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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στα πλαίσια του μαθήματος της αρχιτεκτονικής του τμήματος 

Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιά, συμπληρώθηκε η 

παρούσα μελέτη από δύο φοιτητές του τμήματος. 

Η μελέτη συμπληρώθηκε σαν μία προσπάθεια προσέγγισης της 

ιστορίας της αρχιτεκτονικής και της σκοπιμότητας του Κάστρου της 

Λεμεσού. 

Για την ολοκλήρωση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν αρκετά 

ιστορικά βιβλία, έγιναν πολλές επισκέψεις στο Κάστρο και πάρθηκαν 

αρκετές φωτογραφίες. Λόγω της ελάχιστης βιβλιογραφίας που 

βρέθηκε, η μελέτη στηρίχθηκε και σε προσωπικές μαρτυρίες των 

υπευθύνων του Κάστρου και συμπληρώθηκε με αρχιτεκτονικά και 

τοπογραφικά σχέδια. 

Μέσα από αυτές τις λίγες γραμμές προλόγου, θα θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε θερμά όσους μας βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο για 

την ολοκλήρωση της μελέτης και πρώτα την κα Πόπη Π. 

Θεοδωρακάκου - Βαρελίδου, καθηγήτρια των Τ.Ε.Ι. Πειραιά για την 

πολύτιμη βοήθεια και την καθοδήγηση της για την διεκπεραίωση της 

μελέτης αυτής. 

Θερμές ευχαριστίες θα θέλαμε να εκφράσουμε, επίσης, στο 

Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ελευθερία 

εισόδου και την άδεια φωτογραφίσεως του Κάστρου που μας 

παραχώρησε, στο Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού για την 

παραχώρηση των τοπογραφικών σχεδίων της περιοχής, της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Λεμεσού για τη διάθεση του πολύτιμου ιστορικού και 

φωτογραφικού υλικού, τον κο Δήμο Θεοδώρου (υπεύθυνο του 

Κάστρου) για τις προσωπικές εμπειρίες που μας εξέθεσε και όλους 
τους επώνυμους και ανώνυμους πολίτες που δέχθηκαν να μας δώσουν 

συνέντευξη. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Κύπρος είναι το τρίτο σε έκταση νησί της Μεσογείου (μετά 

τα Ιταλικά νησιά Σικελία και Σαρδηνία). Βρίσκεται στο 

· βορε ιοα να τολ ι κό άκρο της Μεσογείου, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης 

προς την Ασία και την Αφρική (Χάρ'fης, σaλ.7) . Στη περιοχή αυτή , 

βρίσκονται οι κοιτίδες μερικών από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς 

της ανθρωπότητας. 

Αναμφίβολα η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες, η ιστορία της 

οποίας αρχίζει την 4η χιλιετερίδα π.χ., που γνώρισε τόσους πολλούς 

κατακτητές, τόσο για οικονομικούς όσο και για πολιτικούς λόγους, 

αλλά, κυρίως, για την γεωγραφική της θέση. Οι κατακτητές τόσο , 

κατά το πέρασμα τους, όσο, και κατά την εδώ παραμονή τους, άφησαν 

τόσους πολλούς αρχαιολογικούς θησαυρούς και έργα τα οποία 

κάνουν την Κύπρο έναν απέραντο αρχαιολογικό χώρο . Στο χώρο 

αυτό συναντούμε Παλαιολιθικούς και Νεολιθικούς οικισμούς, ερείπια 

πόλεων , Ρωμαϊκά Θέατρα, Φράγκικα Παλάτια, Βυζαντινά Κάστρα, 

Μοναστήρια, Καθεδρικούς Ναούς, Μουσουλμανικά Τεμένοι και 

άλλους αρχαιολογικούς θησαυρούς. 

Στους αρχαιολογικούς αυτούς θησαυρούς περιλαμβάνεται και το 

Μεσαιωνικό Κάστρο της Λεμεσού. 

Δεν είναι γνωστό το πότε ακριβώς κτίστηκε και δεν έχει άμεση 

σχέση με το πρώτο κτίσμα, τόσο σε μέγεθος, όσο και σε μορφή (Φcό-το 
1). 

Τη σημερινή του μορφή την πήρε το 1590 όταν οι Τούρκοι το 

περιέβαλαν με ισχυρό τείχος, μεγαλύτερο των 2,5 μ., και το ονόμασαν 

" Πύργο της σωτηρίας της ψυχής" 1 (Φcό'fο 2,3). 
Ο αρχαιολογικός αυτός χώρος βρίσκεται σε μία από τις 

παλαιότερες γειτονιές της Λεμεσού, στο ανατολικό άκρο της, και 

πεντακόσια περίπου μέτρα από το παλαιό λιμάνι της πόλης (ΦΦ-το 
4). 

1 Ταρσούλn Αθnνό-Εγκuκλοπαlδεια "ΚΥΠΡΟΣ*-Εκδόσεις Αλφα. LΜΣκαζlκn-Αθnνα 1963-Τόμος Β', σελ. 
203 
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Φc:ό-rο 2 Μέρος της ανατολικής όψης του Κάστρου, στην οποία 

διακρίνεται η τουρκική επιγραφή . 

. ' ., .. ~--' 

··<" ; # 'Ι:'~ .. • 

Η επιγραφή ''Πύργος της σωτηρίας 

της ψυχής'', όπως ονομάστηκε από τους Τούρκους το 1590. 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Ακριβής χρονολογία για το πότε κτίστηκε το Κάστρο της 

Λεμεσού δεν υπάρχει, αλλά, συνδιάζοντας κάποια γεγονότα και 
αναφορές των τότε χρονογράφων, φτάνουμε στο συμπέρασμα, ότι, το 

Κάστρο πρέπει vα πρωτοκτίστηκε από τους Ναϊτές στις αρχές του 
l2ου αιώνα μ.χ., χωρίς όμως να αποκλείεται το ενδεχόμενο, ότι, 
προϋπήρχε Βυζαντινό Κάστρο ή τείχος. 

Όταν το 1191 ο Ριχάρδος ο Λεοvrόκαρδος αποβιβάστηκε στη 

Λεμεσό, την βρήκε τειχισμένη. Το τείχος, βέβαια, ίσως να ήταν 
παλαιότερο, κάστρο όμως δεν αναφέρεται. Ακόμη, το 1211 όταν 

επισκέφθηκε την πόλη ο Willibrand dΌ/denbourg, τα τείχη ήταν πολύ 

αδύνατα. Κατά συνέπεια, η πληροφορία του Stefano Lusignano ότι το 
Κάστρο της Λεμεσού το έκτισε ο πρώτος Φράγκος ηγεμόνας Guy de 

Lusignian, δεν είναι ορθή (ΦΦ-rο 10,11,12). Πιθανή φαίνεται η γνώμη 
του Φλώριου Βουσrρώvιου ,ότι, το Κάστρο της Λεμεσού το έκτισαν 

οι Ναϊτές και ότι κατασχέθηκε το 1308. Πάντως, το 1228 υπήρχε 

Κάστρο στη Λεμεσό και σ'αυτό ο Φρειδερίκος Β'rης Γερμαvίας και οι 
υποστηρικτές του φυλάκισαν τους ομήρους τους οποίους 

υποχρεώθηκε να δώσει ο Ιωάvvης Ιβελι'vος, αvrιβασιλιάς της 

Κύπρου. 

Υπάρχει η γνώμη ότι στο Κάστρο της Λεμεσού πέρασε το 

χειμώνα του 1248 - 1249 και ο Λουδοβ[κος Θ' της Γαλλ[ας, ενώ, ο 

στρατός του παρέμεινε στρατοπεδεύμενος έξω από τη Λεμεσό. 

Μετά την κατάληψη της Αμμοχώστου το 1373, οι Γενουάτες 

έκαψαν και τη Λεμεσό, αφού κυρίευσαν το Κάστρο. Το 1395, η 

Λεμεσός εξακολούθησε να είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

ακατοίκητη, σύμφωνα με τον Orient dΆnglυre. Φαίνεται, όμως, ότι 

το Κάστρο επισκευάσθηκε, γιατί το 1402 οι Γενουατές δεν κατάφεραν 

να το κυριεύσουν. 

Την ίδια αποτυχία είχαν οι Γενουάτες το 1408. Όταν το 1413, 

ο στρατός του Σουλ rάvου rης Α ιrύπrου έκαψε τη Λεμεσό, ο 

κυβερνήτης της πόλης Φίλιππος de Picqυign.y κατέφυγε στο Κάστρο 

το οποίο δεν κατάφεραν να κυριεύσουν οι Αιγύπτιοι. Εν το μεταξύ, 

φαίνεται ότι το Κάστρο είχε υποστεί ζημιές είτε από την επίθεση 

του 1413, είτε από σεισμούς. Η επισκευή έγινε κατά πρόχειρο τρόπο 



με αποτέλεσμα να υπάρχουν αδύνατα σημεία. Όταν το l425 οι 

Μαμελούκοι επιτέθηκαν για δεύτερη φορά, ύστερα από πληροφορίες 

ομοδόξων τους που είχαν φυλακισθεί στο Κάστρο , χτύπησαν το 

σημείο που είχε πρόχειρα επισκευασθεί και κατάφεραν να το 

κυριεύσουν και να σφάξουν το φρούραρχο Etience de Vicence και την 

οι κόγε νε ια του. Αργότερα, το Κάστρο επισκευάσθηκε, γιατί, το l5 t8, 
0 facques ie Saige το βρήκε αρκετά ισχυρό. Εν τούτοις, το t538, 

Τούρκοι, που επέβαιναν σε δέκα γαλέρες, κυρίευσαν το Κάστρο και 
έσφαξαν τους υποστηρικτές του. Αυτό οδήγησε το Βενε τό 
προβλέπτη Francesco Bragadino και τους συμβούλους του, να το 

καταστρέψουν, έτσι, ώστε, να μην χρησιμεύσει ως οχυρό στους 

Τούρκους. Σύμφωνα με το Φλώριο Βουaτρώvιο, η κατεδάφιση του 
Κάστρου στοίχισε περισσότερα από όσα χρειαζόταν για την επισκευή 
του. 

Οι σεισμοί του l567 και του 1568 είχαν αποτέλεσμα τη 

μεγαλύτερη καταστροφή του Κάστρου. Το l579 μόνο ορισμένοι τείχοι 

του Κάστρου είχαν απομείνει. Το Κάστρο πήρε τη σημερινή του 

μορφή το l590 (Φc:ό-rο 1), όταν οι Τούρκοι το περιέβαλαν με ισχυρούς 

τείχους, πάχους μεγαλυτέρου των 2,5 μέτρων, και δημιούργησαν το 

σημερινό κάστρο. Η διαίρεση του ανατολικού τμήματος σε τρία 

καθ'ύψος επίπεδα οφείλεται στους Τούρκους, οι οποίοι, έκλεισαν και 

τα κελλιά στο ισόγειο και τον Α' όροφο, που αργότερα τα 

χρησιμοποίησαν ως φυλακές (Φc:ό-rο 5). 1 

Το l878, μετά την παράδοση της Κύπρου από τους Τούρκους 

στους Άγγλους, χρησιμοποιείται και από αυτούς, ως φυλακές (Φc:ό"Το 
6). 

Το 1940 παραδίδεται στην Αρχαιολογική Υπηρεσία των Άγγλων 

αποικιοιcρ.ατών και ξεκινάει η λειτουργία του ως Μουσείου για πολύ 

μικρό, όμως, χ ρο νι κό διάστημα. 

Το 1987 το Κάστρο παίρνει τη σημερινή του μορφή ως Μουσείου 

φιλοξενώντας αρχαιότητες απ' όλη την Κύπρο. Στο προαύλιο του 

Κάστρου και στην πλατεία μπροστά από το Κάστρο φιλοξενεί πολύ 

συχνά καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (Φc:ό-rο 7,8,9,).
2 

Το Κάστρο της Λεμεσού δεν χρησιμοποι ήται πιά για 

πολεμικούς σκοπούς. Το Κάστρο που, για επτά περίπου αιώνες, 

~Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαlδεια-Ει<δόσεις Φιλόκυπρος-Λεuκωσtα ~Τόμος 8ος, σελ 372 
Μαρτυρiα Υπευθύνου του Κόστρου 



παρακολουθούσε την ιστορία της πόλης , τώρα, ατενίζει από μακριά 

τ ην αλματώδη ανάπτυξη της. Έχει μείνει ένας απλος συνοδοιπόρος. 



Φώτο S : 'Εvα από τα κελλιά του Α'ορόφου, τα οποία μαζί με αυτά 
του ισογείου, οι Τούρκοι τα χρησιμοποιούσαν ως φυλακές. 



Φc:ό'fο 6 : Προσθήκη που έγινε από τους Άγγλους, μετά το 1878, κατά 

τη διάρκεια της χρησιμοποίησης του Κάστρου από τους Άγγλους ως 

φυλακές. Στο πάνω μέρος του τοίχου, διακρίνουμε τοποθετημένα 

κομμάτια γυαλιών που μαρτυρούν τη χρήση του Κάστρου ως φυλακές. 



