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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η μελέτη αυτή συμπληρώθηκε από δύο φοιτητές του τμήματος Πολιτικών 

Δομικων Εργων των Τ.Ε.Ι. Πειραιά, και αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης της 

ιστορίας, της αρχιτεκτονικής και της σκοπιμότητας του Κάστρου της Λάρνακας. 

Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν αρκετά ιστορικά βιβλία, παρά το γεγονός ότι η 

βιβλιογραφία ήταν ελάχιστη, έγιναν πάρα πολλές επισκέψεις στο κάστρο και πάρθηκαν 

πάρα πολλές φωτογραφίες. Το υλικό αυτό συμπληρώθηκε από αρχιτεκτονικά και 

τοπογραφικά σχέδια, καθώς και από προσωπικές μαρτυρίες των υπευθύνων του 

κάστρου. 

Η ιστορία του κάστρου ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της Φραγκοκρατίας στο 

νησί. Μέσα στο χρόνο, η ύπαρξή του εξυπηρετεί διάφορες χρήσεις και συνδέεται με 

ιστορικά και πολιτικqστρατιωτικά γεγονότα, άλλοτε περισσότερα και άλλοτε λιγότερο 

σημαντικά. Φράγκοι, Αραβες, Βενετοί, Τούρκοι, Αγγλοι και τέλος Ελληνες, γίνονται 

κύριοι του κάστρου, επιδρούν καταλυτικά στην ιστορία του και μεταβάλλουν σημαντικά 

τη μορφή του. 

Μέσα από τις γραμμές αυτές, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε 

θερμά όσους, και με οποιοδήποτε τρόπο μας πρόσφεραν κάθε είδους βοήθεια. Και 

πρώτα, την κα Πόπη Βαρελίδου, καθηγήτρια των Τ.Ε.Ι. Πειραιά για τις πολύτιμες 

οδηγίες της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η μελέτη. Επίσης, το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων της κυπριακής Δημοκρατίας, για την ελευθερία εισόδου και την άδεια 

φωτογραφίσεως του Μουσείου, που μας παραχώρησε, το Κτηματολογικό γραφείο 

Λάρνακας για τη παραχώρηση των τοπογραφικών σχεδίων της περιοχής, τη Δημοτική 

βιβλιοθήκη Λάρνακας, για τη διάθεση του τόσο πολύτιμου ιστορικού και φωτογραφικού 

υλικού, το κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους υπεύθυνο του φρουρίου, για τις προσωπικές 

μαρτυρίες που μας εξέθεσε, καθώς και όλο το προσωπικό της υπηρεσίας φύλαξης του 

Κάστρου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Κύπρος είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, με πολλές 

φυσικές ομορφιές και αξιόλογη πολιτιστική κληρονομιά. Βρίσκεται στη Βορειοανατολική 

λεκάνη της Μεσογείου, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης προς την Ασία και την Αφρική. 

Είναι το μέρος στο οποίο διαμέσου των αιώνων συναντήθηκαν όλοι σχεδόν 01 

Ευρωπαϊκοί πολιτισμοί (φωτο 1). 

Αναμφίβολα, η Κύπρος είναι μια από τις λίγες χώρες του κόσμου, που στη 

μακραίωνη ιστορία της, γνώρισε τόσους πολλούς κατακτητές. Ολοι αυτοί, στο πέρασμά 

τους, άφησαν σε κάθε γωνιά του νησιού τα σημάδια τους και τα έργα τους, που είναι 

σκορπισμένα παντού και κάνουν τη Κύπρο ένα απέραντο μουσειο, όλων σχεδόν των 

Ευρωπαϊκών πολιτισμών, χωρίς φυσικά να λείπουν στοιχεία από την Ανατολή. Νεολιθικοί 

συνοικισμοί, ερείπια δοξασμένων κλασικών πόλεων, Ρωμαϊκά θέατρα, Βυζαντινά 

κάστρα και μοναστήρια, φράγκικα παλάτια και καθεδρικοί ναοί, ενετικά τείχη και 

μουσουλμανικά τεμένη, όπως και άλλοι αρχαιολογικοί θησαυροί, κτισμένα και 

τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο , σμίγουν αρμονικά με το τοπίο, για να 

αποτελέσουν όλα μαζί ένα αξέχαστο σύνολο(1 ). 

Ενα μικρό αλλά αξιόλογο δείγμα του τόσου μεγάλου ιστορικού θησαυρού που 

εκτε ίθεται στο νησί της Αφροδίτης, και σώζεται μέχρι σήμερα, είναι το φρούριο της 

Λάρνακας. Χρονολογείται από τα τέλη του 14ου αιώνα μ.Χ. επί Φραγκοκρατίας και είναι 

κτισμένο στη παραλία της πόλης . (2)Περιγράφεται σαν θαλάσσιο κάστρο, χωρίς 

προμαχώντες με την ανατολική του πλευρά ν' ακουμπά μέσα στο νερό της 

θάλασσας(2) (φωτο 2). 

( 1 
> Τουριστικός οδηγός, Εκδοση ΜΟΝΑ L.T.D. Λευκωσία, σελ. 3. 

<
2

> Αφιέρωμα της Κυπριακής τηλεόρασης στο Κάστρο της Λάρνακας. 
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Η ανατολική όψη του κάστρου όπως φαίνεται από τη θάλασσα (φωτο 2). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 

Στο ανατολικό τμήμα της πολιτείας και αφού τελειώσουμε το μακρύ δρόμο με 

τις φοινικιές, μπαίνοντας σε συνοικίες με λαϊκά σπίτια και μικρομάγαζα, συναντούμε 

κοντά στη θάλασσα το κάστρο όπου στεγάζεται και το αρχαιολογικό μουσείο της 

Λάρνακας(1 ). Παρόλο που αυτό το καστέλι δεν διαθέτει την επιβλητικότητα, τις 

διαστάσεις και το ανάστημα των άλλων φρουρίων της Μεγαλονήσου, εντούτοις αποτελεί 

σημαντικό αξιοθέατο της πόλης του Ζήνωνα, και ελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών, 

ιδιαίτερα ξένων περιηγητών. Ο επισκέπτης σαν βρεθεί στο φρούριο έχει τη δυνατότητα 

να ταξιδέψει με τη φαντασία του μέσα στο χρόνο και να γίνει μάρτυρας γεγονότων από 

την Φραγκοκρατία έως την εποχή των Αγγλων. Να θαυμάσει το πλούσιο αρχαιολογικό 

υλικό, να περπατήσει στους βουβούς χώρους, ν' ανέβει στις πολεμίστρες και να 

ξαναζήσει κάτι από το μεγαλείο εκείνων των χρόνων. 

Για κείνο όμως που δεν πρέπει πρόκειται να μετανιώσει για την επίσκεψή του 0 

απλός επισκέπτης, είναι η θέα που έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει από τη στέγη του 

αρχικού κτιρίου. Στα ανατολικά , η ματιά χάνεται μέσα στην απεραντοσύνη της 

θάλασσας, (φωτο 3), ενώ στα νότια και δυτικά εκτείνεται ο τουρκικός τομέας της 

πόλης (φωτο 4), που σήμερα κατοικείται από Ελληνοκύπριους πρόσφυγες. Η θέα προς 

τις πλευρές αυτές χαρακτηρίζεται ως υπέροχη και εκτεταμένη . Στη βόρεια πλευρά, έχει 

κανείς τη δυνατότητα να θαυμάσει το κόλπο της Λάρνακας (φωτο 5) και τη πανέμορφη 

παραλία, που είναι γνωστή ώς "φοινικούδες". (2)Αλλωστε επειδή το φρούριο ορθώνεται 

σε χώρο που τον γλύφει το κύμα της θάλασσας (φωτο 6) και εμποδίζει την ευθεία 

διαδρομή του παραθαλάσσιου δρόμου, καθιστά εξαιρετική τη θέα από τη στέγη(2)_ 

<
1

) Ταρσούλη Αθηνά, "Κύπρος Τόμος Β", Εκδόσεις ΜΦΑ, Αθήνα 1963. 

<2 J Γεωργίου και Μάχης Καρούζη . "Ταξίδια στην Κύπρο" , Λευκωσία 1985, σελ. 89-90. 

-14-



Γενική άποψη της νοτιοανατολικής πλευράς του Κάστρου (φwτο 3) 

ο Τουρκικός τομέας της πόλης όπως φαίνεται από το Κάστρο. 
Σήμερα κατοικείται από Ελληνοκύπριους (φwτο 4) 
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Ο κόλπος της Λάρνακας όπως φαίνεται από την οροφή (φωτο 5). 

Μέρος της ανατολικής πτέρυγας. Η θάλασσα γλύφει την 

εξωτερική πλευρά των τειχών (φωτο 6). 
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Ο μιναρές του τέμενος του Κεμπίρ όπως φαίνεται από τη θάλασσα (φwτο 7). 

Στα δυτικά και ακριβώς απέναντι από το μανδρότοιχο του φρουρίου, είναι 

κτισμένο το μουσουλμανικό τέμενος του Κεμπιρ. (Jami Kebir), ένα από τα πιο αξιόλογα 

τεμένη του Μουσουλμανικού κέντρου (φωτο 7). Παλαιότερα λειτουργούσε κανονικά. 

