
 

Εξερευνώντας τον Βορρά – Χορεύοντας τη γραμμή 
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Τα αρχικά μου συναισθήματα καθώς ξεκινώ αυτήν την 

εξερεύνηση: Η παλιά Λευκωσία δίνει μια διαφορετική 

αίσθηση σήμερα. Θα μπορούσε να είναι λόγω της καυτής 

ζέστης του μεσημεριανού καλοκαιρινού ήλιου, αλλά είναι 

κάτι παραπάνω από αυτό. Η πόλη είναι ήσυχη, κάπως έρημη. 

Η συνηθισμένη φασαρία των περασμένων ημερών  ως μία 

ανάμνηση μιας κοινής πόλης, που επηρεάστηκε από τον 

Covid-19. Ενώ ο κόσμος έχει πληγεί σκληρά από τον Covid-

19, η Λευκωσία και η Κύπρος συνολικά, έχει μια μοναδική 

ιστορία. Στη διαιρεμένη πόλη της Λευκωσίας δόθηκε νέα 

πνοή με το άνοιγμα των σημείων ελέγχου το 2003. Τα χρόνια 

που ακολούθησαν, άνοιξαν περισσότερα σημεία διέλευσης, 

επιτρέποντας την ευκολότερη πρόσβαση στην παλιά πόλη 

της Λευκωσίας, η οποία γνώρισε μια αναβίωση. Πολλοί νέοι 

Κύπριοι επέστρεψαν στην πόλη, δημιουργήθηκαν φιλίες 

πέρα από το διαχωρισμό και μια αναβίωση των τεχνών και του πολιτισμού μεταμόρφωσε μια 

κάπως εγκαταλειμμένη πόλη, σε κάτι εντελώς μοναδικό. Πού αλλού στον κόσμο μπορείτε να φάτε 

και να πιείτε δίπλα σε μια ουδέτερη ζώνη, με φόντο  αμμόσακους και βαρέλια; 

Στη διαιρεμένη πόλη της Λευκωσίας δόθηκε νέα πνοή με το άνοιγμα των σημείων ελέγχου το 2003. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν, άνοιξαν περισσότερα σημεία διέλευσης, επιτρέποντας την 

ευκολότερη πρόσβαση στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, η οποία γνώρισε μια αναβίωση. Πολλοί 

νέοι Κύπριοι επέστρεψαν στην πόλη, δημιουργήθηκαν φιλίες πέρα από το διαχωρισμό και μια 

αναβίωση των τεχνών και του πολιτισμού μεταμόρφωσε μια κάπως εγκαταλειμμένη πόλη, σε κάτι 

εντελώς μοναδικό. Πού αλλού στον κόσμο μπορείτε να φάτε και να πιείτε δίπλα σε μια ουδέτερη 

ζώνη, με φόντο  αμμόσακους και βαρέλια; 

Δυστυχώς, τον Μάρτιο του 2020 με την έναρξη του 

Covid-19, τα σημεία ελέγχου έκλεισαν, με τη 

διέλευση να επιτρέπεται μόνο για ορισμένες 

ανάγκες. Και έτσι, η Κύπρος επέστρεψε στην 

κατάσταση πριν από το 2003, η οποία δίνει μια 

εικόνα για την ευθραυστότητα του «Κυπριακού 

προβλήματος» και του πώς έχει επηρεάσει την πόλη 

και συνεχίζει να το κάνει. Είναι δύσκολο να 

αγνοήσετε τους αποκλεισμένους δρόμους και τις 

στρατιωτικές προειδοποιήσεις που δεν σας 

επιτρέπουν να συνεχίσετε τη διαδρομή σας. Για 

πολλούς Κύπριους, αυτό εν μέρει έχει ομαλοποιηθεί 
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σε κάποιο βαθμό, είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι είναι αποδεκτό 

ή ευπρόσδεκτο από όλους.  

 
Φωτ: Old Nicosia Revealed 
 

 

 

 

 

 

 

Τώρα, ας ξεκινήσουμε την Ανακάλυψή μας! 