Φώ-το 7 : Φωτογραφίες από πρόσφατες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο 

προαύλιο του Κάστρου που απεικονίζουν το γάμο του Ριχάρδου με τη 

Βερεγγάρια (που πιθανολογείται ότι τελέστηκε στις 12 Μαίου 1191 σε 

μία μικρή εκκλησία, που ήταν αφειερωμένη στον Άγιο Γεώργιο. 

Ταυτόχρονα, η Βερεγγάρια στέφθηκε και ως Βασίλλισα της Αγγλίας 

υπό τον John Fitz Luke, επίσκοπο του Evreux). Οι εκδηλώσεις αυτές 

έγι ναv με την ευκαιρία επίσκεψης σχολείων από την Κομοτηνή στις 

18-4-95. 



ΦΦ-rο 8 

Φci'fo 8,9 : Πολιτιστικές εκδηλώσεις με θέμα το γάμο του Ριχάρδου 
με τη Βερεγγάρια. 

Β Ι Β Λ Ι Ο G Ι1 Κ Η 



Φιό'fο 10 : Θυρέοι της Αικατερίνης Κορνάρο (15ος αιώνας). Πρόκειται 

για την τελευταία Βασίλισσα της φραγκικής κυπριακής δυναστείας 
των Λουζινιάν. Βασίλευσε τα χρόνια 1474-1489, μετά από τους 
ύποπτους θανάτους του άντρα της Ιακώβου Β', (1473) και του 
ανήλικου γιού της Ιακώβου Γ'(1474). Καταγόταν από πλούσια 
οικογένειας της Βενετίας και είχε λάβει τον τίτλο της "πατρικtας" . 

. Τον καιρό της βασιλείας της στην Κύπρο, οι Βενετοί άρχοντες πήραν 
τον ουσιαστικό ρόλο στη διακυβέρνηση της μεγαλονήσου. Στις 26 

Φεβρουαρίου 1489, παραχώρησε τα δικαιώματα του τίτλου της στη 
Βενετική Δημοκρατία, με πλούσια ανταλλάγματα, και αποχώρησε 
από το νησί. 



ΦΦ-rο 11 Θυρέοι άλλων Βασιλικών Οικογενειών που έζησαν στην 

Κύπρο. 



-

ΦΦ'tο 12 : Θυρέοι και άλλων Βασιλικών Οικογενειών που έζησαν 

στην Κύπρο. 



ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ, 

Ο ΡΙΧΑΡΔΟΣ Ο ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΣ Ή ΛΕΟΝΤΟθΥΜΟΣ 

ΚΑΙ 

Η Γ" ΣΤΑ ΥΡΟΦΟΡΙΑ 

Το tι89 οι Βασιλείς που ανέλαβαν της εκτέλεσης της Γ' 

Σταυροφορίας (Χάρ1'ης, σsλ.27), Φίλιππος-Αυyούσrος rης Γαλλίας, 

Ριχάρδος ο Λεοvrόθυμος rης Α yyλίας και Φρειδερι'κος Βαρβαρόσσω 
rης Γερμαvίας, κατεχόμενοι προς την Παλαιστίνη, κατελήφθηκαν 

έξω από τη Κύπρο από σφοδρότατη θύελλα, ως εκ τούτου, οι στόλοι 
τους να υποστούν μεγάλες απώλειες. Το πλοίο που επέβαινε ο 

Ριχάρδος ο Λεοντόθυμος, συνοδευόμενος και με τη μνηστή του 
Βερεyyάρια, κόρη rου Βασιλιά rης Ναβάρρας, προσάραξε με άλλα 
τρία σκάφη στη νότια παραλία του νησιού, στη πόλη Λεμεσό 

(Σιcίtσο, σaλ.28) ενώ τα υπόλοιπα σκάφη διασκορπίστηκαν. Ο 
Ισαάκιος Κομνηνός, Βυζανrινός αυrοκράrορας και Βασιλιάς rης 
Κύπρου έμαθε για το ναυάγιο των Αγγλικών σκαφών, έφτασε στη 
Λεμεσό με ένα μέρος του στρατού του, έχοντας ως πρόθεση να διώξει 

τα αγγλικά πληρώματα και τον Βασιλιά Ριχάρδο το Λεοντόθυμο, σε 

περίπτωση, που θα προσπαθούσαν να αποβιβαστούν στη Λεμεσό. 

Μόλις, όμως, είδε τα αγγλικά στρατεύματα και το Βασιλιά Ριχάρδο 

που, ήδη, είχε αποβιβαστεί στη Λεμεσό, κατελ ήφθηκε από φόβο και 

γύρισε στα ενδότερα του νησιού, αφήνοντας τη Λεμεσό αφρούρητη 

στα χέρια των Άγγλων ναυαγών. Ο Ριχάρδος αντιλήφθηκε τους 

φόβους των κατοίκων της πόλης, μετά την αποχώρηση του Ισαάκιου, 

γι'αυτόν, όμως, οι φόβοι των κατοίκων ήταν αδικαιολόγητοι. Έτσι, 

αμέσως, έστειλε δύο ιππότες για να διαβεβαιώσουν τους κατοίκους, 

ότι, ο Βασιλιάς δεν έρχεται ως εχθρός, ούτε ως επιδρομέας, αλλά, ως 

φίλος και προστάτης. Πράγματι, ενώ ο Ισαάκιος προχωρούσε προς τα 

ενδότερα, στο σημερινό Κοιλανίον, στρατοπεύδευσε εκεί, 

αναμένοντας επίθεση του Λεοντόθυμου. Ο τελευταίος, καθώς, 

αποβιβαζόνταν στη Λεμεσό απαγόρευσε αυστηρώς στους στρατιώτες 

του κάθε ενόχληση προς οποιοδήποτε πολίτη. Η συμπεριφορά αυτή 

του ξένου Βασιλιά προς τους κατοίκους της Λεμεσού, έκανε τους 

κατοίκους να τον υποδεχτούν πολύ φιλικά, για να μην πούμε 

εγκάρδια. Δύο ημέρες μετά την αποβίβαση του, ο Ριχάρδος έστειλε 



δύο μοναχούς και τον Νορμαvδό ευyεvή Γουλιέλμο vτε Πράyους προς 
τον Ισαάκιο, προσκαλώντας τον σε προσωπική συνάντηση . Ο 

Ισαάκιος δέχθηκε τη πρόσκληση και έφτασε με το μεγαλύτερο μέρος 
του στρατού του στο σημερινό Κολόσσι και από εκεί, συνοδευόμενος 

μόνο με τους ε πι τελείς του , πήγε στο στρατόπεδο των Ά γγλωv στη 
Λεμεσό. Εκεί, διεξάχθηκαν διαπραγματεύσεις, που όπως φάνηκε , 
έληξαν σε συνενόηση, δεδομένου ότι ο Ισαάκιος υποσχέθηκε ότι αν οι 
σταυροφόροι δεν κυριεύσουν το νησί, θα επέτρεπε στους 

σταυροφόρους να αγοράζουν τρόφιμα από το νησί χωρίς να 

πληρώνουν φόρους. Παρ' όλα αυτά, όμως, τα πράγμα τα πήραν άλλη 
τροπή μετά το χωρισμό των δύο ηγεμόνων. Ο Ισαάκιος, εκ των 

υστέρων, έδειξε, ότι, δέχθηκε τη συνέντευξη με το Ριχάρδο με το μόνο 

σκοπό να πληροφορηθεί για τα σχέδια και τις δυνάμεις του Ριχάρδου, 

θεώρησε, δε, τις δυνάμεις του Ριχάρδου ασθενείς και ότι ο Ριχάρδος 
θα , 

πηγαινε στους Άγιους τόπους και επομένως, δε θα επιχειρούσε 

οποιαδήποτε εκστρατεία στο εσωτερικό του νησιού. Μόλις έφτασε, 

δε, στο Κολόσσιον έγραψε προς το Ριχάρδο να φύγει αμέσως από το 
νησί, αλλιώς, θα τον θεωρήσει αυτόν ως εχθρό. Όπως ήταν επόμενο, η 

συμπεριφορά αυτή του Ισαάκιου όργισε τον Άγγλο Βασιλιά και 

διέταξε αμέσως να αποβιβαστεί το ιππικόν του. Κατά τη μάχη που 
ακολούθησε, ο Ισαάκιος Κομνηνός ηττήθηκε και ο Ριχάρδος 

εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Λεμεσό. Έτσι, ανενόχλητος εκτέλεσε τους 

γάμους του με τη Βερεγγάρια στις 12 Μαϊου (Γιcραβούρα, σaλ.29) 

στο αρχαίο μονόκλιτο Βυζαντινό Ναό του Αγίου Τυχωνός. Μετά από 

αυτό, έμαθε ότι ο Ισαάκιος συγκέντρωνε τις δυνάμεις του στη 

πεδιάδα της Μεσαορίας. 'Ετσι, κινήθηκε ο ίδιος από τη ξηρά κατά 

του Ισαάκιου και έστειλε από τη θάλασσα το Γουίδωνα Λουζινιάν, 

που μόλις είχε έρθει στη Λεμεσό, με εντολή ως αρχηγός του στόλου 

να πολιοpκήσει την Αμμόχωστο, που τότε ήταν ο κυπριακός 

ναύσταθμος. ο Ριχάρδος συνάντησε τα στρατεύματα του Ισαάκιου, 

που αποτελούνταν από 1000 ιππείς και 6000 πεζούς, κακώς όμως 

οπλισμένους, στη Τριμηθούντα. Εκεί, έγινε μεγάλη μάχη, όπου παρόλο 

το μικρότερο αριθμητικά στρατό του, 100 ιππείς και 4000 πεζούς 

νίκησε τον Ισαάκιο και τους αιχμαλώτησε. Μετά από όλα αυτά, ο 

Ριχάρδος, απερίσπαστος πλέον, βάδισε προς τη Λευκωσία, οι 

κάτοικοι της οποίας, ευχαριστημένοι, όπως φαίνεται, από την τροπή 

των πραγμάτων, βγήκαν να τον προϋπαντήσουν και του ορκίστηκαν 
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πίστη. Μετά δε, ο δε Γουϊδων Λουζινιάν κατέλαβε την Αμμόχωστο 
και κατόπιν την Κερυνεία, ο δε Ριχάρδος τα φρούρια του Αγίου 

Ιλαρίωνας, του Βουφαβέντου και της Καντάρας, γίνοντας, έτσι, κύριος 
ολόκληρου του νησιού. 'Ετσι, ως κύριος του νησιού, εφάρμοσε παλιούς 
γερμανικούς νόμους, δηλαδή παραχώρησε στους κατοίκους το μισό 

της γής, το δε άλλο μισό το κράτησε ο ίδιος κατ'αρχάς, και στη 

συνέχεια, το διένειμε ως φέουδα στους Άγγλους ιππότες με την 

προϋπόθεση ότι όφειλαν να εκλέγονται από το στρατό για τη 

φρούρηση του νησιού, εισάγοντας έτσι, πρώτος, το φεουδαρχικό 
σ' υστημα που έμελλε να δ-ια τηρηθεί μέχρι τη κατάκτηση της Κύπρου 

από τους Τούρκους. Κατόπιν, αφού τακτοποίησε τη φρουρά και 
δίορησε ως τοποτηρητές του στο νησί τους Ριχάρδο Καμπίλλ και 
Ροβέρrον Τορνχάμ, απέπλευσε για να συναντήσει τους σταυροφόρους 
που πολιορκούσαν την Πτολεμαίδα. Μετά την αποχώρηση του 

Ριχάρδου του Λεοντόθυμου από την Κύπρο, κατά την οποία, άπειρα 
λάφυρα κίνησαν το θαυμασμό των ιπποτών του και μεταφέρθηκαν από 
αυτόν στην Παλαιστίνη, οι τοποτηρητές του άρχισαν να πιέζουν τους 

κατοίκους οι οποίοι, όπως ήταν επόμενο, εκίνησαν την αγανάκτηση 

των ηπίων Κυπρίων, των οποίων, οι ελπίδες για μία καλύτερη 

διοίκηση, διεψεύδονταν με το χειρότερο τρόπο. Πρώτοι, δε, οι 
κάτοικοι των χωριών στους πρόποδες του Ολύμπου επαναστάτησαν 
κατά των Άγγλων, χωρίς όμως καμία οργάνωση, με αποτέλεσμα, το 

κίνημα τους εύκολα να κατασταλλεί από τους κατακτητές. Εν 
τούτοις, όταν ο Ριχάρδος πληροφορήθηκε το γεγονός, και φοβούμενος 

μία δεύτερη επανάσταση από τους Κυπρίους, πούλησε τη νήσο (1192) 

