη της αρχαίας Αλάσαρνας. Επί τριάντα πέντε χρόνια και με τη συνεργασία 
εκλεκτών επιστημονικών συνεργατών και φοιτητών αρχαιολογικών τμημάτων πανεπιστημίων της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού αφιέρωσαν τη ζωή τους στη συστηματική έρευνα της αρχαίας Αλάσαρ-
νας. Τίμησαν την Καρδάμαινα, τίμησαν την Κω, τίμησαν τα Δωδεκάνησα. Χρέος και τιμή για όλους 
εμάς αποτελεί συνεπώς η στήριξη της μεγάλης αυτής προσπάθειας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαί-
ου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και οι συνεργάτες του θα είμαστε δίπλα σε κάθε μελλοντική προσπάθεια 
ανάδειξης της αρχαίας Αλάσαρνας.  

Είμαι βέβαιος ότι η έκδοση αυτή έρχεται να ενισχύσει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του 
τόπου μας και να αποτελέσει το μέσο για να ταξιδέψει το όνομα του νησιού μας στα πέρατα της γης.

Εύχομαι να ακολουθήσουν πολλές ακόμα διημερίδες και πολλά ακόμα συνέδρια ώστε να ολο-
κληρωθεί αυτό το τεράστιας σημασίας έργο, που θα συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και θα μας 
βοηθήσει να μπούμε με περισσότερα εφόδια στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 

και Απασχόλησης Δωδεκανήσου
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΌΣ ΚΏΏΝ 

«Ο ΦΙΛΗΤΑΣ»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
                                                     

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ομίλου Κώων ΦΙΛΗΤΑΣ με ιδιαίτερη χαρά χαιρετί-
ζει την έκδοση  των πρακτικών της Διημερίδας που συνδιοργάνωσε με την περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, τον Δήμο Κω, την επιχείρηση Μαρίνας Δήμου Κω και τον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστο-
ρίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το Δ.Σ. του Ομίλου μας 
και όλα τα μέλη εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους διακεκριμένους  επιστήμονες 
του ΕΚΠΑ που τιμούν επί χρόνια την αρχαιολογική έρευνα και τον τόπο μας, αναδεικνύοντας συ-
νεχώς τον αρχαιολογικό και ιστορικό του πλούτο. Επίσης, εκφράζουμε ευχαριστίες στην περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο, στον Δήμο της Κω και στον Δήμαρχο κ. 
Γ. Κυρίτση, στη ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε., στην Κοινότητα Καρδάμαινας, στο ΔΟΠΑΒΣ, στο ξενοδοχείο Kos 
Ηotel Junior Suites, στo βιβλιο πωλείο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ του Π. Θαλασσινού, στην Blue Star Ferries, 
στον κ. Σ. Μαραγκό για την παραχώρηση του λεωφορείου για τη μεταφορά των συνέδρων στην 
Καρδάμαινα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Ν. Πουλιού, στον διευθυντή του ξενοδοχείου 
κ. Μιχ. Χατζηστέργο και στο προσωπικό, όπως και στον διευθυντή της ΜΑΡΙΝΑΣ κ. Σ. Μαραγκό. 
Για τη φιλοξενία και το ενδιαφέρον του ευχαριστούμε επίσης τον κ. Ν. Πόγια της κοινότητας Καρ-
δάμαινας.

Στη διημερίδα παρουσιάστηκαν 15 ανακοινώσεις με τα αποτελέσματα της υπερτριακονταετούς 
(1985-2017) συστηματικής έρευνας στο ιερό του Απόλλωνα Πυθαίου-Πυθαέως και στον πρώιμο βυ-
ζαντινό οικισμό στην Αρχαία Αλάσαρνα (σύγχρονη Καρδάμαινα) της Κω. Πρόκειται για ένα πα-
νάρχαιο ιερό, αρχαιότερο από το διάσημο Ασκληπιείο, η λατρεία στο οποίο ξεκινά γύρω στο 900 
π.Χ. και διαρκεί έως και τον 4ο αι. μ.Χ., με ιδιαίτερη ακμή στους ελληνιστικούς και πρώιμους-μέσους 
ρωμαϊκούς χρόνους. Στον ίδιο χώρο και πάνω στα ίδια κτίρια κτίστηκε ο πρώιμος βυζαντινός οικι-
σμός της Αλάσαρνας που ήκμασε έως τον 7ο αι. μ.Χ.

Τα βασικά συμπεράσματα και αιτήματα που προέκυψαν από τη Διημερίδα είναι:

• Να εξασφαλισθεί σταθερή χρηματοδότηση για τη συνέχιση της ανασκαφής. 
• Να προβλεφθεί οικονομική ενίσχυση της ανασκαφής από την Περιφέρεια και τον Δήμο Κω.
• Να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Υπ. Πολιτισμού.
•  Να εξασφαλισθούν καταλύματα για τους φοιτητές που παίρνουν μέρος στην ανασκαφή (πε-

ρίπου 30-40). 
• Ο Δήμος και η Κοινότητα να συμβάλουν στη φύλαξη του χώρου μετά από έγκριση της Αρ-

χαιολογικής Υπηρεσίας σε περίπτωση που δεν οριστούν φύλακες.
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• Να καθιερωθεί η αποψίλωση και ο καθαρισμός του αρχαιολογικού χώρου, λίγο πριν από την 
έναρξη της τουριστικής περιόδου, από τον Δήμο της Κω και την Κοινότητα της Καρδάμαινας 
με την εποπτεία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου ή της πανεπιστημιακής ομάδας ανασκαφής.

• Να εξευρεθούν πόροι α) για την ανάδειξη του χώρου και β) για την επέκταση της αποθήκης 
και στεγανοποίηση της υπάρχουσας.

• Να αξιοποιηθεί η φωτογραφική έκθεση α) με τη μετατροπή της σε περιοδική έκθεση στα σχο-
λεία και πολιτιστικά κέντρα της Κω ξεκινώντας από το Δημοτικό Σχολείο της Καρδάμαινας 
και β) Να λειτουργήσει μόνιμη φωτογραφική έκθεση στο παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχο-
λείου της Καρδάμαινας.

• Να εκδοθούν τα πρακτικά της διημερίδας. 
• Να υιοθετηθεί από το Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας ή και περισσότερα ο εν λόγω χώρος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γενική Γραμματέας
 

            ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                                                   ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛΑΝΤΑ-ΠΑΡΙΣΙΔΟΥ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΏΝ ΑΝΑΣΚΑΦΉΣ

Σεβασμιότατε, αξιότιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Καραμέρο, αξι-
ότιμοι κ. κ. βουλευτές Δωδεκανήσου, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Πνευμα-