 

Ανακαλύψτε: καθώς προχωράτε σε αυτήν την ανακάλυψη, σημειώστε πόσα οδοφράγματα, 

ή κλειστούς δρόμους συναντάτε. Σας εμπόδισαν στο δρόμο σας; Βρεθήκατε να πρέπει να 

εκτρέψετε τη διαδρομή; Μπορείτε να φανταστείτε τι υπάρχει στην άλλη πλευρά;   
 

Επίσης, προσέξτε την εντυπωσιακή τέχνη του δρόμου καθ' όλη τη διάρκεια της 

ανακάλυψής σας. Αν είστε λάτρης της τέχνης του δρόμου, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο 

«Το να θυμάσαι είναι όμορφο» (“‘Remembering is Beautiful‘”) για το πώς διατηρείται 

ζωντανή η μνήμη της παλαιότερης γενιάς της Λευκωσίας μέσω της τέχνης του δρόμου – 

μπορεί να εντοπίσεις μερικά από αυτά τα όμορφα πορτρέτα καθώς περπατάς στην πόλη. 

 

Αφετηρία 

Τόπος ιστορικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

Το σημείο εκκίνησης αυτής της ξενάγησης είναι το μεγαλειώδες και 

όμορφο Τζαμί Σελιμιγιέ, το οποίο βρίσκεται μαγευτικά στην παλιά 

πόλη. Χτίστηκε το 1293, κατά την περίοδο των Λουζινιανών, ήταν 

αρχικά μια Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, με το όνομα Αγία Σοφία. 

Ακόμα και σήμερα πολλοί την αναφέρουν ως Αγία Σοφία. Το τέμενος 

Selimiye είναι μια από τις παλαιότερες γοτθικές εκκλησίες στην 

Κύπρο και είναι ορατή ακόμη και από το νότιο τμήμα της πόλης. 

Όταν οι Οθωμανοί κατέκτησαν για πρώτη φορά την Κύπρο το 1571, 

επέτρεψαν μόνο δύο θρησκείες στην Κύπρο, το Ισλάμ και την 

Ελληνορθόδοξη. Δεδομένου ότι η Αγία Σοφία ήταν καθολική 

εκκλησία, οι Οθωμανοί τη μετέτρεψαν σε τζαμί και έτσι παραμένει από τότε. Μετονομάστηκε από 

τον Οθωμανό κατακτητή Σουλτάνο Σελίμ. 

 

   

Καθώς μπαίνω στο τέμενος Selimiye και βγάζω τα παπούτσια 

μου, που συνηθίζεται σε όλα τα τζαμιά, η μοναδικότητα αυτού 

https://www.youtube.com/watch?v=etulr6ZI0Xo


του κτιρίου γίνεται πιο εμφανής. Είναι ένα τόσο ενδιαφέρον μείγμα, με τους γοτθικούς πύργους 

του να στέκονται ψηλά ανάμεσα σε έναν ισλαμικό χώρο λατρείας. Η αρχιτεκτονική κόβει την 

ανάσα και η αίσθηση της γαλήνης είναι παντού. Παρά τη χρήση του ως τζαμί, υπάρχουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά από το καθολικό παρελθόν του που παραμένουν.   

Φωτ: Old Nicosia Revealed 

 Ανακαλύψτε: Κοιτάξτε στην καμάρα, στην πόρτα, τι μπορείτε να δείτε; 

Αφήνοντας πίσω τους πανύψηλους μιναρέδες, περπατήστε προς την επόμενη στάση μας, το Büyük 

Han, σταματώντας για λίγο για να προσέξετε το κέντρο της πόλης και τη δημοτική αγορά, γνωστή 

τοπικά ως Bandabulya. Χτισμένη το 1932 επί Αγγλοκρατίας, η αγορά αποκαταστάθηκε με το 

Ρυθμιστικό Σχέδιο Λευκωσίας (σύνδεσμος: “the Nicosia Master Plan”). Σήμερα διαθέτει ποικιλία 

φρούτων και λαχανικών καθώς και αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς και φυσικά το 

περίφημο λουκούμι. Υπάρχουν επίσης πολλά καταστήματα με σουβενίρ για να δείτε. Στο παρελθόν 

αυτή ήταν η κύρια αγορά της πόλης, όπου οι ντόπιοι αγόραζαν το μεγαλύτερο μέρος των 

προϊόντων τους. Καθώς πολλά σούπερ μάρκετ έχουν ανοίξει στη συνεχώς διευρυνόμενη πόλη, η 

δημοτική αγορά σήμερα δεν βιώνει τον συνωστισμό και τη φασαρία των περασμένων παλιών 

ημερών. 

Ανακαλύψτε: Γιατί να μην κάνετε μια βόλτα στην αγορά – δείτε τι φρούτα είναι της 

εποχής. Μάθετε μερικές λέξεις στα τούρκικα και ρωτήστε τους πωλητές της αγοράς πώς 

λέγεται το αγαπημένο σας φρούτο στα τούρκικα. 