αντί εκατό χιλιάδων χρυσών βυζαντίων στους Ναiτες, επιτρέποντας 

σ' αυτούς, μετά την καταβολή της πρώτης δόσης, να μεταφέρουν 

σ' αυτήν την έδρα τους. Δια του μέτρου αυτού, έλπιζε ο Ριχάρδος ότι 

αφ'ενός μεν εξασφάλιζε την άμυνα της νήσου κατά τις επιδρομές των 

Σαρακηνών, αφ'ετέρου δε, ότι δημιουργεί σ'αυτήν βάση υποστήριξης 

των αγγλικών δυνάμεων στην ανατολή και του αγώνα των Εσπερίων 

υπέρ των Χριστιανών. Οι Ναiτες εγκαταστάθηκαν, κατόπιν τούτου, 

στη πρωτεύουσα της νήσου, Λευκωσία και αφού επισκεύασαν το 

φρούριο της, άρχισαν να φέρονται προς τους Κυπρίους τυρανικώτατα, 

επιβάλλοντας εκτός από τους ήδη υπάρχοντες, φόρους άλλους 

μεγαλύτερους. Αυτό οδήγησε τους κατοίκους σε συνωμοσία και 

στάσεις, τις οποίες κατάφεραν να . καταπνίξουν οι Ναiτες, 
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' α ντ.ιλαμβά':'οντας τελικά, ότι ήταν αδύνατο για αυτούς να κρατήσουν 

τη Κύπρο. Γι'αυτό και παρακάλεσαv το Ριχάρδο να θεωρήσει άκυρη 

τη συμφωνία, να επιστρέψουν σ'αυτόν το προκαταβληθέν ποσό κα ι να 

καταλάβει, πάλι, κάτω από τη κατοχή του , τη νήσο. Τότε, ο Γουϊ'δων 

Λ ουζινιάν, στον οποίο έγινε αναφορά προηγουμένως, ζήτησε από το 
Ριχά.ρδο να παραχωρήσει σ'αυτόν την Κύπρο αντί των εκατό χιλιάδων 
Χρυσών βυζαντίων, παραχωρώντας του επιπλέον τα δικαιώματα του, 
επί του θρόνου της Ιερουσαλήμ και τη ηγεμονία της Τύρου, την οποία 
0 Ριχάρδος είχε την πρόθεση να δώσει στον ανηψιό του, Ερρί!(Ο της 
Καμπανίας. Ο Ριχάρδος δέχτηκε τις προτάσεις του ΓουΤδωνος και 
έτσι, η Κύπρος περιήλθε στο οίκο των Λουζ ιν ιανών με τον οποίο, 
πρόκειται να δει ημέρες ευημερίας και ακμής, ο δε ορθόδοξος κλήρος 
να αναγράψει στην ιστορία του λαμπρές σελίδες εθνικής δράσης. 1 

Χάρ't'ης : Χάρτης που δείχνει την πορεία του Ριχάρδου του 

Λεον τόκαρδου κατά την Γ' Σταυροφορία καθώς και ολόκληρη τηv 

Κύπρο.: 

1 Δ.ραvδάκπς Παύλος-Μεγάλn Ελλnνικn Εγιωκλοnαίδεια-Εκδοτικός Οργανισμός 'Ό Φοίν1ξ"-Έι<δοσn 
~ευτερη-Τόμος 15ος, σελ. 424.425 . . 
Γ ΡΟΙΙ<ός Κώστας-Κυnριακn ιστορία-Λευκωσια 1980-Τομος lος. σελ. 126 



Σιci-ioo : Ο Ριχάρδος φτάνει στη Λεμεσό. 3 

3 Πολυδώροu Π. Ανδρέα-kΠορiα mς ιωπρου-Λεuκωσtα 1985-Έκδοσn Δ', σελ. 48 
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ΓΊCραβο6ρα : Μετά την κατάκτηση της Κύπρου, ο Βασιλιάς της 
Α ΥΎλ ίας Ριχάρδος Α' συνέχισε την πορεία του για τους Άγιους 
Τόπους, όπου, όμως, δεν πέτυχε την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ. 
Τον συνόδευσαν εκεί και η σύζυγος του Βερεγγάρια και η αδελφή 
του, Ιωάννα της Σικελίας. Στην παλαιά, αυτή, γκραβούρα 

εικονίζεται η Βερεγγάρια ενώ αναχωρεί από την Κύπρο για την 

Παλαιστίνη. 4 

• ι ; 

ΠαuλΙδnς Άντρος-Ισrορlα mc; Νήσου Κύπρου-Εκδόσεις Φιλόκυπρος-Λευκωσiα 1987-Τόμος 3ος (Από 
Π92μ.χ.-1571μ.χ.), σελ. 'J67 

3 



ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΤΟΥ 
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ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Το γεροχτισμένο Κάστρο της Λεμεσού με τις ψηλές ταράτσες που τις 
περιζώνουν βαριέςς πολεμίστρες και με τους δύο τους πύργους, τον 

έναν στα ανατολικά και τον άλλον προς τη δύση, ορθώνεται στο 
κέντρο μίας ευρύχωρης πλατείας με λίγα δέντρα, τριγυρισμένης από 
κάθε λογής κτίρια, σπίτια και λαϊκά τα περισσότερα μαγαζιά και 
εργαστήρια. Στα παλαιότερα χρόνια, το Κάστρο τούτο ήταν ένα 

κτίριο διαφορετικό απ_' _ότ~ το βλέπουμε σήμερα. 1 Σήμερα, το σχήμα 
των εξωτερικών τειχών, τα οποία τείχη έχουν επιβλητική φρουριακή 

γραμμή, είναι ακανόνιστο ορθογώνιο και η περίμετρος του, η οποία 

περικλείει έκταση 1100 περίπου τετραγωνικών μέτρων, είναι λίγο 

μεγαλύτερη των 140 μέτρων. 

Το ύψος του οικοδομήματος ποικίλλέι από lO εως 14 μέτρα περίπου 
κα · ι ειναι κτισμένο κάθετα ως προς την επιφάνεια του εδάφους. Το δε 

πάχος των εξωτερικών τοιχών ξεπερνά τα 2,5 μέτρα (Φ0>-~ό 

lS,20,21,23). Περιμετρικά του τοίχους, βρίσκονται δύο εξοχές σε ύψος 
6 και 9 μέτρων περίπου από το έδαφος που αποσκοπούν στην 
απομάκρυνση των νερών της βροχής, ούτως ώστε, να μην 

διαβρώνονται τα εξωτερικά τείχη. 
Η Πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του όλου 

φρουρίου και κατ'επέκταση των εξωτερικών τειχών, είναι 

ασβεστόλιθοι και πωρόλιθοι, που προέρχονται από ομοιογενή 

πετρώματα. Τους πωρόλιθους, ως μαλακότερους από τους 

ασβεστόλιθους, τους χρησιμοποιούσαν, κυρίως, στις καμάρες και στα 

διάφορα ανοίγματα. Οι πωρόλιθοι χρησιμοποιήθηκαν , ακόμα, για την 

κατασκευή διαφόρων διακοσμητικών στοιχείων του φρουρίου (ΦΦ-~ό 

37,34). Όλα τα εξωτερικά μέρη, όμως, έχουν κατασκευασθεί κυρίως 

με κατεργασμένους και μισοκατεργασμένους συμπαγείς 

ασβεστόλιθους που η προέλευση τους πιθανολογείται να είναι από 

τους λόφους που περιτριγυρίζουν την πόλη της Λεμεσού, δηλαδή 

αυτούς των χωριών, Αγίας Φύλλας, Φασουλά και Πολεμιδίων. Ως 

συγκολλητική ύλη, χρησιμοποιήθηκε ο τύπος του "αεροπαγές 

κονιόματος", το οποίο κονίαμα αποτελείται από ασβέστη, άργιλο και 

άμμο. Για την κατασκευή των λαξευτών λιθοδομών, ακολουθήθηκε το 

1 Ταρσούλη Αθnνά-Εγκυκλοπαlδεια ωΚΥΠΡΟΣ"-Εκδόσεις λλφα LΜΣκαζiκn-Αθι'ινα '1963-Τόμος Β',σελ. 202 



ισόδομο και ισοϋψές σύστημα δόμησης - κατά τη δόμηση αυτή , κύρια 

πρόνοια λάμβανε η καλή εμπλοκή των πετρών σε όλες τις διαστάσεις . 

Έτσι , Ί ια την καλή έδραση των ε πι φα νε ιών τους, τοποθε τού νταν οι 
τcέτρες με την μεγάλη επιφάνεια οριζόντια και όχι όρθιες . Επίσης, 
καθ ' ύ ψος 2-2,5 μέτρων διατάσσεται μία στρώση οριζοντίωσης των 

πετρών. Οι αρμοί δεν ξεπερνούν τα 3 εκατοστά, καθώς, επίσης, 

αποφεύγονται οι κατακόρυφοι αρμοί. Όλα τα προαναφέρντα στοιχεία, 

έχουν ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη δυνατή συνοχή μεταξύ των 
λιθών και την αύξηση της στερεότητας και αντοχής των τοιχών . Οι 
λιθοξόοι για την κατεργασία των λ ιθών χρησιμοποιούσαν τη βαρ ία, 
τα καλέμια, μικρό κασμά καθώς και ένα εργαλείο με τη μορφή διπλού 

πέλεκα. Τη μεγαλύτερη προσοχή στην επεξεργασία των λιθών 
απαιτούσαν οι έδρες των λιθών και ιδιαίτερα, το πρόσωπο τους, 

δηλαδή, η πλευρά η οποία έμενε ελεύθερη στην τοιχοδομή. Αυτήν την 
πλευρά την επεξεργάζονταν με ξέστρο-βούρτσα και μ'αυτό τον τρόπο 
αποκτούσε μισολε ία εμφάνιση. 

Οι εξωτερικές πλευρές του Κάστρου χρειάζονταν συχνή συντήρηση η 
οποία έγκειτο στο να διατηρούνται τα τείχη καθαρά από διάφορα 

θαμνώδη φυτά, ώστε να εμποδίζεται η αναρρίχηση σε αυτά και 
ταυτοχρόνως, να αποφεύγεται η αποσάθρωσή τους. 

Μία και μοναδική είναι, σήμερα, η είσοδος στον εξωτερικό περίβολο 
του Κάστρου, που φιλοξενεί το Μεσαιωνικό Μουσείο της Κύπρου 

(ΦΦ'fό 13), το οποίο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του κάστρου 

επί της οδού Ριχdρδου και Βερεyyαρίας. Από την είσοδο αυτή, 

ξεκινάει πλακόστρωτος διάδρομος που οδηγεί στο προαύλιο του 
Κάστρου (ΦΦtό 14,17) μέσω μίας ευθύγραμμης κλίμακας με 

πλατύσκαλο (ΦΦtό 15). Κάτω αριστερά της κλίμακας, υπάρχει 

εκτεθειμένο σε πέτρινη βάση, ένα κανόνι του 17ου-18ου αιώνα. Στο 

ύψος του πλατύσκαλου της κλίμακας, αριστερά και δεξιάς αυτής, 

υπάρχουν δύο πυροβολεία που αποτελούν άνοιγμα στο τοίχος. Το 

πρώτο εκ των δύο, πρόκειται για πυροβολείο με παραστάδες 

κατόψεως μορφής τραπεζίου και χαμηλωμένου τοξοτού ανώφλι 

προσόψεως, ενώ, το δεύτερο άνοιγμα πρόκειται για τουφεκίστρα. Τα 

πυρόβολα αυτά προστάτευαν την πύλη του φρουρίου (ΦΦtό 15). Πάνω 

ακριβώς από την πύλη εισόδου του προαυλίου, υπάρχει μία επιγραφή. 

Πρόκειται για μεταγενέστερη προσθήκη, η οποία έγινε το 1901 προς 



τιμή της Βασίλισσας Victoria Reggina, όταν στέφθηκε Βασίλισσα 
(Φαι~ό 16 ). 



ΦΦ'fο 13 

Βερεγγάρια. 

Η είσοδος του φρουρίου επί της οδού Ριχάρδου και 

ΒΙΒΛΙΟ 

n-,.CI Ι η 



Φc:ό-rο 14 : Μέρος της βόρειας όψης. Στο βάθος, διακρίνεται η είσοδος 

στο προαύλιο του Κάστρου. 



Φ<ό-το lS : Η είσοδος στο προαύλιο του Κάστρου με τοξοτή είσοδο . 

Στο πάνω μέρος της εισόδου βρίσκεται επιγραφή με χαραγμένα τα 

αρχικά ν. R. 

Φc6-ro 16 : Η επιγραφή στην είσοδο του Κάστρου . Πρόκειται για 

μεταγενέστερη προσθήκη, η οποία, έγινε το 1901 προς τιμή της 

Victoria Regina, όταν στέφθηκε Βασίλισσα. 



Φώ-tο 17 : Εσωτερική άποψη της πύλης, που οδηγεί στο 
Διακρίνεται ο διάδρομος και η είσοδος του Κάστρου, που 

επί της οδού Ριχάρδου και Βερεγγάριας. 

προαύλιο. 

βρίσκεται 
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ΣΚΙΤΣΟ : Η πύλη που οδηγεί στο προαύλιο. 



