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ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Η πόλη πήρε το όνομά της από τη Σαλαμίνα της Αττικής. Στη σύγχρονη 
γλωσσολογία, θεωρείται πως το όνομα «Σαλαμίς» προέρχεται από τη 
ρίζα Σαλ- (άλας· δηλαδή αλμυρό νερό) και -άμις (δηλαδή στη μέση), έτσι 
Σαλαμίνα είναι (ο τόπος) εν μέσω θαλασσινού νερού. Τα πρώτα 
αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η Σαλαμίνα κατοικείται από 
Αχαιούς από τον δωδέκατο αιώνα π.Χ. (Ύστερη Εποχή του Χαλκού Γ΄). Τα 
μεταλλεύματα χαλκού της Κύπρου έκαναν το νησί σημαντικό εμπορικό 
κόμβο. Η πόλη αναφέρεται σε ασσυριακές επιγραφές ως ένα από τα 
βασίλεια της Κύπρου. Το 877 π.Χ. ο ασσυριακός στρατός έφθασε στις 
ακτές της Μεσογείου, για πρώτη φορά. Το 708 π.Χ. οι πόλεις-βασίλεια 
της Κύπρου πρόσφεραν φόρο τιμής στον Σαργών Β΄ της Ασσυρίας. Τα 
πρώτα νομίσματα κόπηκαν τον 6ο αιώνα π.Χ., με τα περσικά πρότυπα





• Η Κύπρος ενώ ήταν υπό τον έλεγχο των Ασσυρίων, για περίπου 15 χρόνια, 
οι πόλεις-κράτη του νησιού απολάμβαναν μια σχετική ανεξαρτησία στον 
βαθμό που κατέβαλλαν δώρα στον βασιλιά των Ασσυρίων. Το γεγονός 
αυτό επέτρεψε στους βασιλιάδες των διαφόρων πόλεων να συσσωρεύουν 
πλούτο και δύναμη. Ορισμένες ταφές στους "βασιλικούς τάφους" της 
Σαλαμίνας είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις Ομηρικές τελετές, όπως η 
θυσία των αλόγων τα οποία τα θυσίαζαν στον τάφο του νεκρού και οι 
προσφορές σε λάδι που βρέθηκαν μέσα στους τάφους. Ορισμένοι 
μελετητές έχουν ερμηνεύσει αυτό το φαινόμενο, ως αποτέλεσμα της 
επιρροής από τα Ομηρικά Έπη στην Κύπρο. Τα περισσότερα από τα 
κτερίσματα προέρχονται από την Εγγύς Ανατολή και την Αίγυπτο



ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ

Το όνομα λέγεται ότι πιθανώς προήλθε από την λέξη 
χειρογητιά που υποδηλώνει άσκηση της χειρομαντείας. 
Κατά άλλη άποψη ίσως προήλθε από την πιθανή αρχική 
ονομασία Ιεροκοτίδα (Ιερός χώρος). Άλλοι υποστηρίζουν 
ότι η ονομασία προήλθε από τις λέξεις γύρος και οικία 
λόγω του ότι οι προϊστορικές καλύβες που 
ανακαλύφθηκαν εκεί ήσαν στρογγυλές. Ακόμη η 
παράδοση λεει πως προήλθε από την φράση Χαίρε Κιτία 
που απηύθυνε η περιβόητη και μυστηριώδης βασίλισσα 
της Κύπρου σε κάποια φίλη της από το Κίτιον. 
Υποστηρίχθηκε επίσης ότι ίσως η ονομασία προήλθε 
από το φυτό ανόνη η χερομολία. Με την απλούστερη 
ονομασία χερομολία το φυτό απαντάτο καλλιεργούμενο 
στη Κύπρο, αυτή η εκδοχή όμως θεωρείται πολύ 
απίθανη.





• Στους τάφους τοποθετούνταν κτερίσματα ανάλογα με το φύλο του νεκρού. 
Συχνά τους τάφους τόσο γυναικών όσο και ανδρών, συνόδευαν σπασμένα 
πέτρινα αγγεία. Άλλο ταφικό έθιμο ήταν η τοποθέτηση πέτρας, 
ακατέργαστης ή λαξευμένης, πάνω στο σώμα του νεκρού. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο πίστευαν πως εμπόδιζαν την επιστροφή του νεκρού στον κόσμο των 
ζωντανών. Όπως συμπεραίνουμε από τους σκελετούς τάφων της 
Χοιροκοιτίας,οι κάτοικοι ήταν κοντοί (1,60μ. περίπου οι άντρες και 1,50μ. οι 
γυναίκες) και πέθαιναν σε ηλικία 25-40 χρόνων.