 

Αν και δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε ολόκληρο το βόρειο 

τμήμα της πόλης σε αυτήν την περιήγηση, αν το κάνετε και 

θέλετε να εμβαθύνετε και να ζήσετε το πώς έχει αλλάξει η πόλη 

τα τελευταία χρόνια, κάντε μια βόλτα στην ανατολική πλευρά. 

Κατευθυνθείτε στα αριστερά της δημοτικής αγοράς και 

περπατήστε στην οδό Uray. Εδώ θα βρείτε έναν εκλεκτικό 

συνδυασμό από καφέ, μπαρ και εστιατόρια και απίστευτη street 

art. Ο “στροβιλιζόμενος δερβίσης” αποτελεί έργο τέχνης που δεν 

πρέπει να χάσετε ανάμεσα σε ένα σκηνικό από τρύπες από 

σφαίρες από τις συγκρούσεις. 

Φωτ: Old Nicosia Revealed 

 

Ανακαλύψτε: Ακριβώς μπροστά από τη δημοτική αγορά υπάρχει ένας μικρός δρόμος στα 

δεξιά, που ονομάζεται Kuyumcular Street. Αν περπατήσετε λίγα μέτρα πιο κάτω, στα δεξιά, 

στη γωνία ενός παρακείμενου δρόμου θα βρεθείτε στο κέντρο της περιτειχισμένης πόλης, 

σε ίση απόσταση από κάθε έναν από τους έντεκα προμαχώνες που βρίσκονται γύρω από 

την πόλη. Η πλάκα στον τοίχο θα σας ενημερώσει ότι είστε εκεί. Τη βρήκατε; Ποια είναι η 

απόσταση από κάθε έναν από τους προμαχώνες; 

https://unece.org/fileadmin/DAM/thepep/en/workplan/urban/documents/petridouNycosiamasterplan.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/thepep/en/workplan/urban/documents/petridouNycosiamasterplan.pdf


  

Στρίψτε και περπατήστε στην οδό Arasta, με τα μικρά καφέ και τα τοπικά καταστήματα. Σε ώρα 

αιχμής υπάρχει πλήθος τουριστών και ντόπιων που γεμίζουν τα πλακόστρωτα δρομάκια. Αν 

χρειάζεστε καφεΐνη, μπορείτε να δοκιμάσετε έναν κυπριακό καφέ στο καφέ Özerlat, μια τοπική 

καφετιέρα. 

Ενδιαφέρον: 

Ο κυπριακός καφές παρασκευαζόταν παραδοσιακά σε 

κάρβουνο σε μια καφετιέρα με μακρύ χερούλι που 

ονομαζόταν «τζεζβέ» στα τούρκικα και «μπρίκι» στα 

ελληνικά. Στις μέρες μας, αυτό συμβαίνει σπάνια. Ο 

κυπριακός καφές είναι δυνατός και συνοδεύεται από ένα 

ποτήρι νερό. Ανάλογα με την προτίμησή σας μπορείτε να το 

παραγγείλετε σκέτο, χωρίς ζάχαρη, «sade» στα τούρκικα και 

«σκέτο» στα ελληνικά. ‘Orta’ στα τούρκικα και ‘μέτριο’ στα 

ελληνικά, ή γλυκή: ‘şekerli’ στα τούρκικα και ‘γλυκύς’ στα 

ελληνικά. Υπάρχει επίσης μια επιλογή για “με ολίγη ζάχαρη” 

στα ελληνικά και «az şekerli» στα τούρκικα. Ο κυπριακός καφές είναι καλύτερα να πίνεται αργά 

και το παχύ στρώμα στο κάτω μέρος να μην καταναλώνεται. Οι μάντεις-”καφετζούδες” 

χρησιμοποιούν παραδοσιακά αυτό το υπόλειμμα για να ερμηνεύσουν το μέλλον αυτών που πίνουν 

τον καφέ! 

 

 

 

 

Τόπος ιστορικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 

Κατεβαίνοντας την οδό Arasta και μετά στα δεξιά, θα 

βρεθείτε μπροστά στο Büyük Han (το Μεγάλο 

Πανδοχείο/Χάνι). Χτισμένο το 1572, ένα χρόνο αφότου οι 

Οθωμανοί κατέλαβαν την Κύπρο από τους Ενετούς. Το 

Büyük Han είναι ένα από τα παλαιότερα κτίρια των 

Οθωμανών στην παλιά πόλη. Το χάνι χρησιμοποιήθηκε 

παραδοσιακά ως πανδοχείο για ταξιδιώτες πωλητές. 