ΦώΤο 18 : Η δυτική όψη του Κάστρου. Διακρίνονται τα τρία 
παράθυρα της αίθουσας με τα σταυροθολία (βλέπε φώ-rο 

30,SO,Sl,S2,53) που ανοίχθηκαν κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας 
1570-1878 μ.χ. 



ΦΦ-rο i9 : Παράθυρο ισογείου στη δυτική όψη. Η πίσω όψη του 

παραθύρου διακρίνεται στη φc610 54. 
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Σ~ΙΤΣο : Παράθυρο δυτικής όψης. 



Φώtο 20 Νοτιοανατολική όψη του Κάστρου. 

Φώ-rο 21 Νότια όψη του Κάστρου. 



Φώ-rο 22 Κανόνι στο βόρειο μέρος του προαυλίου. 
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Φc:ό'Το 23 : Η ανατολική όψη του Κάστρου, που βρίσκεται επί της οδού 
Ριχάρδου και Βερεγγάριας. 



ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Το αρχ ι κ ' ' , 
ο καστρο ηταν πολύ μεγαλύτερο απ ' αυτό που σώζεται 

σήμερα . Αυτό φαίνεται καθαρά από τα τμήματα του που σώθηκαν 
εντειχισμένα στο σημερινό κάστρο . Πρόκειται για δύο αίθουσες, που, 
Ψαίνεται ότι β ' , , , , 

ρ ισκοντα ν στο εσωτερ ι κο του αρχ ι κου καστρου, αφου 

διασώζουν παράθυρα, σήμερα, κλειστά (φώ'fο 24), μιά και οι αίθουσες 
αυτές, έχουν περιβληθεί, όπως έχουμε προαναφέρει, με ισχυρό τείχος 
το πάχος του οποίου ξεπερνά τα 2,5 μέτρα. 1 

Η μία αίθουσα είναι στενόμακρη και στα ανατολικά καταλήγει σε 
Τείχος σχήματος τόξου κύκλου . Στο δυτικό άκρο του βόρειου τοίχους 
της αίθουσας αυτής, υπήρχε είσοδος που καταστράφηκε μερικώς, μετά 
την κατασκευή της σημερινής εισόδου στα τέλη του 16ου αιώνα. 
Σώζεται τμήμα ανάγλυφου περίθυρου και κυονόκρα νο του 
ανατολικού κιονίσκου που μαζί με το ανεχόμενο ποδαρικό στήριζε το 
τόξο και το περίθυρο (Φώ'fο 25). 

Στενόμακρα παράθυρα με ανάγλυφα τόξα και ποδαρικά εξωτερικά 
στο βόρειο και νότιο τοίχος φώτιζαν την αίθουσα αυτή. Τα τμήματα 
αυτά ανήκουν στην πρώτη, ίσως φάση του κάστρου (Φώ'fο 26). 
ΓΙ , 
ως εκαλύπτετο η αίθουσα αυτή, δεν είναι γνωστό. Σήμερα στο 

εσωτερικό της υπάρχει 
καμαροσκέπαστα επιμήκη 
σκάλα (Φώ'fο 27) . 

υπόγειο που αποτελείται από τρία 

δωμάτια. Στο υπόγειο αυτό, οδηγεί κτιστή 

Στην ανατολική άκρη, του οποίου υπάρχει μία προγενέστερη χρονικά 
U7tόγεια Βυζαντινή εκκλησία με ίχνη του ιερού και των χώρων για 
σκευοφυλάκια (Φώ-rο 28,29,30). 

Αριστερά βρίσκεται το ισόγειο, που αποτελείται από δύο σειρές 
καμαpοσκέπαστα κελλιά, πέντε, σε κάθε πλευρά. Αρχικά, 0 διάδρομος 

εκαλύπτετο με καμάρα (Φώ10 31). Πάνω από το ισόγειο υπάρχει 

όροφος με την ίδια διάταξη (Φώ10 32). 
Τόσο ο τοίχος που χωρίζει το ισόγειο από το σημερινό προθάλαμο, 
όσο και η σκάλα που οδηγεί στον όροφο, είναι νεώτερα (ΦΦ10 33). 

Νεώτερη είναι και η κάλυψη του διαδρόμου του ορόφου που αρχικά, 

"1έχρι το 1590, ήταν καμαροσκέπαστος (ΦΦ10 31). 

1 Μ 198&-Τό 8ος σελ. 372,373 εyάλη Κυπριακή Εyκυκλοπαlδειct-'Ει<δαm Φιλόκυπpος-Λεuκωσtα μος , 

Λ7 



Η μεγάλη · 
αυ τη στε νάμα κρη αίθουσα ε ν ώνε τα ι στα δυτικά με μεγά λ η 

ο ρ θ ο 'y ώ v ια ' θ 
α ι ουσα με φα vερές τις επεμβάσεις που έγιναν κα τά τη ν 

μακραίωνη ζωή τ ης . 
Στο vo δ 

τιο υτικό άκρο της αίθουσας αυτής, κτιστή κυκλική σκά λα 
( κοχ λ ία- Φ, 

-,- αι-το 33) που οδηγεί στην ταράτσα του κάστρου και σε δ ύ ο 
δωμάτια 

καμαpοσκέπαστα κτισμένα πάνω από την αίθουσα αυτή . 
Ά λλα δω ά , , 

μ τια υπαρχουν στο ανατολικο άκρο του κάστρου πάνω από 
το ανατολ , , , , 
Η ι κο τμ ημα της μα κροστενης α ιθουσας. 

αίθουσα αυ , ' ' , λ ' ά Α ' τη ει ναι αγνωστο πως εκα υπ τε το αρχ ι κ . ργοτερα , 
ισχυ , 

Ρες παραστάδες στους τοίχους και ελεύθερους πεσούς στο κέντρο , 
στ ' 

ηριξαν δύο σταυροθόλια με νευρώσεις (Φώtο 34,35,36). 
Η κατασκευ , ' δ ' ' ' λ η των παραστα ων αυτων, ειχε ως αποτε εσμα να 
Κλε ίσου 

ν ορισμένα παράθυρα-πολεμίστρες, στο βόρειο τοίχο . 

Αργότερα, αφαιρέθηκε ο κεντρικός πεσός και το βόρειο σταυροθόλιο 
αvτικα , , 

τασταθηκε με κτιστή καμάρα που στηριζεται στους τοίχου ς 
Και 

σε εγκάρσιο τόξο στο μέσο της οροφής (Φώtο 37). 
Τα 

σημερινά παράθυρα του δυτικού τοίχους της αίθουσας αυτή ς, 
αv 0 · 

ιχθηκαν κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας (Φώtο 38). 
Κλειστές , . , , δ , ' η αίθουσα ' σημερα , θυρες στο δυτικο τοιχο ειχνουν, οτι , 
αυτ, , , 

, η , επικοινωνούσε με άλλη αίθουσα στα νότια της αιθουσας αυτης . 
Ειvα.ι , λ' 

φανερό , λοιπόν, ότι το αρχικό κάστρο ήταν πολυ μεγα υτερο 
Και ό , 

τι οι Τουρκοι επισκεύασαν και ενίσχυσαν τους τειχους του 
Ι(άστρ , , Β , 

ου , που σώζονται , μετά την καταστροφη του απο τους ενετους, 
Ι(aι έδ , , 

ωσαν στο κάστρο τη σημερινη του μορφη. 



Φf.ότο 2 4 : ' Ενα από τα κλειστά παράθυρα που βρίσκονται 

εvτειχ , ισμεvα στους τεράστιους τείχους του Κάστρου. 



Φfόt'ο 25 : Τμήματα αρχικής εισόδου που διακρίνονται στην 

εσωτερική πλευρά του βόρειου τείχους πάνω από τη σημερινή 
είσοδο , ενσωματωμένα μέσα στον τειχο. 
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Φιόtο 26 : Ανάγλυφα τόξα παραθύρων πού, ίσως, να ανήκουν στην 

Πρώτη φάση του Κάστρου. 



Φώτο 27 : Η σκάλα που οδηγεί στο υπόγειο. 



•• Φ"tο 28 : Τα ίχνη του ιερού Βυζαντινής εκκλησίας, που σώζονται 
στο ανατολικό τοίχ,ος του ισογείου. εvσωμα τωμένα 

-------- ·----------
Β Ι Β Λ Ι Ο f. -J. [ l 
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•• Φ'fο 29 · Χ· δ • ωροι για σκευοφυλάκια 

εξιά του ιερού της φΦ'fό 28. 

που βρίσκονται αριστερά και 



ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 
Στη ν ο ροφή του κάστρου μας οδηγούν δύο σκάλες από τις οποίες 
σήμερα μόνο η μία χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες . Οι δύο 
αυτές σκάλες βρίσκονται, η μία στη νοτιοδυτική γωνία του κάστρου 
(φώtο 33) και η δεύτερη, βρίσκεται περίπου στο κέντρο του κάστρου 
(φώtο 39). 

Το πανόραμα της Λεμεσού από το ψηλό δώμα του κάστρου είναι 
απαράμιλλο. Τριγυρίζοντας μέσα από τα βαριοχτισμένα της μπεντάνια 

και τ α ψηλότερα πεζούλια της αντικρύζουμε προς τα ανατολικά μίαν 

άσπρη λουρίδα γης στο σύνορο της θάλασσας. Εκεί ήταν η ακμάζουσα 
άλλοτε πολιτεία της αρχαίας Αμαθούντας. 
Προς τα αριστερά σχεδιάζονται πράσινοι λόφοι και βουνά όπου , 
αναμεσά τους, βρίσκονται τα δροσερά χωριά Άγιος Αθανάσιος και 

Μέση Γειτονιά. Πίσω από αυτά προβάλλει ένας κωνικός λόφος. Είναι 
το κάστρο της Φασούλας με ερείπια αρχαίου ναού του Απόλλωνα. 
Προχωρώντας προς τα αριστερά ξεχωρίζουμε το άσπρο καμπαναριό 
του Χωριού της Αγίας Φύλας (φύλαξης), με πιο πέρα, τα Πολεμίδια. 

Πίσω από αυτούς τους δεντρόφυτους κυματιστούς λόφους ορθώνεται 
και απλώνεται σαν ανάερο σύνορο το ψηλό βουνό του Τροόδους, ο 

Κυπριακός 'Ολυμπος, που σβήνει στην απόσταση μέσα από τα πολλά 
του παρακλάδια. Διακρίνουμε ακόμα το χωριό Ύψωvας και, κάτω 

βαθιά, τους απέραντους πορτοκαλεώνες του πολύδεντρου Φασουριού, 
που εκτείνεται σε αμέτρητα χιλιόμετρα με τους βαθίσκιωτους δρόμους 

του, τα αμπέλια και τα θαλερά · περιβόλια του. Κυκλογυρίζοντας τα 

τείχη του δώματος χαιρόμαστε προς τη δύση την άποψη της 

αμμουδερής ακτής, που είναι η πιο αριστοκρατική πλαζ της Λεμεσού 

Υια καλοκαιρινά θαλάσσια λουτρά (φιδtο 41). 

Βαθύτερα χαράζεται η γραμμή της Αλυκής, ολόασπρη το καλοκαίρι, 
0λογάλανη λίμνη το χειμώνα. Προς τη νότια της άκρη προβάλλει το 

μεσαιωνικό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου των Γάτων (φιδtο 42) με 

τα ερείπια της μονής του, που, όπrος λέει μία παράδοση, χτίστηκε με 

εντολή της Αγίας Ελένης το 317-318 μ.χ. Από εδώ ψηλά, διακρίνεται 
1( ' λ ' ό αι ο φάρος του Ακρωτηριού που φέγγει τη νυχτα στα π οια ταν 

έρχονται από το ανοιχτό αιγυπτιακό πέλαγος.ι 

;--... -

26~ΡΟΟύλη Αθnνό- Εyκυκλοπαlδεια "ΚΥΠΡΟΣΜ Εκδόσεις 'Αλφα LΜΣκαζlκn-Αθnνα 1963-Τόμος Β', σελ 



Το κάστρο , όπως μαρτυρούν οι πολυάριθμες θυρίδες και θέσει ς 
πυροβόλων, ήταν άριστο εξοπλισμένο με πυρόβολα τα οποία ηταν 

διατεταγμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν μία ισχυρή , 
σχεδόν άτρωτη αμυντικά ασπίδα, που μαρτυρεί την οχυρωματική 
αμυντική αρχιτεκτονική της εποχής . 

Οι θυρίδες αυτές είναι κατασκευασμένες σε κάθε πλευρά του κάστρου 
ανάλογα με το μήκος του τοίχους και τον προσανατολισμό του ως 
εξής : στη νότια πλευρά που βλέπει θάλασσα όπου λόγω των 
επιδρομών, που, κυρίως, γίνονταν από θάλασσα, υπάρχουν 11 θυρίδες 

από τις οποίες οι έξι είναι για μεγάλα πυροβόλα και οι πέντε για 

ατομικά τουφέκια (φώfο 43). Στη δυτική πλευρά υπάρχουν τρείς 

θυρίδες μεγάλων πυροβόλων που σκοπεύουν προς την περιοχή του 
ακρωτηρίου (φώι~ο 44). Ακόμη, στην βόρεια πλευρά του δώματος του 

κάστρου υπάρχουν πέντε θυρίδες μεγάλων πυροβόλων που στοχεύουν 
στα ενδότερα του νησιού και συγκεκριμένα, προς τα χωριά Άγιος 

Αθανάσιος, Μέση Γειτονιά, Αγία Φύλα και Πολεμίδια (φιοfό 45). 

