
Οι πόλεις της Κύπρου -
γνωρίζω την πατρίδα μου

Βαλέρια



Χάρτης της Κύπρου



Πάφος

Η Πάφος 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.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://el.wikipedia.org/wiki/1980


Κάστρο της  Πάφου



Λάρνακα

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.

Η Αρχαία πόλη ήταν περιτειχισμένη από τα αρχαία χρόνια, τα τείχη όμως 

κατεδαφίστηκαν από τους Ρωμαίους. Το λιμάνι της αρχαίας πόλης 

ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο εσωτερικό της σημερινής πόλης, σημάδι ότι 

στα αρχαία χρόνια η θάλασσα βρισκόταν προς τα μέσα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82


Κάστρο της Λάρνακας



Λεμεσός

Η Λεμεσός, (Αγγλικά: Limassol, Τουρκικά: Leymosun ή Li

masol, Αρμενικά: Լիմասոլ) είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 

πόλη της Κύπρου. Ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 

237.000 κατοίκους . Γνωστή ανάμεσα στις πόλεις της 

Κύπρου για την πλούσια νυχτερινή ζωή της, τον 

κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της και την πολιτιστική της 

παράδοση, η Λεμεσός είναι επίσης το μεγαλύτερο λιμάνι 

του νησιού κι ένα από τα μεγαλύτερα της 

Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Έχει 

γνωρίσει αλματώδη ανάπτυξη, ιδίως μετά το 1974, οπότε 

λόγω της τουρκικής εισβολής χάθηκε το άλλο σημαντικό 

λιμάνι της Κύπρου, η Αμμόχωστος. Γειτνιάζει, ωστόσο 

είναι εκτός, της Βρετανικής Βάσης Ακρωτηρίου.

Η Λεμεσός είναι σχετικά νεότερη πόλη, αν και στην 

περιοχή της βρέθηκαν ίχνη που μαρτυρούν ότι την 

κατοικούσαν από τα αρχαιότατα χρόνια. Βρίσκεται στο 

νοτιότερο τμήμα της Κύπρου, χτισμένη αμφιθεατρικά 

πάνω στο Κόλπο Ακρωτηρίου, μεταξύ δύο αρχαίων 

πόλεων: της Αμαθούντας στα ανατολικά, και 

του Κουρίου στα δυτικά. Η ανάπτυξη της πόλης 

αναχαιτίζεται από τις Βρετανικές Στρατιωτικές Βάσεις στα 

δυτικά, έτσι η πόλη εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με 

αμμώδεις παραλίες κατά μήκος του παραλιακού της 

μετώπου.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%87%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%82


Κάστρο της Λεμεσού



Λευκωσία
Οι κατεχόμενες και οι ελεύθερες περιοχές της Λευκωσίας 

χωρίζονται από τη Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός. 

Πολλές φορές, αυτή λέγεται και "Πράσινη Γραμμή", 

παίρνοντας το όνομά της από τη γραμμή πράσινου 

χρώματος που σχεδιάστηκε πάνω στο χάρτη της Κύπρου 

το 1963 για να δείξει τα όρια των ελληνικών και τουρκικών 

τομέων. Εφαπτόμενη της πράσινης γραμμής προς τα 

ελεύθερα εδάφη, υπάρχει μια ζώνη η οποία 

ονομάζεται νεκρή ζώνη. Πρόκειται για μια ζώνη στην οποία 

η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει 

παραχωρήσει δικαίωμα ελέγχου στα Ηνωμένα Έθνη για 

διατήρηση του status quo το οποίο έχει προκύψει από 

την εισβολή της Τουρκίας το 1974. Η Γραμμή Κατάπαυσης 

του Πυρός εκτείνεται ανατολικά και δυτικά της Λευκωσίας, 

διασχίζοντας όλη την Κύπρο.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/Status_quo
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1974


Αρχιεπισκοπή

Δημαρχείο

Πύλη Αμμοχώστου

Φυλακισμένα Μνήματα


