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ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στην προσπάθεια ικανοποιήσεως της ανάγκης διεκπαιρέωσης της 

πτυχιακής εργασίας που διάλεξα, στο μάθημα της αρχιτεκτονικής του 

τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Πειραιώς, έγινε εκ μέρους 

μου μία προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, της ιστορίας, της σκοπιμότητας 
και ίσως της προοπτικής του φρουρίου της Πάφου. 

Στην προσπάθεια αυτή μελέτησα αρκετά βιβλία, στις πολλαπλές 

μου επισκέψεις στις βιβλιοθήκες: της Βουλής των Ελλήνων, την εθνική, 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, την Γεννάδειο, της Πάφου, της 

Λεμεσσού, και της Πάτρας. 
Κατά την διάρκεια των επισκέψεων μου στην Πάφο πήρα αρκετές 

φωτογραφίες του φρουρίου και της γύρω περιοχής, ως επίσης ήλθα σε 
επαφή με αυτόχθωνες και με ξένους επισκέπτες του φρουρίου, με την 
βοήθεια των οποίων έζησα την ιστορία του φρουρίου και με βοήθησαν 

να γίνει κάτι πιο ζωντανό για μένα και να μου κινήσει το ενδιαφέρον για 
μια μελλοντική του αξιοποίηση. 

Θα ήθελα μέσα από τον πρόλογο της πτυχιακής μου να εκφράσω τις 

ευχαριστίες μου για όλους αυτούς που με βοήθησαν σε αυτήν μου την 
προσπάθεια. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία 
Βαρελίδου, που μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία, εμπιστευοντάς μου ένα 
τόσο αξιόλογο θέμα που στάθηκε αφορμή όχι μόνο να διευρύνω και να 
εμπεδώσω κάποιες γνώσεις αλλά και να έλθω σε επαφή με την λαϊκή 
παράδοση της Κύπρου. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τμήμα Αρχαιοτήτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για την παραχώρηση των αρχιτεκτονικών 
σχεδίων του φρουρίου, το Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου για την 

παραχώρηση του τοπογραφικού σχεδίου της περιοχής, τον Κυπριακό 
Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) για την παραχώρηση του χάρτη της πόλης 

της Πάφου, τον βιβλιοθηκάριο της Βουλής των Ελλήνων κύριο Δημήτρη 
Α νδρίκο για την διάθεση πολύτιμων ιστορικών στοιχείων, την 

διακοσμήτρια Αναστασία Στρέκλα για τον σχεδιασμό των 

σκιαγραφημάτων (σκίτσων), τον κύριο Νίκο Φιλιππακόπουλο για την 

πολύτιμη βοήθεια του στην διόρθωση των κειμένων, καθώς και όλους 

τους πολίτες που δέχθηκαν να μιλήσουν για το φρούριο. 

2 



ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Πάφος είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές της Κύπρου σε 

αρχαιολογικούς σώους, ιστορικά μνημεία και γενικά σε αρχαιότητες γιατί 
έχει πολυκύμαντη ιστορία που χάνεται στα βάθη της προϊστορίας. Η 
Πάφος είναι ενδιαφέρουσα και για τον πλούσιο λαϊκό πολιτισμό της, την 
λαϊκή τέχνη και την χειροτεχνία, τους θρύλους τις παραδόσεις, καθώς και 
την θερμή φιλοξενία των κατοίκων της. Μεγάλο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν και οι φυσικές ομορφιές της, το υγιεινό κλίμα, οι 
δαντελωτές παραλίες, η πλούσια βλάστηση, τα πυκνά δάση και το 
πανέμορφο και πλούσιο σε μορφώματα τοπίο της. 

Κατά την αρχαιότητα η Πάφος υπήρξε ένα από τα βασίλειαα της 
Κύπρου και για αιώνες πρωτεύουσα ολόκληρης της Κύπρου. Εδώ 
αναπτύχθηκε ένας θαυμάσιος πολιτισμός. Από το κέντρο της σύγχρονης 

πόλης μέχρι το γραφικό λιμανάκι και κατά μήκος όλης της παραλίας 
βρίσκονται πολυάριθμοι αρχαιολογικοί χώροι. Πολλοί από αυτούς έχουν 
ανασκαφεί τμηματικά και ήρθαν στο φως σημαντικά δημόσια κτίρια και 
πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες των Προχριστιανικών και 

Μεταχριστιανικών χρόνων καθώς και αναρίθμητα εκλεκτά δείγματα 
άλλων κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων. Υπάρχουν όμως και αρκετοί 
άλλοι χώροι που, αν και έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί, δεν έχουν 
ακόμη ανασκαφεί. Σε όποιο σημείο και να σκάψει η αρχαιολογική 
σκαπάνη θα φέρει στην επιφάνεια μοναδικά ευρήματα ενός αξιόλογου 

πολιτισμού. 
Αυτός είναι και ο λόγος που η Πάφος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO) για την παγκόσμια κληρονομιά 
των πολιτιστικών και φυσικών θησαυρών. 

Εξάλλου είναι εδώ μια ακτή της Πάφου, που αναδύθηκε η θεά 
Αφροδίτη, η θεά του Έρωτα και της Ομορφιάς. Εδώ στην Παλαίπαφο (τα 
σημερινά Κούκλια) βρισκόταν το κέντρο λατρείας της, που κάθε χρόνο 
προσείλκυε χιλιάδες προσκυνητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Κάτι 
από αυτήν την μαγεία διατηρείται ακόμη και σήμερα σε όλη την 

περιοχή. 
Η Πάφος ως πρωτεύουσα του νησιού, προστατεύετο με επιβλητικά τείχη 
και οχυρώσεις που κτίστηκαν κατά τον 4° π.Χ αιώνα. Σημαντικά τμήματα 
των τειχών σώζονται ακόμη και σήμερα. 2 

2 Πηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της,σελ. 5. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 

Όπως η Σαλαμίνα προς Ανατολάς, έτσι και η Πάφος προς Δυσμάς, 
διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο μεταξύ των ωλων βασιλείων που 
υπήρχαν στην Κύπρο κατά την αρχαιότητα. Στην περιοχή της Πάφου, 
στην αρχαία εποχή, υπήρχαν δύο πόλεις με το όνομα ΠΑΦΟΣ. Η 
μία - για λόγους διαχωρισμού - αναφέρεται ως Παλαίπαφος, δηλαδή 
Παλαιά Πάφος και καταλάμβανε μέρος της περιοχής, όπου το 
σημερινό χωριό Κούκλια. Η ονομασία Παλαίπαφος υιοθετήθηκε μετά 
τον 4ο π.Χ.αιώνα, όταν την ονομασία Πάφος πήρε η πόλη, που κτίστηκε 
περί τα 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Παλαιπάφου. Η νέα αυτή πόλη 
για να ξεχωρίζει από την Παλαίπαφο ονομαζόταν ΝΕΑ ΠΑ ΦΟΣ. 

Η ίδρυση της Παλαιπάφου χρονολογείται πριν την 2η 
χιλιετηρίδα π.Χ.. Η Παλαίπαφος ήταν η έδρα του βασιλείου της Πάφου 
και το σπουδαιότερο κέντρο λατρείας της Αφροδίτης, της θεάς της 
Ομορφιάς και του Έρωτα. Γι' αυτόν τον λόγο εκεί υπήρχε 0 πιο 
φημισμένος απ' όλους τους ναούς, που ήταν αφιερωμένος στην 
Αφροδίτη. 'Όπως αναφέρει ο Στράβων (64π.Χ.- 23μ.Χ.), κάθε χρόνο 
πολυάριθμοι προσκυνητές, άνδρες και γυναίκες, από διάφορες 
πόλεις, σχηματίζοντας πανηγυρική πομπή ξεκινούσαν από την Νέα 
Πάφο για να καταλήξουν στον ναό της θεάς στην Παλαίπαφο για 
να λάβουν μέρος στις γιορτές που διοργανώνονταν προς τιμήν της 
θεάς Αφροδίτης. Οι ιεροτελεστίες διοργανώνονταν για 1.600 χρόνια, 
από τον 120 αιώνα π.Χ. μέχρι τον 4ον αιώνα μ.Χ .. Αυτές έπαψαν να 
διοργανώνονται με το διάταγμα του Βυζαντινού αυτοκράτορα Θεοδοσίου 
(Edictum Theodosianym) το 395 μ.Χ .. 

Η Νέα Πάφος που σήμερα είναι γνωστή ως Κάτω Πάφος, 

καταλαμβάνει τον χώρο μιας μικρής χερσονήσου και το λιμανάκι 

της, καθώς επίσης και τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους. 

Η Νέα Πάφος, το επίνειο της Παλαιπάφου, κατά την παράδοση που 
διέσωσαν ο Στράβων και ο Παυσανίας, ιδρύθηκε τον 120 αιώνα 
( 1184π.Χ.) από τον Α γαπήνορα τον Αρκάδα, τον γιο του βασιλιά 
Αγκαίου της Τεγέας, που μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου, 
λόγω θαλασσοταραχής, αντί να επιστρέψει στην πατρίδα του, ήλθε 
στην Κύπρο. 

Βέβαια οι αρχαιολόγοι σήμερα πιστεύουν πως η Νέα Πάφος ιδρύθηκε 
από τον Νικοκλή τον 4ο π.Χ. αιώνα και όχι από τον Α γαπήνορα. 

Πιστεύεται ότι ο Αγαπήνορας ανοικοδόμησε την Παλαίπαφο και τον εκεί 
ναό της θεάς Αφροδίτης μετά από σοβαρές καταστροφές, 3 που 
υπέσθησαν τόσο η πόλη όσο και ο ναός από ισχυρό σεισμό. Ίσως 

ο Αγαπήνορας προβλήθηκε ως μυθικός κτήτορας της Νέας Πάφου 

3 Πηγή : Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ.6. 
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ύστερα από την μεγάλη ακμή που γνώρισε η πόλη μετά τον 40 
π.Χ. αιώνα, όταν ο βασιλιάς Νικοκλής αποφάσισε να μεταφέρει την 
έδρα του βασιλείου του από την Παλαίπαφο στην Νέα Πάφο, στην 
περιοχή της σημερινής Κάτω Πάφου στα 320 π.Χ.. Η Νέα Πάφος 
πολύ γρήγορα κατέσθη πολιτικό, διοικητικό, εμπορικό, πνευματικό 
και καλλιτεχνικό κέντρο. 

Η πόλη που ονομάζεται σήμερα Πάφος μέχρι το 1970 
ονομαζόταν Κτήμα. Η ονομασία αυτή προέρχεται από την αρχαία 
ελληνική λέξη κτήμα και χρησιμοποιήθηκε αρχικά κατά την περίοδο 
της φραγκοκρατίας όταν η περιοχή αποτελούσε βασιλικό κτήμα. 
Ανεπίσημα η ονομασία Κτήμα χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Η 
Πάφος (Κτήμα) είναι μεταγενέστερη της Νέας Πάφου και είχε αρχίσει 
πιθανότατα να σχηματίζεται οικισμός κατά την περίοδο των 
αραβικών επιδρομών στην προσπάθεια των κατοίκων να 
εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια μετακινούμενοι από την 
παραλιακή περιοχή προς το εσωτερικό. 

Πάντως οι πρώτες πληροφορίες για τον οικισμό αυτό 
εμφανίζονται κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας. Ο Ισπανός 
περιηγητής ευγενής Pero Tafur, που πέρασε από την Κύπρο μεταξύ 

1435 και 1439 αναφέρεται στην ύπαρξη ενός χωριού πάνω στο 
ύψωμα. 

Ο William Tyrner, που επισκέφθηκε την Νέα Πάφο κατά 
την περίοδο της τουρκοκρατίας στα 1815, αναφέρει πως η πόλη 

διαιρεί το σε τρεις ενορίες: ( α) την κυρίως πόλη με εκατόν πενήντα 
περίπου σπίτια, (β) την ελληνική ενορία, που λέγεται Κτήμα, με 
πενήντα περίπου σπίτια και ( γ) την ενορία της Μαρίνας (παραλιακή 
περιοχή), που διατηρούσε το παλαιό όνομα της Πάφου και είχε 
γύρω στις ογδόντα οικογένειες. Η κύρια ενορία και το Κτήμα 

αποτελούσαν συνεχόμενη πόλη πάνω σε χαμηλό λόφο γύρω στο 
μισό μίλι από την θάλασσα. Τα σπίτια ήσαν όλα κτισμένα από 
πρόχειρες ακατέργαστες πέτρες. 

Η περιοχή της πόλης Πάφου σήμερα διαιρείται σε δύο 

διοικητικά τμήματα: την Πάνω Πάφο (Κτήμα) και την Κάτω Πάφο. 
Το πρώτο αποτελεί το διοικητικό κέντρο της πόλης και επαρχίας, ενώ το 
δεύτερο, αποτελεί μικρότερη κοινότητα, που εξελίσσεται σε 

σημαντικό θέρετρο με πολυάριθμα ξενοδοχεία και κέντρα 
αναψυχής. Τούτο βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Πάφου και του 

λιμανιού. Τα δύο μέρη της πόλης απέχουν μεταξύ τους δύο περίπου 

χιλιόμετρα, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδόν ενωθεί.4 

Επιστρέφοντας πίσω στην Ιστορία, πρέπει να αναφέρουμε πως 

από το 538 π.Χ. μέχρι το 332 μ.Χ., το βασίλειο της Πάφου, όπως 

4 Πηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ.6,7,8. 
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συνέβαινε και με ολόκληρη την Κύπρο, ήταν υποτελές στους 
Πέρσες, τους οποίους ήταν υποχρεωμένο να συνδράμει όχι μόνο 
οικονομικά, αλλά και στρατιωτικά. 

Η Πάφος ήταν μια από τις πόλεις που βοήθησαν τον Μεγάλο 
Αλέξανδρο στην κατάληψη της Τύρου. Είναι γνωστό ότι για την κοπή 
νομισμάτων ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποίησε τα 
νομισματοκοπεία των πόλεων της Κύπρου και ιδιαίτερα το 
νομισματοκοπείο της Πάφου. 

Τον 4ο π.Χ. αιώνα βασιλιάς της Πάφου ήταν ο Νικοκλής, γιος 
του βασιλιά Τιμάρχου και αρχιερέας της θεάς Αφροδίτης. Μέχρι το 
312 π.Χ. οι εκάστοτε βασιλιάδες της Πάφου ήσαν ταυτόχρονα και 
αρχιερείς της Αφροδίτης. Ο Νικοκλής, που σύμφωνα με τους 
αρχαιολόγους είναι και ο ιδρυτής της Νέας Πάφου, οχύρωσε την 
νέα πόλη με εκτεταμένα τείχη, καθιέρωσε την ελληνική γραφή στα 
νομίσματα και την λατρεία της 'Ήρας και του Απόλλωνα. Επί 
βασιλείας του η Πάφος υπήρξε αξιόλογο πολιτικό και εμπορικό 
κέντρο. Ο Νικοκλής ήταν ο τελευταίος βασιλιάς της Παλαιπάφου. 
Αυτός, όταν ο Πτολεμαίος κατέλαβε την Κύπρο, αυτοκτόνησε από 
φόβο μήπως συλληφθεί και θανατωθεί, γιατί είχε κατηγορηθεί πως 
είχε ταχθεί με τον αντίπαλο του Πτολεμαίου, Αντίγονο. Στην 
συνέχεια αυτοκτόνησε και η γυναίκα του Νικοκλή, βασίλισσα 
Αξιοθέα, καθώς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Ο 
θάνατος του Νικοκλή αποτέλεσε και το τέλος του θεσμού της 
βασιλείας στην Πάφο. 

Ο κυριότερος λόγος που η Πάφος έχει τόσα πολλά αξιόλογα 
αρχαία μνημεία είναι γιατί, όπως ήδη αναφέραμε, διετέλεσε 
πρωτεύουσα του νησιού για έξι σχεδόν αιώνες, από τα τέλη του 
2ου π.Χ. αιώνα μέχρι τα μέσα σχεδόν του 4ου μ.Χ. αιώνα. 

Το 294 π.Χ. η Κύπρος ανακαταλήφθηκε από τους Πτολεμαίους 
(η πρώτη κατάληψη έγινε το 315 π.Χ.) και παρέμεινε κάτω από αυτούς, 

ενταγμένη στο Πτολεμαϊκό βασίλειο της Αιγύπτου, μέχρι το 58 
π.Χ. Η Πάφος στα χρόνια των Πτολεμαίων έγινε πρωτεύουσα όλου του 

νησιού, που την περίοδο αυτή ήταν διαιρεμένη σε τέσσερις 
επαρχίες: της Σαλαμίνας, της Πάφου, της Αμαθούντας και της 

Λαπήθου. Επίσης από το πρώτο μισό του 2ου π.Χ. αιώνα κατέσθη 

ναυτική και στρατιωτική βάση. 
Η επιλογή της Πάφου ως πρωτεύουσα της Κύπρου δεν ήταν 

τυχαία. Οι βασικότεροι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψιν γι' αυτήν 
την απόφαση ήταν η ευνοϊκή γεωγραφική της θέση - μια και ήταν 
η πλησιέστερη κυπριακή πόλη προς την έδρα των5 Πτολεμαίων, την 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου- η ασφάλεια που παρείχε, γιατί ήταν η 

5 Πηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορiα της πόλης και των οχυρώσεων της., σελ. 8,9. 
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πόλη που βρισκόταν μακρύτερα από κάθε άλλη γειτονική χώρα, 
όπως η Μικρά Ασία και η Συροπαλαιστίνη από τις οποίες ήταν 
δυνατό να αναμένονταν επιδρομές και, τέλος, η αίγλη και οι 
δυνατότητές της για οικονομική και άλλου είδους ανάπτυξη, 
λαμβανομένων πρωτίστως υπόψιν των σημαντικών οικονομικών 
ωφελημάτων, που είχε η πόλη και γενικά η γύρω περιοχή από τους 
πολυπληθείς επισκέπτες του ιερού της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο 
(σημερινά Κούκλια). 

Εκτός από την ευνοϊκή της θέση, η Πάφος διέθετε επίσης 
πολλά δάση που τροφοδοτούσαν το κράτος των Πτολεμαίων με 
άφθονη ξυλεία για τις ανάγκες του μεγάλου στόλου τους. Κατά 
την περίοδο αυτή η Πάφος αποτελούσε μεγάλο ναυπηγικό κέντρο 
και σημείωσε σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Αναφέρεται το όνομα 
του ναυπηγού Πυργοτέλη, που κατασκεύασε τα μεγαλύτερα πλοία 
του βασιλιά Πτολεμαίου Β' του Φιλάδελφου. Παράλληλα με την 
οικονομική ανάπτυξη, η πόλη σημείωσε και μεγάλη πνευματική 

άνθιση. 'Ένα αξιόλογο μνημείο της εποχής των Πτολεμαίων είναι οι 
«Τάφοι των Βασιλέων» . Επίσης η πόλη είχε δική της Βουλή και δικό 
της Δήμο. 

