Mormintele regilor si castelul din Paphos

Privind in urma, experienta unica de care am avut parte in timpul mobilitatii din cadrul
proiectului Smart IT poate fi descrisa simplu astfel: profesionalism, eficienta, socializare si
amuzament. Ceea ce a facut diferenta a fost, insa, programul cultural, care ne-a oferit
oportunitatea de a descoperi cate putin din vastele file ale istoriei Ciprului. Doua dintre
obiectivele turistice insemnate care m-au impresionat sunt “The tombs of the kings”
(mormintele regilor) si castelul din Paphos, pe care le-as recomanda cu caldura potentialilor
turisti ai acestui oras.

Mormintele regilor constituie o necropola mare situata la nord de portul Paphos din Cipru,
fiind un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Desi la prima vedere acestea se infatisea za
drept niste ruine care se pierd in peisajul zonei, odata intrat in mormintele subterane, este
imposibil sa nu ramai impresionat de sculpturile realizate in stanci solide, de coloanele dorice
si frescele de care dispun unele morminte. Se crede ca aceste monumente funerare au fost
destinate aristocratilor papisti si inaltilor oficiali de pana in secolul al III-lea dH si o parte din
importanta mormintelor consta in obiceiul din Paphos de a include amforele rodiene printre
ofrande intr-o inmormantare.

Cel de-al doilea punct de atractie vizitat a fost castelul situat la marginea portului Paphos.
Acesta este cunoscut pentru numeroasele utilizari pe care le-a avut de-a lungul timpului: fort
bizantin pentru a proteja portul, inchisoare, depozit de sare in timpul ocupatiei britanice a insule i
si, in prezent, fundal pentru festivalul cultural anual Paphos. Ceea ce mi-a atras atentia la aceasta
constructie arhitecturala a fost masivitatea si caracterul impozant al acesteia.
In incheiere, obiectivele culturale prezentate anterior, alaturi de numeroasele momente de
neuitat pe care stagiul din Cipru a reusit sa le imprime in inima tuturor au scos la lumina
frumusetea pe care o poti gasi in locurile pe care le vizite zi, dar si in sufletul oamenilor pe care
ii intalnesti sau alaturi de care iti petreci timpul colaborand, cercetand si reveland unicita tea
culturala a unei noi tari vizitate.
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