Σήμερα υπάρχει απλά, ως ιστορικό μνημείο, προσελκύοντας πολλούς Μουσουλμάνους 

προσκυνητές από πολλές χώρες της Μέσης Ανατολης, όπως και πολλούς τουρίστες 

που επισκέπτονται τη περιοχή κάθε μέρα. 
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LUSICNAN 

CA TERINA COR 

Θυρεοί βασιλικών οικογενειών που έζησαν 

στην Κύπρο κατά τη Φραγκοκρατία (φωτο 8,9). 
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και νότια πτέρυγα (φωτο 1 Ο} του σημερινού κάστρου, της Λάρνακας. Η τοιχοδομία των 

. τμημάτων αυτών και η μορφή των καμαρών της νότιας πτέρυγας, πιθανότατα ανήκουν 

στα τέλη του 14ου αιώνα(2). 

Στα μέσα του 15ου αιώνα μ.Χ . το φρούριο κατελήφθηκε από τους Μαμελούκους 

Τούρκους, Τούρκους Αραβικής καταγωγής που κατοικούσαν στη Βόρεια Αφρική. Κατά 

τη Βενετική περίοδο (1489-1571) το φρούριο εγκαταλήφθηκε και ερήμωσε, γιατί οι 

Βενετοί δεν το θεωρούσαν ικανό οχυρωματικό έργο. Οταν οι Τούρκοι κατέβαλαν τη 

Κύπρο, στα ερείπια προστέθηκαν και άλλα κτίσματα (φωτο 11) και το φρούριο πήρε τη 

· σημερινή του μορφή(3). 

Οι Τούρκοι το εφοδίασαν με αριθμό κανονιών (φωτο 12), Ενετικής προέλευσης, 

τα οποία είχαν πάρει ως λάφυρα πολέμου όταν κυρίευσαν τη Κύπρο από τους Ενετούς 

το 1571. Ο κυριότερος ρόλος του ήταν να χαιρετά με κανονιοβολισμούς πολεμικά 

πλοία ξένων Χριστιανικών δυνάμεων, τα οποία περιέπλεαν στην ακτή, ή και να απαντά 

με κανονιοβολισμούς σε πλοία που χαιρετουσαν τη τουρκική σημαία, όταν περνούσαν 

μέσα στο θαλάσσιο χώρο μπροστά από το φρούριο. Η ύπαρξη του κάστρου αυτού στη 

παραλία της Λάρνακας συνέτεινε και στον τερματισμό των αραβικών πειρατικών 

εισβολών στη περιοχή. 

Οταν οι Αγγλοι πήραν τη Κύπρο το 1878 από τους Τούρκους, το κάστρο 

μετατράπηκε σε αστυνομικό σταθμό και σε δεσμωτήριο (φυλακές)(4). Στον πρώτο 

(2) Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 8ος, Εκδόσεις Φιλόκυπρος, Λευκωσία 1988, σελ. 278 

(3) Αφήγηση Χαρ. Χαραλάμπους (υπεύθυνου Κάστρου της Λάρνακας) 

(4) Από αφιέρωμα της Κυπριακής τηλεόρασης για το Κάστρο της Λάρνακας 
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Τμήματα της νότιας και ανατολικής πτέρυγας (φωτο 10) 

Μεταγενέστερο κτίσμα. Κτίστηκε επί τουρκικής κατοχής (φωτο 11). 
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όροφο, εκεί που σήμερα στεγάζεται το Μουσείο, στεγαζόταν ο Αστυνομικός Σταθμός 

Λάρνακας και στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου υπήρχε η κρεμάλα(5) . Οι απαγχονισμοί 

θανατοποινητών γίνονταν παρουσία του κόσμου που συγκεντρώνετο στο χώρο γύρω 

από το θάλαμο στον οποίο βρισκόταν η αγχόνη για να ακούσει το άνοιγμα της 

καταπακτής τη στιγμή της εκτέλεσης. Ο τελευταίος θανατοποινήτης που 

απαγχονίστηκε στο κάστρο της Λάρνακας, ήταν ο Γεώργιος Φουλής, από τους 

τ ρούλλους το 1945(6). Ως δεσμωτήριο, το κάστρο λειτούργησε έως το 1950. 

Δυο χρόνια αργότερα, το 1952, ο αστυνομικός σταθμός μεταφέρθηκε στο νέο 

του κτιριακό συγκρότημα, και στο κάστρο στεγάστηκε το Επαρχιακό Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Λάρνακας, εως το 1963. Εκεί σε μια στενόμακρη ανώγεια αίθουσα 

στεγαζόταν και η αξιόλογη αρχαιολογική συλλογή της εκκλησίας του Αγίου Λαζάρου. 

Επειδή το κάστρο βρίσκεται στη είσοδο του τουρκοκυπριακού τομέα της πόλης, κατά 

τη διάρκεια των διακοινοτικών ταραχών του 1963, καταλήφθηκε από τους 

τουρκοκυπρίους του τουρκικού τομέα της πόλης και λεηλατήθηκε. Ολα τα 

αρχαιολογικά ευρύματα που φυλάσονταν, κλάπηκαν (φωτο 13)(7). 

Από το 1963 έως το 197 4 περνά στην κατοχή των τουρκοκυπρίων του τουρκικού 

τομέα και λειτουργεί σαν φυλάκιο ελέγχου της παραλίας, του θαλάσσιου χώρου και του 

τουρκικού τομέα της πόλης. Μετά την εισβολή επανέρχεται στη κατοχή της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Παραμένει κλειστό για δυο - τρία χρόνια για επισκευές και φιλοξενεί στο 

κτίριο της βόρειας πλευράς το αρχαιολογικό μουσείο (φωτο 14) με ευρύματα από το 

Αρχαίο Κίτιο και το συνοικισμό του Τεκέ(8). 

(5) Αφήγηση κ. Χαρ. Χαραλάμπους 

(6),(7)Από αφιέρωμα της Κυπριακής τηλεόρασης για το Κάστρο της Λάρνακας. 

(8) Αφήγηση κ. Χαρ. Χαραλάμπους 

-22-

1 ~Ι? ΑΙΛ 



Κανόνι στη νότια πλευρά, Ενετικής προέλευσης (φωτο 12). 

Επιτύμβια πλάκα που διασώθηκε από το Επαρχιακό 

Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρνακας (φωτο 13) 
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Το κτίριο όπου στεγάζεται σήμερα το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Λάρνακας (φwτο 14) 

Το κηποθέατρο στο περίβολο του Κάστρου (φwτο 15) 
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Σήμερα λειτουργεί και πάλι ώς μουσειο και κηποθέατρο (φωτο 15). Είναι ένας 

θαυμάσιος χώρος, που προσφέρεται για ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και μαζί με 

το Παττίχειο αμφιθέατρο, φιλοξενεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τις καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις του ετήσιου καλλιτεχνικού φεστιβάλ Λάρνακας. Το κάστρο Λάρνακας 

αναπαλαιώνεται, επισκευάζεται και αποτελεί ένα από τα αξιοθέατα και τα τουριστικά 

πλεονεκτήματα της πόλης. Ο ρόλος του σήμερα δεν είναι πια πολεμικός. Εχει ευτυχώς 

μετατραπεί σε κάστρο ειρήνης και πολιτισμού . Ετσι συμβάλλει σημαντικά με τη 

παρουσία του στη πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης του Ζήνωνος(9). 

(θ) Από αφιέρωμα της Κυπριακής τηλεόρασης για το Κάστρο της Λάρνακας. 

25 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Το κάστρο όπως είναι σήμερα αποτελείται από το αρχικό κτίριο και τα ερειπιά 

του, καθώς και το διόροφο κτίριο που κτίστηκε μεταγενέστερα από τους Τούρκους. 

(
1
) Παρόλο που εσωτερικά είναι σχεδόν ολόκληρο καταστραμμένο, διατηρεί 

ωστόσο ακέραια τα εξωτερικά του τείχη με τις αραιές πέτρινες, αλλά ισχυρές 

πολεμίστρες (φωτο 16) που πολλές απ' αυτές γκρεμίστηκαν απο την εποχή της 

Βρεττανικής κατοχής. Με τους πολέμους, τους σεισμούς και ύστερα από διάφορες 

καταστροφές δεν έμεινε παρά ένας τετράγωνος χώρος, περιμανδρωμένος από ψηλά 

τείχη (φωτο 17) λίγα παλιά κτίρια που τα χρησιμοποιούσαν ως φυλακές (φωτο 18), μια 

αυλή με λίγα αραιοσπαρμένα λουλούδια που βλέπουμε μπαίνοντας από την κύρια 

είσοδο, διάφορα σκαλιστά κιονόκρανα σκορπισμένα εδώ και εκεί, αρχαίες πλάκες 

άγνωστης προέλευσης, πέτρινες γλάστρες και ένα ακέφαλο άγαλμα γυναίκας 

τοποθετημένο αριστερά, με τη ράχη του ακουμπισμένη στη κολώνα της εσωτερικής 

καμάρας(1 ) (φωτο 19). 

Οπως μαρτυρούν οι περιγραφές το κάστρο της Λάρνακας, αποτελεί 

τετραγωνικό, ογκώδες μεσαιωνικό οχυρωματικό κτίσμα, όμοιο με τα μεσαιωνικά κάστρα 

της Ευρώπης, κυρίως της Γαλλίας. Η περιβάλλουσα του κάστρου αποτελεί 

τετράπλευρο. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 47.ΟΟχ50.50 μέτρα περίπου και το 

ύψος στη νότια πλευρά φθάνει περίπου τα 9.30 μέτρα. Οι τοίχοι είναι μεγάλου πάχους 

(1) Ταρσούλη Αθηνά, "Κύπρος Τόμος Β", Εκδόσεις ΜΦΑ, Αθήνα 1963, σελ. 126,127 
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Πολεμίστρες στη νότια πλευρά (φwτο 16) 

Τείχη της δυτικής πλευράς (φwτο 17) 
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Από το βιβλίο της Αθηνάς Ταρσούλη, 

. ΑΛΦΑ Αθήνα 1963, σελ. 127 (φwτο 19) . Β" Εκδοσεις ' "Κύπρος Τομος ' 
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Ανατολική όψη. Ξεχωρίζουν οι κατακόρυφες ενισχύσεις (φωτο 20). 