Η δημιουργία μιας πρωτεύουσας και συνεπώς μιας κεντρικής 
εξουσίας για ολόκληρο το νησί ήταν αποτέλεσμα της κατάργησης 
των διαφόρων βασιλείων, στα οποία ως τα τέλη του 4ου π.Χ. 
αιώνα ήταν διαχωρισμένη η Κύπρος. Βέβαια, το γεγονός αυτό 
οδήγησε σταδιακά στην δημιουργία μιας νέας αντίληψης περί 
ενιαίας πατρίδας με πολύ θετικά αποτελέσματα, γιατί οι Κύπριοι 
αισθάνονται πλέον ως πολίτες ενός ενιαίου κράτους και όχι ο 
καθένας ως πολίτης μιας ξεχωριστής κυπριακής πόλης-βασιλείου. 

Το 58 π.Χ. την Κύπρο κατέλαβαν οι Ρωμαίοι και την 

διατήρησαν ως τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μέχρι το 395 
μ.Χ.. Οι Ρωμαίοι διατήρησαν την Πάφο ως πρωτεύουσα του κράτους. 
Το γεγονός αυτό επέτρεψε στην Πάφο να συνεχίσει να είναι το 

πολιτικό και διοικητικό κέντρο του νησιού. Επίσης ήταν η μόνη πόλη 

της Κύπρου, που διατηρούσε το προνόμιο να κόβει νομίσματα. 

Επί Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ο ανώτατος άρχοντας της 

Κύπρου έφερε τον τίτλο του Ρωμαίου Ανθυπάτου και είχε την 

έδρα του στην Πάφο, που ήταν η πρωτεύουσα του νησιού. "Ενας 

από τους πιο φημισμένους ανθυπάτους της Ρώμης, που έμεινε για 
λίγο στην Πάφο (51-51π.Χ.), ήταν ο μεγάλος ρήτορας της 
αρχαιότητας ο Κικέρωνας που έγραψε για τον καλό χαρακτήρα 

των Κυπρίων και ιδιαίτερα των Παφίων.6 

6 Πηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορiα της πόλης και των οχυρώσεων της,σελ. 9,10. 
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Το βασίλειο της Πάφου κατείχε ολόκληρη την έκταση των δυτικών 
παραλίων της Κύπρου, δηλαδή την ενδοχώρα της σημερινής 
επαρχίας Πάφου, εκτός από το τμήμα της που αποτελούσε το 
βασίλειο του Μαρίου. Η ενδοχώρα του βασιλείου της Πάφου πιθανώς 
εκτεινόταν μέχρι τα βουνά του Τροόδους. Στα βόρεια και 
βορειοδυτικά το βασίλειο της Πάφου συνόρευε με το βασίλειο του 
Μαρίου και στα ανατολικά με το βασίλειο του Κουρίου. 

Το 15 π.Χ. τόσο η Νέα Πάφος όσο και η Παλαίπαφος 
υπέσθησαν σοβαρές καταστροφές από τον σεισμό, αλλά χάρη στην 
φροντίδα του αυτοκράτορα Αυγούστου ανοικοδομήθηκε η νέα πόλη 
και ο ναός της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο. Σε ένδειξη της 
ευγνωμοσύνης τους προς τον αυτοκράτορα, οι Πάφιοι μετονόμασαν 
την πόλη τους σε Αυγούστα (=Σεβαστή). Η πόλη πλήγηκε από τον 
σεισμό και το 76/77μ.Χ.. Αυτήν την φορά η πόλη ανοικοδομήθηκε 
από τους Φλαβίους και σε νέα ένδειξη ευγνωμοσύνης, η πόλη πήρε 
και τις προσωνυμίες Κλαυδία Φλαβία. Η Πάφος γνώρισε μεγάλη 

δόξα επί Σεπτιμίου Σεβήρου (193-21 lμ.Χ.) και σε επιγραφές που 
βρέθησαν η πόλη αναφέρεται ως Σεβαστή Κλαυδία Φλαβία Πάφος, 
ιερά μητρόπολις των κατά Κύπρου πόλεων. 

Πολύ σημαντικό γεγονός για την Πάφο θεωρείται και η επίσκεψη 
που πραγματοποίησε στην πόλη στις αρχές του 1 ου μ.Χ. αιώνα 
(45μ.Χ.) ο Απόστολος Παύλος συνοδευόμενος από τον Απόστολο 
Βαρνάβα και τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Η επιλογή της Πάφου από 

τον Απόστολο Παύλο φανερώνει την μεγάλη σημασία της επειδή 
εκτός από το γεγονός ότι ήταν η πρωτεύουσα του νησιού, 
υπολογίζεται ότι η Πάφος τότε είχε πληθυσμό, που έφθανε τους 
30.000 κατοίκους. Η διδασκαλία του Χριστιανισμού στην Πάφο από 
τον Απόστολο των Εθνών Παύλο συνέτεινε ώστε σιγά-σιγά ο 
Χριστιανισμός να διαδοθεί όχι μόνο στην Πάφο αλλά και σ' 
ολόκληρη την Κύπρο. Στην Πάφο παραπλεύρως της οδού που οδηγεί 
στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής βρίσκεται και η στήλη του 

Αποστόλου Παύλου. Σύμφωνα με την παράδοση ο Απόστολος Παύλος 

δέθηκε σ' αυτόν τον κίονα, που είναι ύψους 7 ποδιών, και 
δάρθηκε με «τεσσαράκοντα παρά μίαν» μαστιγώσεις, επειδή 

κήρυττε τον Χριστιανισμό. 

Από το 395 π.Χ. ως το 1192 μ.Χ. η Κύπρος αποτέλεσε τμήμα 
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, πράγμα που συνετέλεσε να 
διατηρήσει τον ελληνικό και χριστιανικό χαρακτήρα της. 'Όμως, 

κατά την βυζαντινή περίοδο, η Πάφος έπαυσε να είναι 

πρωτεύουσα του νησιού (νέα πρωτεύουσα έγινε η 

Κωνσταντία). 7Εκτός από την απώλεια του τίτλου και των 

7 Πηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της,σελ.1Ο,11. 
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ω~ελημάτων της ως πρωτε~ουσα ;ου νησιού, η Πάφος επλήγη στα 
μεσα του 4ου μ.Χ. αιωνα απο καταστροφικούς σεισμούς, που 
προκάλεσαν στην πόλη εκτεταμένες καταστροφές. Παραταύτα όμως, η 
Πάφος συνέχιζε να διατηρεί την σπουδαιότητά της, παραμένοντας μια 
από τις σπουδαιότερες πόλεις και διατηρώντας την επισκοπική 
της έδρα. Διατήρησε επίσης την δική της Βουλή και τον δικό της 
Δήμο. 

Από τα μέσα του 7 ου αιώνα μ.Χ., με την αρχή των αραβικών 
επιδρομών, στις οποίες θα αναφερθούμε εκτενέστερα στην 
συνέχεια, την ιστορία της Πάφου χαρακτηρίζει μία παρακμή . Η 
πόλη άρχισε να παρουσιάζει σημεία ανάκαμψης και ευημερίας μετά 
το 925 μ.Χ., όταν η Κύπρος αποτέλεσε και πάλι μέρος της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Η ανάπτυξη της Πάφου συνεχίσθηκε και κατά το μεγαλύτερο 
μέρος της φραγκοκρατίας, που άρχισε το 1192 και διήρκησε μέχρι 
το 14 73 μ.Χ. Κατά την περίοδο αυτή έγιναν στην πόλη διάφορα 
οχυρωματικά έργα, ενισχύθηκε το φρούριο των «Σαράντα 

Κολώνων» και το φρούριο στο λιμάνι. Επίσης κατασκευάσθηκε το 
λιμάνι και κτίσθηκαν αρκετές γοτθικές εκκλησίες. 

'Όμως προς το τέλος της φραγκοκρατίας η πόλη γνώρισε και πάλι 
παρακμή, που συνεχίσθηκε και κατά την περίοδο της βενετοκρατίας 

(1471-1571 μ.Χ.). Η παρακμή αυτή επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο 
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας (1571-1878 μ.Χ.). Οι κάτοικοι 
της πόλης άρχισαν σιγά-σιγά να εγκαταλείπουν την παραλιακή περιοχή, 

να μετακινούνται προς το εσωτερικό και να εγκαθίστανται στο 
οροπέδιο όπου σήμερα βρίσκεται η πόλη Πάφος. 'Ήδη το 1815 το 
Κτήμα διέθετε πενήντα περίπου σπίτια και η περιοχή της Μαρίνας 
στην Κάτω Πάφο ογδόντα σπίτια. 'Όμως, από τα μέσα του 19ου 

αιώνα, το Κτήμα αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, ενώ η Νέα (Κάτω) 
Πάφος μικραίνει διαρκώς και ερημώνεται. Οι μόνοι που την 
αναφέρουν είναι οι διάφοροι προσκυνητές που την επισκέπτονται 
στο δρόμο τους για τους Αγίους Τόπους. Με την πάροδο του 

χρόνου, το Κτήμα άρχισε να παίρνει τον χαρακτήρα πόλης. Από την 
πρώτη δεκαετία της αγγλοκρατίας, η κυβέρνηση αναγνώρισε το 
Κτήμα ως την έκτη πόλη της Κύπρου και πρωτεύουσα της 
επαρχίας Πάφου. Επίσης το 1878 ιδρύθηκε στην πόλη δημαρχείο. 

Από τις αρχές του 19ου αιώνα η Πάφος αποτέλεσε μια από τις έξι 
επαρχίες της Κύπρου. Η διοικητική αυτή διαίρεση συνεχίσθηκε και 
επί αγγλοκρατίας. Επικεφαλής της διοίκησης ήταν ο διοικητής της 

Πάφου. 8 

8 Πηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορiα της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ. 11,12. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα το 
λιμάνι της Πάφου εξακολουθούσε να δέχεται μικρά ~όνο 
πλοιάρια, ενώ τα μεγαλύτερα σκάφη αγκυροβολούσαν στα 
ανοικτά . Το λιμάνι ήταν επικίνδυνο και απροστάτευτο από τις 
τρικυμίες και τους δυνατούς ανέμους, πράγμα που συχνά είχε ως 
αποτέλεσμα τα πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι να βυθίζονται ή 
να αναγκάζονται να ρίχνουν το φορτίο τους στη θάλασσα. Η 
έλλειψη κατάλληλου λιμανιού δυσκόλευε φοβερά τόσο την εξαγωγή 
των προϊόντων που παράγονταν στην περιοχή, όσο και τις 
θαλάσσιες συγκοινωνίες των άλλων παράλιων περιοχών και πόλεων 
με το λιμάνι της Πάφου. Οι εργασίες για την εκβάθυνση του 
λιμανιού με στόχο να δέχεται μεγαλύτερα πλοία άρχισαν το 
1910. 

Σημαντικός σταθμός για την ανάπτυξη της Πάφου (Κτήμα) υπήρξε 
και ο ηλεκτροφωτισμός της που πραγματοποιήθηκε το 1923, όταν 
ιδρύθηκε ηλεκτρική εταιρεία από το Δημαρχείο. 

Μετά το 197 4 μια νέα ζωή άρχισε στην μακρινή και 
παραμελημένη μέχρι τότε Πάφο. Τούτο συνέβηκε ένεκα της 
τουρκικής εισβολής, που είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη του 
βορείου μέρους της Κύπρου, δηλαδή το 3 7% περίπου της 
συνολικής έκτασης του νησιού. Μεγάλος αριθμός προσφύγων 
αναγκάσθηκε να αναζητήσει καταφύγιο στην πόλη και επαρχία της 
Πάφου. Το κράτος επένδυσε σημαντικά ποσά για την ανάπτυξη της 
περιοχής, ώστε αυτή ν' αναπτυχθεί και να μπορέσει να συντηρήσει 
τον αυξημένο πληθυσμό της. Πολυτελή ξενοδοχεία, μεγάλος αριθμός 
ξένων περιηγητών και συνάμα πλούτος και ευμάρεια «εισέβαλαν» 
στην . πόλη και την επαρχία της Πάφου. Η μικρή πόλη άρχισε να 

γίνεται μεγαλούπολη. Ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε πολύ γρήγορα, 
από 8.984 κατοίκους που ήταν το 1973, το 1993 αυξήθηκε σε 
34.200. 

Εκτός από το Φρούριο της Πάφου, το βυζαντινό Φρούριο 
των «Σαράντα Κολώνων,» και τα τείχη της πόλης, στην Πάφο 

(πόλη και επαρχία) υπάρχουν και πολλά άλλα μνημεία, 
αρχαιότητες και αξιοθέατα, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα 

εξής: οι περίφημοι «Τάφοι των Βασιλέων», τα περίφημα ψηφιδωτά 
της Κάτω Πάφου, που βρίσκονται στην «Οικία του Διονύσου», 

στην «Οικία του Θησέως», και στην «Οικία του Αιώνος», τα 

φραγκικά λουτρά, το Αρχαίο Ωδείο (της Νέας Πάφου), η Αγορά της 

πόλης, η κατακόμβη της Αγίας Σολομωνής, το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, το Εθνογραφικό Μουσείο, ο Ναός της Αφροδίτης στα 
Κούκλια, το μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου, 9 το μοναστήρι 

9 Πηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της. σελ. 12,14. 
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της Χρυσορογιάτισσας κοντά στο χωριό Παναγιά, τα Λουτρά της 
Αφροδίτης στην πόλη της Χρυσοχούς κ.α. Για αυτά και άλλα 
αξιοθέατα βλέπε χάρτη 5. 10 

ιο Πηγή: Το φρούρω της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ. 14. 
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11 Πηγή: Μεσαιωνική Ιστορία της Κύπρου μέσα από τις Βυζαντινές Πηγές, σελ. 135. 
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13 Πηγή: Μεσαιωνική ιστορία της Κύπρου μέσα από τις βυζαντινές πηγές, σελ. 136. 
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Χάρτης 5 
' ' Π ' Τ ' αξ θ' 14 

Χαρτης της επαρχιας αφου- α σημαντικοτερα ιο εατα. 

14 Πηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ. l 3. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΚΤΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 

Υπό το φως των πιο πάνω αξίζει να εξετασθεί ιδιαίτερα η 
συμβολή και ο ρόλος που εκαλούντο να διαδραματίσουν το 
φρούριο και οι οχυρώσεις γενικά της Πάφου για την άμυνα, όχι 
μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρου του νησιού στους δύσκολους 
μεσαιωνικούς χρόνους. 

Από τα μέσα του 7 ου μ.Χ. αιώνα και για περισσότερους από 
τρεις αιώνες ( 649 - 965 μ.Χ.) η Κύπρος υπέφερε και μαστιζόταν 
φοβερά από τις επιδρομές των Σαρακηνών (Αράβων). Η ιδιάζουσα 
γεωγραφική θέση του νησιού στον θαλάσσιο χώρο της επικράτειας 
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, σε συσχετισμό προς τις βλέψεις του 
«αρτιπαγούς» ισλαμικού κόσμου από το 649 μ.Χ. μετέβαλαν το 
νησί και την γύρω θαλάσσια περιοχή σε θέατρο οξύτατου 
ανταγωνισμού των δύο υπερδυνάμεων της εποχής εκείνης. Η 
Κύπρος, επειδή βρέθηκε στο μεταίχμιο της επαφής των δύο αυτών 
κόσμων, αποτέλεσε την προφυλακή και το «προκεχωρημένο» οχυρό 
του Βυζαντίου στην θάλασσα. Αυτός ο λόγος ερμηνεύει και την 
επιλογή του νησιού σαν του πρώτου στόχου της δράσης των 

Αράβων στην θάλασσα που εγκαινιάσθηκε με την επιδρομή του 
649 μ.Χ. εναντίον της Κύπρου. Οι επιδρομές των Σαρακηνών 
συνεχίσθηκαν για τρεις και πλέον αιώνες και προξένησαν στο νησί 
πολλά δεινά και ανυπολόγιστες ζημιές. 

Από τις επιδρομές των Σαρακηνών υπέφεραν όλες οι 
παράλιες πόλεις της Κύπρου - η Κωνσταντία, η Αρσινόη, το Κίτιο, 

η Λάπηθος, η Πάφος κ.α. Αξίζει να σημειωθεί πως οι κίνδυνοι από 
τις επιδρομές για τους κατοίκους ήσαν τόσο άμεσοι και σοβαροί 
και οι ζημιές των πόλεων τόσο μεγάλες, ώστε οι κάτοικοι 
αναγκάζονταν να τις εγκαταλείπουν και να εγκαθίστανται σε άλλα 

πιο ασφαλή μέρη. Ενδεικτική για τις οδυνηρές καταστροφές που 

υπέσθη το νησί ήταν η επιδρομή των Σαρακηνών, που έγινε το 
649 μ.Χ. κατά την οποία ο Μωαβίας χρησιμοποίησε 1. 700 πλοία, 
εκπόρθησε την Κωνσταντία και σύλησε τους πλούσιους θησαυρούς 
της, αφού πρώτα κατάσφαξε τους περισσότερους κατοίκους της. 

Στην συνέχεια, ανενόχλητος κατέλαβε ολόκληρο το νησί και 
επέβαλε σε αυτό ετήσιο φόρο 7.200 χρυσών νομισμάτων. 

Πέντε ή επτά χρόνια μετά την πρώτη επιδρομή, επειδή οι 

κάτοικοι της Κύπρου έδωσαν την βοήθεια τους στους Βυζαντινούς, 

ο Μωαβίας επετέθη και πάλι εναντίον της Κύπρου με 500 πλοία 
και με ναύαρχο τον Αβούλ - Αβάρ, 15 αφού λεηλάτησε εκ νέου την 
Κωνσταντία, βάδισε κατά της Λαπήθου, όπου είχαν καταφύγει 

15 Πηγή :Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της,σελ.14, 15, 16. 
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πολλοί Κύπριοι, την κυρίευσε και την κατέστρεψε. Από τις δύο 
αυτές επιδρομές η Κωνσταντία υπέσθη τόσες πολλές ζημιές, ώστε 
εγκαταλείφθηκε και η έδρα του Αρχιεπισκόπου μεταφέρθηκε στην 
γειτονική Αρσινόη, την σημερινή Αμμόχωστο. 

