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Σχολείο



Κοινοτάρχης Ζυγίου



Ο πληθυσμός  



Ιστορία Ζυγίου
Η κοινότητα Ζυγίου βρίσκεται κτισμένη στα νότια παράλια της Κύπρου, 40 περίπου χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά της πόλης της Λάρνακας. Είναι περίπου στο ενδιάμεσο των τριών μεγάλων πόλεων, 
της Λευκωσίας, της Λεμεσού και της Λάρνακας. Το Ζύγι είναι η μοναδική κοινότητα της Κύπρου 
που είναι κτισμένη πάνω στη παραλία και το υψόμετρο του είναι 8 μέτρα.

Το χωριό δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 380 χιλιοστόμετρα και στην περιοχή του 
καλλιεργούνται κυρίως λαχανικά, όσπρια, νομευτικά φυτά, λίγες λεμονιές και σιτηρά. Επίσης 
λειτουργούν και φυτώρια ανθέων. Στη περιοχή του Ζυγίου λειτουργεί και ο πειραματικός σταθμός 
του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Το Ζύγι δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα της πρώτης απογραφής που έγινε από τους Βρετανούς 
το 1881. Στη δεύτερη απογραφή που έγινε το 1891 οι κάτοικοι του χωριού ήταν μόνο 15. Στη 
συνέχεια το 1901 οι κάτοικοι αυξήθηκαν στους 65 για να μειωθούν στους 45 τον 1911 και στους 
33 τον 1921. Μεγάλη αύξηση του πληθυσμού υπήρξε το 1931 όπου οι κάτοικοι ανήλθαν στους 
186, για να μειωθούν στους 98 το 1946. Το 1960 οι κάτοικοι του χωριού ήταν 171 εκ των οποίων 
οι 87 ήταν ελληνοκύπριοι και οι 84 τουρκοκύπριοι. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, 
εγκαταστάθηκαν στο Ζύγι πρόσφυγες από το βόρειο τμήμα του νησιού. Οι πρόσφυγες 
προέρχονται από διάφορες περιοχές των κατεχομένων. Οι περιοχές αυτές είναι: Φλαμούδι, Μηλιά, 
Αργάκι, Ριζοκάρπασο, Κορμακίτης, Πατρίκι, Δαυλός Καράκουμι, Άγιος Επίκτητος, Καλογραία, 
Καραβάς, Λάπηθος, Βαβυλάς, Κάρμι, Αμμόχωστος, Αρναδί, Γιαλούσα, Άχνα, Λάπαθος, Καλοψίδα, 
Αχαρίτου, Έγκωμη, Λίμνια, Ζώδια, Πέτρα, Καπούτι, Αγκαστίνα, Βασίλεια, Τρυπημένη, Άγιος Σέργιος, 
Δερύνεια, Μαραθόβουνος, Στύλλοι, Νικήτας, Έξω Μετόχι, Ταύρου, Κοντέα, Λύση, Κόμη Κεπίρ, 
Πυροϊ και Κυθραία. Το 1981 οι κάτοικοι του Ζυγίου όλοι πρόσφυγες ήταν 381. Στην τελευταία 
απογραφή του 2001 οι κάτοικοι ήταν 704.



Η καλύτερη ψαροταβέρνα στο ζύγι 



Τα επαγγέλματα 



Τα καλύτερα αξιοθέατα στο Ζύγι



Αυτό είναι το τέλειο Ζύγι


