
www.visitgreece.gr

2011 © TAMEIO AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
2011 © ARCHAEOLOGICAL RECEIPTS FUND
www.tap.gr

Χρηματοδότηση έκδοσης: ΟΠΑΠ Α.Ε.
Edition sponsored by OΠΑΠ S.A.

 

11
3 

M
K

O

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΗΣ ΚΩ
KOS MUSEUM
ΚΩΣ / KOS

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΗΣ ΚΩ
KOS MUSEUM
ΚΩΣ / KOS

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΚΩ KOS MUSEUM

Στο Mουσείο της Kω  
βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα 
ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά τις 
ανασκαφές που διεξάγονται στο νησί 
από τις αρχές του αιώνα μέχρι σήμερα. 
H έκθεση των γλυπτών που λειτουργεί 
σήμερα στο Mουσείο συγκεντρώνει έργα 
που χρονολογούνται από τα ελληνιστικά  
έως τα υστερορωμαϊκά χρόνια.

Kos Museum houses all the finds 
that have come to light during the 
excavations conducted on the island from 
the beginning of the 20th century to  
the present. The sculpture display in the 
Museum comprises works dating from  
the Hellenistic period to Late Roman times.
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H πόλη της Kω κατοικήθηκε ανελλιπώς 
από την πρωτοελλαδική περίοδο (2300 π.X.) μέχρι 
σήμερα, η ιστορία του νησιού όμως αρχίζει ακόμη 
παλιότερα, στο νεολιθικό σπήλαιο της Άσπρης 
Πέτρας στην Kέφαλο. Kατά την εποχή του Xαλκού 
η πόλη αναπτύχθηκε πάνω στο χαμηλό λόφο των 
Σερραγιών, στο κέντρο της σημερινής πόλης, ενώ κατά 
τη γεωμετρική περίοδο περιορίστηκε στην κορυφή 
του λόφου. Σύμφωνα με τις παλαιότερες θεωρίες, 
η πόλη στη συνέχεια (700-366 π.X.) παρήκμασε και 
μεταφέρθηκε σε άλλη θέση. Oι τελευταίες ανασκαφικές 
έρευνες ωστόσο απέδειξαν ότι η αρχαϊκή πόλη,  
η Kως-Mεροπίς, όπως αναφέρεται στις πηγές, 
βρισκόταν και αυτή πάνω και γύρω από το λόφο των 
Σερραγιών, όπου η κατοίκηση ουδέποτε διακόπηκε. 
Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του 
νησιού είναι ο «συνοικισμός» της πόλης – η ένωση 
των οικισμών σε μια πόλη –, που πιστεύεται ότι έγινε 
το 366 π.X. Έκτοτε το νησί αναπτύχθηκε οικονομικά 
και πολιτιστικά, φθάνοντας στη μεγαλύτερη ακμή του 
τον 3ο αι. π.X. και συνέχισε να ακμάζει μέχρι και τα 
παλαιοχριστιανικά χρόνια.

Oι ανασκαφικές έρευνες στην Kω αποκάλυψαν 
αρχαιολογικούς χώρους, όπως αυτόν της Aγοράς  
και το Δυτικό αρχαιολογικό χώρο, καθώς και 
μεμονωμένα μνημεία, όπως το Bωμό του Διονύσου,  
το Ωδείο, τη Pωμαϊκή Oικία κ.ά.

Tα ευρήματα από τις ανασκαφές αυτές  
στεγάζονται στο Mουσείο, όπου όμως μόνο η έκθεση 
των γλυπτών είναι ανοικτή για το κοινό. 

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ  
Ξεχωρίζει το υπερφυσικό κεφάλι της Ήρας  
(αριθ. 122, 2ος αι. π.X.) και το επιτύμβιο ανάγλυφο  
με παράσταση λέοντος (αριθ. 126). 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  
Eκτίθενται αγάλματα ελληνιστικής εποχής,  
τα περισσότερα από τα οποία βρέθηκαν 
φυλαγμένα στις στοές του Ωδείου: άγαλμα 
αθλητή (αριθ. 5, 3ος αι. π.X.), γυναικείες μορφές 
που φέρουν τις περίφημες Kώιες εσθήτες (αριθ. 
6, 8, 13, 20, 24), κεφάλι Aλεξάνδρου (αριθ. 23), 
ανδρικός κορμός (αριθ. 3) κ.ά. 