Οι σοβαροί και αλλεπάλληλοι κίνδυνοι που απειλούσαν το 
νησί από τις επιδρομές των Σαρακηνών κατά την δύσκολη εκείνη 
περίοδο έθεσαν επιτακτικά την ανάγκη για ενίσχυση των 
υφισταμένων και ανέγερση νέων οχυρωματικών έργων στα παράλια 
του νησιού. Στόχος της αμυντικής ενίσχυσης των ακτών ήταν να 
παύσει το νησί να είναι εκτεθειμένο στις επιδρομές των 
Σαρακηνών. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και την 
περαιτέρω ενίσχυση της άμυνας του νησιού αργότερα, πιθανόν κατά 
το δεύτερο ήμισυ του 7 ου μ.Χ. αιώνα κτίσθηκαν τα τρία φρούρια 
της βόρειας οροσειράς : της Κερύνειας, του Βουφαβέντο και της 
Καντάρας. Για την αποτελεσματική υπεράσπισή της από τις 
αραβικές επιδρομές, την φοβερή αυτή μάστιγα της εποχής, η 
Κύπρος επιβαλλόταν να διατηρεί φρούρια και στις νότιες και στις 
δυτικές ακτές της. 

Έτσι η Πάφος διατηρούσε φρούριο και πύργους από την 
αρχή του 7 ου μ.Χ. αιώνα, γιατί η προστασία της από τους 
εξωτερικούς κινδύνους ήταν θέμα πρωταρχικής σημασίας. Τούτο 
είναι αυτονόητο, αν ληφθεί υπόψη πως η Πάφος τότε, αν και 

έπαυσε να είναι πρωτεύουσα της Κύπρου, παρέμενε επισκοπική 
έδρα και μια από τις σπουδαιότερες πόλεις του νησιού. Επί πλέον, 
λόγω της σημαντικής της γεωγραφικής της θέσης στα νοτιοδυτικά 
παράλια, αποτελούσε το σπουδαιότερο προς νότο και δυσμάς λιμάνι 
του νησιού. Η ασφάλεια του λιμανιού της Πάφου είχε ιδιαίτερη 
σημασία, επειδή τούτο διαδραμάτιζε πολύ σημαντικό ρόλο στον 
έλεγχο και στην άμυνα ενός μεγάλου μέρους του νησιού το οποίο 

υπέφερε συχνά από επιδρομές. 
Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι Βυζαντινοί διατηρούσαν στην 

Πάφο φρούριο και τείχη όπως φαίνεται στον χάρτη. Κατά την 

πρώτη αραβική επιδρομή, που έγινε κατά το 649 μ.Χ. υπό τον 
στρατηγό Απτούλ Χαλίνκι Κάϊφ, η Πάφος πολιορκήθηκε και ύστερα 
από γενναία αντίσταση των υπερασπιστών της κυριεύθηκε και 
καταστράφηκε. Τα σπίτια της συλήθηκαν, τα τείχη και το φρούριο 

μετεβλήθησαν σε ερείπια και οι ναοί της σε συντρίμματα. Σύμφωνα 

με αρχαία παράδοση διασώθηκε ένας μόνο μικρός ναός, που 
βρισκόταν κτισμένος πάνω σε βράχο, τον οποίο ομιχλώδης νεφέλη 

εκάλυψε και εξαφάνισε από τα μάτια των κατακτητών. 16 Ο ναός 

16 Πηγή : Το φρούρω της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ. 16, l 7. 
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αυτός είναι η εκκλησία της Παναγίας της Θεοσκέπαστης που 
απολαμβάνει μέχρι σήμερα μεγάλης τιμής και εκτίμησης από τους 
κατοίκους της πόλης και επαρχίας Πάφου. 

Η περίοδος 649 - 965 μ.Χ., που αποτελεί ίσως την 
δυσκολότερη περίοδο της κυπριακής ιστορίας, επεσωρεύσε στην 
Κύπρο μεγάλες περιπέτειες, επειδή καθόλο το διάστημα αυτό το 
νησί ήταν το μήλο της έριδας μεταξύ της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας και των Αράβων. Στο διάστημα αυτό η Κύπρος 
υπέσθη πολλές επιδρομές, ο αριθμός των οποίων φθάνει ή και 
ξεπερνά τις 24. Δυστυχώς δεν διεσώθησαν αρκετές ειδήσεις, που να 
αναφέρονται στο φρούριο και στα οχυρά της Πάφου κατά την 
περίοδο αυτή. 

Η σημαντικότερη ίσως είδηση σχετικά με τις καταστροφές 
τις οποίες υπέσθη η Πάφος από τις αραβικές επιδρομές της πιο 
πάνω περιόδου σχετίζεται με την αραβική επιδρομή του έτους 904 
μ.Χ.. Σύμφωνα με αυτήν οι Σαρακηνοί επιστρέφοντας από την 

Θεσσαλονίκη, την οποία είχαν καταλάβει και καταστρέψει, 
αποβιβάσθησαν στην Πάφο, όπου έκαναν σταθμό και λεηλάτησαν 
την πόλη. 

Η Κύπρος απαλλάχθηκε οριστικά από τις αραβικές επιδρομές 
το 965 μ.Χ. επί αυτοκρατορίας του Νικηφόρου Φωκά (963 - 969 
μ.Χ. ). Ύστερα από αυτό, το νησί επανακτήθηκε από την Βυζαντινή 
αυτοκρατορία, γεγονός που του επέτρεψε να αναλάβει από όλες τις 
απόψεις. 

Ένας από τους πιο επιφανείς περιηγητές που επισκέφθησαν 
την Πάφο στις αρχές του 12ου αιώνα ήταν και ο βασιλιάς της 
Δανίας Έρικ Έγιεγκοθ (ο πάντοτε αγαθός). Αυτός καθοδόν προς 

τους Αγίους Τόπους προσβλήθηκε από υψηλό πυρετό και πέθανε 
στην Πάφο στις 1 Ο Ιουλίου 1103. Ο Έρικ θάφτηκε με μεγάλες τιμές 
στον καθεδρικό ναό της Πάφου. Επίσης στην Πάφο πέθαναν και 
θάφτηκαν το 11Ο1 ο Guelh, δούκας της Βαβαρίας και το 1148 ο 

Amadeus, κόμης της Σαβοϊας. 
Κατά τα μέσα του 12ου αιώνα η Πάφος διατηρούσε φρούριο 

και ναύσταθμο. Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος (1134 - 1219) 
αναφέρει στην τυπική του διαθήκη ότι κατά το 1195 μ.Χ. έφθασε 

στο φρούριο της Πάφου και ότι «φωραθείς δε τοις φρουροίς του 

ναυστάθμου και ως φυγάς αλωθείς εβλήθην εις φυλακήν 
νυχθημερόν εν» (Αφού έγινα αντιληπτός από τους φρουρούς του 

ναυστάθμου και συλληφθείς ως φυγάς φυλακίστηκα για ένα 
, ) 17 

ημερονυκτιο . 

17 Πηγή :Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, 
σελ.16,17,18 . 
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Η ύπαρξη ισχυρού φρουρίου στην Πάφο κατά τον 120 αιώνα 
επιβεβαιώνεται και από μια άλλη μαρτυρία. Το 1191 μ.Χ. όταν στην 
Κύπρο κατάκτησε ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος Α, 0 
Λεοντόκαρδος, η Πάφος ήταν από τις πρώτες πόλεις που 
λεηλάτησε. Ο περιηγητής Jacques le Saige αναφέρει πως η Πάφος 
ήταν η πρώτη πόλη που οι Άγγλοι κατέστρεψαν. 

Κατά την διάρκεια της κατοχή του νησιού από τους Λουζινιανούς, 
που διήρκησε τρεις σχεδόν αιώνες (1192 - 14 73 μ.Χ. ), η Πάφος 
ήταν πρωτεύουσα μιας από τις ένδεκα περιοχές στις οποίες είχε 
διαιρεθεί το νησί, αποτελούσε μια από τις επισκοπές και 
διατηρούσε δύο πύργους και ένα μεγάλο φρούριο. 

Η Πάφος ήταν επίσης ξακουστή για την γεωργική της παραγωγή. 
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παραγωγή ζάχαρης στα Κούκλια, την 
Αχέλια, την Έμπα και την Λέμπα. 

Η Πάφος όπως και άλλες πόλεις της Κύπρου κατά την 
διάρκεια της φραγκοκρατίας υπέσθησαν επανειλημμένες επιδρομές 
από τους Γενουάτες και τους Μαμελούκους. Οι Γενουάτες 
λεηλάτησαν την Πάφο τόσο το 1316 όσο και το 1372-1373. 

Το 1372 μ.Χ. επί βασιλείας του Πέτρου Β' (1369-1382) από 
μια ασήμαντη αιτία εξερράγη πόλεμος μεταξύ Κυπρίων και 
Γενουατών κατά την διάρκεια του οποίου οι Γενουάτες περιέπλεαν 
με τις γαλέρες τους το νησί και λεηλατούσαν τα παράλια του, 
άρπαζαν τ' αγαθά, σκότωναν ζώα, έκαιγαν τα σπαρτά, δέχονταν 
σκλάβους που δραπέτευαν και έκαναν κάθε κακό. Ο χρονογράφος 
Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρει ότι οι Γενουάτες, αφού συνάθροισαν 
περίπου 2.000 Βουλγάρους, Έλληνες και Ταρτάρους, κατάλαβαν 
τα φρούρια της Πάφου. Και επειδή τότε τα φρούρια ήσαν 
χαμηλά, άρχισαν δουλειά και τα ψήλωσαν κι άνοιξαν τάφρο που 
γέμισε με νερό της θάλασσας ολόγυρα και τα έκαναν τόσο ισχυρά, 
ώστε όταν οι Κύπριοι έφεραν πολιορκητικές μηχανές και στρατό 
και επετέθησαν εναντίον τους, οι Γενουάτες αμύνονταν 

αποτελεσματικά αποκρούοντας κάθε επίθεση. 
Κατά την πιο πάνω περίοδο, το επάκτιο φρούριο αποτελείτο από 

δύο πύργους που ενώνονταν μεταξύ τους με τείχος: τον δυτικό, 
πάνω στον οποίο είναι κτισμένο το υφιστάμενο φρούριο, και τον 

ανατολικό, που βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρα περίπου, 
ανατολικά του φρουρίου. Βλέπε εικόνες 3,4,5. 

Ο Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρει ότι όταν η είδηση της 
κατάληψης των φρουρίων της Πάφου από τους Γενουάτες έφθασε 

στην πρωτεύουσα, ο βασιλιάς διέταξε όπως 0
18 πρίγκιπας της 

Αντιοχείας αναλάβει την αρχηγία και βαδίσει με 1. 000 άνδρες 

18 Πηγή :Το φρούριο της Πάφου Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ. 
18,19,20. 
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εναντίον της Πάφου. Η επίθεση εναντίον των φρουρίων άρχισε 
την Κυριακή 3 Ιουλίου 13 73 μ.Χ. Με τις δυνάμεις του πρίγκιπα 
ενώθηκε και ένα ισχυρό σώμα στρατιωτών από την περιοχή της 
Πάφου, με άλογα και πεζικό. 

Ο πρίγκιπας πολιόρκησε το φρούριο της Πάφου και άρχισε 0 
πόλεμος. Οι Γενουάτες αποβιβάσθησαν στην ξηρά και επακολούθησε 
τετράωρη μάχη κατά την οποία διακρίθησαν οι Βούλγαροι, που 
αγωνίζονταν με το μέρος των Γενουατών. Αν και ο βασιλικός 
στρατός με την χρησιμοποίηση του «ελληνικού πυρός» προξένησε 
μεγάλες ζημιές στις γαλέρες των Γενουατών, η εκστρατεία απέτυχε. 
Οι άνδρες του βασιλιά δεν κρατούσαν ασπίδες, γι' αυτό και πολλοί 
απ' αυτούς πληγώθησαν. Ο πρίγκιπας επέστρεψε άπρακτος στην 
Λευκωσία. Τότε οι Γενουάτες απεβίβασαν δυνάμεις στην ξηρά και 
λεηλάτησαν την επαρχία Πάφου και οδήγησαν στην αιχμαλωσία 
πολλούς άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Η Πάφος παρέμεινε κάτω από 
την εξουσία των Γενουατών μέχρι το Μάρτιο του 1373, οπότε τούτη 
τερματίσθηκε με την υπογραφή συνθήκης μεταξύ Κυπρίων και 
Γενουατών. 

Ο Γερμανός περιηγητής Steffan von Gumpenberge που 
επισκέφθηκε την Κύπρο το 1449, καθ' οδόν για προσκύνημα στους 
Αγίους Τόπους, και το 1450, επιστρέφοντας από τους Αγίους 
Τόπους, γράφει για την Πάφο πως κάποτε πρέπει να ήταν μια 
ωραία πόλη, αλλά τώρα είναι ερειπωμένη και άδεια. «Κοντά στην 
θάλασσα υπάρχουν δύο ωραία · φρούρια. Όταν έρχονται οι 
εχθροί, οι κάτοικοι της καταφεύγουν σ' αυτά». Αναφέρει επίσης 
ότι στην Πάφο ευδοκιμεί το ζαχαροκάλαμο και το βαμβάκι. 

Ο Σάξονας περιηγητής Wilhelms 111 de Saxe, ο 

επονομαζόμενος Valeureux, επισκέφθηκε την Κύπρο το 1461. 
Παρόλο που, όπως αναφέρει ο ίδιος, δεν αποβιβάσθηκε στην ξηρά, 
γιατί γινόταν πόλεμος μεταξύ του βασιλιά και της βασίλισσας για 
το ποιος θα έπαιρνε το βασίλειο της Κύπρου (Ιάκωβος Β' με την 
ετεροθαλή αδελφή του Καρλόττα), αναφέρει πως κοντά στην ακτή, 
προς τα αριστερά, βρίσκεται μια μικρή πόλη, η Πάφος και ότι 

για να εισέλθει κανείς σ' αυτήν πρέπει να περάσει από μια 

πύλη. Πιθανότατα εννοούσε την είσοδο του μεσαιωνικού λιμανιού 
της Πάφου, η οποία προστατευόταν από δύο φρούρια στις δύο 
πλευρές. Επίσης αναφέρει πως εκεί κοντά, πάνω στα βουνά, 
βρίσκεται ένα φρούριο, το Cuvucchia. Πρόκειται για19 τα· βυζαντινά 
Κουβούκλια, το σημερινό χωριό Κούκλια, στον χώρο της αρχαίας 
Παλαιπάφου. Το φρούριο, που κατά την άποψη του περιηγητή 

υπήρχε εκεί, ήταν προφανώς η βασιλική έπαυλη που αποτελεί 

19 Πηγή : Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ.20,21. 
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σήμερα το κτίριο του τοπικού αρχαιολογικού Μουσείου. Κατά την 
περίοδο της βενεnκής κατοχής της Κύπρου (1474-1570/1) οι 
Βενετοί δεν επέδειξαν κανένα ενδιαφέρον για την οχύρωση της 
Πάφου, γι' αυτό και η πόλη δεν διέθετε σημαντικά οχυρωματικά 
έργα. Οι Βενετοί επικέντρωσαν nς αμυνnκές τους προσπάθειες 
αποκλεισnκά στον άξονα Αμμοχώστου-Λευκασίας-Κερύνειας. Στην 
Πάφο σταλλόταν ένας Βενετός άρχοντας, που ονομαζόταν καπετάνιος. 
Αυτός ήταν υποκείμενος στους Rettoή της Λευκωσίας (κυβέρνηση 
της Κύπρου τοποτηρητή και δύο συμβούλους). 

Σε πολλά έγγραφα του Κραnκού Αρχείου της Βενετίας και στο 
ημερολόγιο του Βενετού χρονογράφου Marino Sanuto, καθώς και 
σε πολλούς περιηγητές της τότε εποχής, συναντούμε αναφορές για 
τα δύο «καστέλια)) (φρούρια) που υπήρχαν στο στόμιο του 

λιμανιού της Πάφου. Αυτά, αν και άχρηστα ως φρούρια, 
διατηρούνταν μόνο για σκοπούς φύλαξης της ακτής. 

Ο Γάλλος Πδpιηγητή' Pierre Barbatre, που επισκέφθηκε την 
Κύπρο το 1480 καθ' οδόν για. 'ltροσκόνηuα στους; Αγ{0υ~ 
Τόπους, σε αναφορά του σημειώνει όn η Πάφος διέθετε λιμάνι 
με δύο μικρά φρούρια στην είσοδο του. 

Ο Γερμανός περιηγητής Dietrich von Schachten, που 
επισκέφθηκε την Κύπρο τον Ιούλιο του ] 491, αναφέρει ότι στην 

Πάφο υπήρχαν τότε δύο πύργοι κοντά στην θάλασσα. Όμως ο 
ένας απ' αυτούς είχε καταστραφεί από τους σεισμούς δύο μήνες 

πριν την άφιξή του. Ο ισχυρός σεισμός, τον οποίο αναφέρει εδώ ο 
περιηγητής, συνέβηκε στις 24/25 Απρtλίου 1491. Η πληροφορία 

αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί μας δίνει την ακριβή 
ημερομηνία κατά την οποία το ένα από τα δύο μικρά φρούρια 

που υπήρχαν στο στόμιο του λιμανιού της Πάφου υπέσθη 
εκτεταμένες ζημιές από τον ισχυρό σεισμό του 1491. 

Το 1503 αποφασίσθηκε να εγκαταλειφθούν τα δύο «καστέλια» 
της Πάφου για οικονομικούς λόγους, γι' αυτό και ο Βενετός 
αξιωματούχος Bartolomeo Contarini δεν τα αναφέρει στην 

έκθεσή του, που συνέταξε το 1519. Στο μεταξύ σnς 14 Μαρτίου 
1506, ο καπετάνιος της Πάφου Hieronimo Barbaro πληροφόρησε 
την κυβέρνηση της Κύπρου ότι λόγω της σπουδαιότητας των 
φρουρίων ( castelli) 

της Πάφου έβαλε τέσσερις άνδρες από τα χωριά Κτήμα και 
Πάφο (Κάτω Πάφο), για να τους φρουρούν. 

Ο περιηγητής Jacques le Saige, που επισκέφθηκε την Κύπρο το 
1518, εντυπωσιάσθηκε από τους δύο ογκώδεις πύργους 20 στο 
λιμάνι της Πάφου και αναφέρει όn εκεί κάποτε υπήρχε ένα ισχυρό 

20 Πηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της,σελ.21,22. 
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κάστρο. Οι πύργοι υπήρχαν μέχρι το 1529, αJJ...ά ήσαν χωρίς 
πυρομαχικά. 