ι διαίτερα προς τη πλευρά της θάλασσας, οι οποίοι μάλιστα φέρουν και κατακόρυφες 

ενισχύσεις (φωτο 20). Το πάχος τους φθάνει τα 1.40 μέτρα στο ισόγειο, ενώ όσο 

ανεβαίνουμε προς τα πάνω οι τοίχοι στενεύουν. Στη στέγη όπου υπάρχουν και 

πολεμίστρες το πάχος των τοίχων μειώνεται στο 1.00 μέτρο. Στη δυτική πλευρά 0 

μανδρότοιχος έχει πάχος 0.50 μέτρα, και το ύψος του φθάνει τα 5.30 μέτρα. Είναι 

κτισμένο από πελεκητή ασβεστολιθική πέτρα. Οι πιο μεγάλοι κυβόλιθοι έχουν 

διαστάσεις 160Χ30Χ35 εκατοστά. 
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ΕΡΕΙΠΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Τα αρχαιότερα τμήματα του κάστρου όπως είναι σήμερα, εκτείνονται στην 

ανατολική, δυτική και νότια πλευρά. Στην δυτική και στο μισό της ανατολικής πλευράς 

υπάρχουν μανδρότοιχοι (φωτο 21) που ενώνουν τα αρχαιότερα αυτά τμήματα με το 

κτίριο της εισόδου. Οι τοίχοι της δυτικής πλευράς έχουν και πάχος 0.50 μέτρα, ενώ το 

ύψος φθάνει τα 5.30 μέτρα. Στην ανατολική πλευρά το πάχος των εξωτερικών τοίχων 

αυξάνεται σε 1 μέτρο λόγω του ότι η θάλασσα κυριολεκτικά γλύφει αυτή τη πλευρά ενώ 

το ύψος τους είναι 4.20 μ. Σε μικρό ύψος από το έδαφος υπάρχουν πολεμίστρες 

(φωτο 22, σχ. 23) διαστάσεων 1.30χ1 .40 μ. που όμως για άγνωστο λόγο έχουν κτιστεί 

και καλυφθεί. 

(1) Το υπόλοιπο νότιο μέρος της ανατολικής πλευράς καταλαμβάνεται απο τμήμα 

τετράγωνου αρχικά πύργου (φωτο 24) που σήμερα έχει τη μορφή εσωτερικά 

ημικυκλικής αψίδας (φωτο 25, σχ. 26) που περιβάλλεται από ορθογώνιο ισχυρό 

κτίσμα(1 ). Στο εσωτερικό της αψίδας υπάρχουν και εκεί πολεμίστρες προς την πλευρά 

της θάλασσας, που και αυτές όμως είναι καλυμμένες (φωτο 27). Πιθανότατα ο χώρος 

αυτός να ήταν παρατηρητηριο, με δυνατότητα άμυνας σε περίπτωση επιδρομής. Το 

δάπεδο είναι φτιαγμένο με πλάκες, πιθανόν ασβεστολιθικές σε ακανόνιστο σχήμα. Η 

οροφή έχει τοξωτό σχήμα χωρίς καμία επένδυση. Σήμερα στο χώρο αυτό, υπάρχουν 

κάποια κανόνια (φωτο 28). 

(1) Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 8ος, Εκδόσεις Φιλόκυπρος, Λευκωσία 1988, σελ. 278 
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Μανδρότοιχος που ενώνει τα αρχαιότερα 

τμήματα με το κτίριο της εισόδου (φωτο 21) 
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Πολεμίστρες στο μανδρότοιχο της ανατολικής πτέρυγας (φωτο 22) 

4 . 2.Ο 

Πολεμίστρες ανατολικής πτέρυγας (σχ. 23) 

-32-



Νότιο τμήμα της ανατολικής πλευράς (φωτο 24) 

.33. 



.ιι 

Ημικυκλική αψίδα στην ανατολική πτέρυγα (φwτο 25) 

2. .BD 
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lL . 50 

Ημικυκλική αψίδα στην ανατολική πτέρυγα (σχ. 26) 
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Πολεμίστρα στο εσωτερικό της αψίδας. Σήμερα είναι καλυμμένη (φωτο 27) 

Κανόνια στο εσωτερικό της αψίδας (φωτο 28) 
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Εξωτερικά το οικοδόμημα ενισχύεται με κατακόρυφες αντιστηρίξεις που όσο 

ανεβαίνουμε προς τα πανω στενεύουν. Εκτός από τις πολεμίστρες κοντά στο έδαφος, 

τη προσοχή μας συγκεντρώνουν και οι λίγες πολεμίστρες της οροφής. 

Η νότια πλευρά του κάστρου, συνολικού μήκους 47.00 μέτρων αποτελείται από 

μια σειρά δωματίων. Τα δωμάτια αυτά έχουν όλα, τις ίδιες περίπου διαστάσεις , γι' αυτό 

και ενδεικτικά αναφέρουμε τις διαστάσεις ενός απ ' αυτά: μήκος 7.00 μ. πλάτος 3.00 

μέτρα, ύψος 4.8Ομ. Τα δωμάτια αυτά χρησιμοποιήθηκαν ώς κελιά φυλακισμένων, την 

εποχή που το κάστρο, φιλοξενούσε τον αστυνομικό σταθμό Λάρνακας. 

Στο εσωτερικό των κελιών δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Το δάπεδο έχει μια 

πρόχειρη επικάλυψη που πρέπει να κατασκευάστηκε μεταγενέστερα. Η είσοδος, 

(φωτο 29, σκίτσο 30) σήμερα είναι ξύλινη, και έχει ύψος 2.00 μέτρα και πλάτος 1.00 μ. 

Ακριβώς πάνω από την πόρτα και σε ύψος 0.80 μέτρων υπάρχει ένας πολύ μικρός 

φεγγίτης σε σχήμα πολεμίστρας (φωτο 30, σκίτσο 32}. Ο ενδιάμεσος τοίχος έχει πάχος 

Ο,50 μέτρα, και είναι κατασκευασμένος από πέτρα σε ακανόνιστη διάταξη χωρίς 

κάποιο επίχρυσμα. Σήμερα στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η είσοδος και 

χρησιμεύουν ως αποθήκες. Για ν' ανέβουμε σιην οροφή των δωματίων υπάρχει κτιστή 

σκάλα στη νοτιοδυτική πλευρά του κάστρου. Η σκάλα αυτή είναι γωνιακή, έχει 11 

πατήματα, πλατύσκαλο και συνέχεια 14 πατήματα που οδηγούν στην οροφή. Το 

ενδιάμεσο πλατύσκαλο έχει διαστάσεις 1.ΟΟχ1 .00 μ . 

Τα σκαλοπάτια είναι πέrpΝα, έχουν πάτημα 0.28 μ., ύψος 0.17 και μήκος 

ο.90 μ. Οι βαθμιδοφόροι είναι κατασκευασμένες από πελεκητούς ασβεστόλιθους, και 

στο δεύτερο τμήμα της σκάλας σχηματίζουν μια μικρή αψίδα (φωτο 33, σκίτσο 33). 
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Ξύλινη είσοδος του Κελλιού (φωτο 29) . 

•• 
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/ 

Ξύλινη είσοδος του κελλιού (σκίτσο 30) 
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Φεγγίτης στο εσωτερικό του κελλιού (φωτο 31) 

Φεγγίτης στο εσωτερικό του κελλιού (σκίτσο 32). 
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Σκάλα που οδηγεί στην οροφή της νοτιοανατολικής πτέρυγας. 

Ξεχωρίζει η μικρή αψίδα (φωτο 33) 

3 . 2..0 

Σκάλα προς την οροφή (σχ. 33). 
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Η ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Η γωνιακή σκάλα στη νοτιοδυτική γωνιά του κάστρου (φωτο 34) μας οδηγεί στην 

οροφή των κελλιών που συγκοινωνεί με την οροφή του νοτιοανατολικού πυργίσκου 

μέσω ενός φυλακίου (φωτο 35, σκίτσο 36). 

Η συνολική επιφάνεια της οροφής είναι περίπου 570 τετραγωνικά μέτρα και 

σήμερα είναι πλακοστρωτη. Το φυλάκιο, ένα τετραγωνικό οικοδόμημα, έχει διαστάσεις 

23ΟΧ2.90 μ. και ύψος 2.60 μ. μέτρα. Νότια έχει μια μικρή πολεμίστρα διαστάσεων 0.28 

Χ 0.80 μ. ενώ κατά μήκος του άξονα ανατολή-δύση υπάρχουν δύο ανοίγματα για να 

συγκοινωνεί ο πύργος με την υπόλοιπη οροφή. 

