
Αρχαιολογικοί χώροι 
στην Κύπρο 

Μια εργασία από τον Αλέξανδρο



Οι τάφοι των βασιλέων 

Οι περίφημοι «Τάφοι των Βασιλέων» αποτελούν τμήμα του 

Αρχαιολογικού Πάρκου της Κάτω Πάφου, έναν από τους πιο 

σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, ο οποίος έχει 

συμπεριληφθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ από το 1980.



Αντί για βασιλείς, στην πραγματικότητα θάφτηκαν εδώ 
υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και μέλη της αριστοκρατίας. 
Ωστόσο, το μέγεθος και το μεγαλείο των τάφων, μερικοί 
από τους οποίους είναι διακοσμημένοι με δωρικούς 
κίονες, έδωσαν στην τοποθεσία το μεγαλοπρεπές όνομά 
της
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Οι Τάφοι των Βασιλέων



Αγγελόκτιστη
Η αρχική κατασκευή, των παλαιοχριστιανικών χρόνων, ήταν ξυλόστεγη βασιλική, όπως όλες οι άλλες βασιλικές τότε στην 
Κύπρο.[1] Η βασιλική πιθανότατα χτίστηκε τον 5ο αιώνα[2] αν και το μωσαϊκό στην αψίδα χρονολογείται στον 6ο αιώνα. Το 
νησί της Κύπρου ήταν μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για περισσότερα από 100 χρόνια σε αυτό το σημείο.



Όπως πολλές κυπριακές βασιλικές, η βασιλική στο Κίτι καταστράφηκε τον 7ο ή 8ο αιώνα. Μερικοί ιστορικοί 
επισήμαναν ότι αυτή η καταστροφή συμπίπτει με πολλές αραβικές επιδρομές στην περιοχή καθώς η Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία αγωνίστηκε να διατηρήσει τον έλεγχο στην περιφέρειά της. Άλλοι ιστορικοί έχουν σημειώσει ότι οι 
εκκλησίες ήταν ξύλινες κατασκευές και φωτιζόμενες από λυχνάρια λαδιού, τα οποία συχνά γίνονταν πηγές φωτιάς. 
Η αψίδα και το περίφημο μωσαϊκό της Παναγίας της Αγγελοκτίστης επέζησαν από την καταστροφή και 
ενσωματώθηκαν στην εκκλησία που χτίστηκε αργότερα πάνω από τα θεμέλια της βασιλικής. Η αψίδα, το μωσαϊκό 
και η εκκλησία υπάρχουν ακόμη σήμερα. Ο Merrillees σημειώνει ότι «το 688-9 ο χαλίφης Αμπντούλ Μαλίκ
υπέγραψε συμφωνία με τον Ιουστινιανό Β΄ στην οποία η Κύπρος [έγινε ουδέτερο έδαφος] ... [και] λόγω της 
ουδέτερης κατάστασής της, η Κύπρος δεν επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την Εικονομαχία».



Υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ιστορικών κατά πόσον η ενσωμάτωση των υπολειμμάτων της βασιλικής στη 
νέα κατασκευή έγινε διότι επέτρεψε στη νέα εκκλησία να χτιστεί πιο γρήγορα ή εάν η συμπερίληψη της 
παλαιότερης κατασκευής θα ήταν πιο δύσκολη και απαιτητική στην οικοδόμηση μιας νέας εκκλησίας και έγινε 
μόνο επειδή τα παλαιότερα λείψανα ήταν σημαντικά για τη γύρω κοινότητα