Δεκαεπτά χρόνια αργότερα πληροφορούμασθε από τον Τσέχο 
περιηγητή Oldrich Prefat, που επισκέφθηκε την Κύπρο το 1546 
ότι στο λιμάνι της Πάφου υπάρχει ένας τετράπλευρος ψηλό~ 
πύργος. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ένας από τους 
δύο πύργους, που είχε ημικαταστραφεί από το σεισμό του 1491, 
στο μεταξύ καταστράφηκε ακόμη περισσότερο. 

Ο Βενετός μηχανικός Ascanio Savorgano, που εν όψει του 
επικείμενου βένετο-τουρκικού πολέμου στάλθηκε στην Κύπρο το 
1562 από τη Βενετική Δημοκρατία για να μελετήσει την κατάσταση 
του νησιού από απόψεως οχυρώσεως αναφέρει πως η Πάφος τότε 
είχε λιμάνι που μπορούσε να περιλάβει 60 γαλέρες. 'Όμως δεν 
κάνει κανένα λόγο περί φρουρίων, γιατί αυτά, λόγω των 
προηγούμενων καταστροφών που είχαν υποσθεί, δεν διατηρούνταν 
σε κατάσταση που να επέτρεπε την χρήση τους και γι' αυτό 
συνέστησε να οχυρωθεί ο λόφος του Αγίου Θεοδώρου. 

Η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Τούρκους το 1570/1 επί 
σουλτάνου Σελίμ Β' (1566--74). Μετά την τουρκική κατάκτηση της 
Κύπρου στην Πάφο (Κτήμα) διορίσθηκε διοικητής Τούρκος πασάς. 
Η πόλη αποτέλεσε επίσης την έδρα του περιφερειακού δικαστή 
(καδή) και, μετά την ανασυγκρότηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Κύπρου, και την εκδίωξη της Λατινικής, αποτέλεσε και την 
επισκοπική έδρα του Μητροπολίτη Πάφου. 

Η κακοδιοίκηση, η αυθαιρεσία των αρχών, η πλήρης σχεδόν 
αδιαφορία για οποιαδήποτε ανάπτυξη, η βαριά φορολογία και οι 
ποικίλες διώξεις, ήσαν βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου της 

τουρκοκρατίας. Υπό τέτοιες συνθήκες η Κύπρος ολόκληρη έφθασε 
στα κατώτερα επίπεδα υπανάπτυξης στην ιστορία της. Βέβαια δεν 
εξαιρέθηκε από την κατάσταση αυτή η πόλη και επαρχία της 
Πάφου. Μάλιστα η πόλη και η επαρχία, απομονωμένες από την 
υπόλοιπη Κύπρο, βρίσκονταν σε ακόμη χειρότερη θέση. 

Μαρτυρίες για το φρούριο της Πάφου έχουμε και από 
περιηγητές που επισκέφθησαν την περιοχή κατά την περίοδο αυτή. 

Ο περιηγητής Andre Thevet το 1575 αναφέρει ότι στην 

είσοδο του φρουρίου της Πάφου σε λευκό μάρμαρο υπήρχαν 

οικόσημα του οίκου της Σαβοίας. Αυτό προφανώς έγινε το 1461 
όταν το φρούριο της Πάφου περιεχόταν κατά διαστήματα στα 
χέρια της βασίλισσας Καρλόττας, συζύγου του Λουδοβίκου της 

Σαβοίας, η οποία και εκχώρησε τα δικαιώματά της που είχε πάνω 
στο βασίλειο της Κύπρου στο Δούκα της Σαβοϊας.21 

21 Πηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ. 22,23. 



ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 

Ο Γάλλος περιηγητής Carlier που επισκέφθηκε την Πάφο το 1579 
αναφέρει ότι είδε τα φρούρια που ήσαν κτισμένα δίπλα στην 
θάλασσα. 

, Το 1592, ,είκοσι χρόνι~ μετά την ~ατάληψη του νησιού από τους 
Τουρκους, ο τοτε διοικητης της Κυπρου Αχμέτ Πασάς (1589-
1593), όπως μαρτυρεί η επιγραφή που βρίσκεται πάνω από την 
είσοδο του φρουρίου, προέβη σε σημαντικές επιδιορθώσεις του 
μισοκαταστραμένου υπάρχοντος τότε φρουρίου του λιμανιού της 
Πάφου. Αποτέλεσμα των σημαντικών αυτών επιδιορθώσεων είναι το 
σημερινό φρούριο στο οποίο έχουν ενσωματωθεί κατάλοιπα του 
φρουρίου που ενίσχυσε το 1391 ο βασtλιάς Ιάκωβος Α', που και 
αυτός είχε αντικατασθήσει ένα παλιό βυζαντινό πύργο για τον 
οποίο ο περιηγητής Wilbrand d' Oldenburg αναφέρει πως το 
1211 ήταν ορατός από απόσταση πολλών μιλίων. 

Ο Ολλανδός περιηγητής Cornelis van Bruyn, που 
επισκέφθηκε την Πάφο τον Μάιο του 1683, αναφέρει πως τότε 
απέναντι από την είσοδο του λιμανιού υπήρχαν δύο μικροί 
βράχοι και πως στην ακτή υπήρχε ένα φρούριο, κοντά στο 
οποίο αγκυροβολούσαν τα καράβια, για να έχουν την 
προστασία των κανονιών του. Αυτός αναφέρει επίσης πως ένα 

παλαιό φρούριο, που βρισκόταν πάνω σ' ένα κοντινό λόφο (των 
Σαράντα Κολώνων) ήταν ένα πραγματικό ερείπιο. 

Την ύπαρξη φρουρίου στο λιμάνι της Πάφου πιστοποιεί και 
ο περιηγητής John Heyman που επισκέφθηκε την Πάφο το 

1720. Αυτός γράφει: <<11 Πάφος είναι σήμερα μικρή πόλη, μάλλον 
χωριό, πάνω στην πλαγιά ενός βουνού, σε κάποια απόσταση 
από την θάλασσα. Πάνω στην παραλία υπάρχει φρούριο για να 
προστατεύει το δρόμο και γύρω του ένας μπορεί να δει 
αρκετά ερείπια)). 

Ο περιηγητής Richard Pocoche, που επισκέφθηκε την Πάφο 
το 1738, αναφέρει ότι «μισό μίλι στ' ανατολικά της Κάτω 

Πάφου βρίσκεται η νέα πόλη της Πάφου, όπου τώρα κατοικεί ο 
Τούρκος διοικητής. Η Νέα Πάφος ονομάζεται τώρα Παλαιά 
(Κάτω) Πάφος και κατοικείται μόνο από λίγους Χριστιανούς και 
ένα μικρό στρατιωτικό απόσπασμα που υπάρχει στο φρούριο του 
λιμανιού, αποτελούμενο από ένα αγά και μερικούς γενίτσαρους». 

Ο περιηγητής Ali Bey ( ψευδώνυμο του Ισπανού Καταλανού 
Don Domingo Badia-y-Leyblich), που επισκέφθηκε την Πάφο το 
1806, αναφέρει το φρούριο στο λιμάνι και σημειώνει ότι τούτο 
κτίσθηκε (ανοικοδομήθηκε) από τους Τούρκους, ήταν 

, , , 22 
εφοδιασμένο με κανόνι και πανω στο φρουριο ηταν 

22 Πηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ. 23,24. 



ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 

αναρτημένη σημαία. Και ο περιηγητής Willliam Turner στην 
εκτενή αναφορά που κάνει για την επίσκεψή του στην Πάφο το 
1815 αναφέρει το φρούριο που είχαν ανοικοδομήσει οι Τούρκοι 
στο λιμάνι και το χαρακτηρίζει ανάξιο λόγου τονίζοντας 
μάλιστα και την κακή κατάσταση που το βρήκε. 

Η σκοτεινή περίοδος της τουρκοκρατίας τερματίσθηκε το 
καλοκαίρι του 1878. Στην θαλάσσια περιοχή της Πάφου, τον 
Ιούλιο του 1878, έφθασαν δύο αγγλικά πολεμικά πλοία 
μεταφέροντας τους πρώτους Άγγλους αξιωματικούς κι ένα μικρό 
στρατιωτικό απόσπασμα 40 ανδρών. Ο .Άγγλος αξιωματικός Dixon, 
που πήρε μέρος στην όλη επιχείρηση κατάληψης της Πάφου, 
αφηγείται ως εξής τα γεγονότα: «Υπό τους Τούρκους η Πάφος 
είχε φρουρά από 50 άνδρες, που κατείχαν ένα θαλασσινό 
φρούριο. Στο λιμάνι της Πάφου δύσκολα φαίνεται σημείο 
ζωής ... Οι ευτυχισμένες μέρες της Πάφου χρονολογούνται πριν από 
2.000 χρόνια. Στο ψηλότερο μέρος του φρουρίου υψώθηκε η 
αγγλική σημαία και την φρουρεί ένας αστυφύλακας)). 

Μετά την αγγλική κατοχή το φρούριο της Πάφου απογυμνώθηκε 
από την πολεμική εξάρτηση και χρησίμευε ως κυβερνητική 
αποθήκη αλατιού, που μετάφεραν τα καίκια από την αλυκή της 
Λάρνακας. Σε μικρή απόσταση από το φρούριο, στην απέναντι 
πλευρά, ήσαν τρεις μεγάλες και ψηλές αποθήκες για τα 
εισαγόμενα εμπορεύματα, καθώς και για τα προϊόντα της επαρχίας 
Πάφου, που θα φορτώνονταν στα καράβια για να εξαχθούν σ' 
άλλες χώρες. Μεγάλες και πετρόκτιστες όπως ήσαν οι αποθήκες, 
αφού υπέσθησαν τις ανάλογες διαρρυθμίσεις, μετατράπηκαν στα 
χρόνια μας σε εστιατόρια και άλλα κέντρα αναψυχής 

Το φρούριο της Πάφου το 1898 επισκέφθηκε ο Μέγας Αρμοστής 
(κυβερνήτης της Κύπρου) Sir Garnet Wolseley. Τον Μέγα Αρμοστή 
μετέφερε στην Πάφο η κανονιοφόρος «0 Ουσάρος», πράγμα που 

θεωρήθηκε μεγάλο γεγονός για τα ναυτικά χρονικά της εποχής. Ο 
Άγγλος κυβερνήτης, αφού επισκέφθηκε το φρούριο και τις 
αποθήκες, «μετέβη έφιππος» από το κατάλληλα σημαιοστολισμένο 

λιμάνι στο Κτήμα (σημερινή πόλη Πάφο), όπου του έγινε επίσημη 

δ , Δ , 23 
υπο οχη στο ιοικητηριο. 

23 Πηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ. 24,25. 
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Χάρτης 6 
Παλαιός χάρτης της επαρχίας Πάφου.24 

24 Πηγή: LOIZOS FILIPPOU - PAPHOS, τόμος 1, σελ. 15. 
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~ ----..: 

ΧάQτης της Νέας Πάφου ·Τα τείχη τιις πόλης. 

χ ' 7 25 
αρτης . 

25 Πηγή : Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ.15. 
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'6 - Πηγή: LOIZOS FILIPPOU - PAPHOS, τόμος 1, σελ. 24. 
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27 Πηγή : Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια., σελ. 329. 
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Τα ερείπια του ανατολικού πύργου με το δρομάκι που οδηγεί στο τέλος του λιμανιού 

και τον προστατευτικό κυματοθραύστη όπως φαίνεται από μία πολεμίστρα του 

υφιστάμενου φρουρίου. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 

Το φρούριο της Κάτω Πάφου αποτελεί μεσαιωνικό οικοδόμημα, 
κτισμένο δυτικά του λιμανιού της Πάφου. Το κύριο σώμα του φρουρίου 
αποτελείται από φραγκικό πύργο με αυλή, που είχε αντικατασθήσει 
παλαιό βυζαντινό φρούριο. 'Όπως σώζεται σήμερα το φρούριο 
ξανακτίσθηκε από τους Τούρκους στην βάση του δυτικού αρχαίου 
κυματοθραύστη και πάνω στα ερείπια φρουρίου των Λουζινιανών, 
που είχε ενισχύσει το 1391 ο βασιλιάς Ιάκωβος Α'. Το φρούριο 
αυτό αντιπροσωπεύει μικρό μόνο μέρος των οχυρωματικών έργων της 
Πάφου, που απέβλεπαν στην προστασία του λιμανιού και της πόλης 
από τις ξένες επιδρομές. Στην μακραίωνη ιστορία του γνώρισε 
πολλούς κατακτητές και διαδραμάτισε το δικό το ρόλο στην 
άμυνα όχι μόνο της Πάφου αλλά και ολόκληρου του νησιού. 

Η ανοικοδόμηση του φρουρίου της Πάφου κρίθηκε αναγκαία, 
γιατί γύρω στα μέσα του 16ου αιώνα, οι Βενετοί κατάστρεψαν το 
φρούριο της Πάφου επειδή, έχοντας υπόψη και το προηγούμενο 
των Γενουατών, φοβήθηκαν μήπως καταληφθεί από τους αντιπάλους 
τους και από πειρατές και αποτελέσει βάση ενεργειών εναντίον 

τους. Οι φόβοι των Βενετών ήσαν ουσιαστικοί, γιατί σε μια τέτοια 

περίπτωση θα ήταν δύσκολη η καταστολή των ενεργειών αυτών 
εξαιτίας της μεγάλης απόστασης, που χώριζε την Πάφο από την 
πρωτεύουσα της Κύπρου Λευκωσία. 

Η ανοικοδόμηση του φρουρίου έγινε είκοσι δύο έτη μετά την 
κατάληψη του νησιού από τον τότε Τούρκο διοικητή της Κύπρου Αχμέτ 
Πασά (1589-1593). Αυτό μαρτυρεί η τουρκική επιγραφή που είναι 
χαραγμένη πάνω σε λευκή μαρμάρινη πλάκα, μεγέθους 1,50 χ 0,40 μ. Η 

πλάκα αυτή, ένθετη σε σκαλιστό πέτρινο πλαίσιο μεγαλυτέρων 
διαστάσεων (μήκος 2,00 μέτρα και ύψος 90 εκατοστά) είναι 
τοποθετημένη πάνω στο ανώφλι της εισόδου του φρουρίου, βλέπε 
εικόνες 20, 21. Η επιγραφή αποτελεί τετράστιχο, ενώ η χρονολογία της 
ανοικοδόμησής του, όπως εξάγεται από τον τελευταίο στίχο, ανάγεται 
στο έτος 1.000 προ της Εγίρας, που αντιστοιχεί με το 1592 μ.Χ. 
Το κείμενο, που αναγράφεται στην μαρμάρινη πλάκα, έχει ως εξής: «Με 
θεϊκή χάρη, 0 έντιμος Αχμέτ πασάς/ Χαφίζ του αληθινού Κορανίου 
έκτισε το φρούριο της Πάφου και άφησε/ ένα καλό θρησκευτικό 
έργο, δηλαδή αυτό το πολύ στέρεα κατασκευασμένο/ φρούριο. 
Μακάρι ο Θεός να ευεργετεί τον κτήτορα του, είπεν ο Α ταλής 
(όνομα του ποιητή της επιγραφής) 1592.» 

Ο Αχμέτ Πασάς ήταν ένας αξιόλογος Τούρκος αξιωματούχος. 
'Ήταν αυλικός του σουλτάνου και διορίσθηκε28 μπεηλερμπέης 

28 Πηγή:Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, Σελ.25 , 16,27 . 
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(κυβερνήτης) της Κύπρου το 1589 μέχρι το 1593. Μετά διορίσθηκε 
κυβ~ρvήτης της Αιγύπτου 1593-1595 (στην Αλεξάνδρεια υπάρχει ένα 
~αρομοιο φρούριο) και κατόπιν στάλθηκε στην Βοσνία. Αργότερα 
εγ~νε Βεζίρης και δύο φορές διετέλεσε αναπληρωτής Πρωθυπουργός. 
Πεθανε το 1606. 

Το φρούριο, όπως σώζεται σήμερα, είναι σχετικά καλά 
διατηρημένο και έχει ορθογώνιο σχήμα, βλέπε εικόνες 
~,6, 7,8,9, 1Ο,11,12, 13, 14, 15,17,18,18, 19. Οι εξωτερικές του διαστάσεις 
εχουν μήκος 33,00 μέτρα και πλάτος 17,00 μέτρα, βλέπε κάτοψη 

ισογείου. Το φρούριο είναι διώροφο και έχει ύψος 21,00 μέτρα. Το 
κ~τώγειο περιλαμβανομένου και του περιτειχίσματος έχει ύψος 17 ,00 
μετρα και το ανώγειο έχει ύψος 4,00 μέτρα. Η οροφή του ανωγείου 

προστατεύεται με πέτρινο τείχος (περιτείχισμα), που έχει ύψος 2,00 
μέτρα και πάχος 2,30-2,65 μέτρα. Στο περιτείχισμα υπάρχουν κατά 
διαστήματα επάλξεις (πολεμίστρες), απ' όπου έβαλλαν οι υπερασπιστές 
του, βλέπε εικόνες 22,23,24. Αυτές ενισχύονταν και με την τοποθέτηση 
κανονιών βλέπε κάτοψη δώματος καθώς και τομές Α-Α', Β-Β '. 

Στο κέντρο της οροφής του κατωγείου υπάρχει το ανώγειο, 
ορθογωνίου και πάλι σχήματος, που έχει μήκος 12, 70 μέτρα, πλάτος 
6,75 μέτρα και ύψος 4,50 μέτρα, βλέπε κάτοψη ανωγείου (ορόφου), 
~ικόνα 25 .Η είσοδος του φρουρίου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά σε 
υψος 1,50 μέτρο πάνω από την θάλασσα και συγκοινωνεί με την ξηρά 
μέσω τεχνητής πέτρινης διόδου που έχει μήκος 13,00 μέτρα και 
πλάτος 2, 70 μέτρα βλέπε εικόνα 8. Από την νότια πλευρά, η είσοδος 
συγκοινωνούσε, μέσω λιμενοβραχίονα, που έχει ήδη καταστραφεί, με 
έναν μικρό πύργο, που βρισκόταν κοντά στην είσοδο του, λιμανιού 
και χρησίμευε σαν φάρος. ο πύργος αυτός είναι κατεστραμμενος. 