Περιμετρικά σε όλο το μήκος της οροφής, υπάρχει περιτείχισμα ύψους 1.50 

μέτρων. Στο περιτείχισμα του πύργου υπάρχουν συνολικά 9 πολεμίστρες που αρχίζουν 

από το ύψος των 60 εκατοστών από το δάπεδο της οροφής. Υπάρχουν 7 πολεμίστρες 

στην ανατολική πλευρά και 2 στο ήμισυ της νότιας πλευράς. Εχουν εξωτερικό άνοιγμα 

0.70 μ. εσωτερικό άνοιγμα 1.40 μ. και ύψος Ο.9Ομ. Η μέση απόσταση μεταξύ τους είναι 

4.00 μ. Σημαντικό είναι, ότι βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση, άν λάβουμε υπόψη 

ότι η επίδραση της θάλασσας είναι άμεση . 
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Γωνιακή σκάλα στην νοτιοδυτική πλευρά. Οδηγεί στην οροφή (φωτο 34). 
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Φυλάκιο που ενώνει την αντολική με τη νότια πτέρυγα (φωτο 35) 

Φυλάκιο που ενώνει την ανατολική με τη νότια πτέρυγα (σκίτσο 36) 
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Πολεμίστρα Οροφής (φωτο 37) 
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Πολεμίστρα Οροφής (σκίτσο 38) 
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Πολεμίστρα Οροφής (σχ. 39) 
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το ΔΙΩΡ()φΟ ΚΤΙΡΙΟ 

Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κάστρου και είναι βέβαιο ότι κτίστηκε από 

τους Τούρκους όπως μαρτυρούν, η αρχιτεκτονική μορφή και η σχετική τούρκικη 

επιγραφή πάνω από την είσοδο (φώτο 42). Το ισόγειο του κτιρίου αυτού αποτελείται 

από δύο αίθουσες στα δύο άκρα (ανατολικό και δυτικό) που ενώνονται με ηλιακό, 

ανοικτό στην αυλή, που στηρίζεται σε τρία ποδαρικά, τα οποία μαζί με τους τοίχους 

στηρίζουν τέσσερα τόξα. (φωτο 43)(1). 

Η αίθουσα στο δυτικό άκρο με προσανατολισμό ανατολή - δύση όπως και όλο 

το οικοδόμημα, έχει μήκος 10.00 μ., πλάτος 4.00 μ., ύψος 400 μ. και χωρίζεται 

εσωτερικά σε τρεις αίθουσες περίπου ίδιων διαστάσεων. Στο τοίχο της βόρειας και της 

νότιας πλευράς υπάρχουν μικρά ανοίγματα διαστάσεων 1.00 χ 1.00 (φωτο 47, 

σκίτσο 48) για το φωτισμό και αερισμό του χώρου. Προσωπική μας εκτίμηση ότι 0 

φωτισμός δεν είναι επαρκής. Η οροφή είναι επίπεδη χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σχήμα. Το 

δάπεδο είναι κατασκευασμένο από τσιμέντο και κατασκευάστηκε μεταγενέστερα. Η 

είσοδος που βρίσκεται δεξιά από την κεντρική είσοδο του κάστρου (φωτο 49, 

σκίτσο 50) αποτελείται από μια ξύλινη δίφυλλη πόρτα διαστάσεων 1.20 Χ 2.35 μ. 

Συμπερασματικά ο χώρος αυτός του ισογείου δεν έχει να επιδείξει τίποτα τα 

ιδιαίτερο από πλευράς αρχιτεκτονικής. Οπως μας ενημέρωσε η διεύθυνση του 

κάστρου, ο Χώρος αυτός αποτελούσε το τόπο εκτελέσεως των βαρυποινητών. Εδώ ήταν 

εγκαταστημένη η αγχόνη όπου πραγματοποιούνταν οι εκτελέσεις. Η αγχόνη 

(1) · Φ λ. Λ . 1 Μεγάλη Κυπριακή εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 8ος, Εκδοσεις ι οκυπρος, ευκωσια 988, σελ. 278 
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Το διόροφο κτίριο όπως φαίνεται από την οροφή του Κάστρου (φωτο 41). 

Τουρκική Επιγραφή πάνω από την κύρια είσοδο (φωτο 42) 
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Αψιδωτά τόξα στο κτίριο της βόρειας πλευράς (φωτο 43) 

----------

Ισόγειο διορόφου κτιρίου (φωτο 44) 
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Ηλιακό εισόδου (φωτο 45) 

Ηλιακό εισόδου (σκίτσο 46) 
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Παράθυρο Ισογείου (φωτο 47) 
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Παράθυρο Ισογείου (σκίτσο 48) 
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Η Κύρια Είσοδος (φωτο 49) 
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Η Κύρια Είσοδος (σκίτσο 50) 
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Παράθυρο βόρειας πλευράς. Στο χώρο αυτό στεγάζεται 

η διεύθυνση του Κάστρου (φωτο 51) 
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Πέτρινη Κρήνη στο ηλιακό του Ισογείου (φωτο 52) 

μετακινήθηκε το 1950, όταν ο χώρος μετατράπηκε σε μουσείο. Σήμερα στο Χώρο αυτό 

υπάρχουν κάποιες επιγραφές από το Επαρχιακό Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρνακας και 

ταφόπλακες Αραβικής προέλευσης. 

Το δυτικό δωμάτιο έχει διαστάσεις 4.80 Χ 4.30 μ. και φωτίζεται από δύο 

Παράθυρα βόρεια και νότια. Χτίστηκε μεταγενέστερα για να καλύψει τις ανάγκες 

στέγασης της διευθύνσεως του κάστρου. Στο ηλιακό ο Χώρος πλαισιώνεται από 

όμορφα λουλούδια, ένα ακέφαλο άγαλμα, καθώς και μια πέτρινη κρήνη (φwτό 52) 

διαστάσεων 3.30 χ 1.40 χ 1.40 που όμως είναι άσχετα με την αρχική οικοδομή. 
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Α ΟΡΟΦΟΣ 

Από μια πέτρινη σκάλα με ξύλινα κάγκελα (φωτό 53, σκίτσο 54), κτισμένη κατά 

μήκος του εντοιχισμένου τόξου του ηλιακοίι ανεβαίνουμε στο α'όροφο. Ο όροφος 

αποτελείται από τρεις συνεχόμενες αίθουσες μιας μεγαλύτερης και δύο μικρότερων. 

Η μεγαλύτερη, διαστάσεων 18.70 Χ 4.00 μέτρων βρίσκεται στο μέσο του ορόφου. Είναι 

μια ορθογώνια αίθουσα με μεγάλα παράθυρα (φωτό 55 σκίτσο 56) στο βόρειο και νότιο 

τοίχο . Αγνwστο για πιο λόγο ορισμένα ανοίγματα είναι κτισμένα. Οπου όμως υπάρχουν 

παράθυρα, αυτά είναι υψηλής ασφάλειας αφού διαθέτουν κιγκλίδωμα πολύ καλής 

κατασκευής . Το δάπεδο είναι ξύλινο, οι τοίχοι επιχρυσμένοι ενώ η οροφή είναι ξύλινης 

κατασκευής . Στο χώρο αυτό σήμερα, στεγάζεται μια αξιόλογη αρχαιολογική συλλογή . 

Στις δύο μικρότερες αίθουσες, ανατολικά και δυτικά, ο τρόπος και τα υλικά 

κατασκευής είναι τα ίδια. Στο δυτικό δωμάτιο υπάρχουν και εδώ αρχαιολογικά 

ευρύματα. Χωρίζεται με τη μεγάλη αίθουσα με τοίχο πάχους 20 εκατοστών και ξύλινη 

Πόρτα διαστάσεων 1.00 χ 2.20 μ. Αντίθετα στο ανατολικό δωμάτιο δεν υπάρχει 

Χώρισμα , απλά δύο μικροί τοίχοι μήκους 0.50 μ. που φτάνουν ως την οροφή . Στο Χώρο 

αυτό σήμερα αναπαρίσταται ο τούρκικος οντάς (φωτο 57, 58). 
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Πέτρινη σκάλα που οδηγεί στο α' όροφο (φωτο 53). 
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Πέτρινη σκάλα που οδηγεi στο α' όροφο (σκiτσο 54) 
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Παράθυρο α' ορόφου (φωτο 55) 
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Παράθυρο α' ορόφου (σκίτσο 56) 
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ΟΘΩΜΑΝ/t\11 1 I E J>J() \Ol.: (16ος - 19ος ιιι. μ.Χ..) 

Ο'ΓfΟ 1 \ f>Ε Ι~Ι Ο ΙJ (16th - 19t11 ccnt. Λ.D.) 

ΟΤΤΟΜ ΑΝ 

Σύμβολο Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο 

εσωτερικό του Μουσείου (φωτο 57) 

Αναπαράσταση τούρκικου οντά (φωτο 58) 
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ΤΟΜΟΥΣΕΙΟ 

Στον α' όροφο του κτιρίου της βόρειας πλευράς του κάστρου στεγάζεται 

σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρνακας. 

Η πρώτη φορά που το κάστρο φ:λοξένησε σε χώρο του μουσείο ήταν το 1952 

όταν στην ίδια αίθουσα στεγαζόταν το Επαρχιακό Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρνακας. 

Το μουσείο αυτό καταστράφηκε το 1963 λόγω των διακοινοτικώνταραχών στη περιοχή. 

Ορισμένα εκθέματα που διασώθηκαν, εκτίθου-:-G1 σήμερα στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου . 

Τρία χρόνια μετά την εισβολή του '7 4, στον ίδιο χώρο στεγάζεται το 

Αρχαιολογικό Μουσείο όχι όμως με τη σημερινή του μορφή(1 ) . Καλύπτει ιστορικά 

λιγότερες περιόδους και φιλοξενεί εκθέματα από τις ανασκαφές της Σουηδικής 

αποστολής στον Τεκκέ, της Γαλλικής αποστολής στη Λάρνακα καθώς και των 

ανασκαφών του Τμήματος Αρχαιοτήτων(2). 