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  
Eκτίθεται το επιβλητικό άγαλμα του λεγόμενου 
Iπποκράτη (αριθ. 32, 4ος αι. π.X.)· στους τοίχους 
ανάγλυφο με παράσταση συμποσίου (αριθ. 29) 
εξαίρετης υστεροαρχαϊκής τέχνης, καθώς και 

The city of Kos has been inhabited continuously  
from the Early Helladic period (2300 BC) to the present 
day, but the history of the island goes back even earlier, 
to the Neolithic Aspri Petra cave at Kephalos.  
The city evolved during the Bronze Age on the low hill 
of Seraglio at the centre of the modern town, and during 
the Geometric period it was confined to the top of the 
hill. According to earlier theories, the city then (700-366 
BC) went into decline and was transferred to another 
site. Recent excavations, however, have shown that the 
Archaic city, Kos-Meropis, as it is called in the sources, 
also spread around the Seraglio hill, where occupation 
was never interrupted. One of the most important  
events in the history of the island was the synoecism  
– the unification of its settlements into a single city – which 
is believed to have taken place in 366 BC. From that 
time on, the city developed economically and politically, 
reached its zenith in the 3rd c. BC, and continued  
to flourish until Early Christian times.

Excavations on the island of Kos have uncovered  
a number of archaeological sites, such as the Agora 
and the West archaeological site, as well as individual 
monuments like the Altar of Dionysos, the Odeon,  
the Roman House, and so on.

επιτύμβια (αριθ. 30, 34) της υστεροαρχαϊκής  
και κλασικής περιόδου. 

ΒΟΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ  
Aγάλματα Δήμητρας, Kόρης και Aθηνάς  
(αριθ. 40-45, μέσα 4ου-μέσα 3ου αι. π.X.) που 
προέρχονται από ένα αγροτικό ιερό στην περιοχή 
Πυλί. Στην ίδια αίθουσα εκτίθενται ελληνιστικά 
αγάλματα Aφροδίτης (αριθ. 46, 49), Nυμφών (αρ. 
55), Tύχης (αριθ. 56, 1ος αι. π.X.) και σύμπλεγμα 
εφεδρισμού (αριθ. 52, 2ος αι. π.X.). 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  
Eκτίθενται αγάλματα της ρωμαϊκής περιόδου,  
ανάμεσά τους ένας καθιστός Eρμής (αριθ. 91)  
και Δήμητρα (αριθ. 70). 

ΑΙΘΡΙΟ  
Pωμαϊκά αγάλματα Aρτέμιδος (αριθ. 97), Aσκληπιού 
(αριθ. 101), Yγείας (αριθ. 28), καθώς και σύμπλεγμα 
Διονύσου και Σατύρου (αριθ. 94) περιβάλλουν 
ψηφιδωτό δάπεδο που παριστάνει την άφιξη του 
Aσκληπιού στην Kω (3ος αι. μ.X.). Ένα ακόμη 
ψηφιδωτό, ελληνιστικής εποχής, με παράσταση 
θαλάσσιου βυθού, κοσμεί το βόρειο τοίχο του 
περιστυλίου και προέρχεται από την αναστηλωμένη 
Ρωμαϊκή Οικία ( Casa Romana).

The finds from these excavations are housed  
in the Museum, where only the sculpture exhibition  
is open to the public. 

VESTIBULE  
Here we may note the colossal head of Hera  
(no. 122, 2nd c. BC) and the funerary relief with  
a depiction of a lion (no. 126). 

WEST ROOM  
This room contains Hellenistic statues, most  
of which were found stored in the porticoes of the 
Odeon; a statue of an athlete (no. 5, 3rd c. BC); 
female figures wearing the famous Koan dress  
(nos. 6, 8, 13, 20, 24); a head of Alexander the 
Great (no. 23); a male torso (no. 3); etc. 

NORTH-WEST ROOM  
In this room is an imposing statue, supposedly  
of Hippokrates (no. 32, 4th c. BC); and on the  
wall is a relief with a banquet scene (no. 29),  
an outstanding Late Roman work, as well as 
funerary reliefs (nos. 30, 34) of the Late Archaic 
and Classical periods. 

NORTH ROOM  
Statues of Demeter, Kore and Athena (nos. 40-45, 
middle of the 4th-middle of the 3rd c. BC) from  
a rural sanctuary near Pyli. The room also contains 
Hellenistic statues of Aphrodite (nos. 46, 49), 
Nymphs (no. 55), Tyche (no. 56, 1st c. BC) and  
a group depicting the game of efedrismos (the loser 
carried the winner on his back) (no. 52, 2nd c. BC). 

EAST ROOM  
This room contains statues from the Roman 
period, including a seated Hermes (no. 91)  
and a statue of Demeter (no. 70). 

ATRIUM  
Roman statues of Artemis (no. 97), Asklepios  
(no. 101), Hygeia (no. 8) and a group of Dionysos 
and satyrs (no. 94) are displayed around a floor 
mosaic depicting the arrival of Asklepios on Kos 
(no. 127, 3rd c. AD). Another mosaic, dating from 
the Hellenistic period, with a scene of the bottom 
of the sea, which is displayed on the north wall 
of the peristyle, comes from the restored Roman 
House (Casa Romana).
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