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 Η ΝΗΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Η νήσος Κύπρος 
βρίσκεται στο 
βορειανατολικό άκρο 
της Ανατολικής 
λεκάνης της 
Μεσογείου 
Θάλασσας, από την 
οποία και 
περιβρέχεται. 
Η Ιστορία και ο 
πολιτισμός της 
αρχίζουν εδώ και 
δέκα χιλιάδες χρόνια 
όπως αποδείχθηκε 
από τις τελευταίες 
ανασκαφές στο νησί. 
Η Κύπρος είναι το 
τρίτο σε μέγεθος νησί 
της Μεσογείου μετά 
τη Σαρδηνία και τη 
Σικελία. 
Εχει έκταση 9851 
τετραγωνικών 
χιλιομέτρων ή 5.572 μιλίων. 
Το μέγιστο μήκος της από Ανατολικά προς Δυτικά είναι 250 χιλιόμετρα ή 150 μίλια και το 
μέγιστο πλάτος της από Βορρά προς Νότο 96 χιλιόμετρα ή 60 μίλια. 

Στα βόρεια της Κύπρου βρίσκεται η Τουρκία, 
η οποία απέχει 71-74 χιλιόμετρα ή 44 μίλια.  
Ανατολικά βρίσκεται η Συρία που απέχει 103 
περίπου χιλιόμετρα η 64 μίλια. 
Στα νότια βρίσκεται η Αίγυπτος που απέχει 
400 χιλιόμετρα ή 240 μίλια. 
Στα δυτικά, το πλησιέστερο της σημείο είναι 
τα ελληνικά νησιά Ρόδος και Κάρπαθος σε 
απόσταση 400 περίπου χιλιομέτρων ή 240 
μιλίων. 
Από την Αθήνα δυτικότερα η Κύπρος απέχει 
γύρω στα 800 χιλιόμετρα ή 500 μίλια. 
Η Κύπρος έχει βόρειο γεωγραφικό πλάτος 
34 33-35 34 και ανατολικό γεωγραφικό 
μήκος 32 16-34 37. 
Ο πληθυσμός της σύμφωνα με την 

τελευταία επίσημη απογραφή που έγινε το 1960, όταν η Κύπρος απέκτησε για πρώτη φορά την 
αναξαρτησία της, ανερχόταν στους 572.707 κατοίκους. 
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 Από αυτούς οι 441.568 ή το 77,1% ήταν Ελληνοκύπριοι, 103.822 ή 18,1% ήταν 
Τουρκοκύπριοι και 27.317 ή 4,8% άλλες μειονότητες- Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι. 
 Σύμφωνα με την ίδια απογραφή, οι 449.000 ήσαν Ελληνες Ορθόδοξοι, 104.000 
Μουσουλμάνοι, 3.500 Αρμένιοι, 3000 Μαρωνίτες και 18.000 Ρωμαιοκαθολικοί και Αγγλικανοί. 
 Σύμφωνα με υπολογισμούς της Υπηρεσίας Στατιστικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο 
πληθυσμός της Κύπρου ανερχόταν το 2.000 μ.χ. στους 735.900 κατοίκους από τους οποίους οι 
623.200 ή 84,7% ήταν Ελληνοκύπριοι, 90.600 ή 12,3% Τουρκοκύπριοι και 22.100 ή 4% άλλοι. 
 Οι Ελληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου, η 
οποία είναι Αυτοκέφαλη. Επικεφαλής είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος B που 
εκλέγηκε το 1906.  
 O Aρχιεπίσκοπος  Χρυσόστομος προεδρεύει της Ιεράς Συνόδου που αποτελείται από 17 
μέλη: Αρχιεπίσκοπος, εννέα Μητροπόλεις και επτά Χωρεπισκοπές.  
 Ο Αρχιεπίσκοπος φέρει τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης 
Κύπρου. 
