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Τα αρχαία βασίλεια της Κύπρου τα οποία είναι σήμερα κατεχόμενα από τους 
Τούρκους εισβολείς. 

 

Δυστυχώς το 37% της πατρίδα μας βρίσκεται υπό κατοχή από τους Τούρκους εισβολείς οι 
οποίοι λεηλάτησαν το νησί μας τον Ιούλιο του 1974. Ως αποτέλεσμα, πολλά από τα μνημεία 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς βρίσκονται στα χέρια του Τούρκου Αττίλα. Αποφασίσαμε 
στα πλαίσια της εβδομάδας μνήμης κατεχομένων να μελετήσουμε τις περιοχές όπου κατά την 
αρχαιότητα ιδρύθηκαν αρχαία βασίλεια, οι οποίες βρίσκονται σήμερα υπό κατοχή. 

 

 

Σαλαμίνα 

Πότε ιδρύθηκε: 12ος αι. π.Χ μετά τον Τρωικό 
πόλεμο 

Από ποιους: Τεύκρο,  γιο του Τελαμώνα και 
αδελφό του Αίαντα  

Τι υπάρχει σήμερα εκεί: Η πόλη της Αμμοχώστου. 

Το αρχαίο γυμνάσιο στη Σαλαμίνα 



Ενδιαφέρουσες πληροφορίες: Όταν με το τέλος του Τρωικού Πολέμου ο Τεύκρος επέστρεψε 
στο νησί του, την Σαλαμίνα, ήρθε αντιμέτωπος με τον πατέρα του, και βασιλία Τελαμώνα ο 
οποίος δεν τον δέχτηκε, γιατί πίστευε πώς ο Τεύκρος δεν συμπαρασταθηκε στον αδελφό του 
αρκετά, και δεν απέτρεψε την αυτοκτονία του, καθώς ο Αίαντας αυτοκτόνησε επειδή οι 
Αχαιοί δεν έδωσαν σε αυτόν τα όπλα του Αχιλλέα ως αριστείο καλύτερου μαχητή. Ο Τεύκρος 
τότε ζήτησε χρησμό από το μαντείο του Απόλλωνα, και υπακούοντας στο χρησμό έφυγε στην 
Κύπρο όπου και ίδρυσε πόλη, και της έδωσε το όνομα Σαλαμίς είς ανάμνηση 
της πατρίδας του. 

Εκεί κοντά υπάρχουν τα ερείπια της αρχαίας Έγκωμης, κέντρο της εποχής του Χαλκού. Η 
περιοχή γνώρισε πολλές καταστροφές, μετονομάστηκε σε Κωνσταντία, Αρσινόη και αργότερα 
Αμμόχωστο. 

Από τις Ζωή Μπάτζιου και Τζασμίν Αμπού Ελ Ουάφα 

 

Κερύνεια 

Πότε ιδρύθηκε: 1300 π.Χ μετά τον Τρωικό πόλεμο 

Από ποιους: Αχαιοί Κηφέα και Πράξανδρο  

Τι υπάρχει σήμερα εκεί: Η σημερινή πόλη της 
Κερύνειας 

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες: Εκεί βρίσκεται το 
σημείο "Αχαιών ακτή" όπου κατά την παράδοση 
αποβιβάστηκαν οι πρώτοι Έλληνες στην Κύπρο 
μετά τον Τρωικό πόλεμο. 

Στη θαλάσσια περιοχή της πόλης βρέθηκε και ένα αρχαίο ναυάγιο εμπορικού ελληνικού 
πλοίου του 4ου π.Χ. αιώνα, που ανελκύστηκε το 1967 και τοποθετήθηκε στο φρούριο της 
πόλης. Το σημαντικό αυτό αρχαιολογικό εύρημα έγινε διεθνώς γνωστό ως «το πλοίο της 
Κερύνειας», το οποίο τεκμηριώνει την σημαντικότητα της Κύπρου ως εμπορικό σταθμό κατά 
την αρχαιότητα 

Από τους Παύλο Παναγιώτου και Ειρηναίο Κυριάκου 

Λάπηθος 

Πότε ιδρύθηκε: 12ος αι. π.Χ  

Από ποιους:  Πράξανδρο, ήρωα του Τρωικού πολέμου 

Τι υπάρχει σήμερα εκεί: Το χωριό Λάπηθος 

Γραμματόσημο που απεικονίζει το αρχαίο 
καράβι της Κερύνειας 

Οι αρχαίοι λαξευτοί τάφοι της 
Λάμπουσας 



Ενδιαφέρουσες πληροφορίες: Η πόλη το όνομα της το πήρε από το όρος Λαπήθης της 
Λακωνίας από όπου κατάγονταν οι οικιστές της. 