Προσέφερε κατάλυμα με τζάκια μαζί με στάβλους 

καμηλών, που δεν υπάρχουν σήμερα. Στο κέντρο του 

πανδοχείου βρίσκεται ένα μικρό τζαμί. Όταν η Κύπρος 



ήταν υπό βρετανική κυριαρχία, το χάνι μετατράπηκε σε φυλακή. Με τα χρόνια, το κτίριο υπέστη 

εκτεταμένες ζημιές και ανακαινίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σήμερα στεγάζει 

διάφορα καταστήματα με σουβενίρ και χειροτεχνήματα, μικρές γκαλερί τέχνης και εργαστήρια και 

ένα εστιατόριο όπου μπορείτε να απολαύσετε νόστιμα κυπριακά γλυκά και κεμπάπ.  

 

Καθώς μπαίνετε από την ξύλινη πόρτα, η αρχιτεκτονική κόβει την ανάσα και νιώθετε ότι 

βρίσκεστε σε έναν άλλο κόσμο. Οι εργασίες ανακαίνισης έγιναν ώστε να δώσουν μια αίσθηση 

περασμένων εποχών, καθώς και να επιτρέψουν τη χρήση του χώρου, τόσο από τουρίστες όσο και 

από ντόπιους. 

Πληροφορίες ενδιαφέροντος: 

Από το 2004 και πριν το κλείσιμο των σημείων ελέγχου το 2020, κάθε Σάββατο πρωί, μια ομάδα 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων συναντιόταν στο Büyük Han για καφέ. Γνωστή ως Büyük Han 

Coffee Club, αυτή η ομάδα είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα φιλιών που έχουν ανθίσει μετά την 

άρση των φυσικών φραγμών μεταξύ των δύο κοινοτήτων και αντιπροσωπεύουν τις δυνατότητες 

του πώς θα μπορούσε να μοιάζει και να αισθάνεται ένα επανενωμένο νησί. Η λέσχη καφέ Büyük 

Han είναι γνωστό ότι δέχεται μια σειρά επισκεπτών υψηλού προφίλ στις συναθροίσεις της το 

Σάββατο το πρωί, συμπεριλαμβανομένων μελών των Ηνωμένων Εθνών, επισκεπτών από την ΕΕ, 

πρώην διαπραγματευτών και πρεσβευτών. (Σύνδεσμος:  https://cyprus-mail.com/2016/03/20/a-

solution-over-coffee/ ) 

Βγαίνοντας από την απέναντι πόρτα του Büyük Han, θα βρεθείτε σε μια μικρή πλατεία. Στα δεξιά 

στη γωνία βρίσκεται ένα από τα παλαιότερα εστιατόρια στην παλιά πόλη της Λευκωσίας. 

Εστιατόριο Sabir: Είναι εύκολο να χάσετε αυτό το καθιερωμένο μέρος για φαγητό. Το μόνο πράγμα 

στο μενού σε αυτό το πραγματικά μοναδικό εστιατόριο, είναι ζουμερός ψητός κεφτές σε πίτα. Το 

κιτς εσωτερικό είναι σαν να μπαίνεις στο σαλόνι μιας Κύπριας γιαγιάς. Προειδοποιήστε ότι αυτό 

δεν είναι ένα μέρος για να έρθετε εάν βιάζεστε. «Sabir» σημαίνει υπομονή στα τούρκικα και 

χρειάζεστε πολλή, καθώς θα μπορούσατε να περιμένετε μια ώρα για το φαγητό σας καθώς ο σεφ 

και ο ιδιοκτήτης κόβουν σχολαστικά κύβους, ψιλοκόβουν και ψήνουν στα κάρβουνα. Αξίζει όμως 

την αναμονή! 
  