τικού Ομίλου Κώων «Ο Φιλητάς», κ. πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού και 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες όλων μας για την παρουσία σας 
στη Διη μερίδα που τιμά την ανασκαφική και ερευνητική προσπάθεια του Τομέα Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Αθήνας από το 1985 μέχρι σήμερα και που, όπως ευχό-
μαστε και ελπίζουμε, θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμη. Η πραγματοποίηση αυτής της Διημερί-
δας ξεκίνησε με πρωτοβουλία του προέδρου του «Φιλητᾶς» κ. Κωστή Ιωάννου και της γραμματέως 
του Ομίλου, παλαιάς και σταθερής φίλης της ανασκαφής μας, της αρχαιολόγου-εκπαιδευτικού κ. 
Μαρίας Τουλαντά-Παρισίδου που με ιδιαίτερο ζήλο και ενθουσιασμό αφοσιώθηκε στην υλοποίηση 
της ιδέας. Η οικονομική και παντός άλλου είδους στήριξη και διευκόλυνση της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ιδιαίτερα του περιφερειάρχη κ. Γεωργίου Χατζημάρκου, του αντιπεριφερειάρχη επί των 
Πολιτιστικών κ. Κάλλιστου Διακογεωργίου και των συνεργατών τους, υπήρξαν αποφασιστικός πα-
ράγοντας για τη διεξαγωγή της. Το ίδιο σημαντική ήταν η υποστήριξη του δήμου της Κω, και ιδιαί-
τερα του δημάρχου κ. Γεωργίου Κυρίτση στην προσπάθειά μας, καθώς και πολλών άλλων μελών 
του «Φιλητᾶς» και του δήμου. Ο επικεφαλής του κοινοτικού διαμερίσματος της Καρδάμαινας κ. 
Νίκος Πόγιας διευκόλυνε με κάθε τρόπο, όπως πάντα άλλωστε, τον καθαρισμό και ευπρεπισμό του 
αρχαιολογικού χώρου και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό, καθώς και για τη δεξίωση που  παρέθεσε 
για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. Χωρίς ωστόσο τον μόχθο δύο ανθρώπων, της κ. 
Μαρίας Παρισίδου, στην οποία ήδη αναφέρθηκα, και του πρώην μαθητή μας και νυν σταθερού και 
βασικού συνεργάτη της πανεπιστημιακής ανασκαφής, διδάκτορα της αρχαιολογίας κ. Νικόλα Δη-
μάκη η πραγματοποίηση της Διημερίδας θα ήταν ανέφικτη. Και οι δύο αποτέλεσαν την Οργανωτική 
Επιτροπή που επιβαρύνθηκε με όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, από την αναζήτηση και εξεύρεση 
συνεργασιών και πόρων, με την οποία ασχολήθηκε κυρίως η κ. Παρισίδου, και τον συντονισμό όλων 
των εργασιών, μέχρι και την εκπόνηση και των δοκιμίων για την πρόσκληση, την αφίσα, τη συγκρό-
τηση του προγράμματος και τέλος την αποστολή των προσκλήσεων που φρόντισε ο δρ Νικόλας Δη-
μάκης. Όλα απαίτησαν και πολλή γραφειοκρατική εργασία. Τέλος η κ. Έφη Ρηγάτου, αρχαιολόγος 
με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Μουσειολογία και στη Φωτογραφία, επίσης μαθήτριά μας και επί 
μακρόν συνεργάτιδά μας, ανέλαβε σε συνεργασία με τον κ. Δημάκη το στήσιμο της φωτογραφικής 
έκθεσης, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη του συνεδρίου μαζί με την κ. Νίλουφερ Τλε. Ο 
συνεργάτης μας δρ Γιώργος Δουλφής βοήθησε, όπως πάντα, πρόθυμα στη διεκπεραίωση πρακτικών 
προβλημάτων από την Αθήνα. Σημαντικότατη και καθοριστική για την επιτυχή διοργάνωση της 
διημερίδας ήταν και η συμβολή του κ. Γιάννη Φραγκούλη (τότε μέλους του «Φιλητᾶς»). Οι ευχαρι-
στίες μας σε όλους είναι εκ βάθους καρδίας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα βέβαια τους χορηγούς αυτής 
της εκδήλωσης, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, τον Δήμο της Κω, την Α.Ε. Μαρίνα Κω, την Blue Star 
Ferries, το ξενοδοχείο Κος. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται τέλος σε όσους δέχτηκαν να προεδρεύ-
σουν στις συνεδρίες. Το έργο που έχει επιτελεσθεί στο ιερό του Απόλλωνα από το 1985 έως σήμερα 
και που ελπίζουμε να συνεχιστεί με γοργότερους ρυθμούς και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, οφεί-



Η  Α Ρ Χ Α Ι Α  Α Λ Α Σ Α Ρ Ν Α  Τ Η Σ  Κ Ω

[ 12 ]

λει πολλά σε πολλούς ανθρώπους. Η Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με επικεφαλής 
παλαιότερα τον δρα Ιωάννη Παπαχριστοδούλου και η χωριστή τότε Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων με επικεφαλής τον αείμνηστο δρα Hλία Κόλλια υπήρξαν στυλοβάτες της προσπάθειάς μας. 
Η αείμνηστη Χάρις Κάντζια ήταν η αρχαιολόγος της Κω που ξεκίνησε τη σωστική ανασκαφή στον 
χώρο και με την οποία συνεργαστήκαμε αρχικά. Έκτοτε η Εφορεία στάθηκε στο πλευρό μας, όπως 
και όλοι οι πρόεδροι της παλαιάς Κοινότητας της Κω, από τους οποίους ξεχωριστά θα αναφέρουμε 
τον κ. Στέργο Μπίλη και τον κ. Θεοδόση Βαρκά, αλλά και τον τότε γραμματέα της κοινότητας κ. 
Φίλιππο Παπακωνσταντίνου. Σταθερά το Υπουργείο Αιγαίου και Ναυτιλίας ενισχύει οικονομικά 
την ανασκαφή μας και η διευθύντρια του Τμήματος Πολιτισμού κ. Μάγδα Αλβανού συντρέχει απο-
φασιστικά στην αντιμετώπιση των όποιων διαδικαστικών προβλημάτων. 

Ο επίκ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Κοπανιάς, σήμερα μέλος της ομά-
δας που διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή, υπήρξε ένας από τους κύριους συνεργάτες της 
και σε αυτόν οφείλεται η διεκπεραίωση τόσο του ερευνητικού προγράμματος αριστείας στο πλαίσιο 
του  «Θαλής», όσο και της επιφανειακής έρευνας στην έκταση του αρχαίου δήμου των Αλασαρνι-
τών. Ο αρχιτέκτονας Γιώργος Αντωνίου είναι από τα πρώτα χρόνια βασικός μας συνεργάτης και 
όλα τα σχέδια οφείλονται σ' αυτόν. Η συνάδελφος καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστη μίου της Αθήνας κ. Λίλιαν Καραλή συνεργάστηκε επίσης μαζί μας. Η καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Jaggelonian της Κρακοβίας κ. Ευδοξία Παπoυτσή-Wladyka ανέλαβε εδώ και 
πολλά χρόνια την εποπτεία της έρευνας της ελληνιστικής κεραμικής που θα δημοσιεύσουν μαζί με 
Έλληνες ερευνητές οι μαθήτριές της, η δρ Εdyta Marzek και η δρ Agata Dobosz. Η συμβολή τους 
ήταν και είναι πολύτιμη. Ο δρ Γιάννης Μανιάτης, επικεφαλής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του 
«Δημόκριτος» με τον συνεργάτη του κ. Δημήτρη Ταμπακόπουλο, ο καθηγητής Γεωλογίας κ. Αθανά-
σιος Κατερινόπουλος, ο καθηγητής Σωτήρης Μανώλης και πολλοί άλλοι ερευνητές συνέβαλαν στη 
σφαιρική έρευνα των ευρημάτων μας. Η λέκτορας Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας 
δρ Μάρλεν Μούλιου, και ο αρχιτέκτονας–μουσειολόγος κ. Αντώνης Μανιουδάκης μας ανέπτυξαν 
πρωτοποριακές ιδέες για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Καρδάμαινας. Η συντηρήτρια 
Ζένια Κερασοβίτου, ο συντηρητής του Πανεπιστημίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου της Αθήνας κ. Mισέλ Ρογκενμπούγκε, και πολλοί φοιτητές του ΤΕΙ Συντήρησης 
της Αθήνας, ασχολήθηκαν κατά καιρούς με τη συντήρηση των ευρημάτων μας. Ιδιαίτερα όμως πρέ-
πει να ευχαριστήσουμε τον εμπειρότατο και άοκνο συντηρητή κ. Φώτη Δημάκη για την πολύπλευρη 
προσφορά του στη συντήρηση και ανάδειξη των ευρημάτων τα τελευταία χρόνια. Μία μεγάλη ομά-
δα μαθητών μας και επιστημονικών συνεργατών, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ο επί χρόνια συ-
νεργάτης μας, μεταπτυχιακός σπουδαστής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Αναστάσης Λαμπράκης, έχει 
φέρει εις πέρας ανασκαφικά και ερευνητικά καθήκοντα και λυπούμαστε που δεν μπόρεσαν όλοι να 
πάρουν μέρος στη συνάντησή μας και να δημοσιεύσουν στον τόμο των Πρακτικών της Διημερίδας 
τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Τέλος πάνω από 1200 φοιτητές Αρχαιολογίας, μεταξύ των οποί-
ων και αρκετοί αλλοδαποί, πρόσφεραν αφιλοκερδώς τη συνεργασία τους, δηλ. σκληρή σωματική 
και εντατική πνευματική εργασία κατά τις ανασκαφικές εργασίες και αργότερα στις βιβλιοθήκες και 
στο αρχείο της ανασκαφής. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μία ολόκληρη γενιά αρχαιολόγων που 
διαπρέπει σήμερα στα Πανεπιστήμια και στην αρχαιολογική υπηρεσία της χώρας μας αλλά και του 
εξωτερικού εκπαιδεύτηκε στη συστηματική πανεπιστημιακή ανασκαφή. Σε όλους οφείλουμε θερμές 
ευχαριστίες.  