Τέλος, στην ανατολική πλευρά του δώματος υπάρχουν δύο θυρίδες 
μεγάλων πυροβόλων που στόχευαν προς τη θάλασσα. 

Το Χώρο του δώματος συμπληρώνουν δύο μικροί πύργοι (φώfο 46) 

ύψους τριών μέτρων περίπου που βρίσκονται στα ανατολικά και 
δυτικά άκρα του κάστρου. Η ανατολική πλευρά του πυργίσκου 
αποτελεί πλευρά του όλου κάστρου . Παράλληλα προς την πλευρά 

αυτή και σε απόσταση δύο μέτρων, υπάρχει ένας διάδρομος που έχει 

τοξωτό οξυκόρυφο ανώφλι που ενώνει τη βόρεια και νότια πλευρά 

του δώματος και διευκόλυνε τη γρήγορη και ασφαλή μετάβαση των 

στρατιωτών και των εφοδίων από τη μία πλευρά στην άλλη (φιοι~ό 

47,48) . 'Ομοιος πυργίσκος βρίσκεται στο δυτικό μέρος του δώματος. 

Στον πυργίσκο ανεβαίνουμε με μία πέτρινη σκάλα (φώι~ο 49,SO). 

Αυτοί οι δύο πυργίσκοι κατασκευάστηκαν έτσι ώστε να καλύψουν την 

Προεξοχή που δημιουργήθηκε κατά την κατασκευή των τρούλων και 

των τοξοτών αψίδων του πρώτου ορόφου, εκμεταλλευόμενη έτσι το 
6 Ψος τους για την προστασία του κάστρου. 



ΜΟΥΙΒΟΤΟΥ 
ΚΑΙΤΡΟΥ 



ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ 
Στο 

εσωτερικό του, το κάστρο φιλοξενεί 1'0 ΜεααιΦνι ιcό Μουσείο 
της Κόπρου (φώ1'ο 51). 
Σε , 

μια κεντρική μακρόστενη αίθουσα, που φωτίζεται άπλετα από 

τζαμωτή στέγη, είναι συγκεντρωμένη και με τάξη τοποθετημένη μία 
πε , 

ριφημη συλλογή από διάφορες αρχαιότητες που βρέθηκαν στην 
επαρ , 

χια της Λεμεσού vεολιθικά από την Ερήμη, Σωτήρα, 

ΙΊλατανίστα, Άγιο Θωμά:Άνώγυρα, της εποχής του χαλκού από την 
Π'λ 0 η της Λεμεσού, την Αυδήμου, τον Πύργο και την Ερήμη , της μέσης 
εποχής του χαλκού από την Εφταγώνια (φώ1'ο 31). 
Έ να ιδιαίτερο τμήμα με κυπρομυκηvαί'κά και μυκηvαί'κά αγγεία μαζί 
με άλλα γλυπτά διαφόρων περιόδων τραβούν την προσοχή μας (φώ1'ο 
52

,S3,S4). Προχωρώντας θαυμάζουμε και μία άλλη συλλογή από 
Κοσμήματα χρυσά, ασημένια, χάλκινα, αγγεία και τερρακότες από τη 
Λεμεσό, Αμαθούντα, Λιμνάτη και Πολεμίδια καθώς και μεταλικά 
αντικείμενα (φώ1'ο SS,56). 

Την εποχή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού διαδέχονται εκθέματα 
rης Ρωμαϊκής εποχής - διάφορα γυάλινα αντικείμενα, άλλα χρυσά, 
Χάλκινα και επιγραφές. 
Ιδιαίτερη συλλογή αποτελούν τα βυζαvτιvά ευρήματα. Μέσα από αυτά 
Κατέχουν εξέχουσα θέση τα χρυσά δείγματα του θυσαυρού που 
βρέθηκε στο Μώλο της Λεμεσού, κάτω από δύο στρώματα άμμου, και 
1tου χρονολογούνται από την εποχή του Βυζαντινού Αυτοκράτωρα 
1-Ιpακλείου 610-641 (φΦ-rο 57,58). 'Ενα μέρος από αυτά τα νομίσματα 
' 178 τον αριθμό _ βρίσκεται στο κυπριακό Μουσείο της Λευκωσίας. 

Εκεί πλάι βλέπουμε και μερικά γυάλινα αντικείμενα εξαιρετικής 
αραβικής τέχνης που βρέθηκαν στο ίδιο μέρος με το παραπάνω 
θυ ά ' ' σαυρό. Στην ίδια προθήκη υπάρχουν μεσαιωνικ αγγεια, νομισματα 

ταιv Σταυροφόρων (φώ~ο 59,60,61). 
Απ' όσα αναφέραμε ως τώρα εξαιρετικό αρχαιολογικό και 
Καλλιτεχνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα νεολιθικό είδωλο 
Ύυvαίκας που βρέθηκε στον Άγιο Θωμά, χρονολογούμενο πριν από έξι 
Χιλιάδες ό 'σματα της σύγχρονης σουρρεαλιστικής 

χρ νια, με γνωρι 

tέχvης, ακόμα ένα έγχρωμο άγαλμα περσικής τέχνης του 5ου π.χ. 



αιώνα κ α Σ λ , · · τα π άγια της μακροστενης αυτής αίθουσας των 

εκθεμάτων που αναφέραμε, υπάρχουν, μέσα στα τούρκικα κελλιά της 
φυλακής, σχέδια και φωτογραφίες από την κάθε αρχαιολογική 
τοποθεσία της επαρχίας Λεμεσού, όπως και αναπαραστάσεις αρχαίων 
τάφων με σκελετούς και αγγεία από διάφορες εποχές της Κυπριακής 
Ιστορίας (φώτο 63,62) . 

Κάτω απο' α ' 'θ ' β ' ' ' λλ υτη την αι ουσα του μουσειου ρισκεται και μια α η 

όπου είναι εκτεθειμένα διάφορα γλυπτά από το 60 αιώνα ως το lo 
αιώνα μ χ , , ά λ Κ , δ , , · · αιωνα : ενα γα μα αρυατι ας που κρατει πυρσο, 

ελληνικής τέχνης, άλλο ασιατικό με ελληνική επίδραση , αγαλματάκι 
γυναίκας να φορεί μακρύ χιτώνα, περιδέραιο και διάδημα, ένα 
ομοίωμα μεγάλης σαρκοφάγου με συμβολικές παραστάσεις των 
αγώνων ανάμεσα στους πρώτους Χριστιανούς και τους ειδωλολάτρες, 
η σαρκοφάγος τούτη βρέθηκε στο χωριό Φασούλα, στον τάφο των 
Αγίων Ρηγίνου και Ορέστη. Ξεχωρίζουν ακόμα ένα ωραίο κεφάλι 
Αφροδίτης από το Κούριον με χαριτωμένη κόμμωση και ένα ανδρικό 
ελληνικής αρχαϊκής τέχνης που εντύπωση κάνει το εκφραστικό 
Χαμόγελο του προσώπου του (φώτο 64). 

Αλλά και δεν μπορώ να μην εκφράσω την καλύτερη μου εντύπωση για 
τη θαυμαστή συντήρηση του μεσαιωνικού αυτού μνημείου - του 
!(' 
αστρου της Λεμεσού _ με το αρχαιολογικό περιεχόμενο του 

μουσείου του, που οφείλεται, όπως και κάθε άλλου μνημείου της 
.f(ιJπρο , λ 'θ ξ ' υ, στην άγρυπνη και ευσυνειδητη παρακο ου ηση του ε αιρετου 

7tροσωπι κού του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κuπροu. 2 

' Τ , 
2Ο~~6ύλη Αθηνά- Εγκυκλοπαlδεια "ΚΥΠΡΟΣ" Εκδόσεις 'Αλφα LΜΣκαζlκη-Αθnνα 1963-Τόμος Β , σελ. 



Φ<ό"tο Sl : Η είσοδος του φρουρίου της Λεμεσού, ταυτόχρονα στο 

Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου και γενική άποψη της πύλης του 

Κάστρου. 



ΑΥΛΗ 

ΤΟΥΚΑΣΤΡΟΥ 

( 



Η Α Υ ΛΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

Στην αυλή 
του Κάστρου υπάρχουν ορισμένα αρχαιολογικά εκθέμα τα 

όπως : 

Ιlρόκε ι τα ι για 
ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 

Που ήταν 
Πρ , 

οερχεται 

αναστήλωση 

σε χρήση από 

εξ ' ολοκλήρου 

ελαιοτριβείου των Βυζαντινών χρόνων, 

τον Ίο ή 80 αιώνα μ.χ. Το πιεστήριο 

από τις 

"Δαμεφτ, " 
ης στη κοιλάδα του ποταμού 

βόρεια 

ανασκαφές στη τοποθεσία 

Κούρη ενώ ο μύλος βρέθηκε 

0 
, της Λεμεσού (Φώ-rο 65) . 

μυλος είνα ' λ , ' λλ ' ι μια απ οποιημενη μορφη του ε ηνιστικου και 
ρωμαϊκο, Τ 
Τ υ PAPETUM με μία μόνο μυλόπετρα (ORBIS). 

0 πιεστήριο αποτελεί εξέλιξη της αρχαιότερης μορφής πίεσης, που 
Υινότα 

ν με τη βοήθεια δοκού και πέτρινου βάρους. Εδώ, το βάρος 
συνδιάζεται με κοκλία που βοηθεί στη ανύψωση του, κάθε φορά που 
απαιτείται (Φώτο 66). 
Αυτό το 'δ 

ει ος πιεστηρίου που έχει τις ρίζες του στη ρωμαϊκή εποχή 
μας τ 

' 
0 περιγράφει ο Πλίντος. Στην Κύπρο, χρησιμοποιήθηκε εκτός 

από τ 
α ελαιοπιεστήρια και σε λήνους, που ήταν σε χρήση μέχρι 

Πρόσφ 
ff ατα. (Λανια, Όμοδος) 

Βάση του πιεστηρίου έχει το σχήμα Ρωμαϊκού λύχνου με ένα 
1\uκλικ, 

, 0 αυλάκι ολόγυρα και μία εκροή, όπου επιτρέπει στο υγρό να 
Χυνετα 

ι στο λάκκο καθαρισμού. 
Ο διαχω , , άλλ ' ' Ρισμος του λαδιού από το νερο και τις ες ουσιες, ηταν 
δυνατ' , , 
, η, με την απλή εφαρμογή της αρχης της βαρυτητας. Το νερό που 

εινα β 1 αρύτερο από το λάδι, παραμένει στο πρώτο λάκκο, ενώ, το 
λάδι που επιπλέει περνά από μία υπερχειλίστρα στο πλευρικό 
λάl\κο. 
ο δεύ 

τερος λάκκος είναι εφοδιασμένος με μικρό 
Πυθμ' 1 

ενα Υια να μαζεύει τα κατακάθια του λαδιού. 

κοίλωμα στον 



ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ 

Πρόκειται για κανόνι 17 ου-18ου αιώνα μ . χ. που βρίσκεται 

τοποθετημένο σε πέτρινη βάση στα αριστερά της κεντρικής εισόδου 

του Κάστρου. 

•Φ'fο 67 : Κανόνι του 17ου-18ου αιώνα μ.χ . 



ΟΙ ΒΠΙΓΡΑΦΒΣ 

Πpόκειτα δ' , ι για υο ίδιες στήλες π.ου βρίσκονται τοποθετημενες στην 
αριστερή και δεξιά γωνία της πρόσοψης της αυλής του Κάστρου. Στην 
α ε οψη των στηλών αυτών, όπου η μία όψη είναι γραμμένη σε 1( 'θ ' 

αρχαία αραβική ενώ η άλλη όψη είναι γραμμένη στην τουρκική, 
αναφέρονται τα εξής : "Η κάθε πλευρά αυτού του Κάστρου είναι έvας 
τάφος τ Ι λ , ς ,, ου σ άμ από παλιά Δέησης στο Θεό rια τις ψυχες του · 

1318, 'Ετος Εγίρας-Από την ημέρα μετακίνησης του Μωάμεθ από τη 
Μέκκα στη Μεδίνα. 

ΦΦ-~ο 68,69 : Επιγραφές. 
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ΦθΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 

1-Ι πέτρα , 
ειναι το κυριώτερο υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί εκτετα , 

μενα σε πολύ μεγάλο βαθμό για την κατασκευή κτιρίων στην 
αρχαιότητα. 
Οι φθ . 