Είχε επίσης το όνομα Λάμπουσα. 

Οι κάτοικοι της πήραν μέρος στην επανάσταση του Ονήσιλου κατά των Περσών. 

Μαζί με τη γειτονική της Κερύνεια αποτελούσαν κατά την αρχαιότητα ένα από τα σημαντικά 
ελληνικά βασίλεια της Κύπρου. 

Από τους Παναγιώτη Νικολάου και Ευαγγελίνα Πιερή 

 

Χύτροι 

Πότε ιδρύθηκε: 12ος αι. π.Χ  

Από ποιους: Χύτρο, ανιψιό του Αθηναίου Ακάμαντα, 
που κατά την επιστροφή του από τον Τρωικό πόλεμο 

Τι υπάρχει σήμερα εκεί: Το χωριό Κυθρέα 

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες: Από το όνομα του 
Χύτρου προήλθε και η σημερινή ονομασία της περιοχής 
Κυθρέα. 

Η πόλη συνδέεται με το νησί Κύθηρα από τα αρχαία μέχρι 
και τα νεότερα χρόνια. Εκτός από το όνομα που έχει κοινή ετυμολογία και στις δύο περιοχές 
λατρευόταν η Αφροδίτη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον θεό.  

Κατά τον Μεσαίωνα οι Χύτροι ήταν η πρώτη πόλη στη Κύπρο που ασπάστηκε 
τον χριστιανισμό. 

Από τους Ανδρέα Νικολάου και Γιώργο Ανδρέου 

Σόλοι 

Πότε ιδρύθηκε: 11ος αι. π.Χ 

Από ποιους: Ακάμα, ήρωα του Τρωικού πολέμου, 
γιο του βασιλιά Θησέα 

Τι υπάρχει σήμερα εκεί: περιοχή Μόρφου  

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες: Κάποτε πέρασε 
από εκεί ο Σόλων, ο σπουδαίος Αθηναίος 
νομοθέτης και συνέστησε στον Φιλόκυπρο, βασιλιά 
των Σόλων, να ιδρύσει μια νέα πόλη σε περιοχή με 

Το αρχαίο θέατρο των Χύτρων 

Ψηφιδωτό από τους αρχαίους Σόλους 



καλύτερο κλίμα, όπως κι έγινε. Η νέα πόλη ονομάστηκε Σόλοι προς τιμήν του Σόλωνα ο 
οποίος έγραψε και τους πρώτους νόμους της. 

Από τους Λεωνίδα Άουστ και Θεοδόση Θεοδώρου 

 

Λήδρα  

Πότε ιδρύθηκε: πρώτη χιλιετία 
προ Χριστού (δεν είναι ακριβώς 
γνωστό)  

Από ποιους: Ονασαγόρας 
(μάλλον ο σπουδαιότερος 
βασιλιάς της, δεν είναι 
αρχαιολογικά τεκμηριωμένο αν 
είναι και ο ιδρυτής) 

Τι υπάρχει σήμερα εκεί: η πόλη 
της Λευκωσίας, πρωτεύουσα 
της Κύπρου, η μοναδική 
μοιρασμένη πρωτεύουσα στον 

κόσμο αφού η μισή είναι κατεχόμενη. 

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες: Το 
βασίλειο των Λεδρών ήταν αρχικά μία σχετικά ασήμαντη πόλη. Ήταν περισσότερο ένας 
μικρός γεωργοκτηνοτροφικός οικισμός, αφού δεν είχε θάλασσα για να κάνει εμπόριο. 

Η Λευκωσία είναι γνωστή και ως Λευκόθεο. Αν και δεν είναι σίγουρη η προέλευση αυτής της 
ονομασίας, μία ερμηνεία αναφέρει πως ονομάστηκε έτσι επειδή ήταν η πόλη των «Λευκών 
Θεών». 

Από τους Δαμιανό Χατζηδημητρίου, Ιωάννη Πηλαβάκη και Ειρήνη Πηλαβάκη 

 

Μπορείτε να μελετήσετε τις ολοκληρωμένες εργασίες και παρουσιάσεις στην ιστοσελίδα του 
σχολείου μας http://dim-choirokoitia-lar.schools.ac.cy/  

Ερείπια της αρχαίας Λήδρας στη Λευκωσία 