  
Γ. ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ             Σ. ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ & Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ
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ΠΡΌΤΑΣΉ ΑΝΑΔΕΙΞΉΣ ΤΌΥ ΑΡΧΑΙΌΛΌΓΙΚΌΥ ΧΏΡΌΥ  
ΤΌΥ ΙΕΡΌΥ ΤΌΥ ΑΠΌΛΛΏΝΑ ΤΉΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΣΤΉΝ ΚΏ1

Έφη Ρηγάτου
efst.rigatou@gmail.com

Από την πρώτη στιγμή που αντίκρισα τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Αλάσαρνας, το 2008 
–ως προπτυχιακή φοιτήτρια τότε–, ένιωσα ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον χώρο, αντιλήφθηκα την 

πλεονεκτική θέση του και συνειδητοποίησα την ανάγκη να γίνει επισκέψιμος και προσβάσιμος, 
πρωτίστως στους κατοίκους της Καρδάμαινας και γενικότερα στο ευρύ κοινό. Σύμφωνα, μάλιστα, με 
τις νέες τάσεις της αρχαιολογίας που μιλούν για ενεργή ανασκαφή, δηλαδή μια ανασκαφή ανοιχτή 
στο κοινό που επιθυμεί να ενημερωθεί, να διδαχθεί και να ανακαλύψει τον κόσμο της αρχαιολογίας 
και των ανασκαφών, πρόκειται πράγματι για τον πλέον κατάλληλο χώρο με πολλαπλές επιστημονι-
κές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και πνευματικές δυνατότητες. 

Η μεγάλη δυναμική του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αλάσαρνας (Εικ. 1) γίνεται αισθητή 
σε κάθε ματιά γύρω μας, στον ουρανό, τη θάλασσα, τη φύση, τους σημερινούς μα και τους προγε-
νέστερους κατοίκους της και σαφώς από τα ευρήματα και τον ίδιο τον χώρο, όπου συντελείται μια 
ώσμωση ατόμων και ιδεών στο πέρασμα του χρόνου, όπου γεννιούνται σκέψεις, ιδέες, μνήμες, που 
απασχολούν διαχρονικά τον άνθρωπο. Κάθε εποχή, άλλωστε, στη γραμμική ροή του χρόνου, στο 
παρελθόν, στο παρόν και το μέλλον, επαναλαμβάνει τα ίδια ερωτήματα με τον δικό της τρόπο: Ποιοι 
υπήρξαμε; Ποιοι είμαστε; Ποιοι θέλουμε να γίνουμε; Οι επισκέπτες, λοιπόν, θα πρέπει να αντιλη-
φθούν ότι η ζωή δεν χάνεται, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν και δημιούργησαν σε αυτόν 
τον χώρο έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους πάνω στα έργα που βλέπουμε, και αυτό είναι ένα από 
τα αισιόδοξα μηνύματα που δίνει ο αρχαιολογικός χώρος της Καρδάμαινας, όπως και πολλοί άλλοι.

Οι λόγοι που συνηγορούν στη συγκρότηση μιας πρότασης ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου 
της αρχαίας Αλάσαρνας και καθιστούν το εγχείρημα αυτό σημαντικό και απαραίτητο για την περιο-
χή, είναι πολυδιάστατοι και στηρίζονται στην εκτίμηση της σημασίας της αρχαιολογικής θέσης και 
στον προσδιορισμό των αξιών που είναι δυνατό να αποδοθούν στη θέση, σύμφωνα με το μοντέλο 
αξιών, το οποίο προτείνει ο Β. Λαμπρινουδάκης.2 

1 Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί σύνοψη της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο: «Πρόταση Μουσειολογικής 
Ανάδειξης ενός Αρχαιολογικού Χώρου: Η Ανασκαφή στην Αρχαία Αλάσαρνα-Καρδάμαινα της Κω», η οποία εκπο-
νήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσειακές Σπουδές» των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με 
το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, υπό την επίβλεψη της λέκτορος Μ. Μούλιου, 
την οποία θα ήθελα ολόψυχα να ευχαριστήσω για την πολύτιμη συνεισφορά, τις ιδέες και τη συνεχή καθοδήγηση που 
μου προσέφερε. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Γ. Κοκκορού-Αλευρά, ομότιμη καθηγήτρια Κλασικής Αρχαι-
ολογίας και υπεύθυνη των ανασκαφών των κλασικών και ρωμαϊκών μνημείων στον χώρο του ιερού του Απόλλωνα 
της αρχαίας Αλάσαρνας, για την ενθάρρυνσή της να αναλάβω το θέμα της εργασίας μου, για τις πολύτιμες συμβουλές 
και επισημάνσεις της αλλά και γιατί το έργο και η συνολική της δράση υπήρξαν για μένα φωτεινός οδηγός και πηγή 
έμπνευσης. Τέλος, ευχαριστίες οφείλω στις ομότιμες καθηγήτριες Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών κ. Σ. Καλοπίση-Βέρτη και κ. Μ. Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, υπεύθυνες των ανασκαφών του πρώιμου βυζαντινού 
οικισμού στον χώρο του ιερού του Απόλλωνα της αρχαίας Αλάσαρνας.
2 Το σύστημα αξιών του Β. Λαμπρινουδάκη (2008, 153-6) χρησιμοποιείται ως εργαλείο, ιδιαιτέρως χρήσιμο, αφού 
θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα προς απάντηση αναφορικά με το εκάστοτε μνημείο και τη σχέση του με το κοινωνικό 
και χωροταξικό περιβάλλον στο οποίο ενυπάρχει.
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Πρώτη και σημαντικότερη είναι η αρχαιολογική–ιστορική αξία του χώρου, καθώς φιλοξενεί μια 
μακρά ιστορική περίοδο με συνεχή κατοίκηση, από τον 7ο αι. π.Χ. έως και τα μέσα του 7ου αι. μ.Χ. Η 
ανασκαφή έχει φέρει στο φως πλήθος αρχαίων επιγραφών με αναφορές στον δήμο των Αλασαρνι-
τών και κυρίως το Ιερό του Πυθαίου/Πυθαέως Απόλλωνα της Αλάσαρνας, ένα από τα παλαιότερα 
και μετά το Ασκληπιείο το δεύτερο σε σημασία ιερό της Κω.3 Ακολουθεί η αξία της σπανιότητας του 
χώρου που έγκειται στο γεγονός ότι ο δήμος των Αλασαρνιτών στα νότια του νησιού ήταν μια αξιό-
λογη εμπορική πόλη και σπουδαίο αστικό κέντρο της Κω με διαχρονική πορεία. Όσον αφορά την 
αξία διατήρησης και αυθεντικότητας του χώρου, αυτή συνίσταται στην αναγνώσιμη κάτοψη των 
πολλών και ιδιαίτερα σημαντικών ελληνιστικών και πρώιμων βυζαντινών κτισμάτων, καθώς και 
στον μεγάλο αριθμό αρχιτεκτονικών μελών που σώζονται και αποτελούν τη βάση για την αποκα-
τάσταση και την ανάδειξή τους. Περαιτέρω, η επιστημονική αξία του χώρου πιστοποιείται από τα 
στοιχεία που τεκμηριώνουν τη ναϊκή και οικιστική αρχιτεκτονική, αλλά και από τις πληροφορίες που 
παρέχονται για την κοινωνία της αρχαίας Αλάσαρνας, που αποτελεί τυπικό δείγμα παράλιας πόλης 
της μικρασιατικής Δωρίδος. Η διδακτική αξία του χώρου πάλι αναγνωρίζεται στην παρουσία όλων 
των εκφάνσεων της αρχαιολογίας (αρχιτεκτονική, γλυπτική, επιγραφική, κεραμική) και της ιστορίας 
των ελληνιστικών και βυζαντινών χρόνων σε αντιπροσωπευτικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και ευ-
ρήματα. Επιπλέον, η διδακτική του αξία αποκτά κοινωνική διάσταση μέσω της ενημέρωσης των κα-
τοίκων για τα αποτελέσματα του αρχαιολογικού έργου, που πολλές φορές απαιτεί και τις δικές τους 
θυσίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί. Ακόμη, ο πλούτος και η σημασία των ευρημάτων της αρχαίας 
Αλάσαρνας συνθέτουν την πολιτισμική αξία του χώρου και μπορούν να λειτουργήσουν ως πόλος 
έλξης για αρχαιογνωσία και ιστορική γνώση, μέσω των ίδιων των αρχαιολογικών καταλοίπων, των 
εκπαιδευτικών δράσεων και των διαλέξεων, αλλά και ως κέντρο παραγωγής πολιτισμικής δραστηρι-
ότητας, μέσω καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που μπορούν να φιλοξενηθούν στον αρχαιολογικό χώρο. 
Η αξία του τοπίου εξάλλου αποδίδεται στη στρατηγική θέση του απέναντι από την Κνίδο και την 
Κέραμο και σαφώς στη γειτνίασή του με τον λόφο Θόλο (αρχαία ακρόπολη) και τη θάλασσα. Το ιερό 
του Πυθαίου-Πυθαέως Απόλλωνα προσδίδει και τη λεγόμενη τοπική αξία στην Καρδάμαινα, αφού 
είναι σημαντικό τοπόσημο για την Κω, καθώς συμπληρώνει την αρχαία τοπογραφία του δήμου και 
το συνδέει με άλλα μνημεία. Στη συνέχεια, η αισθητική αξία, η οποία εντοπίζεται στα έργα του πα-
ρελθόντος, που ο δημιουργός τους είχε πρόθεση να καταστήσει μνημειώδη, παρουσιά ζεται στην επι-
μελημένη και συγκροτημένη αρχιτεκτονική των κτιρίων της Αλάσαρνας, αλλά και στην οικονομική 
και κοινωνική ευημερία, κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Ο αρχαιολογικός χώρος έχει ασφαλώς 
και τουριστική και οικονομική αξία, αφού βρίσκεται σε μια περιοχή άκρως τουριστική, ακριβώς δί-
πλα σε μια από τις πιο φημισμένες παραλίες του νησιού και η πρόσβαση σε αυτόν είναι εύκολη. Η 
ανάδειξή του, λοιπόν, θα προσελκύσει ακόμα περισσότερους επισκέπτες στην Καρδάμαινα, γεγονός 
που θα αυξήσει την οικονομία και το βιοτικό επίπεδο της περιοχής. Η αξία νέας χρήσης εν τέλει προσ-
δίδεται με την κατάλληλη διαμόρφωση υφιστάμενων οικοδομημάτων για την εξυπηρέτηση ποικίλων 
σκοπών (χώροι πληροφόρησης – εκθέσεων – διαλέξεων – μελέτης – αποθήκευσης – συντήρησης κ.ά.). 
Η δυνατότητα της σύγχρονης χρήσης του χώρου προσθέτει αξία και στο μνημείο επειδή συμβάλλει 
στη συντήρησή του, αλλά και διότι εμπλέκει ενεργά την κοινωνία στη βίωσή του.4 Η συμβολική αξία, 
εξάλλου, του αρχαιολογικού χώρου έγκειται κυρίως στο ιερό του Πυθαίου-Πυθαέως Απόλλωνα που 
ανάγεται σε σύμβολο της Καρδάμαινας και στο δημόσιο κέντρο του αρχαίου δήμου των Αλασαρ-
νιτών, που αποτελεί σημείο αναφοράς με ιδιαίτερο βάρος ως τεκμήριο του ιστορικού βάθους της 
Καρδάμαινας. Τέλος, η σύνθεση όλων των ανωτέρω αξιών μέσω της επαφής του επισκέπτη με το 
παρελθόν τονίζει τη συγκινησιακή αξία του χώρου, όπου η συνεχής και αδιάλειπτη κατοίκησή του 
σε όλες τις ιστορικές περιόδους, προσδίδει μια ιδιαίτερη γοητεία στην ιστορία του και μπορεί να 
συνθέσει μια άκρως ενδιαφέρουσα εικόνα του ανθρώπου για την πορεία του. 