Εισερχόμενος στο φρούριο, ο επισκέπτης βρίσκεται σ' έναν 
ευρύχωρο σταυροειδή διάδρομο, του οποίου ο οριζόντιος άξο;ας, 
εκτεινόμενος από αριστερά προς τα δεξιά, έχει μήκος ,19,00 ~ετρα 
κ,αι πλάτος 4,00 μέτρα, ενώ 0 κάθετος άξονας, που αρχιζε~ απο την 
ει?οδο του φρουρίου, έχει μήκος 14,00 μέτρα ,και πλατος ?,20 
μετρα βλέπε κάτοψη ισογείου, εικόνες 26,27. Στο κεντρο το~ δαπεδ?υ 
του σταυροειδούς αυτού διαδρόμου υπάρχουν τα, στο μια , δυο 
μαγκανοπήγαδων, που έχουν διαστάσεις 3,00 χ 3,50 μετρα ,και βαθος 
2,50 μέτρα βλέπε εικόνες 28, 29. Αυτά χρησιμοποιουνταν για 

αποθήκευση πόσιμου νερού. , , 
Στα δύο άκρα του οριζόντιου άξονα το~ σταυ~οειδους διαδρομο~ 

(αριστερά και δεξιά της εισόδου) υπάρχουν δυο ευρυχωροι φωταγ~γοι, 
από τους οποίους ο αριστερός έχει π~~τος 4,~Ο μέτρα ~αι μηκος 
3,40 μέτρα ενώ ο δεξιός έχει πλάτος 4,25 μετρα και μηκος 3,00 

29 Ωηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ. 27. 
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μέτρ,α βλέπε εικόνα 30. Ο σταυροειδής αυτός διάδρομος χωρίζει το 
φρουριο σε δύο σχεδόν όμοιες πτέρυγες, την αριστερή και την 

δεξιά. Το κατώγειο έχει τέσσερα σκοτεινά, υγρά και ανήλια δωμάnα, 
κ~υμμένα με κnστές καμάρες, που εφάπτονται στον σταυροειδή 
διαδρομο. Τα τέσσερα αυτά δωμάτια, επί τουρκοκρατίας χρησίμευαν ως 
φυλακές βαρυποινιτών. 'Όταν οι 'Άγγλοι κατέλαβαν την Κύπρο (1878) 
χρησιμοποίησαν το φρούριο ως κυβερνηnκή αποθήκη αλαnού μέχρι το 

1935, οπότε το αλάn μεταφέρθηκε σε μια από nς αποθήκες του 
τελωνείου, και το φρούριο ανακηρύχθηκε σε Αρχαίο Μνημείο. 

, Δίπλα από τον κάθε φωταγωγό υπάρχει ένας μακρόστενος μεγάλος 
χωρος, που χωρίζει σε δύο μικρότερους χώρους. 

Ακριβώς απένανn από την είσοδο του φρουρίου υπάρχει πέτρινη 
κλίμακα που οδηγεί στο ανώγειο και στο δώμα του φρουρίου. Η 
κλίμακα αυτή αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει δέκα 
πέτρινες βαθμίδες μήκους 75 εκατοστών και ύψους 20 εκατοστών και 
καταλήγει σ' ένα πλατύσκαλο πλάτους 7 5 και μήκους 105 εκατοστών 
βλέπε εικόνα 31. Από το πλατύσκαλο αρχίζουν επτά ξύλινες βαθμίδες, 
που προφανώς αντικατέσθησαν προηγούμενη πέτρινη κλίμακα. Στο 
τέλος της ξύλινης κλίμακας αρχίζει άλλη πέτρινη κλίμακα με 
δεκατέσσερις βαθμίδες πλάτους 90 εκατοστών, ύψους 23 εκατοστών 
και βάθους 30 εκατοστών, που οδηγούν στο δώμα του φρουρίου 
βλέπε εικόνα 32. 

Το δώμα του φρουρίου εξωτερικά έχει μήκος 33,00 μ. και 
πλάτος 17,00 μέτρα και περιβάλλεται από πέτρινο περιτείχισμα 
πλάτους 2,60 μέτρων και ύψους 2,00 μέτρων β'λi.πε εικόνα 33. Το 
περιτείχισμα διακόπτουν κατά διαστήματα δώδεκα πολεμίστρες, που 
χρησίμευαν για την υπεράσπιση του φρουρίου β'λi.πε εικόνες 34,35. 
Είχαν ανοίγματα στην εξωτερική πλευρά 80-90 εκατοστών και στο 
εσωτερικό 2,50--2,80 μέτρων β'λi.πε εικόνα 36. Τις επάλξεις 
προστάτευαν 12 συνολικά κανόνια μικρών διαστάσεων, τα οποία μετά 
την κατάληψη του νησιού από, την Αγγλία το 1878 μεταφέρθηκαν 
στην Τουρκία. 

Στο κέντρο ακριβώς του δώματος είναι κnσμένα τρία δωμάnα, 
που έχουν συνολικό μήκος 12,70, πλάτος 6,75 και ύψος 4,50 μέτρα. 
Το πρώτο δωμάτιο, που βρίσκεται στα αριστερά, έχει ~σωτερικές 
διαστάσεις 2,80 χ 4, 70 μέτρα και κατά την περιο?ο , της 
τουρκοκρατίας χρησιμοποιείτο ως τζαμί. Διαθέτει αψιδωτη εισοδο 
πλάτους 1,00 μέτρου και ύψους 1,80 μέτρων β'λi.,πε εικόνες 37,38,3,9. 
Επίσης στην αριστερή πλευρά έχει παράθυρο πλατους 90 εκατοστων 
κ , , β'Ι J. , 40 30 
αι υψους 11 Ο εκατοστων /\,tπε εικονα . 

30 Πηyή:Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ. 
27,29,30. 
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Το δεύτερο (κεντρικό) δωμάτιο, έχει είσοδο πλάτους 1,00 μέτρου 
και ύψους 1,80 μέτρων και διαστάσεις 4,50 χ 2,70 μέτρων. Διαθέτει 
επίσης παράθυρο στην δεξιά πλευρά βλέπε εικόνα 41. 

Δεξιά από το κεντρικό δωμάτιο υπάρχει το τρίτο δωμάτιο με 
εσωτερικές διαστάσεις 4,50 χ 2,90 μέτρων το οποίο δεν έχει δική του 
εξωτερική είσοδο, α).λά συγκοινωνεί με το κεντρικό δωμάτιο με μια 
μεσόπορτα πλάτους 87 εκατοστών και ύψους 180 εκατοστών. Το 
δωμάτιο αυτό διαθέτει επίσης παράθυρο πλάτους 75 εκατοστών και 
ύψους 105 εκατοστών, βλέπε κάτοψη α' ορόφου. 

Στα δύο αυτά ανώγεια δωμάτια διέμενε η φρουρά. Επί 
τουρκοκρατίας ο αριθμός των φρουρών έφθανε τους 50 στρατιώτες. 
Δίπλα από το αριστερό δωμάτιο υπάρχει πέτρινη κλίμακα, 
αποτελούμενη από δεκαεπτά βαθμίδες πλάτους 70 και ύψους 25 
εκατοστών, η οποία οδηγεί στην κορυφή του φρουρίου βλέπε εικόνες 
42,43. 

Η θέα από την οροφή του φρουρίου είναι πανοραμική. Από το 
ύψος αυτό είναι δυνατή η παρακολούθηση κάθε κίνησης σε μια 
μεγάλη ακτίνα και η έγκαιρη επισήμανση πλοίων από απόσταση 
αρκετών χιλιομέτρων βλέπε εικόνες44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55. 

Ο επισκέπτης, που θα θελήσει να ανέβει στην οροφή του 
φρουρίου, μπορεί ν' απολαμβάνει για ώρες την απεραντοσύνη της 
καταγάλανης θάλασσας, που απλώνεται μπροστά του, μέχρι και το 
μικρό νησί του Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια, τα υπερσύγχρονα 
ξενοδοχεία, που αραδιάζονται το ένα πλάι στο άλλο, τα πανέμορφα 
βουνά που περιβάλλουν την πόλη και την καταπράσινη πεδιάδα, 
που εκτείνεται μέχρι τα Κούκλια. Ο υπέροχος συνδυασμός βουνού 
και θάλασσας προσφέρει μια μαγευτική θέα. Η γραφικότητα του τοπίου 
είναι ανεπανάληπτη.31 

31 Πηγή: Το φρούριο της Πάφου. Με σύντομη ιστορία της πόλης και των οχυρώσεων της, σελ. 30. 
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Εικόνα 5. 

Εικόνα 6 

Πρόσοψη. Βόρεια πλευρά. 
Η όψη του φρουρίου από την απένανn ακτή. 
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Εικόνα 7 
Πρόσοψη του φρουρίου. 
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Άποψη της γέφυρας και της εισόδου του φρουρίου. 
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Σκιαγράφημα της γέφυρας και της εισόδου. 
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Εικόνα 9 

Πρόσοψη του πυργίσκου του δώματος. 
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Ανατολική πλευρά. 

Δεξιά όψη. 
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Εικόνα 13 
Ανατολική πλευρά. 
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Εικόνα 18 

Εικόνα 19 

Νοτιοανατολική πλευρά. 
Η θάλασσα δεσπόζει γύρωθεν του φρουρίου. 
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Εικόνα 20 

Η είσοδος του φρουρίου. 
Εντυπωσιάζει ο μονόλιθος του υπέρθυρου. 
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Εικόνα 21 

Εδώ βλέπου ' λ ' ' . θ ' Κλαπείσα πρω ~ε την μαρμαρι';l π ακα που ε~ει Εαν:ικατασ, ησει την 
τοτυπη με την τουρκικη επιγραφη . πισης φαινεται και το 

σκαλιστό πέτρινο πλαίσιο στο οποίο είναι εγκιβωnσμένη. 
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Εικόνα 22 

Δ , Πολεμίστρα στην δεξιά όψη. 
Τ ια~ρινεται το εύρος στην εσωτερική και την εξωτερική πλευρά. 
α ανοιγματα στον τοίχο προφανώς χρησιμοποιούνταν για την στήριξη 

των κανονιών. 
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Εικόνα 23 

Στο , Πολεμίστρα στην ανατολική όψη. 
7tε υψο~ της του κάτω μέρους της έπαλξης διακρίνεται και το τέλος του 

Ρtτοιχισμα , , , ' β δ ' τος οπως επισης και η μετεπειτα επεμ αση ανοικο ομησης 
του. 
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Εικόνα 24 

Πολεμίστρα στην δυτική (αριστερή) όψη. 

Σκιαγράφημα πολεμίστρας. 
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Εικόνα 25 

Σημε' , ιο οπου βρισκόταν η γέφυρα επικοινων!αι; μεταξύ των δωματίων 
του ανω ' ' λ ' β ' Δι , γειου, που χρησιμοποιουνταν ως φυ ακες αρυποινιτων. 

τ ~ινεται επίσης στο κάτω μέρος της εικόνας, η είσοδος ενός εκ των 
εσσαρω" δ , , , δ , '\ ,ι. • ωματιων του κατωγειου, τα οποια εν ειναι προσ~τειwσιμα 

στους επισκέπτες. 
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Εικόνα 26 

Ένα τμήμα του σταυροειδούς διαδρόμου. 
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Εικόνα 27 

Εδ' ω διακρίνεται η κτιστή καμάρα της εισόδου των δωματίων του 
κατωγείου στον σταυροειδή διάδρομο. 

Σκιαγράφημα της κτιστής καμάρας. 
68 
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Εικόνα 28 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 

Ένα από , τα στομια των μαγκανοπήγαδων, διαστάσεων 3.00 χ 3.50 m. 
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Εικόνα 29 

πρ Τα στόμια των μαγκανοπήγαδων έχουν καλυφθεί με σιδερένια 
οστατευτικ , κλ δ , , , , α κιγ ι ωματα μεσαιωνικου χαρακτηρα, με σκοπο την 

αποφυγή ατυχημάτων. 

Σκιαγράφημα στομίου μαγκανοπήγαδου. 
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'Ενας , Εικόνα 30 
απο τους δύο ευρύχωρους φωταγωγούς στο άκρο του οριζόνnου 

σταυροειδούς διαδρόμου. 
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Εικόνα 31 

Διακρίν ( ,εται η μετάβαση του πρώτου (λίθινου) τμήματος στο δεύτερο 
ξυλινο) της κλίμακας που οδηγεί στο δώμα του φρουρίου. 

j ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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Εικόνα 32 

Το τρίτο ' ( , δ ' δ ' τμημα λιθινο) της κλίμακας που ο ηγει στο ωμα του 
φρουρίου. 
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ΣΚιαγ , ραφημα του τρίτου τμήματος της κλίμακας που οδηγεί στο δώμα 
του φρουρίου. 
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Εικόνα 33 

Η πρόσοψη του πυργίσκου. 
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Εικόνα 34 

Νοnοανατολική πλευρά πυργίσκου. 
Διακρίνεται το παράθυρο στην δεξιά πλευρά 
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Εικόνα 35 

Το δώμα Ανατολική πλευρά. 
του πυρ ' , ' ' ξ 'λ γισκου καθως και το περιμετρικο προστατευnκο υ ινο 

κιγκλίδωμα της απόληξης του φωταγωγού. 
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Εικόνα 36 

Το περ , , ιτοιχισμα διακόπτεται από την έπαλξη στην νότια πλευρα. 
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Ιgι ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Εικόνα 37 
Η είσοδος δωματίου στον πυργίσκο. 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 19~ 
]]Ι ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Σκιαγράφημα της εισόδου δωματ(ου στον πυργiσΚ
0

· 
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Εικόνα 38 

Η αψιδωτή είσοδος πλάτους ι.οοιη και ύψους ι.som 
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ΤΕι 
~ΑΙΩΣ 

Εικόνα 39 

Η αψίδα της εισόδου. 

Σκιαγράφημα της αψίδας της εισόδου. 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 
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Εικόνα 40 

Αριστερή όψη. 
Δυτική πλευρά. 
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nι ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Εικόνα 41 

Παράθυρο στην δεξιά όψη. 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ l 9'lli 

Σκιαγράφημα παραθύρου στην δεξιά όψη. 
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Εικόνα 42 

Η πέτρινη σκάλα που οδηγεί στο δώμα του πυργίσκου. 

85 



ΤΕΙ 
~ΙΩΣ 
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Σ:ιcιαγ , Ραφημα τη , , δ , δ , , ς πετρινης σκαλας που ο ηγει στο ωμα του πυργισκου. 
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~lΩΣ 

Εικόνα 43 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 

If απόληξ , , , , η της κλιμακας που οδηγει στο δωμα του πυργισκου και το 

προστατευnκό τείχος. 

ΣlCιαγ , , δ' ραφημα της απόληξης της κλίμακας που οδηγει στο ωμα του 
φρουρίου. 
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Εικόνα 44 

Η , , Βορεια πλευρά. 
πολη οπως ξεδιπλώνεται μπροστά στο φρούριο. 

Εικόνα 45 

f{ ά Βορειοδυτική πλευρά. , , 
ιcρη του λιμανιού όπως φαίνεταο από το δωμα του πυργισκου. 
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Δυτική πλευρά. 
'Αποψη της πόλης από το δώμα του φρουρίου. 

Εικόνα 47 

Δυτική πλευρά. 

Άποψη της πόλης από μία πολεμίστρα. 
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Εικόνα 48 

Βορειοανατολική πλευρά. 
Η θέα της πόλης από το δώμα του φρουρίου. 

·, 

Εικόνα 49 

Νοτιοδυτική πλευρά. 
Με θέα το παράκτιο της πόλης. 



Ιm__πεrΡΑΙΩΣ 
Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 

Εικόνα 50 
Μί , Νόnα πλευρά. 

α μικρη λωρίδα στεριάς διακόπτει την απεραντοσύνη της θάλασσας. 

Εικόνα 51 
Νόnα πλευρά. 

Με θέα τα καταγάλανα νερά της θάλασσας. 



Ι 

1 

1 

1 

Η δ Εικόνα 52 
ιακοπή της θάλασσας από μία λωρίδα στεριάς στην νόnα πλευρά 

μέσα από μία έπαλξη. 

Σκιαγράφημα έπαλξης. 



Εικόνα 53 

Το απέραντο γαλάζιο απλώνεται μέσα από την πολεμίστρα στην νότια 
πλευρά του φρουρίου. 

Εικόνα 5444 

44 Πηγή: Ιστορία της νήσου Κύπρου, τόμος IV, σελ. 459. 

Σελ. 93 
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Αεροφωτογραφία του φρουρίου και της γύρω περιοχής. 

Εικόνα 55 

, 45 
Άποψη του φρουριου. 

45 Πηγή: Ιστορία της Νήσου Κύπρου, τόμος ΙΥ, σελ. 21 

Σελ. 94 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Το φρούριο 

Είναι λιθοδομή κατασκευασμένη από ασβεστολιθικούς λαξευτούς 
και ημιλαξευτούς λίθους.Οι λαξευτοί (πελεκητοί, ξεστοί) λίθοι, πριν 
χρησιμοποιηθούν έχουν αποκτήσει το ακριβές γεωμετρικό σχήμα 
που χρειάζεται για την κατασκευή της λιθοδομής. Ο βαθμός της 
επεξεργασίας δεν είναι πάντοτε ο ίδιος αλλά εξαρτάται από τις 

, , βλέ , 1 , 6046 ο απαιτησεις του εργου, πε σχημα , εικονα . ι ημιλαξευτοί λίθοι 

εφαρμόζονται εκεί όπου ενδιαφέρει η καλή εμφάνιση της λιθοδομής. 
Οι τοίχοι με λαξευτούς και ημιλαξευτούς λίθους κτίζονται 

σύμφωνα με το ισόδομο, το ψευδισόδομο ή το ανισόδομο σύστημα 
δόμησης47. 

Όπως προκύπτει από την ιστορία του φρουρίου με τις συνεχείς 
καταστροφές, ανοικοδομήσεις και επεμβάσεις δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
μόνο ένα σύστημα δόμησης. Παρόλα αυτά κυριαρχούν τα ισόδομο και 
ψευδισόδομο συστήματα δόμησης. 

Κατά το ισόδομο σύστημα δόμησης οι λίθοι τοποθετούνται κατά 
στρώσεις, με το ίδιο ύψος, είναι επομένως όλοι ισοϋψείς, μπορεί 
όμως είτε να είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους είτε όχι, (σχήμα 2)48. 

Κατά το ψευδισόδομο σύστημα, οι λίθοι τοποθετούνται κατά 
στρώσεις, αλλά κάθε στρώση μπορεί να έχει διαφορετικό ύψος από 
τις άλλες. Οι λίθοι είναι άνισοι, αλλά οι ορατές τους επιφάνειες 
έχουν πάλι σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, (σχήμα 3) 49. 

