Οι πόλεις της Κύπρου Γνωρίζω την πατρίδα μου
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• Η Λεμεσός, (Αγγλικά: Limassol, Τουρκικά: Leymosun ή Limasol, 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.24
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• Η Λευκωσία (Τουρκικά: Lefkoşa), γνωστή διεθνώς με το ιταλικό της όνομα Nicosia (από
τα γαλλικά: Nicosie), είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου. Σύμφωνα με την ελληνική
μυθολογία, η Λευκωσία ήταν σειρήνα, μία από τις κόρες του Αχελώου και της
Μελπομένης και η ονομασία της μεταφράζεται ως «Λευκή Ουσία». Χτισμένη πάνω στον
Πεδιαίο ποταμό, η Λευκωσία αποτελεί την έδρα της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Ο πληθυσμός του Δήμου Λευκωσίας ανέρχεται στους 55.014 κατοίκους, η
αστική περιοχή έχει περίπου 244.500 κατοίκους και η μητροπολιτική περιοχή της
πρωτεύουσας περίπου 330.000 κατοίκους. Στην αρχαιότητα η πόλη ονομαζόταν Λήδρα
και ήταν ένα από τα αρχαία βασίλεια της Κύπρου. Ως πρωτεύουσα της Κύπρου για
περισσότερο από χίλια χρόνια, η Λευκωσία καταλήφθηκε στην πορεία από τους
Φράγκους, Ενετούς, Οθωμανούς και Βρετανούς.
• Το ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας σήμερα βρίσκεται μέσα στα μεγάλα μεσαιωνικά τείχη
που έκτισαν οι Ενετοί. Τα τείχη αυτά αποτελούν σήμα κατατεθέν της πόλης, με τους
προμαχώνες και τις πύλες του να αξιοποιούνται για να στεγάσουν σημαντικά κτήρια της
πόλης όπως το Δημαρχείο και άλλα κτήρια. Το βόρειο μέρος της πόλης εξακολουθεί να
βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, έτσι η Λευκωσία αποτελεί την μόνη απομένουσα
διχοτομημένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Η πόλη, προσφέρει ένα από τα υψηλότερα
βιοτικά επίπεδα στον κόσμο. Στη Λευκωσία εδρεύει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ακόμη
άλλα τέσσερα πανεπιστήμια, τρία Ιδιωτικά και ένα Δημόσιο.