Το 1990 ο Μιχάλης Λουλουμπής πρώην διευθυντής του τμήματος Αρχαιοτήτων, 

δημιουργεί το σημερινό Μουσείο. Αυξάνεται το αριθμός των εκθεμάτων έτσι που 

σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρνακας, να καλύπτει ιστορικά περιόδους από τον 

40 αιώνα π.Χ. έως το Μεσαίωνα και τη Τουρκο•φατία, με εκθέματα αποκλειστικά της 

(1) Αφήγηση κ. Χαρ. Χαραλάμπους 

(2) Γεωργίου και Μάχης Καρούζη, "Ταξίδια στην Κύπρο", Λευκωσία 1985, σελ. 90. 
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Κεραμεική 12ος - 14ος αι. μ.Χ. (φwτο 59) 
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Κεραμεική 15ος - 16ος αι. μ.Χ. (φωτο 60) 
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Μεταλλικά Σκεύη 16ος - 19ος αι. μ.Χ. (φωτο 61) 
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Κεραμεική 15ος - 16ος αι . μ.Χ. (φωτο 62) 
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Πυροβόλα 18ος αι . μ.Χ. (φwτο 63) 
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Κεραμεική 15ος αι. μ.Χ. (φωτο 64) 
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Κράνη σπαθιού 16ος - 19ος αι. μ.Χ. (φωτο 65) 

Κύπρου(3) . Ο επισκέπτης βλέπει είδη κεραμικής, πήλινα ειδώλια, λαβές αμφορέων με 

σφραγίσματα για εμπορική χρήση, κύπελλα ντόπιας παραγωγής, πέτρινα γουδιά, 

χειρομύγια, κρατήρες , αμφορείς , οινοχόες διάφορα άλλα κύπελα και χάλκινα 

αντικεiμενα (4) . 

Τον έλεγχο και τη συντήρηση του μουσείου, όπως και όλου του κάστρου έχει 

αναλάβει το τμήμα Αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(
3
) Αφήγηση κ. Χαρ. Χαραλάμπους 

(
4
) Γεωργίου και Μάχης Καρούζη, ·ταξίδια στην Κύπρο•, Λευκωσία 1985, σελ . 90 
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ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ 

Περπατώντας στην αυλή του κάστρου στο εσωτερικό της ημικυκλικής αψίδας, 

στην ανατολική πλευρά, συναντάμε μια σειρά από κανόνια. Στο χώρο αυτό υπάρχουν 

5 κανόνια. Εχουν μήκος 2.80 μ. και είναι τοποθετημένα σε ξύλινα βάθρα (φωτό 66). 

Πρόκειται για τα κανόνια που βρίσκονταν στις πολεμίστρες, τα οποία μεταφέρθηκαν 

για να προφυλαχθούν από τις καιρικές συνθήκες. Είναι εμπροσθογεμή, σιδερένια 

κανόνια τουρκικής προέλευσης. Χρονολογούνται του 18ου αιώνα μ.Χ. 

Απέναντι ακριβώς, στο μανδρότοιχο της δυτικής πλευράς, έχει κατασκευαστεί 

ένα υπόστεγο από κεραμίδια, το οποίο στεγάζει 3 ακόμη κανόνια (φωτό 69) . Πρόκειται 

για οπισθογεμή τροχήλατα κανόνια, γερμανικής προελεύσεως, όπως φαίνεται από την 

επιγραφή που υπάρχει στο καθένα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του υπεύθυνου του 

κάστρου, τα κανόνια αυτά προέρχονται από τη Παλαιστίνη και χρησιμοποιήθηκαν εκεί 

από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια του Α'Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1918, μετά το 

τέλος του πολέμου, πέρασαν στη κατοχή των Αγγλων ως λάφυρα, οι οποίοι και τα 

μετέφεραν στο κάστρο. 

-68-



Κανόνια στο εσωτερικό της αψίδας (φωτο 66) 
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Κανόνι στο εσωτερικό της αψίδας (φωτο 67) 
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Κανόνι στο εσωτερικό της αψίδας (σκίτσο 68) 
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Κανόνια που στεγάζονται στη δυτική πλευρά του κήπου. Η ιστορία 
τους είναι άσχετη μ' αυτή του κόσμου (φωτο 69). 
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ΗΒΡΥΣΗ 

Λίγο πιο πέρα από το υπόστεγο με τα κανόνια, και έναντι της πέτρινης σκάλας 

που οδηγεί στο μουσείο υπάρχει μια πέτρινη κρήνη (φωτό 70, σκίτσο 71). Πρόκειται 

για μια κρήνη εξ'ολοκλήρου πέτρινη ύψους 2.10 μ., μήκους 1.40 μ. και πλάτους 

1.40 μ . 

Ο υπεύθυνος του κάστρου μας πληροφορεί ότι η ιστορία της κρήνης είναι 

τελείως άσχετη με την ιστορία του κάστρου. Φθάνοντας στη κρήνη η πληροφορία 

επιβεβαιώνεται . Από περιληπτικό σημείωμα που υπάρχει πάνω στη κρήνη μαθαίνουμε 

ότι ανήκε στην οικογένεια Καρύδη, ευγενή οικογένεια επτανησιακής καταγωγής που 

έζησε στην ενορία του Σωτήρος Λάρνακας το 180 αιώνα μ.Χ. 

Η παραπάνω κρήνη υπήρχε στο κήπο διώροφης κατοικίας που ανήκε στην 

οικογένεια και ήταν συνδεδομένη με πέτρινη δεξαμενή πόσιμου ύδατος , που βρισκόταν 

εντός του κήπου . Κατά τη κατεδάφιση του παλιού αρχοντικού, η κρήνη διασώθηκε και 

με τη μεσολάβηση του τμήματος Αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας 

μεταφέρθηκε στο κάστρο ως έκθεμα. 
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Πέτρινη κρήνη οικογένειας Καρύδη (φωτο 70) 
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Πέτρινη κρήνη οικογένειας (σκίτσο 71) 
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Ο κήπος του κάστρου (φωτο 72) 

Ο κήπος του κάστρου. Ξεχωρίζει η πέτρινη κρήνη (φωτο 73). 
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ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ 

ΤΟΥΚΑΣΤΡΟΥ 
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Γενικό χωροταξικό σχέδιο της παραλίας της Λάρνακας. 
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Ι/ΙΘΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Το κάστρο της Λάρνακας όπως και όλα σχεδόν τα Καστέλια της Κύπρου, είναι 

κατασκευασμένο από πέτρα. Η πέτρα όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την 

υπόλοιπη Μεσόγειο αποτελούσε το κατ'εξοχήν δομικό υλικό, αφού μπορούσε να 

συνδιάσει ποικιλία χρωμάτων και ιδιοτήτων. Το άριστο όμως αυτό υλικό , από πλευράς 

τόσο αισθητικής όσο και αντοχών, σήμερα υποβάλεται στη φθορά του χρόνου, 

μ'αποτέλεσμα τα πέτρινα μνημεία να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο καταστροφής, αν δεν 

παρθούν σοβαρά μέτρα συντήρησης. 

Στο φρούριο της Λάρνακας, η φθορά που έχει υποστεί το μνημείο γίνεται 

εύκολα αντιληπτή . Οπως μας ενημέρωσε η διεύθυνση του φρουρίου, πρόκειται για 

ασβεστολιθική πέτρα, όχι ιδιαίτερα πορώδες. Η προέλευσή της δεν φαίνεται να είναι 

από την ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας. Δύο εκδοχές υπάρχουν σχετικά μ'αυτό. Η 

μία εκδοχή υποστηρίζει ότι η πέτρα μεταφέρθηκε από το Γερόλακο, περιοχής 

Λευκωσίας που όμως σήμερα βρίσκεται υπό κατοχή. Η δεύτερη, θέλει σαν περιοχή 

προέλευσης της πέτρας την περιοχή του Σωτήρα Αμμοχώστου. Από τις δύο εκδοχές, 

μάλλον η δεύτερη πρέπε ι να προσεγγίσει την πραγματικότητα , αφού και σήμερα 

συναντάμε εκε ί πέτρα, ίδιας ποιότητας με αυτής του κάστρου. Αν θέλουμε να 

χαρακτηρίσουμε τη πέτρα, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για πέτρα όχι ιδιαίτερα 

πορώδες, σκληρή που όμως επεξεργάζετα ι εύκολα . Εξαιτίας αυτών των 

χαρακτηριστικών της χαρακτηρίζεται με τον όρο "αχασωτή" . 

Η γεωγραφική θέση του κάστρου και το γεγονός ότι η υπεύθυνη συντήρηση του 

ξεκίνησε μόλις πριν από λίγα χρόνια αποτελούν τα κύρια αίτια της μεγάλης φθοράς που 

έχει υποστεί. Μόλις , από το 1974 και μετά υπάρχει ειδικό τμήμα που ασχολείται με τη 

συντήρηση ενώ η Κυπριακή δημοκρατία διαθέτει το ποσό των 5000 λιρών ετησίως για 
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το σκοπό αυτό . Η διάβρωση όμως που οφείλεται κυρίως στη θάλασσα αλλά και στην 

ηλικία του κάστρου δυσκολεύουν την προσπάθεια της συντήρησης. 

Συγκεκριμένα, σε πολλά σημεία υπάρχουν καταστρεμένα τμήματα της 

τοιχοποίας. Τα τμήματα αυτά επισκευάζονται με ένα μείγμα πέτρας και τσιμέντου 

άσπρου, που ονομάζεται "Κορασάνι". Το κορασάνι καλύπτει τις κατεστραμένες 

επιφάνειες , που χρωματίζονται κατάλληλα έτσι ώστε η επέμβαση, να είναι όσο το 

δυνατό μη αντιληπτή . Κατά τη προσωπική μας άποψη το αποτέλεσμα είναι αρκετά 

ικανοποιητικό. 