Κατά το ανισόδομο σύστημα οι λίθοι δεν έχουν όλες τις ορατές 
τους επιφάνειες με σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου (σχήμα 4)50

• 

Το ισόδομο σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως στις όψεις ενώ 

το ψευδισόδομο στις πολεμίστρες. Στην ανατολική και βόρεια πλευρά 
κυριαρχεί το ισόδομο σύστημα. Στην δυτική πλευρά του φρουρίου και 

μόνο στον τοίχο αντιστήριξης που υπάρχει εμφανίζεται και το 
ανισόδομο σύστημα δόμησης. Στην νότια πλευρά βλέπουμε συνδυασμό 

ισόδομου και ανισόδομου, συστήματος, βλέπε εικόνες 56, 57, 58, 59. 
Σε όλα τα συστήματα ισχύει ένας γενικός κανόνας. Οι αρμοί στις 

όψεις πρέπει να διασταυρώνονται έτσι, ώστε κάθε λίθος να στηρίζεται σε 
δύο τουλάχιστον λίθους της κάτω στρώσεως εικόνα 61. 51 

Στις λιθοδομές με λαξευτούς και ημιλαξευτούς λίθους 
χρησιμοποιείται κονίαμα, αλλά η σημασία του είναι πολύ μικρή επειδή 

46 Πηγή : «Γενική Δομική 1», σελ. 158 
47 Πηγή :«Γενική Δομική 1», σελ.160. 
48 Πηγή: «Γενική δομική 1», σελ.160. 
49 Πηγή :«Γενική Δομική 1», σελ.160. 
;

0 Πηγή: «Γενική Δομική 1», σελ,161. 
1 Πηγή :«Γενική Δομική 1», σελ. 161 
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με την κατεργασία των λίθων εξασφαλίζεται η καλή τους έδραση βλέπε 
εικόνα 6252

• 

Το κονίαμα που έχει χρησιμοποιηθεί είναι υδραυλικό. Τα 
υδραυλικά κονιάματα χρησιμοποιήθηκαν σε κατασκευές ερχόμενες 
σε επαφή με το νερό. Το υδραυλικό κονίαμα είναι μίγμα ασβέστου, 
άμμου και ηφαιστειογενούς σκόνης- κίσσηρη ή γη των Ποτιόλων 
(Puteolana), η οποία του δίνει υδραυλικές ιδιότητες. Το κονίαμα 
αυτό έχει χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στην κατασκευή του φρουρίου 
(εικόνα 62), αλλά και στην κατασκευή της γέφυρας (εικόνα 63) και 
του ανατολικού πύργου (εικόνα 64 )53

• 

Εξωτερικά περιμετρικά, υπάρχει γείσο ψηλά με σκοπό την 
προστασία του τοίχου από τα όμβρια ύδατα. Επίσης παρατηρούμε 
ότι οι λίθοι στις γωνίες είναι τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να 
σταυρώνουν ο ένας πάνω στον άλλο, με σκοπό να μην 
δημιουργείται ασυνέχεια, βλέπε εικόνα 65. 

Οι τέσσερις καμάρες της οροφής καταλήγουν σε σταυροθόλιο 
βυζαντινού τύπου, βλέπε σχήματα 5,6, 7, εικόνα 66. 

Το σταυροθόλιο είναι είδος θολωτής κατασκευής από την 
διασταύρωση δύο κυλινδρικών θόλων. 

Στο σταυροθόλιο το εσωράχιο αποτελείται από τέσσερα τμήματα 
που ανήκουν σε δύο διαφορετικές κυλινδρικές επιφάνειες. 

Οι θόλοι κατασκευάζονται με πέτρες λαξευτές ή τουλάχιστον 
μισολαξευμένες. Οι αρμοί είναι κάθετοι ή περίπου κάθετοι με την κάτω 
επιφάνεια που λέγεται εσωράχιο του θόλου. Οι πέτρες λέγονται 
θολίτες και οι πάνω τους επιφάνειες σχηματίζουν το εξωράχιο. Τα 
ψηλότερα σημεία του θόλου σχηματίζουν το κλειδί τους γι αυτό και 
οι θολίτες, που μπαίνουν σε αυτήν την θέση, λέγονται κλειδιά. Οι 
δυο άκρες εκεί δηλαδή που ο θόλος στηρίζεται στις αποκάτω 
κατασκευές, λέγονται γενέσεις, (σχήματα 8,9). 

Οι θόλοι αν και στοιχεία οριζόντια, δεν κάμπτονται, αλλά 
αντίθετα σε όλες τις θέσεις αναπτύσσονται τάσεις θλιπτικές. Αυτό 
εξηγείται, επειδή οι αρμοί των θολιτών δεν είναι κατακόρυφοι, αλλά 
συγκλίνουν. Έτσι κάθε θολίτης με το βάρος του και τα φορτία, που 
επιβάλλονται πάνω του, δεν μπορεί να πέσει προς τα κάτω, αλλά 
σφηνώνεται ανάμεσα στους γειτονικούς του και τους πιέζει με δύο 

δυνάμεις ΕΙ και Ε2, που ισορροπούν με το φορτίο Ρ,(σχήμα 10).Οι 
δυνάμεις αυτές είναι περίπου κάθετες προς τα επίπεδα των αρμών 
που προκαλούν σχεδόν ομοιόμορφες θλιπτικές τάσεις. 54 

Στην περίπτωσή του σταυροθόλιου στις γενέσεις οι εφαπτόμενες 
του εσωραχίου είναι κατακόρυφες ή κλείνουν έτσι ώστε να 

52 Πηγή : «Γενική Δομική Ι>>, σελ. 160. 
53 Πηγή: Τα υλικά δόμησης των Αρχαίων Ελλήνων και οι τρόποι εφαρμογής αυτών, σελ.52. 
54 Πηγή : «Γενική Δομική Ι», σελ. 178. 
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τέμνονται χαμηλότερα από τις γενέσεις. Οι αρμοί τότε στις γενέσεις, 
εκεί που στηρίζονται οι θολίτες, είναι οριζόντιοι και οι δυνάμεις, 
που εφαρμόζονται στις γενέσεις σχεδόν κατακόρυφες, (σχήμα 11 ). 

Για να κατασκευασθεί ένας θόλος κατασκευάζεται πρώτα ως το 
ύψος των γενέσεων οι κατασκευές που τον στηρίζουν, π.χ. οι τοίχοι 
της οικοδομής ή τα βάθρα μιας γέφυρας κ.λ.π. Στήνεται έπειτα ένα 
ικρίωμα (σκαλωσιά) και πάνω του στηρίζεται ο αψιδότυπος (καλούπι), 
που παίρνει το σχήμα που έχει καθορισθεί για το εσωράχιο, (σχήμα 
12). Στη συνέχεια κτίζονται οι θολίτες συμμετρικά από τις γενέσεις προς 
το κλειδί. 

Στο κτίσιμο των θόλων πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δομήσεως 
των τοίχων με λαξευτές ή μισολαξευμένες πέτρες. Εφαρμόζεται το 
ισόδομο ή ψευδισόδομο σύστημα δόμησης, και σπανιότερα το 
ανισόδομο. Το ρόλο των οριζόντιων αρμών (εδράσεως) τον παίζουν 
στους θόλους οι αρμοί που ακολουθούν τις γενέτειρες της κυλινδρικής 
επιφάνειας. Οι αρμοί αυτοί πρέπει να ανήκουν σε επίπεδα κάθετα 
μεταξύ τους με την επιφάνεια του εσωραχίου, και να προσπαθούμε 
να μην διακόπτονται σε όλο το μάκρος του θόλου. Το ρόλο των 
κατακόρυφων ή λοξών αρμών (ώσεως) των τοίχων τον παίζουν οι 
αρμοί που είναι κάθετοι στις γενέτειρες. Οι αρμοί αυτοί δεν πρέπει 
να είναι συνεχείς αλλά αντίθετα να αλλάζουν θέση σε κάθε σειρά, 
όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους αντίστοιχους αρμούς των 
τοίχων, (σχήμα 13). Όταν το κτίσιμο προχωρήσει και από τις δυο 
πλευρές, μπαίνουν και οι τελευταίοι θολίτες στο κλειδί κι έτσι ο 
θόλος κλείνει. Οι θολίτες αυτοί πρέπει να λαξευτούν με ακρίβεια, 
ώστε να μπουν στην θέση τους, χωρίς να αφήσουν μεγάλα κενά. 
Οι αρμοί από τις πλευρές των κλειδιών πρέπει να έχουν το ίδιο πάχος 
με όλους τους άλλους αρμούς του θόλου και να είναι καλά 
γεμισμένοι με κονίαμα. Μόλις πήξει το κονίαμα, μπορούμε να 

αφαιρέσουμε τον αψιδότυπο. Οι θολίτες τότε θα μετακινηθούν λίγο 
προς τα κάτω και θα σφηνωθούν. Η μετακίνηση αυτή οφείλεται και 
στο βάρος τους, αλλά και στην συστολή του κονιάματος. Για να 
επιτευχθεί τελικά το σωστό σχήμα του θόλου, πρέπει ο αψιδότυπος 
να είναι φτιαγμένος λίγο ψηλότερος, να παρουσιάζει δηλαδή μια 

υπερύψωση ίση με το ένα εκατοστό του ανοίγματος του θόλου, 
(σχήμα 14). 55 

55 Πηγή: «Γενική Δομική l», σελ. 181, 182. 
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Διάφοροι τύποι λαξευτών λίθων. 

56 Πηγή : Γενική Δομική Ι, σελ.159. 

Σ ' 156 
χημα 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 
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• 

Ισόδομο σύστημα δόμησης. 

Σχήμα 257 

Ψευδισόδομο σύστημα δόμησης. 

Σχήμα358 

Α νισόδομο σύστημα δόμησης. 

57 Πηγή: Γενική Δομική Ι, σελ.161. 
58 Πηγή: Γενική Δομική Ι, σελ. 161. 
59 Πηγή: Γενική Δομική Ι, σελ.161. 

Σ ' 459 
χημα 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 

, . 
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Σταυροθόλιο. 

Σχήμα~0 

Σχήμα 661 

60 

61 

Πηγή : Τα υλικά δομής των Αρχαίων Ελλήνων και οι τρόποι εφαρμογής αυτών. Σελ 350. 

Πηγή : Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, σελ.123 . 
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Σταυροθόλιο. 

' ..)\--- ' ,.,,,- ' 
' 

Σχήμα i'2 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 

)νοματολογία αψίδας ή θόλου: Α = Γένεση. Β = Κλειδί. Γ = Θολίτης. 

Σχήμα 863 

62 π ' 
63 ηγη: Γενική Δομική Ι, σελ. 183. 
Πηγή: Γενική Δομική Ι, σελ. 178. 

ΙΟΙ 



ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

..,..___Πλάτος- - .-f 
Γραμμή γενέσεως 

Ονομασία τμημάτων θόλου. 

Σχήμα 964 

Ρ --

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 

Δυνάμεις που αναπτύσσονται στους αρμούς ανάμεσα στους θολίτες. 

Σχήμα 10
65 

64 , 

65 
Πηγη: Οικοδομική, Τόμος Α, σελ. 260. 
Πηγή: Γενική Δομική Ι, σελ. 179 
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Λεπτομέρεια στήριξης σταυροθόλιου. 

Σχήμα 1166 

Καλούπι ( αψιδότυπος) για κυλινδρικό θόλο. 
Σχήμα 1267 

66 Πηγή: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, σελ 123. 
67π , 

ηγη: Γενική Δομική 1, σελ. 181. 
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Διάταξη των αρμών των θολιτών σε κυλινδρικό θόλο από λαξευτές ή 
τεχνητές πέτρες. 

Σχήμα 1368 

Υπερύψωση αψιδότυπου α=l/100. 
Α= αψιδότυπος. Θ= Θεωρητικό σχήμα αψίδας. 

68 Πηγή: Γενική Δομική Ι, σελ.181. 
69 Πηγή: Γενική Δομική Ι, σελ. 182. 

Σχήμα 1469 
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Εικόνα 56 

Βόρεια πλευρά. 
Διακρίνεται το ισόδομο σύστημα δόμησης. 

Εικόνα 57. 
Ανατολική όψη. 

Διακρίνεται το ισόδομο σύστημα δόμησης. 
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Εικόνα 58 

Αριστερή όψη-Δυτική πλευρά. 
Συστήματα δόμησης. 

Α= ανισόδομο, Β=ψευδισόδομο, Γ=ισόδομο. 

Εικόνα 59 

Νότια όψη. 

Συνδιασμός ισόδομου και ψευδισόδομου συστήματος. 
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Εικόνα 60 

Διακρίνεται μεταγενέστερο κλείσιμο έπαλξης, όπως και ο βαθμός 
λάξευσης των λίθων. 
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Εικόνα 61 

Το κονίαμα που έχει χρησιμοποιηθεί είναι μίγμα ασβέστου, άμμου και 
ηφαιστειογενούς σκόνης. 

Σκιαγράφημα εσωτερικής πλευράς έπαλξης. 
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Εικόνα 62 

Η καλή έδραση των λίθων του ενός πάνω στον άλλο μειώνει σημαντικά 
την χρήση κονιάματος. 
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Εικόνα 63 

Το υδραυλικό κονίαμα έχει χρησιμοποιηθεί και στην κατασκευή της 
γέφυρας. 

Εικόνα 64 

Τμήμα από τα απομεινέρια του ανατολικού πύργου. 
Η χρήση περισσότερου υδραυλικού κονιάματος εμφανίζεται στην 

αργολιθοδομή. 
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Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 

Εικόνα 65 

Κατασκευαστική λεπτομέρεια. 

Το γείσο για την προστασία εκ των ομβρίων υδάτων. 

Η προσεκτική διασταύρωση του ενός λίθου πάνω στον άλλο στις γωνίες 
δεν δημιουργεί ασυνέχεια 



ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Εικόνα 66 
Σταυροθόλιο. 

Α ΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 

Φαίνεται το σημείο συνάντησης των δύο διαφορετικών κυλινδρικών 
επιφανειών. 

Σκιαγράφημα του σταυροθολίου. 
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Η γέφυρα 

, Η γέφυρα έχει δύο θόλους (καμάρες) και είναι ένας τοίχος 
βαρυ171τας βλέπε εικόνα 67. Συνεχίζεται κάτω από το νερό σύμφωνα με 
το σχημα 15. 

, Είναι λιθοδομή από λαξευτούς ασβεστολιθικούς λίθους . Το 
συστημα δόμησης είναι συνδυασμός ισόδομου, ψευδισόδομου και 
ανισόδομου βλέπε εικόνες 68,69. 

Η θεμελίωση έχει γίνει με μια πρωτοποριακή για την εποχή 
κατασκευή, το σύστημα της εσχάρας, σχήμα 16. Χρησιμοποιούντο 
ολόκληροι κορμοί από αγριόδενδρα που αρχικά αλείφονταν με πίσσα 
και κατράμι έτσι ώστε να τα καταστήσουν ανθεκτικά στην υγρή 
κατάσταση του εδάφους. 

Τα ξύλα τοποθετούνταν σε δύο επάλληλες στρώσεις 
δημιουργώντας ένα πλέγμα σε βάθος ενός μέτρου περίπου κάτω από 
την επιφάνεια του εδάφους. 

Τα κενά που δημιουργούνταν τα γέμιζαν με ένα μίγμα που 
αποτελούντο από τρία υλικά: ψιλή άμμο, απελέκητες πέτρες και 
ποζολανική σκόνη. 

Μετά από τόσα χρόνια «ενεργά» από άποψη «σεισμικής δράσης» 
στην περιοχή η θεμελίωση αυτή εξακολουθεί να «κρατάει» ακόμα και 
σήμερα. 

Πάνω στην εσχάρα από ξύλο κτιζόταν η πέτρα όπου λειτουργούσε 
σαν ένα συνεχές θεμέλιο περιμετρικά. Η σύνδεση της πέτρας με το ξύλο 
γινόταν με απλή έδραση της πέτρας πάνω στο ξύλο. Πάνω στην 
θεμελίωση γινόταν το κτίσιμο των βάθρων 1 • 

Η καμάρα της γέφυρας είναι ένας χαμηλωμένος θόλος, βλέπε 
εικόνα 70. Σε αυτήν την περίπτωση -την περίπτωση του χαμηλωμένου 
θόλου- οι εφαπτόμενες στις γενέσεις είναι λοξές και τέμνονται 
ψηλότερα από το κλειδί. Οι αρμοί τότε των θόλων είναι συνήθως λοξοί 
στην περιοχή των γενέσεων και δυνάμεις (ωθήσεις), που ενεργούν 
πάνω του είναι και αυτές λοξές σχήμα 17. Οι χαμηλωμένοι θόλοι 
προτιμούνται όποτε χρειάζεται να γίνει κάποια οικονομία στο ύψος 
της κατασκευής, παρόλο που οι λοξές ωθήσεις δημιουργούν 
ορισμένα προβλήματα. 

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι κανένας θόλος δεν φορτίζει τις 
γενέσεις του με απόλυτα κατακόρυφες δυνάμεις. Πάντοτε υπάρχουν 
αξιόλογες οριζόντιες συνιστώσες, 2 που τείνουν να απομακρύνουν 
τα στηρίγματά τους το ένα από το άλλο. 

1 Πηγή: Διπλωματική εργασία των Κατηφόρη Γλυκερία, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της 
~ευιcάδας.σελ. 66,67 . 
Πηγή: Γενική Δομική Ι, σελ.179 
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Όταν οι θόλοι κατασκευάζονται εν σειρά, σχήμα 18 -όπως στην 
περίπτωση μας έχουμε δύο θόλους στη γέφυρα- οι οριζόντιες 
δυνάμεις σε κάθε ενδιάμεσο στήριγμα ισορροπούν μεταξύ τους και 
η συνισταμένη τους είναι πρακτικά κατακόρυφη. Στις ακραίες όμως 
στηρίξεις ή όταν υπάρχει μόνο ένας θόλος, πρέπει να εξασφαλίζεται 
ότι η κατασκευή μπορεί να παραλάβει οριζόντια ώθηση, χωρίς να 
κινδυνεύει να ανατραπεί. Η εξασφάλιση αυτή επιτυγχάνεται, όταν το 
ακραίο στήριγμα είναι πολύ ανθεκτικό, όπως το ακρόβαθρο της θολωτής 

γέφυρας, σχήμα ή όταν το ακραίο στήριγμα συνδεθεί με το 
γειτονικό του ή και με ένα ή περισσότερα από τα επόμενα με 

μεταλλικό ελκυστήρα σχήμα 18. Έτσι η οριζόντια ώθηση μοιράζεται 
και μπορεί να αναληφθεί χωρίς κανένα κίνδυνο, σχήμα 19.

