
Αρχαιολογικοί χώροι 
στην Κύπρο
Μια εργασία από την Χρυσοβαλάντω



Αγγελόκτιστη



• Η Παναγία Αγγελόκτιστη είναι 
βυζαντινός ναός ο οποίος 
βρίσκεται στο χωριό Κίτι, στην 
Κύπρο, περίπου 12 χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά από τη σύγχρονη 
Λάρνακα. Ο σημερινός ναός 
κτίστηκε κατά τον 11ο αιώνα 
στη θέση παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής και χαρακτηρίζεται 
από το παλαιοχριστιανικό 
ψηφιδωτό που σώζεται στην 
κόγχη του. Η Παναγία 
Αγγελόκτιστη προτάθηκε για 
ένταξη στα μνημεία 
παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO το 2015 και προς το 
παρόν ανήκει στον ενδεικτικό 
κατάλογο των υποψήφιων 
μνημείων.



Όταν ξεκίνησαν να 
κτίζουν την Αγγελόκτιστη 
την νύχτα πήγαιναν οι 
άγγελοι και τους 
βοηθούσαν. Μια μέρα το 
κατάλαβαν ότι κάποιος 
τους βοηθούσε και έτσι 
η Αγγελόκτιστη 
ονομάστηκε έτσι. 



Ο αρχιτεκτονικός τύπος του σημερινού ναού ανήκει 
στην κατηγορία του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με 
τρούλο. Η σημερινή του μορφή οφείλεται σε 
προσθήκες και μετατροπές που έγιναν με την πάροδο 
του χρόνου. Το 12ο αιώνα, βόρεια του ναού, κτίστηκε 
καμαροσκέπαστο παρεκκλήσι αφιερωμένο στους 
ιαματικούς Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό. 
Στο εξωτερικό της βόρειας πλευράς του παρεκκλησίου 
ανευρέθηκαν μεσαιωνικοί τάφοι. Πιθανόν ο ναΐσκος 
να είχε κοιμητηριακό χαρακτήρα. Στα τέλη του 13ου-
αρχές 14ου αιώνα, κτίστηκε στη νότια πλευρά του 
ναού, το λεγόμενο Λατινικό παρεκκλήσι για την 
εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των νέων 
ηγεμόνων της Κύπρου. Πάνω από την είσοδό του 
σώζονται τρία οικόσημα, εκ των οποίων το ένα ανήκε 
στην πλούσια Φράγκικη οικογένεια των Gibelet, 
κτητόρων του παρεκκλησίου. Στο εσωτερικό του 
σώζεται η εγχάρακτη ταφόπλακα της Simone Renier
de Gibelet, που αποδήμησε το 1302. Ενδέχεται το 
παρεκκλήσι να είναι σύγχρονο της ταφής της και να 
είχε και αυτό, όπως και ο ναΐσκος, κοιμητηριακό
χαρακτήρα



Κάστρο της Λάρνακας



Το Μεσαιωνικό Κάστρο της 
Λάρνακας, το μεγαλοπρεπές και 
επιβλητικό κτίσμα του 14ου 
αιώνα, κτίστηκε από τον 
Λουζινιανό Βασιλιά Ιάκωβο Α΄, για 
λογούς προστασίας του 
αγκυροβολιού των Αλυκών. 
Σύμφωνα με ιστορικές πήγες, 
νωρίτερα, στην ίδια θέση υπήρχε 
οχυρωματικό φρούριο του 11ου 
αιώνα επί εποχής Κομνηνών.



Οι χώροι του κάστρου και τα εκθέματα: 
Στην βόρεια πλευρά του κάστρου θα 
συνάντηση κανείς ένα διώροφο 
κτήριο, το οποίο κτίστηκε από τους 
Τούρκους σύμφωνα με σχετική 
επιγραφή του 1625, πάνω από την 
είσοδο. Το μεσαιωνικό τμήμα του 
κάστρου είναι το νότιο και ανατολικό, 
πράγμα που μαρτυρεί η μορφολογία 
των καμάρων και η τοιχοδομία. Στο 
βόρειο μισό της ανατολικής πλευράς 
θα δει κανείς παρατεταμένα το ένα 
δίπλα στο άλλο, κανόνια διαφόρων 
χρονολογιών. 



Στο νότιο μισό της ανατολικής πλευράς 
προς την θάλασσα, υπάρχει ένας 
τετράγωνος πύργος, κάτω από το οποίο 
υπάρχει ευρύχωρο κοίλωμα σε μορφή 
εσωτερικής ημικυκλικής αψίδας. 
Σήμερα μέσα σε αυτή την αψίδα  
υπάρχουν επιτύμβιες πλάκες που 
χρονολογούνται από το 15ο έως το 18ο 
αιώνα. Η νότια πλευρά του 
Μεσαιωνικού Κάστρου αποτελείται από 
σειρά δωματίων που καλύπτονται με 
οξυκόρυφη καμάρα. 