 Οι Τουρκοκύπριοι είναι περισσότεροι μουσουλμάνοι Σουννίτες της Αίρεσης Χανάφι. 
 Θρησκευτικός ηγέτης των Τουρκοκυπρίων μουσουλμάνων είναι ο Μουφτής. 
 Πρωτεύουσα της Κύπρου είναι η Λευκωσία με 200.000 περίπου κατοίκους. 
 Αλλες κύριες πόλεις είναι η Λεμεσός, η Λάρνακα και η Πάφος και οι κατεχόμενες από 
τους Τούρκους από το 1974 Αμμόχωστος και Κερύνεια. 
 Σύμφωνα με επίσημη καταγραφή του Απριλίου του 1972 στις έξι επαρχίες της Κύπρου 
υπήρχαν επίσης 629 χωριά ως εξής: Λευκωσία 180, Λεμεσός 116, Λάρνακα 59, Πάφος 130, 
Αμμόχωστος 97 και Κερύνεια 47. 
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Στις επαρχίες 
Κερύνειας και 
Αμμοχώστου τα 
περισσότερα χωριά 
είναι κατεχόμενα 
από τον τουρκικό 
στρατό από το 1974 
και η ψευδοδιοίκηση 
που σχηματίστηκε 
στις περιοχές αυτές 
έχει δώσει στα 
χωριά και τις πόλεις 
άλλα ονόματα. 
Δυο οροσειρές, του 
Τροόδους, δυτικά της νήσου και του Πενταδακτύλου, βόρεια, δημιουργούν στο μέσο τους μια 
μεγάλη πεδιάδα, τη Μεσαορία, η οποία είναι κατεχόμενη. 
 Μια άλλη μεγάλη πεδιάδα της Κύπρου είναι η πεδιάδα της Μόρφου που βρίσκεται κι 
αυτή στην περιοχή της κατεχόμενης κωμόπολης Μόρφου. 
 Το κλίμα της Κύπρου είναι εύκρατο μεσογειακό με ηλιοφάνεια δέκα μήνες περίπου το 
χρόνο. 
 Ανά τους αιώνες η Κύπρος είχε πολλά ονόματα, αλλά το σημερινό της το πήρε, 
σύμφωνα με διάφορες εκδοχές, είτε από το όνομα της κόρης του βασιλιά Κινύρα της Πάφου, 
είτε από το φυτό Κύπρος, είτε από το όνομα Κύπρος που έδιναν οι ποιητές στη Θεά της 
Ομορφιάς Αφροδίτη. 
 Την Κύπρο διατρέχουν ξεροπόταμοι που τρέχουν κυρίως το Χειμώνα. 
 Κυριότεροι είναι ο Πεδιαίος ή Πηθκιάς και ο Ιδαλιάς ή Γιαλιάς. 
 Η Κύπρος είναι προεδρευόμενη Δημοκρατία. Ο Πρόεδρος εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια 
απ' ευθείας από το λαό σε προεδρικές εκλογές. 
 Ο Πρόεδρος προεδρεύει Υπουργικού Συμβουλίου από έντεκα Υπουργούς που 
αποτελούν και την Εκτελεστική Εξουσία. 
 Η Βουλή που ασκεί τη Νομοθετική Εξουσία, εκλέγεται επίσης κάθε πέντε χρόνια και 
αποτελείται από 56 Ελληνοκύπριους βουλευτές και 24 Τουρκοκύπριους. 
 Ο αριθμός αυτός των βουλευτών αυξήθηκε, μετά την τουρκική εισβολή, με απόφαση των 
Ελληνοκυπρίων βουλευτών από 35 Ελληνοκύπριους και 15 Τουρκοκύπριους που προβλέπει το 
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 Ωστόσο στη Βουλή μετέχουν από το 1963, μετά τις διακοινοτικές συγκρούσεις, μόνο 
Ελληνοκύπριοι βουλευτές. 
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