3 Για τον χώρο βλ. σχετικά Γ. Κοκκορού-Αλευρά και Σ. Καλοπίση-Βέρτη και Μ. Παναγιωτίδη στον παρόντα τόμο.
4 Λαμπρινουδάκης 2008, 156.
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Εικόνα 1. Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Αλάσαρνας – Ιούλιος 2016, αρχιτεκτονικά μέλη 
τοποθετημένα στο δώμα της σύγχρονης οικοδομής. Φωτ. Ε. Ρηγάτου.

Εικόνα 2. Άμεση γειτνίαση του αρχαιολογικού χώρου με τον αιγιαλό, άποψη από ΝΔ. Φωτ.  
GoogleEarth. 

Εικόνα 3. Παλαιά αγροικία στα βορειοανατολικά του αρχαιολογικού χώρου. Φωτ. Ε. Ρηγάτου.
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Εικόνα 4. Το απαλλοτριωμένο ισόγειο κτίσμα του ξενώνα και του εργαστηρίου συντήρησης στο οικόπεδο 
Κουρζή, από BA (Φωτ. Ε. Ρηγάτου) και η κάτοψη του οικοδομήματος πάνω (Σχ. Ν. Κουτσοπέτρου).
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Ο Χουρμουζιάδης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Γιατί θα το έχετε παρατηρήσει, όσοι τουλάχιστον 
ξοδέψατε το χρόνο σας γυρίζοντας μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους, ότι πολύ λίγοι από αυτούς 
βρίσκονται κοντά στις θάλασσες».5 Εύστοχα, λοιπόν, επισημαίνει το γεγονός ότι οι περισσότεροι 
αρχαιολογικοί χώροι στην Ελλάδα σπάνια εντοπίζονται σε άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα, αφού 
συνήθως βρίσκονται σκαρφαλωμένοι σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες. Ο Χουρμουζιάδης έκανε αυτή την 
παρατήρηση γιατί πίστευε ότι εάν ένας αρχαιολογικός χώρος, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, βρί-
σκεται δίπλα στη θάλασσα, είναι πιο πιθανό να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες από όσους 
υπολογίζεται συνήθως, διότι ακόμα κι αυτοί που δεν σκόπευαν να ξοδέψουν τον ελεύθερο χρόνο 
τους σε έναν χώρο πολιτισμικής κληρονομιάς θα δελεαστούν από την προσιτή θέση του. Ο αρχαιο-
λογικός χώρος της αρχαίας Αλάσαρνας (Εικ. 2) βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι πολλών άλ-
λων, γιατί εκτός του ότι διαθέτει μια σειρά μνημείων που διαγράφουν με εύγλωττο τρόπο την ιστορι-
κή διαχρονική του πορεία, βρίσκεται στο δυτικό άκρο του παράλιου οικισμού σε απόσταση περίπου 
είκοσι μέτρων από τον αιγιαλό στα νότια, ακριβώς δίπλα σε με μια από τις πιο φημισμένες παραλίες 
του νησιού. Μάλιστα, ανάμεσα στον αρχαιολογικό χώρο και στον αιγιαλό παρεμβάλλεται ο ασφαλ-
τόστρωτος παραλιακός δρόμος που κάνει εύκολη και γρήγορη την πρόσβαση του επισκέπτη. Άρα, ο 
επισκέπτης κατακλύζεται και μαγεύεται από τον απέραντο γαλάζιο ουρανό, τη θάλασσα, τον ήλιο, 
τον πολιτισμό και τις διαχρονικές αξίες, αφού η θέση του αρχαιολογικού χώρου προσφέρει τα κατά-
λοιπα περασμένων εποχών σε απόλυτη ισορροπία με τη φύση. 

Με την έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης και ανάδειξης θα χρειαστεί να δοθεί άμεση προτε-
ραιότητα στις αναγκαίες αποψιλώσεις και στους επιφανειακούς καθαρισμούς του αρχαιολογικού 
χώρου από την πυκνή βλάστηση, προκειμένου να αποκαλυφθούν τα σκάμματα και οι τομές των 

5 Χουρμουζιάδης 2009, 143.