Χημικές μέθοδοι για την συντήρηση αλλοιωμένων τμημάτων επιχειρήθηκαν, το 

αποτέλεσμα όμως δεν ήταν ικανοποιητικό, λόγω αλλοίωσης της αρχικής μορφής της 

πέτρας. Τέλος σοβαρό πρόβλημα αποτελούν οι καθιζήσεις . Σύμφωνα με μελέτες 

ειδικών η περιοχή γύρω από το κάστρο υφίσταται μια συνεχή καθίζηση που στο κάστρο 

λόγω της ηλικίας του γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή . Σε πολλά σημεία της περιμετρικής 

τοιχοποιϊας, αλλά και στα κτίσματα της ανατολικής και νότιας πλευράς ρωγμές, 

μαρτυρούν την ύπαρξη καθιζήσεων . Μόνος τρόπος αντιμετώπισης, όπως αναφέρει ο 

υπεύθυνος του κάστρου, ο εμποτισμός των ρωγμών με τσιμέντο. Λύση τελείως 

πρόχειρη που καλύπτει την αισθητική ανωμαλία , για λίγο χρονικό διάστημα, χωρίς να 

μπορεί να αντιμετωπίσει δυναμικά το πρόβλημα της καθίζησης. Κατά τη ταπεινή μας 

γνώμη θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία και ειδικότερα το Τμήμα Αρχαιοτήτων, να 

δουν με περισσότερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα το γεγονός των καθιζήσεων στο 

φρούριο της Λάρνακας ώστε έγκαιρα, να ληφθούν αποφάσεις για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση τους. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ φΘΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 

Η θεωρία φθοράς των υλικών αναφέρεται στους παράγοντες και αίτια που 

προκαλούν τη φθορά . Σχετικά με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δίδεται στο κεφάλαιο 

αυτό για τα πορώδη υλικά , τέτοιοι παράγοντες πρόκλησης φθοράς μπορεί να αναχθούν 

σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες οι οποίες είναι η διείσδυση του νερού, η μηχανική 

καταπόνηση, η χημική αποσύνθεση και η βιολογική επίδραση. Η συνδιασμένη δράση 

όλων των παραπάνω παραγόντων δημιουργεί τη φθορά. 

Ολοι οι έλεγχοι και μελέτες της πέτρας σχετίζονται με τη πορώδη δομή της. Τη 

πέτρα μπορούμε να τη φανταστούμε ένα υλικό , στο οποίο το στερεό ουσιαστικό της 

διαπερνάται από μικρούς κενούς χώρους που καλούνται πόροι (pores) ή τριχοειδείς 

σωλήνες (capίllarίes) και οι οποίοι μπορεί να είναι κλειστοί ή ανοικτοί, να επικοινωνούν 

μεταξύ τους και να σχηματίζουν ένα εσωτερικό δίκτυο που επιτρέπει την επικοινωνία 

των εσωτερικών με τα εξωτερικά μέρη του υλικού. Η μελέτη των πορωδών υλικών γίνεται 

πάνω στη παραδοχή ότι οι πόροι έχουν κυλινδρική μορφή . Η εφαρμογή της παραδοχής 

αυτής μας δίνει μια προσεγγιστική ιδέα της κατανομής των πόρων, των διαστάσεων 

τους και επιτρέπει ποσοτικό προσδιορισμό τους( 1 ). 

Από τους παραπάνω παράγοντες, εμείς θα ασχοληθούμε, μ'εκείνους, που κατά 

τη κρίση μας επηρεάζουν δυσμενώς τη διατήρηση του κάστρου. 

( 1 )Βαμβακόπουλος Βασίλης, "Προστασία και συντήρηση της πέτρας", Αθήνα 1983, σελ .38 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ fιΘΟΡΑ 

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Σαν κύριο αίτιο της φθοράς του μνημείου πιστεύουμε , δηλαδή ότι είνα ι ο 

παράγοντας νερό δηλαδή η διάβρωση της πέτρας από τη διείσδυση του νερού. 

(1) Διάφορες εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι οι περισσότερες φυσικές και 

χημικές μεταβολές στη δομή της πέτρας έχουν σαν κύριο αίτιο τους τη παρουσία του 

νερού . Το νερό μπορεί να εισχωρήσει μέσα στη πέτρα με τη δράση των τριχοειδών 

σωλήνων (capillarity) , τη συμπύκνωση υδρατμών (condensatίon) και το φαινόμενο της 

υγροσκοπικότητας (hygroscopίcity). Η υγρασία στις κατασκευές δεν είναι στατικό 

φαινόμενο . Το νερό κινείται από το έδαφος προς την ανωδομή μέσω της θεμελίωσης 

και όταν φθάσει σε ελεύθερη επιφάνεια εξατμίζεται. Οταν ο βαθμός εξάτμισης είναι 

μικρότερος από το βαθμό παροχής μέσα στο δομικό στοιχείο, τότε η περίσσεια νερού 

αποθηκεύεται μέσα στο στοιχείο αυτό υπό μορφή εργασίας(1 ) . 

(2) Αλλη περίπτωση επίσης συμπύκνωσης υδρατμών είναι η θερμική αδράνεια 

που παρουσιάζεται σε δομικά στοιχεία (τοίχους κυρίως), στους διάφορους μήνες του 

χρόνου, όταν η θερμοκρασία των στοιχείων αυτών είναι μικρότερη απ'αυτή του αέρα, 

όπως συμβαίνει κατά τους μήνες από χειμώνα μέχρι καλοκαίρι. Η συνεχής μετακίνηση 

νερού προς τις εξωτερικές επιφάνειες πράγμα που προκαλεί τη φθορά των 

επιχρυσμάτων την ανάπτυξη επιφανειακών τάσεων , τη δημιουργία μικρορωγμών, την 

(1) Βαμβακόπουλος Βασίλης, "Προστασία και συντήρηση της πέτρας", Αθήνα 1983. 
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αποκόλληση τεμαχίων υλικού και κατ'επέκταση τη βαθμιαία αποσύνθεσή του. Επίσης 

η υγρασία αυτή ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών που προκαλούν περαιτέρω 

φθορά(2) 

Οπως παρατηρήσαμε, το κάστρο της Λάρνακας έχει υποστεί σημαντικές 

φθορές, που οφείλονται ακριβώς στους παραπάνω παράγοντες. Οι κλιματολογικές 

συνθήκες που επικρατούν στη Κύπρο, - ψυχροί χειμώνες με πολλές βροχοπτώσεις, 

ζεστά καλοκαίρια - σε συνάρτηση με τον υψηλό βαθμό τους καλοκαιρινούς μήνες, 

επιταχύνουν τη διάβρωση της πέτρας. 

Αλλος επίσης σοβαρός παράγοντας φθοράς είναι τα άλατα, η παρουσία των 

οποίων φθείρει ανεπανόρθωτα τη πέτρα. Προέρχονται είτε από τη θάλασσα, είτε από 

το νερό του εδάφους, καθώς επίσης και από το τσιμέντο, όταν αυτό βρίσκεται σ'επαφή 

με τη πέτρα. 

(3)οταν το νερό δεν είναι χημικά καθαρό αλλά περιέχει διάφορα άλατα και οξέα, 

αυτά βαθμιαία εγκαθίστανται στην επιφάνεια της πέτρας, που δεν ξεπλένεται από το 

νερό της βροχής και εισχωρεί μέσα στους πόρους, δημιουργώντας πάνω στην 

επιφάνειά της μια μαύρη κρούστα . Καθώς μάλιστα η επιφάνεια αυτή εκτίθεται στην 

επίδραση των οξέων, αποσαρθρώνεται μερικώς, ενώ στο εσωτερικό έχουμε τη 

δημιουργία κρυστάλλων. οι κρύσταλλοι που αυξάνονται μέσα σε μικρούς πόρους 

έχουν μεγαλύτερο δυναμικό απ' αυτούς που δημιουργούνται σε μεγάλους πόρους, διότι 

ο διατιθέμενος χώρος για την ανάπτυξη τους είναι περιορισμένος. 

(2)Βαμβακόπουλος Βασίλης, "Προστασία και συντήρηση της πέτρας", Αθήνα 1983 
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Το υλικό που κρυσταλλοποιείται μέσα στους πόρους εκτός από το παγετό, είναι 

τα υδατοδιαλυτά άλατα όπως το χλωριούχο νάτριο το ανθρακικό ασβέστιο και ο γύρος. 

Οταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες μεταβληθούν σε τρόπο που να προκληθεί εξάτμιση, 

μετακινείται το νερό προς τα εξωτερικά τοιχώματα και καθώς το νερό εξατμίζεται, τα 

άλατα παραμένουν και αποτίθενται στην επιφάνεια εξάτμισης υπό μορφή κρυστάλλων. 

Εάν ο κενός χώρος μέσα στους πόρους όπου σχηματίζονται οι κρύσταλλοι δεν είναι 

επαρκής, τότε αναπτύσονται τάσεις που αρχικά μεν προκαλούν θραύση των τοιχωμάτων 

των πόρων, αυξάνοντας το πορώδες της πέτρας, στη συνέχεια δε θρυματίζουν την 

επιφάνεια της πέτρας(3) . 