3 Η διανομή 
των τάσεων γίνεται σύμφωνα με το σχήμα. 

Το ξύλινο τμήμα της γέφυρας έχει μήκος 2,80 m και πλάτος 2,50 
m, βλέπε εικόνες 71,72. Φιλολογείτε ότι υπήρχε ξύλινο ανελκυόμεvο 
τμήμα το οποίο στην οριζόντια θέση του επέτρεπε την δίοδο στο φρούριο 
και στην κάθετη την απέτρεπε, βλέπε εικόνα 73. 

)~~~~~~~~~ 

Πηγή: Γενική Δομική Ι, σελ.180. 
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------ ~ r\ -~-- -----LJ- ----

Σχήμα 15 

Σχήμα 164 

Σχήμα 17
5 

4 Πη · . --.-----
5 Πη~: ~ενικη Δομική 1, σελ. 179 Αρχιτε~~~~ματική εργασία των Καρατζά Μαρία - Κατηφόpη Γλυκερία Παραδοσιακή 

ικη της Λευκάδας, σελ. 82. 
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6-~------~~~~~~ 
1 ~ηry: Γενική Δομική Ι, σελ. 180 

ηγη: Γενική Δομική Ι, σελ. 180. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 

Σχήμα 186 

Σχήμα 197 
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Εικόνα 67 

Η γέφυρα έχει δύο καμάρες και είναι ένας τοίχος βαρύτητας. 
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Εικόνα 68 

Μικρή καμάρα γέφυρας. 
Συνδιασμός συστημάτων δόμησης. 

Εικόνα 69 

Μεγάλη καμάρα γέφυρας. 
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Εικόνα 70 
Η καμάρα της γέφυρας είναι ένας χαμηλωμένος θόλος. 

Σκιαγράφημα του θόλου της γέφυρας. 
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Εικόνα 71 

Το ξύλινο τμήμα της γέφυρας πλάτους 2.50 m και μήκους 2.80 m. 
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Εικόνα 73 

Από τα ανο' , 'δ 'β , , , ιγματα ανω της εισο ου, ε γαιναν τα σκοινια τα σποια 
αvυψωναν το κινητό τμήμα της γέφυρας, όπως φιλολογείτε. 

122 
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Ο ανατολικός πύργος. 

, Είναι αργολιθοδομή. Η δόμηση της αργολιθοδομής γίνεται κατά 
τετοιο τρόπο, ώστε οι πέτρες να πλέκονται μεταξύ τους κατά την μεγάλη 
~αι ~ μικρή τους διάσταση σε εναλλαγή, βλέπε εικόνες 74, 75, 76. 
πι~ιω~εται επίσης, κατά την δόμηση ανά δύο ή τρεις στρώσεις να είναι 

ισουψεις. 

Στις γωνίες, στις διασταυρώσεις στα τέρματα ή στις προεξοχές των 
αργολιθοδομών τοποθετούνται και μερικές πέτρες μισολαξευμένες. 
Στις θέσεις αυτές τοποθετούνται αγκωνάρια (γωνιόλιθοι). Τα 
αγκ~νάρια (Α) τοποθετούνται έτσι, ώστε να συμπλέκονται μεταξύ τους, 
αλλ~ και με το κύριο σώμα της λιθοδομής. Δίπλα στα αγκωνάρια 
μπαι~ουν και άλλες μισολαξευμένες πέτρες, τα παραγκώνια (Π), ώστε 
~α Ύtνεται ομαλή μετάβαση από το ένα σύστημα δόμησης στο 
άλλο 11 , 

' σχημα 20, εικόνα 77. 

Αγκ , λ , (παραστάδα) λιθοδομής 
ωναρια ( Α) και παραγκώνια (Π) σε αμπα 

, 2078 
Σχημα 

77 fI ' 
7s ηΎη: «Γενιιcη' Δ , 

fΙηΥή"Γ , ομικη l», σελ. 152. 
· ενιιcη Δομική Ι, σελ. 152. 
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Εικόνα 74 

Τμήμα του ανατολικού πύργου. 
Σ Αργολιθοδομή. 
υνδυασμός ισόδομου και ανισόδομου συστήματος δόμησης. 

Σκιαγράφημα τμήματος ανατολικού πύργου. 

124 



Εικόνα 75 

fI ~tόλη , Αργολιθσδομή. οπως φαίνεται μέσα από τα γκρεμισμένα τείχη του ανατολικού 
πύργου. 
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Σκιαγ , , , ραφημα των ερειπίων του ανατολικου πυργου. 
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lf δ, Εικόνα 76 
ομηση της αργολ θ δ ' ' ' ' ' ' ' να πλέκ ι ο ομης γινεται κατα τετοιο τροπο ωστε οι πετρες 

ονται μεταξύ τους κατά την μικρή και την μεγάλη τους διάσταση 
σε εναλλαγή. 

Εικόνα 77 

Τμήμα ερειπίων του ανατολικού πύρyου. 
Ομαλή μετάβαση αλλαγής συστήματος δομησης · 

127 



Οι κλίμακες. 

Ξύλινη κλίμακα 

βαθμίδΣτην ξύλινη κλίμακα, η μέθοδος κατασκευής της σύνδεσης των 
ανάμεσων με τον βαθμιδοφόρο είναι η εξής: είναι τοποθετημένες 
του βα: στου~ βαθμιδοφόρους συρταρωτά, (σχήματα 21,22). Η σύνδεση 
μπορεί μιδοφορ~υ με την βαθμίδα έχει σχεδιασθεί με τρόπο ώστε να 
απομα ~ βαθμιδα να παραλάβει nς δυνάμεις που τείνουν να 

~υνουν τους βαθμιδοφόρους από την θέση τους, (σχήμα 23). 
(σχήμ ε την τοποθέτηση των πατημάτων και των ριχnών σε εγκοπές, 
στους αβ 24 ), εξ~σφαλίζεται μια ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων 
από αθμιδοφορους της κλίμακας. Τα φορτία παραλαμβάνονται μόνο 
ολό:ς βαθμίδες αλλά fW την βοήθεια των, ριχnώ~ κατανέμοντ?ι σε 
η αιcα ηρ~ την κατασκευη της κλίμακας. Παραλληλα ετσι εξασφαλιζεται 

μψια της κλίμακας. 79 

Οιβαθ ίδ .D 
ϊtλευρ ,μ ες στηρίζονται στην 

α των βαθμιδοφόρων 

Σχήμα 21so 

~h-?----~ ~ ~ ~-- --

-~::-:J 

Λεπτομέρεια 

τοποθέτησης βαθμίδων 
συρταρωτά. 

, 2281 
Σχημα 

79 

80 ΙlηΎή. Θέ 
81 ~ηΎή:.Θέ:ατα Οικοδομικής, σελ.173,175. 

ηΎή: Θέ ατα Οικοδομικής, σελ. 172 
ματα Οικοδομικής, σελ 174. 
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Λεπτομέρειες σύνδεσης βαθμίδων με βαθμιδοφόρο ώστε να μην 
αποκολληθεί 

Σχήμα 23
82 

Τρόπος σύνδεσης ριχτιού με πάτημα και βαθμιδοφόρο. 
, 24 83 

Σχημα · 

82 

83 Ιlητη: Θέμ 
Ιlητη: Θέ ατα Οικοδομικής, σελ. 174. 

ματα Οικοδομικής, σελ. 174. 129 
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Οι πέτρινες κλίμακες. 

Οι πέτρινε λ, 
βαθμίδ ς κ ιμακες έχουν κατασκευασθεί με την ακόλουθη μέθοδο: οι 
εδράζ ες κατασκευάζονταν από κατάλληλα λαξευμένους λίθους και 

ονταv η vαθ , , 'λ , , , 
στην άλλ 93 ~ εμια χωpιστα σε ο η τους την επιφανεια, η μια πανω 

η , συμφωνα με τα σχήματα 25,26. 

Σχήμα25 

, 2694 
Σχημα 

llη'Υή: Θέμ 
94 l1 . ατα Οικοδομικής, σελ. 160. 

η-γη: Οικ δ 0 ομική, τόμος Β ', σελ. 293. 
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ΗΦΘΟΡΑ ΤΟΥΦΡΟΥΡΙΟΥ 

Η φθ , του πέτριν~ρα που ~χει υποσθεί το φρούριο είναι κυρίως η διάβρωση 
ε1<τεθειμένο υ ~λι1<ου. Η αρχή της διάβρωσης 1<άθε υλικού, που είναι 
~α ισορρο σε;;"~ ορισμένο περιβάλλον, έγκειται στο όn το υλικό τείνει 
Έτσι αν πησ ει με nς διάφορες συνθήκες του περιβάλλοντος. 
επομένως 0~ περιβαλλοντικές συνθήκες σ)J,iι[,συν με το χρόνο και 
ανtι1<είμεv χανεται η επερχόμενη ισορροπία, τότε δημιουργείται για το 
συνεχόμεν 0 η αναγκαώτητα για να προσαρμοσθεί εκ νέου. Οι 
Ι!ετατροπή ε~αι αναπόφευκτες αυτές μεταβολΕς F:χ,συν σαν συνέπεια την 
Χαpακτηρ ' Λ;nε γρήγορα και άλλοτε αργά, των φυσικών ιδιοτήτων και 
του. ιστικων του υλικού και επομένως προκαλούν την φθορά 

κ:α , , , , , 1tου την ,οριστικη η γνωση των μηχανισμων φθορας 1<αι των αιnων Είναι θ 
,,. , θ προκ:άλε , β , ~ ε είδ σαν, για τον σωστό προγραμμαnσμο των επεμ ασεων 
να καθο ο~ς για την συντήρηση. Εισαγωγικά λοιπόν θα μπορούσαμε 
'Γαύτιση ρισουμε την εξής πορεία για την συντήρηση της πέτρας. 
Ι«>ρφολο ~ων υλικών και των ενδογενών παραγόντων, μελέτη της 
επιλογή γιας, Ίl)ς πορείας και των αιτιών της φθοράς και τέλος την 

Απτ;}ς επε~βασης για την συντήρηση. , , , C!Την διε' γενικη ανασκόπηση στα πέτρινα υλικα η φθορα οφείλετ~ι 
Ι<αταπόνη ισδυση του νερού από διάφορες πηγές, στην μηχ~νικη Uλι1<ού ση που προκαλείται στο εσωτερικό και στο εξωτερικο τ°'! 
αίτια ' στην αλλοίωση των συσταnκών που οφείλονtαι σε χημικα 
θα ανακ:αι στην επίδραση των βιολογικών παραγόντων. Στην συνέχεια πτυχθ · ' ' ες του άμ ουν αναλυτικά τα αίτια φθοράς της πέτρας απο παραγοντ 

εσου η' , του εμμεσου περιβάλλοντος. 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ τοΥ ΝΕΡΟΥ 
7t R παρ , , 'τερη αιτία των 
ερισσ , ουσια του νερού αποτελει την ιcυριο , , Ί' οτερωv , λ , ν δομη της πετρας. 
ο νε , φυσικων κ:αι χημικών μεταβο ων στη , .,.,, ρο μπ • ' νο υλικο με την vuμ1t\) ορει να εισχωρήσει μέσα στο πετρι , ' ν \(\Ιωση την διεισδυση του 
ερού των υδρατμών του αέρα και με , ε την ~Ιαδικασ~ βροχής, όταν υπάρχει πορώδες ~ο υλικ~ciτ:ι :ιό το 
εδαφ0ς της τριχοειδούς αναρρίχησης, οπου ~ ι;λεύθερη 
ε1tιφάνε προς τα πάνω και όταν φθάσει σε καπσια εν' ων Uδ ια , Τ σό των περιεχομ 
θ Ρατμώ ' αρχιζει να εξατμίζεται. ο πο , ξηση της ερμ0Ι<ρ~ .στι~~ ατμόσφαιρα αυξάνεται με την ;1άττωση της 

σιας, ενώ αντίθετα ελαττώνεται με την 
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θερμοκρασία Σ , περιβάλλον ς. υμ~κνωση υδρατμών μπορεί να συμβεί σε ένα 
της θερμοκμε ~ψηλ~ περιεκτικότητα σε υδρατμούς, είτε με μείωση 
να ξεπερά ρασιας ειτε με αύξηση της ποσότητας υδρατμών, ώστε 
πο σουν το σημε' ' ' ' θ ' δ ' υ παρου , ιο κορεσμου η ακομα η ερμικη α ρανεια 
διάφορους σι~ζεται σε δομικά στοιχεία, κύρια σε τοίχους, κατά τους 
στοιχείων ~ηνες του χρόνου, όταν η θερμοκρασία των δομικών 
ΙCατά του ει~αι μικρότερη από αυτήν του αέρα, όπως συμβαίνει 
νερού μέ ς μηνες από χειμώνα μέχρι καλοκαίρι. Έχουμε αποθήκευση 
μικρότερ σα στ~ υλικό με μορφή υγρασίας, όταν ο ρυθμός εξάτμισης είναι 
!Jεtα~dνη ος απο τον ρυθμό συμπόκνωσης μέσα στο υλικό. Η συνεχής 
δημιουρ ~ νερού προς τις εξωτερικές επιφάνειες των πετρωμάτων 
ο, γει συσσω' ρ αλ' , , ' τι δημ , ευση ατων επανω στις επιφανειες, που σημαινει 
αλλά v ιουργειται φθορά των επιχρισμάτων και των κονιαμάτων 
δ "αι του 'δ , , ημιουρ , ι ιου του υλικού, με ανάπτυξη επιφανειακων τασεων, 
ε~τομέν για μικρορωγμών, αποκόλληση κομματιών του υλικού και 

ως σταδια ' δ , θ , ' Α . κη απο ιοργανωση και φ ορα του πετρωματος. 
μιΙCροο πο την υγρασία επίσης αναπτύσσονται διάφοροι 
λ ργανισ , • · υ ιΙCό μοι που προκαλούν περισσότερη φθορα στο πετρινο 
διάβρ~ Αρχικ~ θα εξετασθεί ένας βασικός τομέας για το φαινόμενο της 

ης απο το νερό: ο τρόπος 1(Uκλοφορίας του. 

lI Η κυκλοφορία του νερού. , , α1tό τ κυκλοφορία του νερού μέσα σε ένα πέτρινο υλικο καθοριζεται ο πο , δ δ ύς αναρρ' ρω ες του υλικού και από το φαινόμενο της τριχοει 
0 

ιχησης. 
lI Πορώδες , 

1t λ συμπερ , , , καθορίζεται κατα 
ο ύ , ιφορα της πέτρας σχετικα με τον χρονο, , , 1tέτριν απο την πορώδη δομή της. Αναφερόμενοι στο πορωδες, ενος , ου υλι , , , ου διαπερνωνται 

11ito μιΙC , κου, εννοούμε ότι τα στερεα συστατικα τ , , οι ο~ιοίοι ρους κενούς χώρους τους πόρους ή τριχοειδεις σωληξ;ες, ή ~ πιθανόν να είναι αν~ικτοί και να επικοινωνούν μετα υ. τους ε ιστοί , δ' που βοηθα την 1tιΙCοινω , σχηματίζοντας ένα εσωτερικο ικτυο λ ύ Τα 1JλιΙCά νι~ των εσωτερικών με τα εξωτερικά μέρη τουδ ,υ ικ~η· τα μ ' απο πλ , , δ ίνονται σε υο ει ' 

0ριαΙCά ευρας πορώδους δομης, ιακρ τίζονται από ICενά πο και τα σπογγώδη. Στα μοριακά οι πόροι ~μα , ν του ~tέτριν υ μένουν από τη συγκόλληση των στερεω~ μοριω άλια 
1C ου υλ , , , ι σχηματιζουν καν ' οιλότη ικου. Στα σπογγώδη υλικα οι πορο , λικού και ει' τες κ , , ζ του πετf)ινου υ 
ναι αδ • αι σπηλαια μέσα στην μα α , s1 υνατοv να διακριθούν τα μόρια του υλικου-
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Τριχοειδής αναρρίχηση. 