Κατευθυνόμενοι αριστερά και πέρα από το Büyük Han σε έναν 

μικρό δρόμο, θα δείτε το Hoi Polloi, ένα από τα πιο δημοφιλή 

μέρη συνάντησης για νέους και από τα δύο μέρη της πόλης, με 

πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο ελέγχου της οδού 

Λήδρας. Καφετέρια τη μέρα και μπαρ τη νύχτα, αυτό το μικρό 

καφέ του δρόμου υπήρξε καταλύτης στις αλλαγές που 

παρατηρήθηκαν στο βόρειο τμήμα της Λευκωσίας, ειδικά τα 

τελευταία τα τελευταία 5 χρόνια. Το όνομα Hoi Polloi είναι 

ελληνικό και σημαίνει «Οι Πολλοί» και στις βραδιές ζωντανής μουσικής, θα βρείτε πολλούς 

ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα να συναντώνται σε αυτό το τοπικό στέκι. 

https://cyprus-mail.com/2016/03/20/a-solution-over-coffee/
https://cyprus-mail.com/2016/03/20/a-solution-over-coffee/
https://cyprus-mail.com/2016/03/20/a-solution-over-coffee/


 

Για να μάθετε περισσότερα για την αναβίωση αυτού του έρημου μέρους της πόλης, διαβάστε:  

https://cyprus-mail.com/2016/09/04/dark-streets-come-life/ 

 

Ανακαλύψτε: Ρωτήστε τους ανθρώπους που κάθονται στο Hoi Polloi (πελάτες και 

προσωπικό) τι πιστεύουν ότι είναι το ιδιαίτερο για το Hoi Polloi και γιατί είναι σημαντικό 

για τη Λευκωσία. 

Συνεχίζοντας το περπάτημα στο δρόμο, θα φτάσετε σε μια μικρή πεζοδρομημένη πλατεία. Πριν 

περπατήσετε ευθεία, κάντε μια μικρή περιήγηση στα αριστερά για να δείτε το σημείο ελέγχου 

Λήδρας, το οποίο συνδέει το βόρειο και το νότιο τμήμα της παλιάς Λευκωσίας. Αυτό είναι το μόνο 

πεζοδρομημένο σημείο ελέγχου και κατά καιρούς (όταν είναι ανοιχτό), μπορείτε να δείτε τον πολύ 

κόσμο που περνάει από τη μια πλευρά της πόλης στην άλλη. 

 
 

Ώρα για προβληματισμό: Εάν ολοκληρώσατε την Εξερεύνηση στο νότιο τμήμα της παλιάς 

πόλης, μπορείτε τώρα να κατανοήσετε καλύτερα τι υπάρχει πέρα από το σημείο ελέγχου 

και πώς η διαίρεση έχει διαιρέσει τους κεντρικούς δρόμους της πόλης; Μπορείτε να 

φανταστείτε πώς μια γραμμή αντιπαράταξης θα επηρεάσει τη δική σας πόλη; Υπάρχουν 

αόρατα σύνορα στην πόλη σας; 

 

Ενδιαφέρον: 

 

Το σημείο ελέγχου Λήδρας άνοιξε επίσημα τον Απρίλιο του 2008 και έγινε το 6ο σημείο διέλευσης 

από το 2003. Ο αντίκτυπος στην παλιά πόλη της Λευκωσίας από τότε που άνοιξε ήταν τεράστιος. 

Οι ντόπιοι ιδιοκτήτες καταστημάτων, τα νέα εστιατόρια και τα μπαρ, και ο “εξευγενισμός” 

(gentrification) της πόλης οδήγησαν στο να γίνει η παλιά πόλη ένα μέρος όπου οι Κύπριοι και από 

τις δύο πλευρές συναντώνται. Η αξία του δεν εκτιμήθηκε ποτέ περισσότερο όταν το σημείο 

ελέγχου έκλεισε κατά τη διάρκεια του Covid-19. Το σημείο ελέγχου της οδού Λήδρας έχει επίσης 

μεγάλη συμβολική αξία, καθώς φάνηκε να επανενώνει τη Λευκωσία, σαν να ενώνει 2 μέρη ενός 

παζλ. Η ζωή επέστρεψε σε μια ήσυχη έρημη πόλη, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα. Το 

κλείσιμό του τον Φεβρουάριο του 2020 κατά την έναρξη του Covid-19, έλαβε χώρα με διαδηλώσεις 

από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους που απαιτούσαν ανοιχτή πρόσβαση στην πόλη. 

Προχωρώντας από το σημείο ελέγχου, συνεχίστε πίσω στην 

προηγούμενη διαδρομή προς τον επόμενο προορισμό μας, την 

πλατεία Ατατούρκ. Στα αριστερά, απέναντι από το κτίριο του 

Evfak βρίσκεται το Rüstem Kitabevi (βιβλιοπωλείο Rüstem) το 

παλαιότερο βιβλιοπωλείο στη Λευκωσία (1937). Το ισόγειο αυτού 

του ιστορικού κτιρίου είναι γεμάτο με ράφια καινούργιων και 

μεταχειρισμένων βιβλίων, με μερικά ξενόγλωσσα βιβλία επίσης. 