Εικόνα 5. Οι θεματικές ενότητες της έκθεσης: «Αεί Σκάπτε: Ταξίδι στην Αρχαία Αλάσαρνα» και νοητικός 
χάρτης ανάπτυξής τους.
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παλαιότερων ανασκαφών και να συντηρηθούν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, η κακή κατάσταση 
διατήρησης των οποίων υπαγορεύει σωστικές επεμβάσεις. Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να οριοθετηθεί 
ο αρχαιολογικός χώρος με την κατασκευή περιμετρικής μεταλλικής περίφραξης, την κατασκευή δια-
δρομών περιπάτου με στάσεις σε επιλεγμένες θέσεις όπου θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες 
με τοπογραφικά σχέδια και επεξηγηματικά σχόλια για τα μνημεία του ιερού. Επίσης θα χρειαστεί 
να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης οχημάτων και να διαμορφωθούν κατάλληλα τα υφιστάμενα οι-
κοδομήματα για την εξυπηρέτηση ποικίλων σκοπών, όπως η παλαιά αγροικία στο βορειοανατολικό 
άκρο του χώρου της ανασκαφής.6 Το παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αυτό κτίριο (Εικ. 3) διατηρείται 
σε κακή κατάσταση. Θεωρώντας, λοιπόν, ότι το κτίριο αυτό αποτελεί μέρος της ιστορίας του χώρου, 
εφόσον εκπροσωπεί την πιο πρόσφατη εποχή κατοίκησής του, θα μπορούσε να αποκατασταθεί και 
να φιλοξενήσει π.χ. μία έκθεση για την Καρδάμαινα του 19ου και πρώιμου 20ού αιώνα μέχρι τη 
μετάλλαξή της σε τουριστικό χωριό. Δηλαδή, να μετατραπεί σε σημείο ενδιαφέροντος για τη νεότερη 
πολιτιστική κληρονομιά και την ανάδειξή της, με το δεδομένο ότι αυτή έχει πια χαθεί, εφόσον το 
χωριό υπέστη τεράστιες αλλαγές μεταπολεμικά.

Στο βορειοδυτικό άκρο του χώρου της ανασκαφής (Εικ. 4), σε άμεση γειτονία με τα υπόλοιπα σπί-
τια του οικισμού, βρίσκεται ένα ολοκληρωμένο ισόγειο κτίσμα που αποτελείται από δύο ευρύχωρα 
οικήματα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται ως ξενώνας και το άλλο ως αποθήκη εργαλείων και 
εργαστήριο συντήρησης. Προκειμένου, όμως, το κτίριο να γίνει λειτουργικό απαιτείται η πραγματο-
ποίηση εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισής του, ώστε να διαμορφωθούν σε αυτό οι κοιτώνες 
των φοιτητών που συμμετέχουν στις ανασκαφές, καθώς και τα γραφεία της ανασκαφής. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η φύση του αρχαιολογικού έργου βασίζεται στην 
προτεραιότητα της αρχαιολογικής έρευνας και της μουσειολογικής μελέτης έναντι του τεχνικού χα-
ρακτήρα του έργου. Άρα, η αρχαιολογική έρευνα προσδίδει νόημα στο αρχαιολογικό έργο, ενώ 
το τεχνικό έργο προσφέρει το μέσο (το λεξιλόγιο) για να εκφραστεί αυτό το νόημα.7 Η ανάδειξη, 
λοιπόν, του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Αλάσαρνας κρίνεται επιβεβλημένη και θα πρέπει να 
στηριχθεί στον νοηματικό σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης μουσειολογικής μελέτης. Η μουσειολο-
γική λογική, άλλωστε, καθορίζει τους τρόπους έκθεσης, ανάδειξης και προσέγγισης ολόκληρου του 
αρχαιολογικού χώρου, των μνημείων και των ευρημάτων του. 

6 Έχει κατασκευασθεί στα τέλη του 19ου αι., σύμφωνα με εντοιχισμένη επιγραφή παραπλεύρως της εισόδου του 
όπου αναγράφεται το έτος 1894.
7 Μαστραντώνης 2008, 81.

Εικόνα 6. Το απαλλοτριωμένο οικοδόμημα του πρώην εστιατορίου «Λαϊκόν» στο οικόπεδο Grasso 
Gigliο, από νότια. Φωτ. Ε. Ρηγάτου.
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Εικόνα 7. Οι εσωτερικοί χώροι του οικοδομήματος του πρώην εστιατορίου «Λαϊκόν» στο οικόπεδο 
Grasso Gigliο. Φωτ. Ε. Ρηγάτου.
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Όραμα του έργου ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Αλάσαρνας στην Καρδάμαι-
να της Κω υπήρξε η αφήγηση της ιστορίας του, διαμέσου της οποίας θα τονιστεί η διαχρονικότητα 
του τόπου και η σημασία του ως πολιτισμικού κέντρου, αφού τα αρχαιολογικά κατάλοιπα χαρακτη-
ρίζονται από πληρότητα, συνοχή και ιστορική συνέχεια και μπορούν να διαμορφώσουν μια διαχρο-
νική αφήγηση. Ο σκοπός της ανάδειξης είναι συγκεκριμένος και βασίζεται στο όραμά του, αφορά 
την ανάδειξη του ανασκαφικού χώρου της Καρδάμαινας σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, ώστε 
να γίνει προσιτός στο κοινό και αναγνώσιμος.

Βασικές ομάδες στόχευσης του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Αλάσαρνας αποτελούν οι κά-
τοικοι της περιοχής που κουβαλούν ήδη τις δικές τους μνήμες από τον χώρο, και οι τουρίστες, καθώς 
ο αρχαιολογικός χώρος σημασιολογικά ανάγεται σε ένα οικουμενικό πεδίο.8 Επίσης, απευθύνεται 
σε μαθητές όλων των βαθμίδων, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες και ερευνητές, καθώς και σε 
καλλιτέχνες και εικαστικούς, αφού μπορεί να λειτουργήσει ως κέντρο άσκησης, έρευνας, μελέτης και 
ανάπτυξης της επιστημονικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Τέλος, στοχεύει στην προσέλκυση 
οικογενειών (μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων: family learning), ηλικιωμένων και Ατόμων με 
Αναπηρία, χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους για να τα προσεγγίσει και παρέχοντας όλες τις τεχνικές 
προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη πρόσβαση και μετακίνησή τους, προσφέροντας αξιοπρέπεια, αυ-
τονομία, ευελιξία και επιλογή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Άτομα με Αναπηρία δεν είναι μια ομοιο-
γενής ομάδα και οι ανάγκες τους διαφοροποιούνται όχι μόνο ανάλογα με την αναπηρία τους αλλά 
και με άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι η ηλικία, οι πρότερες εμπειρίες από επισκέψεις σε μουσεία, 
οι λόγοι για τους οποίους επισκέπτονται ένα μουσείο και η σχέση τους με τα εκθέματα.9 Αποφασιστι-
κής, λοιπόν, σημασίας είναι η ευαισθητοποίηση και η πρόνοια στη διαμόρφωση του αρχαιολογικού 
χώρου για τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζει η κάθε ομάδα επισκεπτών και η αντίληψη και κα-
τανόηση του τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει σε κάθε περίπτωση. Οι διαδικασίες αυτές προϋποθέτουν 
τη στενή συνεργασία εκ των προτέρων με τους ενδιαφερόμενους και τη συγκέντρωση πληροφοριών 
που τους αφορούν, όπως η ηλικία, τα ενδιαφέροντα, οι ιδιαίτερες ανάγκες, κ.ά.10

Συνεπώς, οι δυνητικοί επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου αποτελούν ένα ποικιλόμορφο κοι-
νό με διαφορετική ηλικία, φύλο, φυλή, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό, μορφωτικό επίπεδο 
αλλά και διαφορετική θρησκεία και κατάσταση υγείας. Ένα τόσο ανομοιογενές κοινό είναι φυσικό 
επακόλουθο να έχει και αντίστοιχα πολύ διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και επιθυμίες.11 Με τη 
δημιουργία, όμως, διευκολύνσεων για μια συγκεκριμένη ομάδα ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η εξυ-
πηρέτηση περισσότερων ομάδων. Για παράδειγμα, τα απτικά εκθέματα για άτομα τυφλά και με 
προβλήματα όρασης αποδεικνύονται πολύ δημοφιλή και στους βλέποντες επισκέπτες, κυρίως στα 
παιδιά, για τα οποία η αφή είναι δεσπόζουσα αίσθηση, αλλά και στα άτομα της τρίτης ηλικίας.12 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και τις σύγχρονες απαιτήσεις, ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Αλά-
σαρνας θα πρέπει να λειτουργήσει ανθρωποκεντρικά βάσει των αρχών του «Design for All» (Σχεδια-
σμός για Όλους),13 προσεγγίζοντας το όλο εγχείρημα ολιστικά και εμπλέκοντας τον τελικό χρήστη 
από την αρχή στον σχεδιασμό.

