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Λάρνακα



Λάρνακα

• Η Λάρνακα είναι πόλη στη νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου. 
Αποτελεί τη διάδοχο πόλη του αρχαίου Κιτίου, ενός από τα 
σημαντικά σημεία 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. 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.





Λευκωσία



Λευκωσία

• 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.