ορες στις οποίες υποβάλλονται οι αρχαιότητες οφείλονται, 
κυρίως 
.Σ:, ' στη διάβρωση της πέτρας, με το πέρασμα του χρόνου. 
υμφωνα με την , - δ 'ι:ι. άθ λ ' ' ' θ σ', αρχη tης ιαμρωσης, κ ε υ ικο το οποιο εκτι εται 

εvα ορισμένο περιβάλλον τείνει να ισορροπήσει (να συμβιβαστεί) 
με τις δ 

ιάφορες συνθήκες του περιβάλλοντος. Έτσι, αν οι 
Περιf3αντολλογικε'ς δ 
τ, συνθήκες αλλάζουν με την πάρο ο του χρόνου, 
οτε αυτη' η δ , . 

ισορροπία χάνεται . και ημιουργειται ετσι, η 
αvαγκ , 

αιοτητα να προσαρμοστεί το υλικό στις νέες συνθήκες. Οι 
συνεχόμενες αυτές μεταβολές έχουν σαν συνέπεια τη μετατροπή των 
Ψυσικών 

ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών του υλικού, με 
αποτέλ 1 r εσμα να προκαλείται η φθορά του. 
εvι κά , 

' τα αιτια που μπορούν να προκαλέσουν φθορά στο Κάστρο της 
Λεμεσού είναι : 

• Η διάβρωση από την επίδραση του βρόχινου νερού. 
• Η διάβρωση λόγω παγετού. 
• Η διάβρωση από διαλυτά άλατα λόγω του, ότι , βρίσκεται πολύ 
κοντά στη θάλασσα. 

• Η ατμοσφαιρική ρύπανση γιατί το κάστρο βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης. 2 

1 

2 Χαραλάμπους Δ-Σnμειώσεις Χημε/ας 
Περιοδικό Άρχαιολογ/α"-Τεύχος 22, Μάρτιος 1987-"Η διά8ρωση της πέτρας και πως θα την 

αποφύγετε" 
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙΠΑΡΑΓΟΝΤΒΣ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΦΘΟΡΕΣ 

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΛΒΜΒΣΟΥ 

Ι<υριώτερ , 
Τ 

0 αιτιο φθοράς του κάστρου είναι η επίδραση της υγρασίας. 
ο νε , , 

ρο μπορει να εισχωρήσει στο πέτρινο υλικό με την συμπύκνωση 
των υδ , 

ρατμων στον αέρα και με την διείσδυση των υδρατμών στο 
ΠΟpώδε 
δ ς του υλικού, καθώς, και με την αυξομείωση της θερμοκρασfας 

ημιουργώντας μικρορωγμές στην επιφάνεια του υλικού με 
αποτέλε 
Ά σμα τη σταδιακή φθορά του πετρώματος. 

λλο σημαντικό αίτιο φθοράς του κάστρου είναι τα διαλυτά άλατα, 
τα οποία , ' β ' ά 

προερχονται από τη θάλασσα (η οποια ρισκεται μερικ 

μέτρα από το κάστρο), από τη διάβρωση του ασβεστόλιθα, το 
διοξ 'δ ει ιο του θείου. 'Οtαν το νερό, που περιέχει διαλυμένα άλατα, 
βρε' 

ι την ευκαιρία να εξατμιστεί τότε τα άλατα κρυσταλλώνονται 
μέσα σ , , , , 

τους πορους της πέτρας, ασκωντας στα τειχωματα αυτων, 

μεγάλες πιέσεις με αποτέλεσμα την κατάρρευση τους. 
Το Χειρότερο είδος φθοράς που πρέπει να αναφέρουμε είναι η φθορά 
Που προκαλείται από τους επισκέπτες. 'Οσο παράξενο και αν 
Ψαίνεται, ανάμεσα στους επισκέπτες του κάστρου, πολλοί είναι αυτοί 
Που α , έ ι λ, φηνουν πίσω τους σημάδια χαραγμ να στους το χους, που πο υ 

δύσκολα, αν όχι αδύνατα, επανορθώνονται . 1 

1 Λαμπροπούλου Βασlλn-ω Διό8ρωσπ και συντήρnσn της πέτρας", Αθήνα 1992 
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ΑΛΛΑ ΚΑΙΤΡΑ ΚΑΙ 
ΦΡΟ ΥΡί4 ΤΗΙ ΚΥΠΡΟ Υ 



ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 

Το κάστρο της Πάφου, βρίσκεται δίπλα από το γραφικό λιμανάκι της 
πόλης. Το αρχικό μεσαιωνικό κτίσμα καταστράφηκε από τους 
Βενετούς, λίγο πριν, από την τουρκική εισβολή του 1570 για να μην 
πέσει στα χέρια των Τούρκων. 

Το σημερινό Κάστρο της Πάφου κτίστηκε στα 
Λουζινιανού κάστρου της Πάφου, το 1590, από τον 

ερείπια του 

Αχμετ Πασά, 

όταν ήταν διοικητής της Κύπρου (Φώτο 70). 

Φαίνεται, ότι, το κάστρο _gποτελείται από δύο πύργους που ενώνονται 
μεταξύ τους με τείχος. 

Το σημερινό κάστρο είναι μέρος του δυτικού πύργου, ενώ από το 
ανατολικό πύργο, σώζονται μερικά κομμάτια σε απόσταση SΟμ., 
περίπου ανατολικά του κάστρου. 1 

ΦΦtο 70 
: Γενική άποψη του κάστρου της Πάφου. 

- ------

1~~------------Μαρτυρια του Ynεuewoυ του Κάστ 
ρου της Πόφου 
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ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 
Β , 
Ρισκεται , 

' εντεκα περίπου χιλιόμετρα , δυτικά της Λεμεσού. Είναι 
ένα τε , 

τραγωvο 
2, 7μ .,. 

· ·~αι είχε 

ζωγρ' 
αψων φαίνο , , ξ ' λ ' ' Κ , νται πανω απο τον ε ωτερικο ανατο ικ:ο τοιχο. 

τριόροφο κτίριο με τοίχους ύψους 22 , Sμ. κ:αι πάχους 

κινητό γεφύρι . Ει κόσημα και ασπίδες μεγάλων 

τιστηκε 
Μ το από το διοικητή του τάγματος των Ιωαννιτών Loui s 

agnau στα , 
ερειπια παλαιώτερου φρουρίου που αναγέται στις αρχές 

του 13 
Ί' ου αιώνα μ.χ. (Φώ-rο 71). 
ο Κάστρο 

δεύτερο αποτελείται από τρία πατώματα. Το πρώτο (ισόγειο) , το 

Και τρίτο πάτωμα. Το ισόγειο 
σιτοΒολ , 
0 θ ωνας. Το δεύτερο πάτωμα διαιρείται 

χρησιμοποιείτο ως 

σε δύο μεγάλες 
Ρ 0 Υώvιε , 

του με , ς αιθουσες, ενώ, το τρίτο πάτωμα αποτελούσε την κατοικία 
Είv Ύaλου διοικητή. 

αι κτισ , 
έχε , μενο με πελεκνιτούς ασβεστόλιθους. Η κάθε πλευρά του 

ι μηκος 16 
y μ. εξωτερικά και το ύψος του φτάνει τα 22,Sμ . 
α εξωτερικά 

α7tοθήκες 
ι.ιυλ, 

οπετρων 

οικήματα στην ανατολική πλευρά χρησίμευσαν για 

και μύλοι επεξεργασίας ζάχαρης. Κομμάτια των 

σήμεΡα . 1 και μέρος του παλιού υδραγωγείου φαίνονται και 

~εγάλ 
η Κυπριακή , 

Εγκυκλοπαίδεια-Εκδόσεις Φιλόκυπρος-Λευκωσiα 1987-Τομος Ίος, σελ. 191 
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t. 
l 111-ιο 72 : Η . 
210( εuφορη ΙΙ:αι π: π:εριοχή του 
C ο ι ο pοφαν<ός α 

6 

Κολοσσίου , στη πεδιάδα δυ τ ικά τ ης Λεμεσοό , άνηκε μέχρι το 
s(π:ου . π την α ή 1210 •"'"'"' 

6 
" '"' φρογ<0<ρο,Ιος) " ""'" ' ""'"' '' "''"' GH ;""' do 

τοu το Κολόσσι τ ι π:ήρε ως επ:ίθε τ ο 
13 

<Ο ' η ''°μοο ! ο '°" Χ ωρ"ό Κοιόοο<, '"' όΧ' """" " ) Το 
06 ις:α ι η π:εριοχή το Not,. ' ' " l3!

3 

" π<ρ<ήλθοο "" '""'' ,., !••"""' '""ώ'· "ώ , ,,ο ξό 
ων , 

1 
απε τέ λεσ ~'" ' Κολόοο "' ''""""'" ,., Νοt,ώο. ΜΗά ,η '"'""" "" '' '"""' ,., 

ζ ανταρ( ι δόθηκε ξ ά 
αχα ας ( .Διοίκη αν στους Ιωανν ίτε ς και απε τέλεσε έδρα της Μεγ άλης 

Ροκάλο. σης) του τά ' "' •t "" """λ . γμο,ος ""' " ' " Κά<Ρ' Β"""''"' ομ«λ•'" '"' •"'"" Ρος ά ουσο.ν τις κύ δώ ή χοψη 'ης ρ<<ς <ολλ<έργως "'" «Ρ"Χ' · Σ,η φω,ογρσφ!ο ' ' '"" 

περιοχής όπ 2 ου και τ ο φρούριο της Κολοσσίου . 

2π 
n ΟUλ\δης Ά 
92μ,χ.-1571 ντρος-Ιστορlα τ ~χ.). σελ. 59 nς Ν()σου Κύπρου-Εκδόσεις Φιλόκυπρος-Λεuκωσlα 1992-Τόμος :Jος (από 
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Ι1αράκτ 
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ 

ιος μικρός . , , 
περίοδ πυργος-παρατηρητηριο που χρονολογείται στην 

ο της β , 
τους ελά ενετικης κατοχής της Κύπρου (1489-1570), ένας από 

Χ ιστους πο , ζ 
ομαλού λ, υ σω ονται. Βρίσκεται στην κορυφή χαμηλού και 
, οφου ύψους 20 , , , , 
11.ιγότ μετρων, κοντα στη θαλασσα, σε αποσταση 

ερη απ, 2 , 
ι.tακρι, , 

0 χιλιομετρα βόρεια του ακρωτηρίου Κιτίου και όχι 
α απο τη ν, , 

Υνωστ, οτια οχθη της αλυκής της Λάρνακας. Είναι σήμερα 
ος ως Π, 

ακρω , υρyος του Κιτίου γιατί βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο 
τηρι και 

από to στο ομώνυμο χωριό. Στον πύργο οδηγεί χωματόδρομος 
Υειτονικό ν , Π Q 'λ 

Χωμαtόδρο Λ.ωριο ερμο ια, που ενώνεται με το παραλιακό 

Υνωστ-, μο του φάρου στο ακρωτήρι Κίτιον. Ο πύργος είναι ακόμη 
ος ως n, 

ερείπια υργος της Ρήγαινας, όπως και αρκετά άλλα κάστρα και 
Υπ, μεγαλόπρεπων κτισμάτων σε πολλά μέρη της Κύπρου. 