Ως κεντρική ιδέα του μουσειολογικού σεναρίου της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της 
αρχαίας Αλάσαρνας, αναζητήθηκε μια φράση που να εμπεριέχει τις έννοιες της αφήγησης, της ανα-
κάλυψης και της αλληλεπίδρασης, ως μια διαδικασία αφενός νοηματοδότησης του παρελθόντος και 
αφετέρου διαφύλαξης των μηνυμάτων και των πληροφοριών που φέρνει στο σήμερα. Επιλέχθηκε, 
λοιπόν, η φράση: «Αεί σκάπτε», η οποία είναι σαφώς εμπνευσμένη από τη φράση του Μάρκου Αυ-
ρήλιου στο Εις εαυτόν Ζ 59: «Ένδον σκάπτε· ένδον η πηγή του αγαθού και αεί αναβλύειν δυναμένη, 

8 Χουρμουζιάδης 2009, 160-1 και 164-5.
9 Σπανδάγου 2011, 120.
10 Αντζουλάτου-Ρετσίλα 2004, 83.
11 Κάλου 2015, 206.
12 Κάλου 2015, 210.
13 Κάλου 2015, 207-10.
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εάν αεί σκάπτης»14 και παραπέμπει στην προτροπή: Πάντα να σκάβεις, πάντα να αναζητάς. Η φρά-
ση διαμορφώθηκε ως εξής: «Αεί σκάπτε: Ταξίδι στην Αρχαία Αλάσαρνα» και υιοθετήθηκε ως τίτλος 
του σεναρίου της ανάδειξης, θέλοντας με έναν ευρηματικό/ευφάνταστο τρόπο να αποτυπώσει το 
Σκάβοντας (σ)τον χρόνο, δηλαδή τη διττή σημασία των ανασκαφών που διαρκούν στον χρόνο ενώ 
ταυτόχρονα μας παρέχουν πληροφορίες για τον ίδιο τον χρόνο, τη σύνδεση με άλλα λόγια του 
παρελθόντος με το παρόν. Υποδηλώνεται το συνεχές «σκάψιμο» και ταξίδι στον χρόνο, αλλά και 
το πώς αυτό γίνεται αντιληπτό και βιώνεται από τον κάθε επισκέπτη χωριστά, προτρέποντάς τον 
συγχρόνως προς το «Ένδον σκάπτε», σε μια προσωπική–εσωτερική «ανασκαφή».

Στην πρόταση ανάδειξης περιλαμβάνεται επίσης μόνιμη έκθεση φωτογραφικού και άλλου υλι-
κού που θα καλωσορίζει τους επισκέπτες στην αρχαία Αλάσαρνα. Η έκθεση προβλέπεται να φι-
λοξενηθεί στο κέντρο επισκεπτών που θα οργανωθεί στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, στο 
νοτιοανατολικό τμήμα του, στο απαλλοτριωμένο κτίριο του πρώην εστιατορίου «Λαϊκόν» (Εικ. 6–7). 
Το κτίριο αυτό αποτελεί το αρχικό σημείο αναφοράς στο σχέδιο διαμόρφωσης του χώρου, το περισ-
σότερο εμφανές ευκολότερα προσβάσιμο σημείο στην περιήγηση του επισκέπτη, καθώς βρίσκεται 
στο μέτωπο του παραλιακού δρόμου. Παρατηρώντας πώς είναι σήμερα οι χώροι του κτιρίου κατα-
νοούμε ότι χρειάζεται να γίνουν μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, προκειμένου να στεγασθεί το κέντρο 
υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών, που εκτός από την έκθεση «Αεί Σκάπτε: Ταξίδι στην αρχαία 
Αλάσαρνα» θα φιλοξενεί εκδοτήριο εισιτηρίων, πωλητήριο του ΤΑΠ, χώρο με χάρτες για εισαγωγι-
κή ενημέρωση καθώς και τουαλέτες απλές και ΑμεΑ.

Η έκθεση θα διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες (Εικ. 5) που άπτονται των τεσσάρων πυλώνων της 
αειφορίας: περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία και πολιτισμός. Συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα με τίτ-
λο «και το ταξίδι στο χρόνο ξεκινά…» θα αφορά την τοπογραφία και την ιστορία της αρχαίας Αλά-
σαρνας, η δεύτερη με τίτλο «Επαφές και κωακοί αμφορείς…» θα αναφέρεται στην οικονομία της, η 
τρίτη με επικεφαλίδα «Λατρεία και επιγραφές…» θα σχετίζεται με την κοινωνία και τον πολιτισμό 
της, ενώ η τελευταία ενότητα θα επιγράφεται «Φως κάτω από τη γη…» και θα προβάλλει το χρονικό 
των ανασκαφών από τον Ιανουάριο του 1982, όταν σταμάτησαν οι οικοδομικές εργασίες ανέγερσης 
ξενοδοχείου στο οικόπεδο Πατέρα–Τσαγκαρούλη, έως και σήμερα που η πανεπιστημιακή ανασκαφή 
έχει εκπαιδεύσει γενιές φοιτητών κι έχει διασώσει μνημεία και ευρήματα που προσφέρουν πολύτιμες 
πληροφορίες στην επιστήμη της αρχαιολογίας.

Ο σχεδιασμός της μόνιμης έκθεσης που θα φιλοξενεί το κέντρο επισκεπτών παρουσιάζεται στην 
κάτοψη της εικ. 8. Στον κυρίως χώρο του κέντρου πληροφόρησης θα δεσπόζει η μακέτα του αρχαιο-
λογικού χώρου πάνω σε έναν πολυτροπικής λειτουργίας κύβο. Ο εκπαιδευτικός και διαδραστικός 
κύβος δραστηριοτήτων θα διαθέτει συρτάρια με πληροφορίες, ενώ στη μια πλευρά του, που θα προ-
εξέχει, θα υπάρχει μικρή οθόνη, η οποία θα παρουσιάζει τον αρχαιολογικό χώρο στην αρχαία, ελλη-
νιστική, ρωμαϊκή και πρώιμη βυζαντινή του φάση.

Η αφήγηση, όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως, θα είναι θεματική15 και θα αναπτύσσεται ψη-
φιακά εμπλουτισμένη από ερμηνευτικά μέσα, όπως εικόνες, χάρτες, κατόψεις και διαδραστικά εκ-
θέματα. Οι ενότητες θα αναπτυχθούν σε μορφή βίντεο στις οθόνες προβολής που θα τοποθετηθούν 
στους τοίχους και θα δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να επιλέγει τη θεματική που επιθυμεί. 
Στο κέντρο υποδοχής δεν θα υπάρχει αυθεντικό αρχαιολογικό υλικό, τα σημαντικότερα ευρήματα 
θα παρουσιάζονται ψηφιακά στις θεματικές ενότητες, θα μπορεί όμως όποιος επιθυμεί να τα δει τις 
ώρες λειτουργίας της ανοιχτής αποθήκης. Μετά από αυτήν τη διαφωτιστική και κατατοπιστική έκθε-
ση, ο επισκέπτης έχοντας διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ιστορία, τη χρήση και τη 
λειτουργία των μνημείων της αρχαίας Αλάσαρνας θα περνά στον αρχαιολογικό χώρο.

14 Μετάφραση: «Σκάβε μέσα σου· μέσα σου είναι η πηγή του καλού και θα αναβλύζει πάντα αν πάντα την αναζη-
τείς».
15 Η μέθοδος των θεματικών ενοτήτων, σε αντίθεση με τη χρονική αλληλουχία, νοούνται ως ο επικοινωνιακότερος 
και πληρέστερος τρόπος για την επαφή του σύγχρονου ανθρώπου με το παρελθόν (Γραμμένος 2008, 75).
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Εικόνα 8. Οι εκθεσιακές ενότητες και η παρουσίασή τους στο κέντρο επισκεπτών. Κάτοψη του 
οικοδομήματος του πρώην εστιατορίου «Λαϊκόν» (Σχ. Ν. Κουτσοπέτρου).