ο α τα πορ. δ ε σε. υγρη κατάσταση είτε σε κατάσταση υδρατμών, σε 'λ Το νερό είτ , από τους ~ η υλικα μπορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό τους, μέσα 
ενεργούν πορους. Οι πόροι που f:χουν πολύ μικρή διάμετρο (J-JOOμrn) 
Αυτό συ σβα~ τριχοειδείς σωλήνες και προκαλούν αναρρόφηση νερού. 
τ~ιχοεlδή~ αινει. επειδή υπάρχουν δυνάμεις συνάφειας μέσα στους 
ειναι μεy λ~ωληνες μεταξύ του νερού και των τοιχωμάτων, που 
του νερο ~ υτ~ρες από τις δυνάμεις συνάφειας μεταξύ των μορίων μεγαλύτ υ οποτε το νερό τείνει να αναπτυχθεί σε όσο το δυνατόν 
τοιχώμα:~η επιφάνεια μέσα στον σωλήνα και προχωρεί μέσα στα 

Το α το~ υπερνικώντας ακόμα και την δύναμη της βαρύτητας. 
Ψαινομ. νερο που προκαλεί την ενεργοποίηση των τριχοειδών 
• απόενων στα διάφορα δομικά υλικά προέρχεται: τον υπό δ , , , , δ , ανα . γειο υ ροφορο οριζοντα, οποτε εχουμε τριχοει η 
• α , ρριχηση από το έδαφος 

πο την β , , • απ , ροχη η το χιόνι 
ο την συ , • από μπυκνωση υδρατμών της ατμόσφαιρας 

την υγρασία λόγω υγροσκοπηκότητας 

Όταν έν , δ ' που π . α σωμα παίρνει υγρασία κατευθείαν από τους υ ρατμους 
υγρο εριεχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα το φαινόμενο ονομάζονται σκοπι • ' , • 1<:αι όχ κοτητα. Η υγροσκοπική υγρασία εξαρτάται απο την σχετιΚΤl 

ι την α 'λ Το ν , πο υτη υγρασία του αέρα. έι.:πλυση ερο προκαλεί διάβρωση στο πέτρινο υλικό άfffiσα με τη~ αργιλ των διαλυτών συστατικών με την διαβρωση τω οπυριτι • ' • ' σα με την J.tεταφ • κων και με την δράση του παγετου και εμμε 
Διάβρ ορα των διαλυτών αλάτων και την κρυστάλλωσή τους. , συ ωση από την επίδρασtJ του νερού στα αργιλοπιιριτικα 

χανισμ , δ , · , αργιλοπυριτικών ο στατικ, ι μη α της πέτρας ορ , οι ρασης του νερού στην διαβρωση των 
l) υκτων τη , , , Διόγ ς πετρας ειναι οι εξης: 
0) Ι κωση των αργίλων- Θιξοτροπία 

ονεναλλακτική εξαλλοίωση. 
88 
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Τα συμ , παγ , περασματα τη δ 'β , • ετο είναι: ς ια ρωσης του πετρινου υλικού από τον 
των πό ω ορ~ του υλικου ειναι αναλογη με την περιεκτικότητα Η μηχανική φθ , , , , 
εξέpχε:Χι ν σε ,νερο κ~ι για κορεσμό 100% κανένα ω.λο υλικό δεν 
απόψυξη χωρις ζ~μια, ακόμα και μετά από έναν κύκλο ψύξης 
ευαισθη ~- Το μεγεθος του πορώδους υλικού επηρεάζει την 
παγετό :~ξ, σχετικά με την διάβρωση, δηλαδή η αντίσταση στον 

• Η διάβ ανεται με την μείωση του μεγέθους. 
• Όταν ~ωση αυξάνεται με αυξανόμενο ρυθμό ψύξης. διάβρ:;ουμε στεpεό με μεγάλο ή μικρό πορώδες, έχουμε μικρή 

πρόβλη η παγετου, ενώ τα υλικά μέσου πορώδους έχουν εντονότερο 
• Τ μα. 'λ ρια χαρακτηρ , θ , , , , , α 1Cύ ο α τα , ιστικα της φ ορας απο τον παγετο ειναι κοινα για 
• Η πορωδη υλικά. μηχανική διάβ , λ, , , δ , περιέχε δ , ρωση ειναι πο υ μεγαλυτερη, αν το πορω ες στερεο 

διάβρω ι ιάλυμα αντί για καθαρό νερό και η έκταση της σώμα σης δεν εξαρτάται από την χημική φύση του διαλυμένου 
, τος αλλ, , Οι με α:λ· α απο την συγκέντρωσή του. συγκ~ ~τερες μορφές διάβρωσης συμβαίνουν σε σχετικά χαμηλές 

ρωσεις της τάξης του 2 - 5 %. 

τ Η παρουσ' ' λ' 
0 

σημε' , ια ρυπαντών και γενικά προσμίξεων στο νερο χαμη ωνει 
δ~αλυτό ιο πηξης του νερού, όταν οι προσμίξεις, έχουν μεγαλύτε~η 7n1ξεαις τητα στο νερό από ότι στον πάγο ( αντίθετα το σημειο 

1 _ αυξ' ' ' η""Jcτρολ, ανει ). Επίσης οι ρυπαντές που σχηματιζουν ισχυρους ε7tιφαvε υτες, π.χ. τα 803 S02 ΝΟχ και NaCI αυξάνουν την ιακη' , ' ' , δ , στους , ταση και επομένως δυσκολεύουν την δwισ υση νερου 
πορους , και τα τριχοειδή του πέτρινου υλικου. 

ΔΙΆΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΤΆ ΑΜΤΑ 
Η δ 'β , , τις Πιο ~ ρωση από την δράση των διαλυτών σ)JJ.των είναι μιι_ι αΠΟ !!1'όμη επικινδυνες μορφές διάβρωσης και ε~nδρά σε ό'λd, τις πετρες: Ιlντιμετω 1'~ι σε εκείνες που έχουν iλfι."f)-στο πορώ?ες. ~ρ"f)-κα συνθή1' Πιζεται πολύ δύσκολα επειδή εμφανίζεται υπο διαφορες l!~τοτέλ ες και τα διαλυτά άλdτα προέρχονται από πσΑλές πηγές, r αναπτύ:σμα να οδηγεί σε πλήρη αποδιοργάνωση το~9 υλικού, .επει η ΙJλι1'ού σονται πολύ μεγάλες τάσεις στους πόρους του πι;τρινου 
. Τα συχνότερα διαλυτά άλατα που δρουν στην πέτρα ειναι τα 
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~~ -
και χα και τα θειικ, ασβ' πιο σπάνια α και ακολουθούν τα ανθρακικά, τα νιτρικά 

εστι τα νιτρώδη εν' , , , ο, το νά , ω απο τα κατιοντα υπαρχουν το 
Ο μηχ τρ:Ο, το κάλιο και το μαγνήσιο. ~μαντικά α:ο' ισ~ος δράσης των διαλυτών αλάτων διαφέρει 

· πετρα σ , 
1) ε πετρα και οι πηγές προέλευσής τους είναι 

συμπαρα , αφους που ανεβαίνουν με τριχοειδή ανιφρίχηση Τανε , ρα του υπεδ, συροντας μ' , , , των αρ λ εσα απο το εδαφος τα διαλυτα συστατικά 
γι οπυριτικ' • -" · · II) πετρωμά ων κυριως wv.α και των υπολουτων 

Η θh'\ των. 
UΛ.ασσ , περίπου α οπου η αναλογία θειικών προς y}J!Jρισύχα είναι 0,139 είναι ρυ και ~ αναλογία αυτή ισχύει όταν η ατμόσφαφα δεν ο λόγος πασ~. Σε ρυπασμένη ατμόσφαιρα με οξείδια του θείου 

II) σε Ν aCl α~τος αυξάνει. Η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού 
Τα δο ε~ναι, κατά μέσο όρο 3,5 %. αλά μικα υλικά ' ' ' ' ' δ ~'\ ' των , γενικα ειναι αΠο μονα τους πηγες ΙUΛυτων 

1

,,... οικοδο' κ~θως και τα κονιάματα πσυ χρησιμοποιούνται στην 
Υ J Η μικη. θ ατμοσφαιρι , , , , ξ 'δ είου , κη ρυπανση με τους οξινους ρυπαντες: ο ει ια του 

προσβ , ;Jειδια του αζώτου και υδροχλωρικό οξύ, που αvτι' α ουν απ' ευθείας την πέτρα και σχηματίζουν τα 
,,,α UΛ.Ιlτα του ασβεστίου και των αλκαλίων 

στοιν, ,(.'\ 

ΔIΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙJ{l/ pyflANΣH 
ιοξείδιο ρυποι που προκαλούν φθορά στα πέτρινα υλικά είναι το δ Οι , αζ' του · 'δ αιτου. ανθρακα, τα οξείδια του θείου και τα οξει ια του 

είν Το ατμ ' λ ' αι ΕΙ<:τ θ οσφαιρικό C02 επιδρά μόνο στα ασβεστολιθικα υ ικα πσυ ~ς δράσε ειμένα στο νερό της βροχής και το σποτέλε~μα αυτής ~ιτεκ:το~ς , στα μνημεία είναι μία μείωση στις διαστασεtς των Χροναιν. ικων μελών της τάξης των 1 - 2 cnι, σε διάστΤlμα 2.400 

!!itό Οι ρυπαν · · ' αιρα εκτός την δ , τες που υπάρχουν στην ρυπασμέV'Ι αψοσφ ' αισθητικ:, ιαβρωση που προκαλούν στην πέτρα, προκαλσύν και άσχημο μV'h 
0 

απ 'λ '\... έρειες των "ιl!είων οτε εσμα στις επιφάνειες και στις ""πτομ , 

tαιθάλη κ:α. ι Οι επιφάνειες των πέτρινων μνημείων μαυρίζουν αΠΟ ;'lδ αν ου τις , 'ς από τα οξει ι 
σιδήρου9Ο μαυρες κρούστες και γίνονται κοl(Κ\νωπε 
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ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

Τα προϊόντα της διάβρωσης όπως, οξείδια του σιδήρου ή 
βασικά ανθρακικά άλατα του χαλκού, παραμένουν στην επιφάνεια 
της πέτρας αυξάνοντας πολύ τον όγκο του συστήματος μέταλλο -
προϊόντα διάβρωσης και προκαλούν τελικά την ρήξη του δομικού 
υλικού στο οποίο είναι εγκιβωτισμένο. Η διόγκωση δεν οφείλεται 
μόνο στην διαφορά των μοριακών όγκων των προϊόντων διάβρωσης 
των μετάλλων αλλά και στον μηχανισμό διάβρωσης τους. 

Ο σίδηρος υφίσταται αρκετά γρήγορη διάβρωση, η οποία 
εκδηλώνεται με την αύξηση του όγκου του και με τον σχηματισμό 
στρωμάτων διάβρωσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλεί 
σημαντικές ζημιές, όπως το να δημιουργηθούν ρωγμές στο πέτρινο 
υλικό, με αποτέλεσμα την απόσπαση κομματιών. Επίσης τα προϊόντα 
οξείδωσής του εμποτίζουν την πέτρα και της δίνουν ένα άσχημο 
ΚΟ1CΚ1νωπό χρώμα με άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα και δύσκολη 
απομάκρυνση. 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. 

Επειδή συμβαίνει οι πέτρες να είναι κακοί αγωγοί της θερμότητας, 

το εξωτερικό τους ζεσταίνεται πολύ περισσότερο από το εσωτερικό, 
δημιουργώντας έτσι δυνάμεις εσωτερικής θραύσης, οι οποίες αν 
επαναληφθούν προκαλούν ξεφλουδίσματα και σπασίματα στο πέτρινο 
υλικό. Σοβαρό ρόλο επίσης διαδραματίζει η συχνότητα και η ταχύτητα 
των θερμοκρασιακών μεταβολών και όχι η διαφορά μεταξύ μέγιστης και 
ελάχιστης τιμής θερμοκρασίας. 

Οι εσωτερικές τάσεις που αναπτύσσονται σε μία πέτρα 
εκτεθειμένη σε θερμοκρασιακές μεταβολές, που προκαλούν 
ανομοιομερείς εσωτερικές μετακινήσεις στην μάζα της πέτρας και 
έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ρωγμών και αποκολλήσεων 
τεμαχίων υλικού, εξαρτώνται από την μεταβολή της θερμοκρασίας, 
από τον συντελεστή θερμικής διαστολής και από τον συντελεστή 

ελαστικότητας της , πέτρας. Π~λύ σημαντι~ό ρόλο παίζει η συχνότητα 
των θερμοκρασιακων μεταβολων και λιγοτερο η διαφορά μέγιστης 
λ , 91 

ε αχιστης. 

91 Πηγή : Διάβρωση και συντήρηση της πέτρας, σελ 44,45,46. 
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ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

1Q) Στην διάβρω , β Ρια οι ~ απο ιολογικούς παράγοντες περιλαμβάνονται 
μικροοργα χη~ικες αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους 
Πουλιά κα νισμ?υς, αλλά και αυτές που προκαλούνται από έντομα 

ι απο την , ξ , , Οι περ , αναπτυ η των διαφορων φυτων. 
στην επιφ , ισσοτερο διαδεδομένοι μικροογαvισμοί που αναπτύσσονται 
εξακριβών ανεια των μνημείων είναι τα άλγη, και η φθορά τους 

εται εύκολα. 92 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

tην π;υμπερασματικά κατά κύριο λόγο η διάβρωση έχει προκληθεί από 
l>γρασί:ατεταμ~ έκθεση υπογείων τμημάτων του κάστρο~ στην 
Ύύρωθεν η οποια προκαλείται από την θάλασσα που βρισκεται 

Ε , του φρουρίου, βλέπε εικόνες 78, 79. 
Που π πισης διάβρωση έχει προκληθεί και από μηχανικές καταπονήσεις 
tης προκαλούν οι θερμοκρασιακές μεταβολές δεδομένου όn το κλiμα 
ICατά εριοχης είναι τροπικό, με σημανnιcή αύξηση της θερμοιφ~ 
βλiπε τις ~σημβρινές ώρες σε σύγιcριση με τις πρωϊνές και nς βpαδινες 

ειιcονα 80. 
ctυνδ , }f διάβρωση από την ύπαρξη μεταλλικών στοιχείων και 

εσμων , , _, , , κι"nΛ ιδώματα 
tου εtναι εμφανής στα πpοστατευτικα μετ{UΙJ\ιικα ·r :U" , 
8 Ι ,82~ραγιογού του δώματος και των μαyκανοπήrσδ(Ι)\Ι, βλέπε εικσνα 

llηΎή: Διά;-:β-----
ρωση και συντήρηση της πέτρας, σελ. 47. 

Σελ. 137 
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Εικόνα 78 

Διάβρωση λ' , ' ' δ ~ιι , ' ογω συνδυασμού επιδρασης νερου, παyετου, """υτων 
αλάτων και βιολογικών παραγόντων. 

Σελ. 138 
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Εικόνα 80 

θ Το απο 'λε ερ/ΙΟκ:ρα τ~ σμα της ανάπτυξης εσωτερικών τάσεων ~ω , 
σιακωv μεταβολών σε μία πέτρα είναι η δημιουργια ρωγμων 

και αποκολλήσεων τεμαχίων του υλικού. 

Σελ. 140 



Εικόνα 81 

Αύξηση όγκου σιδερένιου κιγκλιδώματος λόγω διάβρωσης. 



Εικόνα 82 

Τα προϊόντα οξείδ~σης ,σιδήρου εμποτίζο~ν ryν πέτρα και της δίνουν 
ενα ασχημο κοκκινωπο χρωμα. 

~,.., '\ 1 Λ "\ 
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ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Μετά από μορφολογικό και στατικό έλεγχο, απαιτούνται κάποιες 
παρεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου, ώστε να 
επιτευχθεί η σωστή στατική λειτουργία του. 

Από την άποψη της μορφολογίας απαιτούνται κάποιες μικρές 
επεμβάσεις, έτσι ώστε να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν καλύτερα 
η , εξωτερική μορφή του. Οι μεταγενέστερες αυτές επεμβάσεις, θα 
πρεπει να είναι εμφανείς, όπως απαιτούν οι διεθνείς αρχές 
αποκατάστασης μνημείων και παραδοσιακών συνόλων. 

ΠΡΌΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΩΣ 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. 

Προτείνονται τα εξής: 
Μπαίνοντας στην είσοδο του φρουρίου, όσον αφορά το ισόγειο, 

αριστερά και δεξιά θα υπάρχουν πίνακες ανακο1νώσεων για τις 
δραστηριότητες, καθώς και το πρόγραμμα των εκάστοτε 
εκδηλώσεων, όπως επίσης και οι ώρες λειτουργίας του. Στην 
συνέχεια θα υπάρχει στα δεξιά, το γραφείο πληροφοριών, καθώς και 
χώρος έκδοσης εισιτηρίων. Θα υπάρχει ένας μικρός χώρος αναμονής 
και ένα μικρό καθιστικό. 

Ένα γλυπτό ανάμεσα στο καθιστικό, θα μας υποδηλώνει τι θα 
δούμε στον υπόλοιπο χώρο. Περιμετρικά στους τοίχους θα υπάρχουν 
πίνακες ζωγραφικής ή φωτογραφίας, οι οποίοι θα εκτίθονται πάνω 
σε ειδικά πλαίσια. Κεντρικά στον σταυροειδή άξονα θα υπάρχουν 
γλυπτά, τα οποία θα εκτίθονται πάνω σε γυάλ1να βάθρα. Τα στόμια 
των μαγκανοπήγαδ~ν θα είναι καλυμf"ένα με ,γυαλί, και θα υπάρχει 
η δυνατότητα αναδε~ξης των , στομιων , αυτων. Στους τοίχους των 
δωματίων, περιμετρικα, θα εκτιθονται mνακες και κάποια γλυπτ , 

δ , βλέ , α 
στα κέντρα των ωματιων, πε κατοψη. 

Στον α' όροφο, τα δωμάτια των φρουρών θα χρησιμοποιηθού , , δ , ν σαν 
αρχείο, στο οποια η ανο ος και η καθοδος θα γίνεται , 

κλ , λ , , , μεσω 
ξύλ1νων ιμακων, για τον ογο οτι σημερα δεν είναι δυνα , 
προσπέλαση. τη η 

Ακολουθώντας την κλίμακα φτάνουμε στο δώ , 
, , , μα, το οποιο θα 

χρησιμοποιησουμε σαν εποχιακο χωρο όπου θα π , , 
και χώρο προσφοράς πρόχειρου φαγητού γλυκ pοσφερετα~ καφες 
Περιμετρικά στους τοίχους θα είναι τ~ποθ ο~, παγωτο~ κ.λ.π. 
πυργίσκος του δώματος θα χρησιμοποιηθε' ετημ,ενα τραπεζια. Ο 
πρώτο δωμάτιο θα χρησιμοποιηθεί σαν ~ σαν χωρο_ς εργασίας. Το 
υπάρχουν πάγκοι για την εξυπηρέ χωρος εργασιας, δηλαδή θα 

τηση του προσωπικού Το δευ' · τε ρο 

Σελ. 143 
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δωμάτιο θα χρησιμοποιηθεί σαν αποθηκευτικός χώρος, και στο τρίτο 
θα υπάρχουν τουαλέτες, βλέπε κάτοψη δώματος. 

Όσον αφορά τον φωτισμό, θα κλειστούν τα κενά ανάμεσα στα 

σταυροθόλια με πλαστικό γυαλί (πλεξιγκλάς), με σκοπό την 
εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού. Βέβαια το μεγαλύτερο μέρος θα 
καλυφθεί με τεχνητό φωτισμό. Στον χώρο προσφοράς καφέ το βράδυ θα 

υπάρχει επιδαπέδιος αλλά και τοπικός φωτισμός. 
Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτρομηχανολογική, υδραυλική 

αποχετευτική εγκατάσταση, καθώς και πλήρης εξοπλισμός όσον αφορά 
τον χώρο προσφοράς καφέ αλλά και γενικότερα μέσα στο φρούριο. 

Για όλα αυτά θα γίνουν πλήρεις μελέτες στατική, αρχιτεκτονική, 
ηλεκτρομηχανολογική, υδραυλική - αποχετευτική και διακοσμητική 
σε συνεργασία με τους αντίστοιχους μελετητές, με σκοπό το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Οι επεμβάσεις που θα γίνουν δεν θα έχουν επιπτώσεις στον 
φέροντα οργανισμό του κτιρίου αλλά ούτε και στην εξωτερική του 
εμφάνιση. Ο διαχωρισμός των χώρων θα γίνει με ειδικούς 
διαχωριστικούς τοίχους. Δεν θα κτιστούν νέοι τοίχοι από σκυρόδεμα ή 
οπτοπλινθοδομή. 
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