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“ΛΑΡΝΑΚΑ” 
 

Η Λάρνακα είναι πόλη στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου. Αποτελεί τη διάδοχο πόλη του 

αρχαίου Κιτίου, ενός από τα σημαντικά βασίλεια της αρχαίας Κύπρου, γενέτειρα μεταξύ άλλων 

του αρχαίου φιλοσόφου Ζήνωνα. Σήμερα αποτελεί την τρίτη σε μέγεθος πόλη του νησιού. Στη 

Λάρνακα βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο, ο κυριότερος αερολιμένας της Κύπρου. 

 

Ιστορία… 

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 Κί-

μωνος του Αθηναίου, ο οποίος πέθανε ενώ το πολιορκούσε.  

 

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.  

 

Κατά τα μεσαιωνικά χρόνια, η Λάρνακα ονομαζόταν και Αλυκές (Σαλίνες), λόγω του ότι κοντά 

στην πόλη βρίσκεται μεγάλη λίμνη που περιέχει θαλάσσιο νερό και που ξηραίνεται το καλοκαί-

ρι, παράγοντας άφθονο αλάτι. Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1192-1489), η Λάρνακα 

δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική πόλη αλλά είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ως λιμάνι μετά το 1373, 

όταν το κυριότερο ως τότε λιμάνι της Κύπρου, η Αμμόχωστος καταλήφθηκε από τους Γενουά-

τες.   

 

Ως σημαντικό λιμάνι, η Λάρνακα παρέμεινε και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1570-

1878), οπότε τμήμα της πόλης ήταν γνωστό και με την ονομασία Σκάλα, επειδή εκεί έκαναν 

σκάλα (σταθμό) τα καράβια. Όπως και η Κύπρος ολόκληρη, έτσι και η Λάρνακα ειδικότερα, άρ-

χισε να αναπτύσσεται με γοργό ρυθμό από την ανεξαρτησία της Κύπρου (1960) και έπειτα.  

 

Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, η ανάπτυξη της Λάρνακας υπήρξε περισσότερο ραγδαία 

και εντυπωσιακή. Το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου Λευκωσίας, λόγω της εισβολής, οδή-

γησε στη δημιουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Λάρνακας, στην περιοχή της αλυκής, που 

είναι σήμερα το μεγαλύτερο και κυριότερο από τα κυπριακά αεροδρόμια και αποτελεί ζωτικό 

αεροπορικό κόμβο στην περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής.  

 

Η απώλεια, εξάλλου, του κυριότερου εμπορικού λιμανιού της Κύπρου, δηλ. της Αμμοχώστου, 

λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αναβάθμιση του 

λιμανιού της Λεμεσού και, κατά δεύτερο λόγο, εκείνου της Λάρνακας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε http://www.larnaka.com/index.asp 

 