Εικόνα 9. Στάσεις και πορεία επισκεπτών. Αεροφωτογραφία της αρχαιολογικής ανασκαφής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στην αρχαία Αλάσαρνα – Καρδάμαινα της Κω.
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Η πορεία των επισκεπτών (Εικ. 9) θα ακολουθεί τις αρχαίες διαδρομές, όπου υπάρχουν δρόμοι. 
Οι επισκέπτες θα κινούνται σε μονοπάτια, που θα διαμορφωθούν πάνω σε υπόστρωμα αδρανών υλι-
κών, με κατάλληλες ρύσεις και επίστρωση από καθαρή φυσική άμμο με πρόσμιξη μικρής ποσότητας 
κοινού, λευκού ή χρωματισμένου τσιμέντου εν ξηρώ (υλικό υγροσκοπικό). Με αυτή την επίστρωση 
θα έχουμε ευδιάκριτους διαδρόμους που δεν λασπώνουν, δεν σηκώνουν σκόνη και δεν επιτρέπουν 
την ανάπτυξη αυτοφυούς βλάστησης, ενώ συνυπάρχουν φιλικά με τα αρχαία κατάλοιπα. Επίσης, 
όπου είναι απαραίτητο θα σχεδιαστούν ειδικής κατασκευής ξύλινοι διάδρομοι με μεταλλικό οπλι-
σμό. Επιπλέον, όλες οι διαδρομές θα φέρουν περισχοίνιση με θηλιές, που θα περνά συρματόσχοινο. 
Για την πορεία των επισκεπτών μπορεί να αξιοποιηθεί και μέρος της βατής οροφής του κελύφους του 
ξενοδοχείου δημιουργώντας ένα επιπλέον πλεονέκτημα προσφέροντας καλύτερη θέαση, παρατήρη-
ση και «ανάγνωση» του χώρου από ένα μεγαλύτερο ύψος.

Το ημιτελές κέλυφος του υπογείου του ξενοδοχείου στο κέντρο του χώρου (Εικ. 10), που αποτελεί 
και την ιδιαιτερότητα του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Αλάσαρνας σε σχέση με οποιονδήποτε 
άλλο, είναι ένα επίμηκες κτίριο, του οποίου το κεντρικό τμήμα αποτελεί τη σημερινή αποθήκη των 
αρχαιολογικών ευρημάτων της ανασκαφής. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού, της επέκτασης και 
της οργάνωσης της υφιστάμενης αποθήκης, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση ανάδειξης αυτό το 
κτίριο θα μπορούσε να στεγάσει χώρο ανοικτής αποθήκης για το κοινό, στον οποίο μπορεί να περι-
λαμβάνεται και ένα εργαστήριο συντήρησης ανοιχτό κι αυτό στο κοινό, καθώς και χώρος μελέτης 
για τις ανάγκες της ανασκαφικής ομάδας. Το άνοιγμα της αποθήκης στο κοινό θα εξυπηρετήσει 
πολλαπλούς σκοπούς, καθώς ενώ θα διατηρεί την αρχική λειτουργία της αποθήκης, ταυτόχρονα 
θα απελευθερώνεται από το σύνηθες πλαίσιο αναφοράς και την κοινότοπη χρηστικότητά της. Αυτό 
συνεπάγεται τον εκδημοκρατισμό της γνώσης, αφού ο επισκέπτης θα βλέπει το σύνολο του υλικού 
που φυλάσσεται στην ανοιχτή αποθήκη κι όχι επιλεγμένα αντικείμενα μέσα από τη ματιά του επιμε-
λητή, όπως γίνεται συνήθως στις εκθέσεις των μουσείων, όπου παρουσιάζονται τα εκθέματα υπό το 
πρίσμα συγκεκριμένων απόψεων που απoδίδει ο επιμελητής. Άλλωστε, η επίσκεψη στις αποθηκευ-
μένες συλλογές ενός μουσείου μπορεί να είναι εμπειρία εξίσου ενδιαφέρουσα και εκπαιδευτική για 
τους επισκέπτες όσο και η επίσκεψη σε μια καλοοργανωμένη έκθεση.16 Η υλοποίηση της ανοιχτής 
αποθήκης στην Καρδάμαινα της Κω θα αποτελέσει αναμφισβήτητα πρωτοπόρο έργο όσον αφορά 
τα ελληνικά δεδομένα.

Η απόκτηση, όμως, αυτού του σύγχρονου συστήματος αποθήκευσης απαιτεί σαφώς σημαντι-
κό κόστος επένδυσης, που όμως θα εξυπηρετεί την ανοιχτή αποθήκη της Καρδάμαινας για πολλά 
χρόνια, και θα προσφέρει μέγιστη ασφάλεια των αρχαιοτήτων, έλεγχο σταθερών περιβαλλοντικών 
συνθηκών, καλύτερη οργάνωση και εκμετάλλευση χώρου (π.χ. ράφια με δυνατότητα μεταβολής του 
ύψους για αρχαιότητες με διαφορετικά μεγέθη), εξοικονόμηση χρόνου εύρεσής τους μέσα στην απο-
θήκη (μέσω της ψηφιοποίησής τους και της χρήσης barcode), μείωση του κινδύνου ατυχημάτων ή 
ζημιών κατά τη μετακίνησή τους κ.ά. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης 
(Εικ. 11), που χρησιμοποιεί την πρακτική της ανοιχτής αποθήκευσης και εμφανίζει μεγάλη εγγύτητα 
με την περίπτωση της Καρδάμαινας, εξαιτίας του υλικού που βρίσκεται στις αποθήκες του.17 Η πυκνή 
παρουσίαση των εκθεμάτων κεραμικής στην πτέρυγα της Αιγυπτιακής Τέχνης του Μητροπολιτικού 
Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν ομαδοποιημένα κι 
από κοντά τα αρχαιολογικά ευρήματα των ανασκαφών, να τα μελετήσουν και να τα συγκρίνουν. 

Ένα παράδειγμα από την Ελλάδα, που διαθέτει καλά οργανωμένες αποθήκες με εξειδικευμένα 
συστήματα, διαμορφωμένα κατάλληλα ώστε τα διάφορα είδη των αρχαιολογικών ευρημάτων να 

16 Βλ. σχετικά Μπούνια 2012, 199.
17 Η πληθώρα των ευρημάτων της ανασκαφής στην Καρδάμαινα είναι κυρίως κεραμική, λεπτή, δηλαδή καλής ποι-
ότητας για επίσημη χρήση, και χρηστική, δηλαδή καθημερινής χρήσεως, όλων των περιόδων που σώζεται ως επί το 
πλείστον σε θραύσματα.
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Εικόνα 10. Αεροφωτογραφία του αρχείου της πανεπιστημιακής ανασκαφής και κάτοψη υπογείου 
ξενοδοχείου, αρχαιολογική αποθήκη, στο κεντρικό τμήμα του οικοπέδου Πατέρα–Τσαγκαρούλη  
(Σχ. Γ. Αντωνίου-αποτύπωση σχεδίου Ξ. Σορώτου).

