
Casa Romana

Το 1933 ο ίδιος ιταλός αρχαιολόγος που βρήκε το Ωδείο, Luciano Lavrenzi,, έφερε στο φως
αυτό το ρωμαϊκό οίκημα τύπου Πομπηίας. Κτίστηκε μετά τον 3ο αιώνα μ.Χ. πάνω σε
παλαιότερα ερείπια ελληνιστικής αποχής μιας κατοικίας.

Έχει αναστηλωθεί η οικία από τους ιταλούς γι’ αυτό και την ονόμασαν CASA ROMANA. Στο
εσωτερικό της η οικία έχει τρία άρτια (αυλές). Γύρω από τα άρτια βρίσκονται οι αίθουσες
όπου κάνουν το σπίτι ανάερο και ευήλιο. Καθεμιά από τις αυλές έχουν στο κέντρο τους μια
διακοσμητική δεξαμενή (τύπος πισίνας). Στο πρώτο άρτιο υπήρχαν δυο δωμάτια με
ψηφιδωτά. Το μεν πρώτο παριστάνει ένα λιοντάρι που επιτίθεται σε έναν αίγαγρο και μια
λεοπάρδαλη σε ένα ελάφι. Στο δεύτερο δωμάτιο υπάρχουν στιγμιότυπα της θαλασσινής
ζωής, όπου διακρίνεται για την τελειότητα του σχήματος και τη λεπτότητα των ψηφίδων.
Το δεύτερο άρτιο αποτελείται από μια αίθουσα που χρησίμευε σαν αίθουσα φαγητού. Οι
τοίχοι της αίθουσας είναι ντυμένοι με μάρμαρα. Γύρω από την δεξαμενή βρέθηκε ένα
ψηφιδωτό και παριστάνονται δελφίνια και η Νηρηίδα πάνω σε ένα ιππόκαμπο. Στο τρίτο
άρτιο, όπου είναι και το μεγαλύτερο, υπάρχουν κίονες. Στις τρεις πλευρές είναι ιωνικού
ρυθμού, ενώ στη 4η πλευρά είναι κορινθιακού ρυθμού κίονες.

Επίσης πάνω από τις τρεις πλευρές κιόνων ιωνικού ρυθμού, υπάρχει μια μικρή βεράντα με
μικρότερους κίονες και αυτοί σε ιωνικό ρυθμό. Αυτή η αρχιτεκτονική λέγεται «τεχνική της
Ροδιακής στοάς» γιατί εκεί βρέθηκαν τα πρώτα οικήματα με αυτή την αρχιτεκτονική. Γύρω
από την στοά υπάρχουν αίθουσες με ψηφιδωτά και μάρμαρα στο δάπεδο που απεικονίζουν
τίγρη, λεοπάρδαλη και μυθολογικά πρόσωπα. Στην βεράντα οδηγεί μια ξύλινη σκάλα και δεν
υπάρχουν δωμάτια γύρω από αυτή. Λείψανα των κεντρικών θερμών βρέθηκαν έξω από την
Casa Romana, ανατολικά της οικίας. Ανακαλύφθηκε μετά τον μεγάλο σεισμό του 1933 από
τον ιταλό Luciano Lavrenzi.

  

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τη Casa Romana στην απέναντι μεριά του δρόμου.
Χρονολογείται τον 3ο αιώνα π.Χ. Δίπλα από τον βωμό βρέθηκε και ένα μικρό ιερό του ίδιου
αιώνα.

  

ΘΕΡΜΕΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
Ή αλλιώς, κυκλικές θέρμες του 4ου ή 3ου αιώνα π.Χ. καθώς και τμήματα των αρχαίων
τειχών. Ανακαλύφθηκαν στην διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και 31ης Μαρτίου.
Βρέθηκαν πολλά ψηφιδωτά και επιγραφές όπου η σπουδαιότερη αυτών είναι μια που
αναφέρει τον κανονισμό της λατρείας του εναγώγιου Ερμή. Σήμερα αυτή η επιγραφή
βρίσκεται μέσα στο Κάστρο στης πόλης της Κω.
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Κως Ρωμαϊκό Οίκημα
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