αρΧουv , 
συν εvδειξεις 

0 ικισμ, 
θάλ ος. Ο πύργος 

ασσα 
Σ:ή και σ'αυτόν 

ότι στην περιοχή υφίστατο νεολιθικός 

εχρησιμοποιείτο ως παρατηρητήριο προς τη 

θα έπρεπε να διέμενε ολιγομελής φρουρά. ι.tατα α , 
(Α.λυκ, πο τον πύργο μπορούσαν να στέλνονται από τη Λάρνακα 

ες) και 
βΡίσκετ τον πύργο-παρατηρητήριο της Ξυλοφάγου, που 

αι κο ά 
Κόλ ντ στο ακρωτήρι της Πύλας, στην άλλη πλευρά του 

Που της Λ 
βΡισκ, άρνακας, κι απ'εκεί προς την Αμμόχωστο. Ο πύργος 

οταv 
αnοκ σε μισοερειπωμένη κατάσταση, αλλά συντηρήθηκε και 

αταστάθ 
7tλευρ, ηκε το 1977-78. Πάνω από τη θύρα, στη δυτική του 
συ, α, βρίσκονται Α ' Μά 

''Β σκαλιστό το λιοντάρι του γιου ρκου, ,... Ολο τ 

Οικ0 δ, ης Βενετικής Δημοκρατίας. Ο πύργος είναι τετράπλευρο 
οι.ιημα με , , 'ξ , Α λ ' 

αnό δ, μηκος κάθε πλευράς επι τα ε ι μετρα. ποτε ειται 
υο πατ , 

toίv ωματα και μέχρι το επίπεδο του δευτέρου, οι εξωτερικοί 
A.Ot σ 

μον υΎκλίνουν προς τα μέσα, ενώ πιο πάνω γίνονται κάθετοι. Η 
, αδι κη ε, 
Οιμ 0 ς ισοδος στον πύργο βρίσκεται στη δυτική του πλευρά, στο 

του n , 
ttις άλ ατωματος του ορόφου, περί τα 4 μέτρα από το έδαφος. 
tonoe λες πλευρές, δεν υπάρχουν ανοίγματα, συνεπώς, οι φρουροί 
,,.,ι; ετούvταν , 
·~1.ιtcομ στην οροφή του κτιρίου. Τόσο η οροφή οσο και το 

εισ. α, Που θα πρέπει να ήταν ξύλινα, δεν σώζονται. Στον πύργο 
ερΧοvται 

από κρεμαστή σκάλα που την έρριχναν οι από μέσα, η 
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ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Το φρούριο , β , αυτο ρ ισκε τα ι στο ανατολικό τμήμα της πόλης, δίπλα 

ακριβώς από τη θάλασσα . Σήμερα, φιλοξενεί το επαρχιακό 
αρχα λ ιο ογικό μουσείο της πόλης (Φώ-rο 75). 
Το φ , ρουριο της Λάρνακας είναι, και αυτό, όπως και άλλα, 

μεταγενέστερο οικοδόμημα, στη μορφή που σώζεται σήμερα 

ανοικοδο , μημενο και αυτό, από τους Τούρκους καθώς δικές τους 

φρουρές είχαν εγκατασταθεί σ'όλες τις πόλεις μετά την κατάκτηση 

του νησιού. Το αρχικό φρούριο είχε μάλλον κτιστεί από το Βασιλιά 
Ιάκωβο Α' , κατα τα τέλη του 14ου αιώνα μ . χ., όταν η Λάρνακα έγινε 
το κ, υριο λιμάνι του νησιού μετά την κατάληψη της Αμμοχώστου 
από τους Γ , , , ενουατες το 1373. Δεν υπάρχουν, ομως, στοιχεια ως προς 

τη μορφή του φρουρίου των Λουζινιανών, που, και αυτό , είχε 
κατεδα , , ι ' θ φιστει απο τους Βενετούς. Το κάστρο της Λάρνακας κτισ ηκε 
απ' 0 τους Τούρκους το 1621. Κατά τη διάρκεια της τουρκικής 
Κατοχής ήταν καλά γνωστό στα πλοία που επισκέπτονταν τη 

Λάρνακα γιατί "κάθε πολεμικό σκάφος των Χριστιανων Ηγεμόνων 
Χαιρετίζεται τη στιγμή που πρόκειται να ρήψει άγκυρα, από όλα τα 
εμπορικά πλοία κάθε Χριστιανικής Ευρωπαϊκής Δύναμης, που απαντά 
στο χαιρετισμό με τόσους κανονιοβολισμούς όσους προβλέπουν οι 
κανονισμοί του δικού του ναυτικού. Αγκυροβολεί και περιμένει το 
Χαιρετισμό του τουρκικού κάστρου, που δεν μπορεί να ριφθεί χωρίς 
την άδειες του Κυβερνήτη στη Λευκωσία. Αποστέλλεται 
αγ λ , , δ ' τί εξαρτάται από τον 

γε ιοφορος για να πάρει αυτη τη ιαταγη για 

Κυβερνήτη να την παραχωρήσει ή όχι" .
2 

Φώ-rο 7S : Το κάστρο- Ανατολική άποψη. Φωτογραφία που πάρθηκε 
, , Φ ·το Νίκο Λάρνακα. 

από την προκυμαια. Φωτογραφια ω ' 

1 ~εyάλn Κυπριακή Εyκuκλοπαlδεισ-Εκδόσεις Φιλόκυπρος-Λευκωσtα 1987-Τόμος 8ος, σελ. 278 
2 κεσικιάν Κ.Κέβορκ -Ρομαντική Κύπρος-Β'Έκδοσn 1986-σελ. 216 
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ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΝΤ ΑΡ ΑΣ 

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ 

Στο ανατολικό άκρο της οροσειράς του Πενταδάκτυλου, οι Βυζαντινοί 
στις αρχές του lloυ αιώνα μ.χ., οικοδόμησαν για σκοπούς άμυνας και 

διαφύλαξης του νησιού από τις αραβ~κές επιδρομές, το φρούριο της 

Καντάρας (Φώιrο 77). 

Εσωτερικά του φρουρίου, είναι κτισμένοι πύργοι οι οποίοι αποτελούν 
ολόκληρο οικιστικό συγκρότημα. Χαρακτηριστικά του φρουρίου είναι 
τα μεγάλα σε πάχος τείχη, τα θολωτά διαμερίσματα καθώς και τα 
ημικυκλικά τόξα των θύρων και των παραθύρων, κύρια γνωρίσματα 

των Βυζαντινών κατασκευών. 



ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΑ 

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ 

Το φ , 
ρουριο το έκτισαν οι Βυζαντινοί τον llo αιώνα μ.χ. για σκοπούς 

άμυνας Β , , όζ 
· ρισκεται σε υψομετρο 725 μέτρων και δεσπ ει της 

Κερύνειας. Το όνομα του το πήρε από τον Άγιο Ιλαρίωνα, ο οποίος 
αναφέρεται ότι είχε ασκητεύσει στη περιοχή (Φώ'fο 78). 

Το Κάστρο παραμένει, όπως, σχεδόν το έκτισαν οι Βυζαντινοί 
ξεχωρίζοντας μόνο μερικά τμήματα, στα οποία, έκαναν επεμβάσεις 
οι Φράγκοι για καλυτέρευση του φρουρίου. 
Στο φρούριο βρίσκεται επίσης ο, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
σημ.α , , , Ιλ , ι σιας, οκ:ταγωνιος ναός του Α γιου αριωνα. 

ι 

! 



Ο ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΑΜΙΝΟΣ 
Πρόκ:ε ι τα ι για μεσαιωνι κ:ό οι κόδημα του 14ου-15ου αιώνα μ . χ. 
Προφανώς, ήταν κτίσμα εκτενέστερου οικοδομικού συμπλέγματος 
(Φώτο 79). 
Κατά την περίοδο τ ης Φραγκοκρατίας, η Αλαμινός είχε διατελέσει 
ιδιοκ: , π , Α, 1359-1369 

τησια του Πρ[yκιπα Ιωάvvη. αδελφού του εrρου 
και , , απο το 1463 του ευγενούς Τζιοβάvvz Λορεvταrο. 

, . ' 
1 

' 1 

9 
. 'ΟΨ1l του Πυργου. 

41φιrΟ 7 . 

; .~ 
, ~ Ι 

Ά ντρσς-ιστορiα mς Νήσου Κύπρου-Εκδόσεις Φιλόκuπρος-Λευκωσtα 1992-Τ όμος 3ος (από 
1 rraυλΙδnς ) σελ 184 
η<J2μ.χ.-1571μ.Χ· • 



ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΣΤΡΟ 

ΤΩΝ 

ΣΑΡ ΑΝΤ Α ΚΟΛΩΝΩΝ 
Ι-Ι τοποθεσία φαινόταν κάποτε, , λ, θ , , 
σπασμ, • σαν ενας οφος με αρι μο απο 

ενες κολώνες απο' 
γρανίτη, που βρίσκονταν γύρω του, απ' όπου 

και το λ .. , 
, αικο όνομα. Τα μήκη του γρανίτη εκλαμβάνονταν, ότι, 
εδειχναν τα 

όρια της τοποθεσίας του ιερού, αλλά, η σημερινή 
ερμηνεία , 
τ , ειναι, ότι, μεταφέρθηκαν εδώ, 
οιχους του Κ, 

Β αστρου. Όταν καθορίστηκε ο 

για να ενισχύσουν τους 

λόφος, απόδειξε ότι ήταν 
υζαντινό , 

οχυρο (Καστελλομ.Μπάφες, Castellum Butes) του λιμανιού 
που παραδ'θ 
Α 0 ηκε στις δυνάμεις του Ριχάρδου rου Λεοvrόκαρδου rης 
ΥΥλίας το 1191 Σ, 

, · ημερα, τα ερείπια δείχνουν πως οι σταυροφόροι, 
Κατοπιν 
, ' ανακαίνησαν το κάστρο. Το κάστρο δεν ξανακτίστηκε, 
υστερα , 
(Φ, απο σεισμό που κατέσρεψε ολόκληρη τη Πάφο, το 1222 

O>to 80,81). Χρησιμοποιήθηκε, όμως, σαν λατομείο για να 
Προμηθεύσει τη διαδικασία κτίσης της πόλης. Η είσοδος στο κάστρο 
Ύινόταν α , , , , λ , 

πο γεφυρι που ενωνε τον αντικρημνο της ανατο ικης 

τάφρου με τον εξωτερικό Πόρτο-Πύργο, ένα από τους οκτώ πύργους 
του εξωτερικού τείχους, μέσα στο οποίο στεκόταν το καθ'αυτό 
Κάστρο. Τούτο, ήταν τετράγωνο με σχέδιο κτισμένο σε δύο θολωτά 
πατώματα γύρω από την κεντρική αυλή, που άνοιγε στα ανατολικά, 

μέσο ενός αψειδωτού Πόρτο-Πύργου. Σταύλοι, καμίνι και δωμάτιο 
μύλου γέμιζαν τους εσωτερικούς χώρους και οι πέτρινες σκάλες 
στηριγμένες στους τοίχους, οδηγούσαν πάνω στους χώρους διαμονής 

(Διάγραμμα, σsλ. 136). 

Σ , περιφέρεια υπάρχουν ερείπια δωματίων, στρατώνων 
την εξωτερικη ' , 

, ξωτερικούς χώρους στο πλάτος, των οποιων, οκτώ 
κ:τισμενα στους ε , , 

(tνα από αυτά, ατελειωτο) οδηγουσαν κάτω σε πόρτες κ:λ ιμα κοστάσια 

εξόδου προς τη τάφρο. 
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ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ 

Το Κάστρο, στη σημερινή του μορφή, χρονολογε{ται στον 160 αιώνα 
και συγκεκριμένα στην περίοδο της βενετοιφατίας, όταν οι Βενετο{ 
Προσπάθησαν με τον πιο εύκολο αλλά και πιο οικονομικό τρόπο να 
εκσυγχρονίσουν το ήδη υφιστάμενο από πριν φρούριο σύμφωνα προς 
τα Πρότυπα της στρατιωτικής αρχιτεκτονικής της εποχής τους. Με 
επιχώσεις και πρόσθετα κτ{σματα, διατηρώντας τα περισσότερα 
τμήματα του παλαιώτερου κάστρου, ενίσχυσαν με τεράστιο 
Προμαχώνα τη νοτιοδυτική γων{α του και εξασφάλισαν την 
Πραστασία των δύο παρακείμενων πλευρών με κυκλικής κατόψεως 

Πύργους που έκτισαν στις δύο κοντινές προς τον προμαχώνα γων{ες -

μία τακτική που &!χε εφαρμοστε! πλατιά και σε παλαιά οχυρά της 

Ιταλίας (Φm"fo 82). Πρόκειται για νέο αμυντικό σύστημα 

προσαρμοσμένο κατά τον δυνατόν στις αλλαγές της πολεμικής 

τεχνικής που προκάλεσε η ευρεία πλέον χρήση του πυροβολικού. Το 

σύστημα αυτό άρχισε να εφαρμόζεται στην Ιταλ!α κατά τα μέσα του 

16ου αιώνα, ήταν όμως ήδη ξεπερασμένο μερικά χρόνια αργότερα, 

όπως φανερώνουν . τα σχόλια Βενετών μηχανικών για το κάστρο της 

-Κερύνειας και όπως διαφάνηκε από το γεγονός ότι τούτο δεν μπόρεσε 

να αντισταθε! στους Τούρκους το 1570. 

Στην ίδια ακριβώς θέση που βρίσκεται το κάστρο, προϋπήρχε άλλο 

κάστρο κτισμένο κατά τη Βυζαντινή εποχή, του οποiου διάφορα 

κατάλοιπα έχουν εντοπισθεί στην αυλή και αλλού, ενσωματωμένα 

στις επεκτάσεις των Λουζινιανών κατά την περ!οδο της 
Φραγκοκρατίας. Οι Λουζινιανοί ήσαν εκείνοι που έδω α 

, σ ν στο κάστρο 
ορθογωνια κάτοψη με τετράγωνους πύργους στις ι 

γων ες, εκ των 
οποίων σώζονται δύο. Τα διάφορα κτ{ρια ήσα θ 

ν τοπο ετημένα κατά 
μήκος των τεσσάρων εσωτερικών πλευρών του ά 

κ στρου, που είχε -
και διατήρησε - την είσοδο του στο δυτικό τοί δ λ 

χο, η αδή προς τ 
πλευρά που εκτε!νεται η πόλη της Κερύνε ην 

ιας. 

