
Oι πόλεις της Κύπρου-
Γνωρίζω την πατρίδα μου.

Χρίστος



Χάρτης της Κύπρου.



Πάφος



Πάφος

• Η Πάφος (Τούρκικα: Baf, Αρμενικά: Փաֆոս, Αγγλικά: Paphos) 
είναι πόλη στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κύπρου, πρωτεύουσα της 
ομώνυμης επαρχίας και ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία 
βασίλεια της νήσου. Μεταξύ άλλων, ήταν διάσημο και ως κέντρο 
λατρείας της θεάς Αφροδίτης. Η πόλη χωρίζεται σε δύο επίπεδα: 
Στην πάνω Πάφο, γνωστή και ως Κτήμα που είναι το εμπορικό 
κέντρο της πόλης και την Κάτω Πάφο πού βρίσκεται χαμηλότερα 
και παραλιακά και είναι ο κατ' εξοχήν τουριστικός προορισμός του 
νησιού. Όλος ο αρχαιολογικός χώρος της Πάφου βρίσκεται υπό 
την προστασία της UNESCO από το 1980. Η πόλη βρίσκεται 
νοτιοδυτικά της Κύπρου.





Το όνομα της πόλης συνδέεται με τη θεά Αφροδίτη, δεδομένου ότι Πάφος 
ήταν το όνομα της μυθολογικής κόρης της Γαλάτειας και του Πυγμαλίωνα. 
Ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος αναφέρει τον Κινύρα ως ιδρυτή της Πάφου 
«Κινύρας εν Κύπρω παραγενόμενος συν λαώ έκτισε Πάφον»[1]. Ο δε 
Λουτάτιος, θεωρεί τον Πάφο, γιο του Κινύρα, ως θεμελιωτή της Πόλης, αν 
και κατά τον Ισίδωρο, την Πάφο έκτισε ο Πάφος, γιος του Τυφώνος. Επίσης 
ο Παυσανίας και ο Όμηρος αναφέρουν σαν ιδρυτή της Πάφου και της 
Παλαίπαφου τον Αγαπήνορα, Αρκάδα Βασιλιά της Τεγέας που μετά την 
επιστροφή του από τον Τρωικό πόλεμο ίδρυσε την Παλαίπαφο, τα 
σημερινά Κούκλια. Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνει και ο οικισμός Μαα -
Παλαιόκαστρο που φέρει πολλά κοινά με άλλα μυκηναϊκά κτίσματα -
οχυρά.
Τα κυπριακά βασίλεια είναι γνωστό ότι διαλύθηκαν κατά τα τέλη του 4ου 
π.Χ. αιώνα από τον Πτολεμαίο Α', έναν από τους διαδόχους του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Λίγο πιο πριν ο τελευταίος βασιλιάς της Πάφου, ο Νικοκλής, 
είχε μεταφέρει την έδρα του βασιλείου του δυτικότερα, σε πιο κατάλληλη 
τοποθεσία, που ονομάσθηκε Νέα Πάφος (η σημερινή Κάτω Πάφος). Η Νέα 
Πάφος έμελλε να γνωρίσει λαμπρές ημέρες δόξας κατά τα ελληνιστικά 
χρόνια, ως έδρα των κυβερνητών της Κύπρου, η οποία και είχε ενταχθεί στο 
βασίλειο των Πτολεμαίων, των Ελλήνων βασιλέων της Αιγύπτου.



Κρή του Τέρρα Κάστρο της Πάφου



Λάρνακα
Η Λάρνακα (Αγγλικά: Larnaca, Τουρκικά: Larnaka, Αρμενικά: 
Լառնակա) είναι πόλη στη νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου. 
Αποτελεί τη διάδοχο πόλη του αρχαίου Κιτίου, ενός από τα 
σημαντικά μοσχαναθρεμμενα σημεια της αρχαίας Κύπρου, γενέτειρα 
μεταξύ άλλων του αρχαίου φιλοσόφου Ζήνωνα. Σήμερα αποτελεί την 
τρίτη σε μέγεθος πόλη του νησιού, με πληθυσμό 144.900 κατοίκους 
στην επαρχία Λάρνακας[1]. Στη Λάρνακα βρίσκεται διεθνές 
αεροδρόμιο, ο κυριότερος και μεγαλύτερος αερολιμένας της Κύπρου. 
Είναι κατά πολλούς η πιο φυσική και ομορφότερη πόλη της Κύπρου 
με 2 φυσικές λίμνες (Αλυκή και Λίμνη Ορόκλινης) αλλά και με 
πληθώρα μνημείων. Επίσης αποτελεί μια πόλη με σημαντική 
νυχτερινή ζωή, ιδιαίτερα στη περιοχή Μακένζυ



Η Φοινικούδες της 
Λάρνακας Κάστρο της Λάρνακας



Το Κίτιο, ιδρυμένο από Έλληνες αποίκους τον 14ο π.Χ. 
αιώνα, υπήρξε αργότερα σημαντική αποικία των 
Φοινίκων. Είναι, μεταξύ άλλων, γνωστό από την 
εκστρατεία του Κίμωνος του Αθηναίου, ο οποίος πέθανε 
ενώ το πολιορκούσε(450 π. Χ.). Τον 1ο αιώνα μ.Χ. το 
Κίτιο είχε αρχίσει να εκχριστιανίζεται, ο Άγιος Λάζαρος, 
ο φίλος του Χριστού, είχε γίνει ο πρώτος επίσκοπος της 
πόλης. Ο Λάζαρος, που είχε διαφύγει στην Κύπρο αφού 
αναστήθηκε από τον Χριστό, έζησε στο Κίτιο ως το 
δεύτερο θάνατό του. Ο σημαντικότερος από τους ναούς 
της σημερινής Λάρνακας, εκείνος του Αγίου Λαζάρου, 
κτισμένος γύρω στο 900 μ.Χ., πιστεύεται ότι είχε 
ανεγερθεί στο χώρο όπου είχε ταφεί ο άγιος. Το όνομα 
της πόλης, εξάλλου, προέρχεται από τη λάρνακα, 
δηλαδή την αρχαία πέτρινη σαρκοφάγο (δύο 
σαρκοφάγοι βρέθηκαν στο ιερό του ναού του Αγίου 
Λαζάρου κατά τη διάρκεια ανασκαφών). Πολλές 
σαρκοφάγοι υπήρχαν στην περιοχή της πόλης, όπου οι 
ανασκαφές έφεραν στο φως και ερείπια της αρχαίας 
πόλης του Κιτίου.