Λαμβάνοντας υπόψη, τη θέση του κάστρου, που κυριολεκτικά είναι κτισμένο 

μέσα στη θάλασσα, από τη μια, καθώς και την αποσάρθρωση της πέτρας ιδιαίτερα των 

εξωτερικών πλευρών από την άλλη, συμπεραίνουμε ότι η φθορά αυτή οφείλεται ακριβώς 

στα άλατα του θαλάσσιου νερού. Χαρακτηριστικό της φθοράς αυτής, είναι οι 

Κοιλότητες που παρουσιάζονται στην εσωτερική επιφάνεια της πέτρας. 

Μια άλλη αιτία διάβρωσης, χαρακτηριστική για την περιοχή της είναι η αιολική 

διάβρωση . Η ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας είναι πεδινή, σε όλο της το μήκος, και 

εκτεθειμένη σε θάλασσα. οι άνεμοι υποβοηθόνται από τη μορφολογία, αναπτύσουν 

μεγάλη ισχύ προκαλώντας έτσι σημαντική φθορά. 

(3)8 · · • Αθήνα 1983 
αμβακόπουλος Βασίλης, "Προστασία και συντηρηση της nετρας • 
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(
4
) Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, καθώς τα άλατα αποτίθενται στην επιφάνεια της 

Πέτρας από το νερό που εξατμίζεται , η καταπόνηση από την αύξηση του όγκου των 

κρυστάλλων προκαλεί επιφανειακή αποσάρθρωση (efflorescence). Οταν η ταχύτητα του 

αέρα είναι αρκετά μεγάλη, τότε το νερό εξατμίζεται πριν φθάσει στην επιφάνεια της 

Πέτρας και τα άλατα αποτίθενται στο εσωτερικό της επιφάνειας αυτής προκαλόντας 

υποεπιφανειακή αποσάρθρωση (subfflorescence). Σε περίπτωση έντονης έκθεσης 

πετρωμάτων που περιέχουν υγρασία με άλατα σε ανέμους, η επιταχυνόμενη εξάτμιση 

νερού προκαλε ί λόγω της υποεπιφανειακής αποσάρθρωσης μικρές οπές στην επιφάνεια 

της πέτρας. Μέσα στις οπές αυτές δημιουργούνται στρόβιλοι που επιταχύνουν ακόμα 

περισσότερο την ταχύτητα του αέρα και κατά συνέπεια την εξάτμιση και τα φθορογόνα 

αποτελέσματα της υποεπιφανειακής αποσάρθρωσης, με περαιτέρω αύξηση του όγκου 

των οπών και απώλεια υλικού από την επιφάνεια της πέτρας αυτής(4) 

Η βιολογική επίδραση, σε σχέση με όλους τους παραπάνω παράγοντες είναι 

δευτερεύουσας σημασίας, υπαρκτή όμως σε μέρη με ζεστά και υγρά κλίματα χωρίς 

ατμοσφαιρική ρύπανση όπως είναι η Κύπρος. Σαν κυριότεροι παράγοντες φθοράς θα 

μπορούσαν να αναφερθούν τα βακτήρια, οι μήκυτες , τα διάφορα είδη φυκιών, οι 

λειχήνες και τα βρύα. Ολα τα παραπάνω είναι ζωντανοί οργανισμοί που, διαθέτουν τις 

λειτουργίες της λήψης τροφής, αφομείωσης, αναπνοής, παραγωγής και σύνθεσης . Το 

(4) Β . . · • Αθήνα 1983. 
αμβακοnουλος Βασίλης, "Προστασία και συντηρηση της πετρας ' 
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περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξή τους πρέπει να συνδιάζει την υγρασία με μέτριες 

θερμοκρασίες και ύπαρξη κατάλληλης τροφής από οργανικές ουσίες , φως, ανόργανα 

άλατα κλπ . (5) . 

Τελειώνοντας, θα πρέπει ν'αναφερθούμε, ότι για το Κάστρο της Λάρνακας η 

φθορά από επισκέπτες , είναι μικρή έως ελάχιστη. Επηρεασμένοι από την ελληνική 

Πραγματικότητα αλλά και από άλλα αρχαιολογικά μνημεία που επισκευφθήκαμε στη 

Κύπρο , πιστεύαμε ότι για το κάστρο που εξετάζουμε θα είχαμε ν'αντιμετωπίσουμε την 

ίδια κατάσταση . Ευτυχώς όμως για το μνημείο , χαραγμένες φράσεις στους τοίχους και 

ανεξίτηλα σημάδια δεν υπάρχουν. Ευχόμαστε παρόμοια δείγματα να μην υπάρξουν 

ποτέ , ούτε στο μνημειό αυτό αλλά ούτε και σε άλλα, αφού είναι πράξεις πέρα από κάθε 

λογική , που ντροπιάζουν και υποβιβάζουν την ανθρώπινη φύση. 

(S) Β · · • Αθη· να 1983 
αμβακόπουλος Βασ ίλης , "Προστασία και συντηρηση της nετρας • · 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Το κάστρο της Λάρνακας, όπως είναι σήμερα δεν αφήνει και πολλά περιθώρια 

αλλαγής των χρησεών του . Αυτό συμβαίνει γιατί ο ι λιγοστοί χώροι που μπορούν να 

αξιοποιηθούν, ήδη χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι χώροι αυτοί , 

είναι το διόροφο κτίριο της βόρειας πλευράς και ο κήπος. Οταν αντικρύσαμε το 

διόροφο κτίριο σκεφθήκαμε πως θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θαυμάσιο εκθεσιακό 

χώρο . Τη σκέψη μας αυτή όμως, ήδη την είχε κάνει πράξη το Τμήμα Αρχαιοτήτων 

Κύπρου , αφού όπως πληροφορηθήκαμε , στο χώρο αυτό στεγάζεται σήμερα το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρνακας. Ο κήπος επίσης, το καλοκαίρι χρησιμοποιείται σαν 

κηποθέατρο . 

Στηριζόμενοι σε κάποιες αρχές της μουσειολογίας θα προσπαθήσουμε να 

βρούμε ποιες βελτιώσεις χρειάζεται να γίνουν, έτσι ώστε οι αίθουσες του διόροφου 

κτιρίου να αποτελέσουν ιδανικό εκθεσιακό χώρο, όσο βέβαια αυτό είναι εφικτό . 

κατ' αρχήν θα πρέπει να πούμε ότι ένας πρότυπος μουσειολογικός χώρος θα πρέπει να 

ακολουθεί κάποιο διάγραμμα λειτουργικότητας . Σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό θα 

πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διάταξη: 

1. Είσοδος - Προθάλαμος 

2. Εκδοτήρια εισιτηρίων 

3. Αποχωρητήρια 

4. Μηχανοστάσιο 

5. Καφετέρια 

6. Εκθεσιακοί Χώροι 
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7. Γραφείο Διοίκησης 

8. Αρχείο 

9. Βιβλιοθήκη 

1 ο . Εργαστήρια συντήρησης και φωτογραφίας 

Η έλλειψη χώρων αρχείου , βιβλιοθήκης και εργαστηρίων δεν δημιουργεί 

πρόβλημα στη λειτουργία του μουσείου όπως είναι σήμερα, αλλά ούτε και θα 

αποτελέσει μέρος των προτάσεών μας. Και αυτό γιατί, πρόκειται για διαμόρφωση 

υπάρχοντος αρχιτεκτονήματος σε εκθεσιακό χώρο και όχι για τη δημιουργία νέου 

μουσείου . Εξωτερικά πάντως οι προuποθέσεις πληρούνται, αφού υπάρχει, χώρος 

στάθμευσης , γραφείο διοίκησης, εκδοτήρια κ.λ.π. 

Το σύνολο λοιπόν των προτάσεών μας αναφέρεται στην διαμόρφωση και 

ανακαίνηση των εσωτερικών χώρων του μουσείου. Σε ό,τι αφορά τη πορεία των 

επισκεπτών πιστεύουμε ότι αυτή που ακολουθείται δε δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Ο 

επισκέπτης ακολουθεί μια μαιανδρική ροή χωρίς να αναγκάζεται να γυρίσει προς τα 

πίσω . Η πορεία που ακολουθεί είναι απρόσκοπτη και τον οδηγεί απ'όπου ξεκίνησε. Τα 

διάφορα εκθέματα ακολουθούν μια χρονική σειρά, έτσι που όταν ο επισκέπτης 

τελειώσει τη διαδρομή του στο χώρο, να έχει ταυτόχρονα ολοκληρώσει και μια 

αντίστοιχη διαδρομή στο χρόνο. (1) 

<1 J Λαγώνης Κ. " Εισαγωγή στη μουσειολογία", Σημειώσεις Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αθήνα 1989 
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Πολύ σημαντικό ρόλο, παίζει ο φωτισμός του χώρου και ειδικά των εκθεμάτων. 

Σήμερα ο χώρος των εκθεμάτων φωτίζεται από μικρούς προβολείς οι οποίοι είναι 

τοποθετημένοι στο επάνω μέρος των τοίχων. Κατά την προσωπική μας άποψη ο 

φωτισμός αυτός δεν είναι επαρκής. Καλό θα ήταν να αναρτηθεί από την οροφή 

σύστημα από δικτυώματα απ'όπου θα στερεωθεί κατάλληλος φωτισμός. 

Για το δάπεδο δεν έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι το ιδιαίτερο. Είναι ξύλινο και 

δε απαιτείται καμία επέμβαση, αφού ταιριάζει με το χώρο και είναι ανθεκτικό στους 

κραδασμούς και τις καταπονήσεις. 