χαρακτηριστική είναι η προσπάθε 
ια απομόνωσης κα ή 

χώρων από τους χώρους των πολ , τοικ σιμωv 
εμικων δραστηριοτήτων. Τούτο 
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Ψαίνεται θ ά κα αρ στην ανατολική πτέρυγα που είναι εντελώς 

απομονωμένη τόσο από την παράλληλη εξωτερική στοά πάνω στο 
τε· 

ιχος με τις πολεμίστρες, όσο και από τον βορειοανατολικό 
πεταλόσχημο πύργο. 
Τ , 
μηματα του φράγκικου κάστρου σώζονται, κυρίως, στη δυτική και 

ανατολική πτέρυγα και λιγότερα στη βόρεια και νότια. Το κτfριο της 
εισόδου, κτισμένο κατά πάσαν πιθανότητα στη θέση του Βυζαντινού, 
αποτελείται στο ισόγειο από το πέρασμα που το διαπερνά με 
κατεύθυνση αρχικά παράλληλη με το δυτικό τεfχος και στη συνέχεια 
Κάθετα οδηγώντας στην αυλή. Η πύλη εfναι εφοδιασμένη με 
κρεμαστή πόρτα. Τοποθετημένος πάνω από αυτή βρfσκεται 

μεσαιωνικός θυρεός που πρέπε'ι να μεταφέρθηκε από άλλο σημεfο του 

Κάστρου. Στο ίδιο κτίριο πάνω από το πέρασμα της εισόδου, 

βρίσκεται φράγκικο ερειπωμένο παρεκκλήσι, του οποCου σώζεται στα 
βόρεια το ιεροφυλάκιο και συνδέεται με τα διαμερfσματα στον όροφο 

της επίσημης φράγκικης δυτικής πτέρυγας. Στο ισόγειο της πτέρυγας 

αυτής υπάρχουν θολωτές, μακρόστενες αίθουσες τις οποίες πιθανόν 

κατά καιρούς να χρησιμοποίησαν οι Λουζινιανο{ σαν φυλακές. 

Πέτρινη σκάλα από την αυλή οδηγεί στον όροφο, όπου σώζεται 

μεγάλη αίθουσα με τέσσερα σταυροθόλια, χωρισμένα με εγκάρσια 

τόξα. Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα κτίσματα των Λουζινιανών 

στο κάστρο (13ος αιώνας). Πάνω από αυτήν υπήρχε δεύτερος όροφος, 

του οποίου όμως σώθηκαν μόνο ίχνη και σκαλοπάτια που 

οδηγούσαν σ'αυτόν. Σ'αυτή την πτέρυγα τοποθετούνται τα βασιλικά 

διαμερίσματα. Στην ίδια πτέρυγα, βορειότερα, σώζεται ψηλή 

ορθογώνια αfθουσα του 13ου αιώνα που διατηρε{ στη βορειοδυτική 

πλευρά της βυζαντινό τοίχο. Στον όροφο βρίσκονται υπολείμματα 

μεγάλης αίθουσας του 14ου αιώνα με πέτρινη σκάλα στην αυλή που 

οδηγούσε σ'αυτήν. Στη νότια πτέρυγα διατηρήθηκαν τρεις θολωτοί 

χώροι που οι Βενετοί μετέτρεψαν σε οπλαποθήκες. Αποτελούν 

τμήμα της φραγκικής στοάς κατά μήκος του νότιου τείχους, την 

οποία οι Βενετοί με κατάλληλα κτίσματα μετέτρεψαν σε έπαλξη. 
Στην ανατολική πτέρυγα βρίσκονται διώροφα ... , 

"'τισματα με δύο 
θολωτές δεξαμενές στο υπόγειο. Το ισόγε λ 

, , ιο περι άμβανε 
αποθηκευτικους χωρους και είχε ξύλινη ζό 

, ορι ντια οροφή, που 
αποτελουσε και το πάτωμα των ψηλών θ λ , δ 

, ο ωτων ιαμερισμάτων 
όφου. Επικοινωνουσαν αρχικά με στοά του 

κατά μήκος που εκτεινόταν 
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της Προσό 
Που Ψεως προς την αυλή. Είναι οι μόνοι κατοικήσιμοι χώροι 

διασώζ 
απ ονται. Παρόμιοι χώροι αλλά μικρότεροι, πρέπει να 

οτελού 
Κελλ σαν τη βόρεια πτέρυγα, που αντικατέστησαν σύγχρονα 
σ ιά. Διασώζεται όμως ο βόρειος εξωτερικός τοίχος του φραγκικού 
Uf.!Πλέγμ 

β ατος με πολεμίστρες σε τρεις σειρές και ο 
ορειοαν λ , , 

ατο ικός πεταλόσχημος πύργος που οι Βενετοι δεν θεωρηααν 
αναγκ , 

αιο να ενισχύσου~ ίσως γιατί προστατευόταν αυτή η πλευρά 
από τε 

δ Χνητό οριζόντιο ύφαλο στη Θάλασσα. Ο πύργος αυτός με 
ι , 
αιροφους θολωτούς χώρους, επεκείνεται με δύο όμοιες πτέρυγες σε 

τι.ι, 

ηματα της βόρειας και νότιας πτέρυγας. Δυτικότερα στην ίδια 
Πτέρυγα διατηρείται υπόγειος χώρος κάτω από επιμήκη θολωτή 
aίθου 

σα του Ι4ου αιώνα. Στη βορειοδυτική γωνία του κάστρου, από 

την εποχή των Λουζινιανών σώζεται τετράγωνος πύργος που 
ενσωματώνει τουλάχιστον στο χαμηλότερο επίπεδο το~ τμήμα του 
ελαφρά ελλειψοειδούς προγενέστεροv βυζαντινού κάστρου. Από εδώ 
ελέγχετο η είσοδος στο κάστρο, στο δυτικό τείχος. Οι Βενετοί 
Πρέπει να ελάττωσαν το ύψος του Πύργου, ώστε να μην υπερβαίνει σε 

ύψος τις οχυρώσεις τους. 
Το κάστρο μετά τις τροποποιήσεις και επεκτάσεις της εποχής των 

Βενετών είχε την είσοδο του στη δυτική πλευρά με κινητή αρχικά 

γέφυρα πάνω από την τάφρο που το περιβάλλει. Ο δυτικός τοίχος 

ξανακτίστηκε από τους Βενετούς στο ίδιο σημε(ο που προσπήρχε. Από 

το θολωτό πέρασμα που οδηγεί στο κτίριο της εισόδου με κατεύθυνση 

νοτιοανατολική, μία σκάλα οδηγούσε στην τάφρο, σε μικρό 

ορμητήριο και παράλληλο προς αυτό πέρασμα προς τα βόρεια, στο 

Βυζαντινό παρεκκλήσι και το στρογγυλό βορειοδυτικό πύργο. Πάνω 

από τη θολωτή είσοδο βρίσκονταν δύο δωμάτια της φρουράς απ' όπου 

παρακολουθείτο το πέρασμα. Κατά μήκος του δυτικού το!χους, οι 

Βενετοί κατασκεύασαν ράμπα για τη μεταφορά του πυροβολικού στον 

προμαχώνα της νοτιοδυτικής γων!ας. Για να το πετύχουν έκτισαν 
θολωτές αντιστηρίξεις και επίχωσαν το χώρο μεταξύ του ε 

σωτερικού 
(φραγκικού) και του εξωτερικού δυτικού τε(νους 0 "' · προμαχώνας 
κτίστηκε το 1560 και έχει στο εσωτερικό σε τρ(α ε ( δ 

, ' . π πε α, κεντρικές 
αίθουσες που επικοινωνουν με οπλαποθήκες δ, 

στις υο πλευρές. Οι 
τελευταίες κάλυπταν αμυντικά τη δυτική κα ό 

, ι ν τια πλευρά. Απότο 
σκάλα οδηγουσε από την αυλή στο να λό μη 

, "' μη τερο επίπεδο του 
~ρομαχωνα. Μεγάλες επιχώσεις έγιναν κατά 

μήκος του νότιου 
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τείχους , , στο χωρο μεταξυ των καταλοίπων του βυζαντινού 

και του φραγκικού, άλλοτε ανοικτό, για να δημιουργηθεί 

τείχους 

έπαλξη 

Πλάτους , · , περαν των 22 μ. Η επαλξη αυτή οδηγεί στον στρογγυλό 

νοτιοανατολικό πύργο, που επίσης περιλαμβάνει διαφόρα επίπεδα 
αμυντικά. Στο κέντρο του βρίσκονται ορθογώνιες αίθουσες που 

οδηγούς σε θέσεις μάχης σε διάφορα επίπεδα. Παρόμοιας κατασκευής 
είναι και ο δεύτερος στρογγυλός πύργος της εποχής των Βενετών, ο 
οποίος επικοινωνούσε με μικρό ορμητήριο στην τάφρο με τη βοήθεια 

εσωτερικής σκάλας. 

Από τη Βυζαντινή εποχή, εκτός από τμήματα του κάστρου, σώζεται 
και μικρό παρεκκλήσι με αναστηλωμένο θόλο που στηρίζεται σε 
τέσσερεις μαρμάρινες κολόνες. Οι κολώνες αυτές, μαζί με τα 
κιονόκρανα μεταφέρθηκαν από παλαιότερο κτίριο. Το παρεκκλήσι 
χρονολογείται στον 120 αιώνα και πιθανό να κτίστηκε σε θέση 
παλαιότερου. Βρίσκεται έξω από το κυρίως βυζαντινό και φράγκικο 
κάστρο, κοντά στο βορειοδυτικό τετράγωνο πύργο. Οι Βενετοί 
αφαίρεσαν το θόλο και επιχωμάτωσαν τον γύρω χώρο δημιουργώντας 
προσπέλαση προς το νέο βορειοδυτικό πύργο που κατασκεύασαν. Η 
νοτιοδυτική γωνία του Βυζαντινού κάστρου με τον ελλειψοειδή 
πύργο ενσωματώθηκαν στο κάστρο των Λουζινιανών καθώς και 
τμήματα του δυτικού τείχους. Στα νότια, μέσα στην αυλή 
διατηρούνται κατάλοπια του κυκλικού νοτιοδυτικού πύργου με 
μεγάλο πεσσό στο κέντρο που κτίστηκε για τη στήριξη ανωδομής. 
Στον τοίχο του πύργου οι Βενετοί άνοιξαν πέρασμα προς την 

οπλαποθήκη που κατασκεύασαν μπροστά στον προμαχώνα. 

Ανατολικότερα βρισκόταν πεταλόσχημος πύργος της Μέσης 

Βυζαντινής εποχής και ορθογώνια δεξαμενή με θολωτή οροφή που δεν 

διασώθηκε. Τέλος, διατηρούνται ίχνη του νότιου τοίχου στο χώρο που 

οι Βενετοί μετέτρεψαν με κατάλληλες επιχώσεις σε έπαλξη.ι 

άλn Κυπριακή Εγκυκλοηαlδεια-Εκδόσεις Φιλόκυηρος-Λευκωσlα 1987 Τό - μος 7ος, σελ 63 



ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ 

π ' ροκειται για οχυρώσεις, τα τείχη των οποίων, είναι ογκώδη και 
Ψηλά, έχουν κατά μέσο όρο ύψος ιs μέτρα και πάχος 8 μέτρα (ΦC'ό-rο 
83). 

Το σχέδιο του είναι σχεδόν τετράγωνο . Υπάρχουν δύο πύλες, η Πύλη 
rης θάλασσας και η Πύλη rης ξηράς. Η αρχική πύλη της ξηράς δεν 
χρησιμοποιείται τώρα, και ένα παλιό κανονιοστάσι είναι η σημερινή 
είσοδος. Η πόρτα Νrελ Μαρέ rωv Βεvεrώv ή Πύλη θάλασσας που 
κτίστηκε το l496 από το Νικόλαο Πριόλι, έναν από τους Βενετούς 
Διοικητές της Αμμοχώστου, αποτελεί ένα λεπτό δείγμα μορφής 
αρχιτεκτονικής . Η είσοδος είvαι σκεπασμένη με μάρμαρο ( πιθανό 

από τη Σαλαμίνα). 
Το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό είναι το λιοντάρι - το συνηθισμένο 
έμβλημα της Βενετίας - θαυμάσια λαξεμένο, που σώζεται σχεδόν 

άθικτο μέχρι σήμερα. 
Η σιδερένια _ καταρράκτη πόρτα του, που είνaι η αρχική, βρίσκεται 
επίσης σε καλή κατάσταση μαζί με το σχετικό μηχανισμό που 

διατηρείται από την πόρτα. 

0 
θρύλος για το μαρμαρένιο λιοντάρι στην εσωτερική πλευρά της 

π~λης αναφέρει, ότι, μία φορά το χρόνο για σύντομο διάστημα, κατά 
τ:η διάρκειcί της νύχτας, το λιοντ.άρι ανοίγει διάπλατα το στόiια του 
και οπο·ιοσδήποτε καταφέρει να χώσει το χέρι του μέχρι κάτω στο 
λαιμό, εξασφαλίζει πολύτιμο θησαυρό. Μέχρι σήμερα, 0 θησαυρός 

έχει παραμείνει άθικτος, γιατί η ημέρα και η ώρα αυτού του 

φ«ινομένου παραμένουν άγνωστες. 
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