Εικόνα 11. Study Gallery 120, 
Objects from the Palace of 
Amenhotep III at Malqata, The 
Metropolitan Museum of Art, 
New York. Φωτ. Ε. Ρηγάτου.
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φυλάσσονται σε συνθήκες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, αποτελεί το Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (Εικ. 12). Συγκεκριμένα, για την αποθήκευση των γλυπτών υιοθετήθηκαν 
λύσεις που χρησιμοποιεί η βιομηχανική αποθήκευση, όπως ράφια με παλέτες που μετακινούνται με 
ειδικό μηχάνημα. Για την κεραμική χρησιμοποιήθηκε, κατάλληλα τροποποιημένο, το σύστημα των 
κυλιομένων ραφιών που χρησιμοποιείται στις βιβλιοθήκες. Ένας ιδιαίτερος τρόπος υιοθετήθηκε για 
την αποθήκευση του πλήθους των αμφορέων. Σε ένα ομοίωμα πλοίου αποθηκεύτηκαν οι αμφορείς ο 
ένας πάνω στον άλλο με τον τρόπο που στοιβάζονταν στα αμπάρια των εμπορικών πλοίων κατά την 
αρχαιότητα. Αυτή η πρακτική ανακαλεί στη μνήμη την πρωταρχική χρήση τους ως αγγείων μετα-
φοράς, αλλά και τη λειτουργική τοποθέτησή τους στο αμπάρι ενός εμπορικού πλοίου.18 Το σύστημα 
αποδείχτηκε ιδανικό, μια και εξασφάλισε οικονομία χώρου αλλά και σταθερότητα για τα πήλινα 
σκεύη που περιείχε. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν τις πλέον κατάλληλες συνθήκες φύλαξης και 
εργασίας του προσωπικού, ωστόσο, οι αποθήκες του χρησιμοποιούνται μόνο από το προσωπικό του 
μουσείου και δεν είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Τέλος, η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, της μεταφοράς δηλαδή του αρχαιολογικού ευρήματος 
και της αρχαιολογικής πληροφορίας στο κοινό, είναι η πιο σημαντική διαδικασία που εμπεριέχεται 
στην αρχαιολογική πράξη, μέσω της οποίας το προϊόν της αρχαιολογικής πράξης μετατρέπεται σε κοι-
νωνικό αγαθό και αξιοποιείται από τον επισκέπτη του χώρου.19 Οι επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές 
δράσεις αποτελούν ένα διαδραστικό μέσο διασύνδεσης των μνημείων με την κοινωνία ενώ παράλλη-
λα εντάσσονται στη διά βίου μάθηση, μεταμορφώνοντας την επίσκεψη σε ψυχαγωγική και διδακτική 
εμπειρία.20 Συγκεκριμένα, προτείνονται δράσεις για τη δημιουργία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων, την παροχή ηλεκτρονικού ξεναγού για φορητές συσκευές, τη δυνατότητα εφαρμογής ει-
κονικής αναπαράστασης με τίτλο: «Γνωρίστε την Αρχαία Αλάσαρνα»–Βίωσε την εξέλιξη του οικισμού 
με έναν δημιουργικό και ευχάριστα εκπαιδευτικό τρόπο, ακόμα, τον σχηματισμό μιας «Τοπικής Ομά-
δας Διαχείρισης» που θα λειτουργεί ως φορέας συνεργασίας όλων των παραγωγικών δυνάμεων που 
ήδη δρουν στην περιοχή. Επίσης, προτείνεται η ένταξη του αρχαιολογικού χώρου σε μια περιήγηση, 
που θα συνδέεται με τα υπόλοιπα σημαντικά μνημεία της Καρδάμαινας και θα αφηγείται την ιστορία 
της Αλάσαρνας διαχρονικά. Επιπλέον, ο αρχαιολογικός χώρος θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται σε 

18 Παπανικόλα-Μπακιρτζή και Σκορδαλή 2006, 40. 
19 Χουρμουζιάδης 2009, 154.
20 Τζιαφέρη 2005, 44.

Εικόνα 12. Απόψεις των αποθηκευτικών χώρων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Φωτογραφίες 
από την ιστοσελίδα του Μουσείου:http://www.mbp.gr/
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πολιτισμικές εκδηλώσεις του τόπου ή μέρος των δρώμενων αυτών θα μπορούσε να πραγματοποιείται 
στον αρχαιολογικό χώρο σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον. Συστήνεται, τέλος, η δημιουργία μιας 
έκθεσης–διδακτικής συλλογής με την έκθεση ενδεικτικών κινητών ευρημάτων από την κλασική, ελληνι-
στική, ρωμαϊκή και πρώιμη βυζαντινή Αλάσαρνα στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Φιλοσοφική Σχολή.

Συνεπώς, η διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου μπορεί να συμβάλει θετικά στην αύξηση του 
χρόνου παραμονής των επισκεπτών στην Κω και στην πραγμάτωση του κοινωνικού και συμμετο-
χικού χαρακτήρα του αρχαιολογικού χώρου που ικανοποιεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Θα 
αποτελέσει, λοιπόν, αφενός πολύτιμο αρωγό στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και του νησιού 
μέσω του πολιτιστικού τουρισμού, και αφετέρου απόδειξη του σύγχρονου πολιτισμού μιας χώρας, η 
οποία διαθέτει τον σεβασμό και την ικανότητα διαχείρισης του ιστορικού της παρελθόντος. Ο αρχαι-
ολογικός χώρος της αρχαίας Αλάσαρνας είναι ένας ζωντανός οργανισμός, άρα η συνεχής τροφοδό-
τηση και το μπόλιασμά του με νέες ιδέες και καινοτόμες πρακτικές είναι μια συνθήκη απαραίτητη, 
ώστε να επιτευχθεί η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξή του.

✳ ✳ ✳

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Αλάσαρνας είναι εξαιρετικά σημαντικός για την κατανόηση της 
οργάνωσης και της εξέλιξης αυτού του αρχαίου δήμου, διότι η στρωματογραφία του χώρου εκτείνεται 
χωρίς διακοπή από την ύστερη γεωμετρική (8ος αι. π.Χ.) μέχρι την ύστερη ρωμαϊκή–πρώιμη βυζαντινή 
περίοδο (μέσα του 7ου αι. μ.Χ.), όταν ολόκληρη η περιοχή της Αλάσαρνας εγκαταλείφθηκε.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας πρότασης ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας 
Αλάσαρνας στοχεύει στην αναβίωση της ιστορίας της μέσω των αρχαιολογικών καταλοίπων, στην 
αναπαράσταση του παρελθόντος, αλλά συγχρόνως και στην επίτευξη μιας άμεσης οπτικής επαφής 
με την ενεργή ανασκαφή και την παρουσίαση της εξέλιξης των εργασιών της, δίνοντας τη δυνατό-
τητα στο κοινό να επισκεφθεί την προτεινόμενη ανοιχτή αρχαιολογική αποθήκη και το εργαστήριο 
συντήρησης, γεγονός που αποτελεί καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα. 

Το όραμα του έργου της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Αλάσαρνας στην 
Καρδάμαινα της Κω περιλαμβάνει παράλληλα τη δημιουργία ενός ελκυστικού και επισκέψιμου 
αρχαιολογικού προορισμού με γνώμονα την ενσωμάτωσή του στη ζωή της σύγχρονης Καρδάμαινας, 
το άνοιγμα προς την κοινωνία και το δημόσιο όφελος, προκειμένου να ανακαλύψουμε και να 
μάθουμε όλα όσα έχει αυτός ο χώρος να μας διδάξει.

Λέξεις-Κλειδιά: Κως, αρχαία Αλάσαρνα, Καρδάμαινα, πανεπιστημιακή ανασκαφή, ιερό Απόλλωνα, ανάδειξη, πολιτισμική 
κληρονομιά, αρχαιολογικός χώρος, δημόσια αρχαιολογία, προσβασιμότητα, ορατή αποθήκη, εκπαιδευτικές δράσεις

SUMMARY 

proposal for enhancing the archaeological site of apollo sanctuary in Kardamaina at cos

The archaeological site of ancient Halsarna is particularly important for the understanding of the 
organization and evolution of an ancient deme, because its stratigraphy expands continuously from 
the Late Geometric (8th c. BC) down to the Late Roman-Early Byzantine period (mid 7th c. AD), 
when the whole region of Halasarna was altogether abandoned.

The designing and developing a proposal in order to make accesible the archaeological site 
of ancient Halasarna aims to revive its history through the archaeological remains, to represent 
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the past, and at the same time to achieve a direct visual contact with the active excavation and a 
presentation of the evolution of the excavations, giving the opportunity to the public to visit an open 
archaeological storage and the conservation laboratory, which will be an innovation as far as the 
Greek data are concerned. 

The project aiming to make the archaeological site of ancient Halasarna in Kardamaina at Cos 
accessible to the public includes the creation of an appealing archaeological destination, which will 
become part of the city’s contemporary life. Being open to society and contributing to the public in 
several ways will help us discover the potential of this site and what it can teach us.

Keywords: Cos, ancient Halasarna, Kardamaina, university excavation, sanctuary of Apollo, enhancement, cultural 
heritage, archaeological site, public archaeology, accessibility, open storage, educational activities
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