Σε ό,τι αφορά τους τοίχους, πιστεύουμε ότι αυτοί θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατό ουδέτεροι στο χρώμα. Το λευκό χρώμα, που είναι σήμερα, είναι κουραστικό για 

τον επισκέπτη, δεν ταιριάζει με το χρώμα των εκθεμάτων και δεν συνίσταται. Κατά την 

προσωπική μας άποψη μια ανοικτή απόχρωση του μπεζ θα ήταν προτιμότερη. Για ακόμα 

καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα προτείνουμε τη χρήση βελούδου υφάσματος και 

λινάτσας. 

Πέρα από αυτές τις επεμβάσεις και επειδή πρόκειται για μόνιμο εκθεσιακό 

χώρο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και ορισμένες περιβαντολογικές παράμετροι, των 

οποίων όμως η αντιμετώπιση συνεπάγεται τη σοβαρή αλλοίωση στην αρχική μορφή του 

κάστρου. Αν και από τη δική μας πλευρά δε συνίσταται τέτοιου είδους μεταβολές 

παραθέτουμε στη συνέχεια τα προβλήματα και τους τρόπους αντιμετώπισης. 

Πρώτοι και σοβαροί παράγοντες είναι οι θερμοκρασιακοί. Η εναλλαγή της 

θερμοκρασίας είναι ένα σύνηθες φαινόμενο για την περιοχή της Λάρνακας και γενικά 

για όλη τη Κύπρο, λόγω του μεσογειακού κλίματος. Αυτό όμως έχει ολέθρια 

αποτελέσματα για τα εκθέματα. Μόνος τρόπος αντιμετώπισης η εγκατάσταση 

κλιματισμού στο μουσείο, ώστε να ελέγχεται η υγρασία και η θερμοκρασία. 
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Σοβαρές επιπτώσεις προκαλεί και η ηχορύπανση. Το πρόβλημα αυτό για τη 

περίπτωση του κάστρου της Λάρνακας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό λόγω της ύπαρξης 

του αεροδρομίου . Η μόνη λύση που θα μπορούσαμε να εισηγηθούμε ώστε να 

περιοριστεί κάπως το πρόβλημα, είναι η τοποθέτηση ειδικών υαλοπινάκων στα 

παράθυρα που δεν θα επιτρέπουν τη μετάδοση του ήχου. 

Τέλος οι ορατές και οι αόρατες (υπεριώδεις) ακτινοβολίες επηρεάζουν 

σημαντικά τα εκθέματα . Για το περιορισμό των ακτινοβολιών αυτών προτείνουμε τη 

τοποθέτηση ειδικών φίλτρων στα υαλοστάσια. 

Για το περίβολο και το κήπο του κάστρου πιστεύουμε ότι πέρα από κηποθέατρο, 

θα μπορούσε κάλλιστα να αξιοποιηθεί σαν υπαίθριος χώρος εκθεμάτων (π.χ. γλυπτικής) 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το κάστρο είναι ήδη μουσείο όποτε εξωτερικά δεν 

απαιτούνται μεταρυθμίσεις . Ο κήπος έχει τέτοια διάταξη που ευνοεί τη ροή των 

επισκεπτών χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα λειτουργίας. Το μόνο που χρειάζεται 

είναι η τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων φωτισμού σε καίρια σημεία της οροφής 

που θα φωτίζουν το κήπο και ειδικά τα εκθέματα. 

Στο κήπο μπορούν ακόμα να τοποθετηθούν ειδικά περίπτερα κατασκευασμένα 

από υλικά νεότερης τεχνολογίας. Σαν υλικά κατασκευής θα προτείναμε το συνδιασμό 

μέταλλου με γυαλί . Η διαμόρφωση του κήπου ευνοεί τη κατασκευή χωρίς αυτή να 

χάνεται στο χώρο . Η ιδέα αυτή ίσως είναι λίγο τολμηρή, πιστεύουμε όμως ότι η 

αντίθεση αυτή θα δώσει μια διαφορετική άποψη στη όλη εικόνα του κάστρου και θα 

διευρύνει τις πολιτιστικές του δυνατότητες, καθιστώντας το πρωταγωνιστή της 

πολιτιστικής ανάκαμψης της πόλης της Λάρνακας. 
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ΑΛΛΑ Φ ΡΟΥΡΙΑ 

ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 
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το ΚΛΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

(φωτο 74,75) 

Αρχικά ήταν Βυζαντινό οχυρό, αργότερα, όμως ανακαινίστηκε και ενισχύθηκε 

απο τους Λουζινιανούς κατά το 1208 και απο τους Ενετούς στις αρχές του 16ου 

αιώνα. Οι Ενετοί προσπάθησαν με το πιο εύκολο, αλλά και πιο οικονομικό τρόπο να 

εκσυχρονίσουν το ήδη υφιστάμενο απο πριν φρούριο, σύμφωνα με τα πρότυπα της 

στρατιωτικής αρχιτεκτονικής της εποχής τους. Εκαναν επιχώσεις και πρόσθετα 

κτίσματα, διατήρησαν τα περισσότερα τμήματα του παλαιότερου κάστρου, ενίσχυσαν 

με τεράστιο προμαχώνα τη νοτιοδυτική γωνιά και εξασφάλισαν προστασία των δύο 

παρακειμένων πλευρών με κυκλικής κατόψεως πύργους. Οι Λουζινιανοί όμως, ήταν 

εκείνοι που έδωσαν στο κάστρο ορθογώνια κάτοψιν με τετράγωνους πύργους στις 

γωνιές, απο τους οποίους σώζονται δύο. Είναι κτισμένο απο πελεκητούς 

ασβεστόλιθους. Η είσοδος φέρει μια κινητή γέφυρα-παγίδα και ζεματίστρα για την 

απομάκρυνση των επιδρομέων(1 ). 

(1) Μεγάλη κυπριακή εγκυκλοπαίδεια, Εκδόσεις Φιλόκυπρος, Λευκωσία, Τόμος 7ος, 

Σελ. 60,61,62,63. 
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Το εσωτερικό του Κάστρου της Κυρήνειας (φωτογρ . του 1986) 

(φωτο 74) 

Οι φωτογραφίες είναι 
από τη "Μεγάλη Κυπριακή 
Εγκυκλοπαίδεια", Εκδοση 
Φιλόκυπρος 1987, Τόμος Ίος, 
Σελ. 61,65 
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Απόψη του Κάστρου της Κυρήνειας 

(φωτογρ. του 1986) 
(φωτο 75) 
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Το επιβλητικό φρούτιο του Κολοσσιού (~ωτο ?Β) 

Βορειοδυτική όψη του φρουρίου του Κολοσσιού (φωτο 77) 
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ΤΑ ΟΡΕΒΝΑ ΙΡΡΟΥΡΙΑ 

Αυτά είναι τα φρούρια του Αγίου Ιλαρίωνα, του Βουφαβέντο και της Καντάρας. 

Βρίσκονται στις κορυφές μεγάλων γκρεμών και γραφικών υψωμάτων της οροσειράς 

Κυρηνείας. Η ιστορία είναι σχεδόν ταυτόσημη . Πιστεύεται ότι οι κορυφές αυτές 

χρησιμοποιούνταν ως παρατηρητήρια και αργότερα ως κοινοί πύργοι για τη φύλαξη 

πολιτικών κρατουμένων. Πρώτοι οι Βυζαντινοί έκτισαν τους πύργους αυτούς για να 

αντιμετωπίσουν τις επιδρομές των Σαρακηνών. Οι Λουζινιανοί αργότερα ανακαίνισαν 

και διεύρυναν τις οχυρώσεις αυτές. Εκτισαν Βασιλικά διαμερίσματα στη κορυφή κάθε 

κάστρου, που τα χρησιμοποιούσαν μέλη των Βασιλικών οικογενειών για παραθερισμό, 

τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Εκτός από τα γνώριμα ονόματα καθένα από τα φρούρια είναι γνωστό ως το 

"Κάστρο των εκατό και ενος σπιτιών", το Κάστρο της Βασίλισσας", "τα σπίτια της 

Ρήγαινας"(3) . 

(3) Κεβορκ Κεσισιάν, "Ρομαντική Κύπρος, Λευκωσία 1963, Σελ. 159 
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ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ 

(φωτο 78) 

Πήρε το όνομά του απο έναν απο τους τριακόσιους άγιους που κατέφυγαν στην 

Κύπρο όταν οι Αραβες κατάκλυσαν τους Αγίους Τόπους. Κτίσθηκε απο τους 

Βυζαντινούς στα τέλη του 11ου αιώνα, για σκοπούς αμυντικούς. Το βασικό σχέδιο και 

η διάταξη του φρουρίου παραμένουν όπως το είχαν κτίσει οι Βυζαντινοί. Πολλά όμως 

τμήματα, στο σημερινό τους σχήμα, είναι Φράγκικα και έργα εκείνων που ξανάκτισαν 

και καλιτέρευσαν το φρούριο την εποχή των Λουζινιανών. Το όλο φρούριο διαιρείται σε 

τρία μέρη: Στο Κάτω Τμήμα, στο Μεσαίο Τμήμα που είναι το κυριότερο και στο Πάνω 

Τμήμα(4) 

ΦΡΟΥΡΙΟ ΒΟΥΦΑΒΕΝΤΟ 

(φωτο 79) 

Κτίσθηκε στα τέλη του 11 ου ή τις αρχές του 12ου αιώνα από τους Βυζαντινούς, σε 

ψηλή, βραχώδη και δυσπρόσιτη κορυφή της οροσειράς του Πενταδακτύλου. 

Η φυσική δυσπρόσιτη θέση και η βραχώδης διαμόρφωση της κορυφής καθόρισαν το 

σχέδιο και τις διαστάσεις του φρουρίου, το οποίο όμως κατέστησαν έξοχο 

(4) Από οδηγό του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, Σελ. 2,4 
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