Στον επάνω όροφο μπορείτε να φάτε νόστιμο παραδοσιακό 

κυπριακό φαγητό με μενού που αλλάζει καθημερινά. Το Rustem 

στεγάζει επίσης ένα καφέ και εκθεσιακούς και καλλιτεχνικούς χώρους.  

https://cyprus-mail.com/2016/09/04/dark-streets-come-life/
https://cyprus-mail.com/2016/09/04/dark-streets-come-life/
https://cyprus-mail.com/2016/09/04/dark-streets-come-life/


Φωτ: Old Nicosia Revealed 

Τοποθεσίες ιστορικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 

Το Sarayönü, επίσημα γνωστό ως Πλατεία Ατατούρκ. Μια μεγάλη 

ενετική στήλη στέκεται στο κέντρο της πλατείας, η οποία 

μεταφέρθηκε στη Λευκωσία από τα ερείπια της Σαλαμίνας. 

Αρχικά βρισκόταν στην περιοχή 

που σήμερα βρίσκεται το τζαμί 

Sarayönü, μέχρι το 1015. 

«Sarayönü», σημαίνει «το 

μπροστινό μέρος του παλατιού», 

αφού κάποτε στην περιοχή βρισκόταν ένα παλάτι που 

χρονολογείται από την εποχή τωνΛουζινιανών. Το παλάτι 

καταστράφηκε από τους Βρετανούς τον εικοστό αιώνα κατά τη 

διάρκεια της κυριαρχίας τους. Η τοποθεσία στην οποία βρίσκονται σήμερα τα δικαστήρια, ήταν 

εκεί όπου βρισκόταν το ανάκτορο των Λουζινιάν, που παρείχε κατοικία στους Φράγκους 

βασιλιάδες της Κύπρου κατά τον Μεσαίωνα, έως ότου κατεδαφίστηκε. 

 

 

Ανακαλύψτε: Μπορείτε να βρείτε το βρετανικό βασιλικό θηρεό στον περιβάλλοντα τοίχο 

των δικαστηρίων; 

Στα αριστερά, ακριβώς μπροστά θα δείτε το ταχυδρομείο Λευκωσίας 

που χτίστηκε το 1925 από τους Βρετανούς. Για πολλά χρόνια, 

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εργάζονταν μαζί στις ταχυδρομικές 

υπηρεσίες μέχρι τη διακοινοτική βία του 1963-64 (Σύνδεσμος: inter-

communal violence of 1963-64), όπου το ταχυδρομείο περιήλθε στο 

τουρκοκυπριακό τμήμα της πόλης. 

Ανακαλύψτε: αν είστε τυχεροί, μπορεί να βρείτε τον διάσημο γλυκοπώλη της Λευκωσίας στο 

μικρό του καροτσάκι να πουλά δροσιστικά κυπριακά επιδόρπια το καλοκαίρι και 

γαλακτώδη ποτά που ζεσταίνουν την καρδιά τον χειμώνα. Σταματήστε, δοκιμάστε και 

βγάλτε μια selfie. 

Συνεχίστε ευθεία, ακολουθώντας το δρόμο προς τα δεξιά και κατευθυνόμενοι προς τα περίχωρα 

της εντός των τειχών πόλης. Θα έρθετε σε ένα μικρό σταυροδρόμι και σε αυτό το σημείο έχετε δύο 

επιλογές. Το ένα είναι να ακολουθήσετε τη γρήγορη διαδρομή και να περπατήσετε απευθείας στην 

ουδέτερη ζώνη του Ledra Palace για να μάθετε για τη σημασία των διαφόρων κτιρίων στην 

ουδέτερη ζώνη. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε άλλα 30 λεπτά στην ανακάλυψή σας και να 

και να εξερευνήσετε τη συνοικία Arabahmet της πόλης και να ζήσετε μια διαφορετική προοπτική 

στη διαχωριστική γραμμή της πόλης. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus_crisis_of_1963–64
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus_crisis_of_1963–64


 

Για όσους κατευθύνονται απευθείας προς την ουδέτερη ζώνη του Ledra Palace, διασχίστε το δρόμο 

και περπατήστε ευθεία, στρίβοντας αριστερά στα φανάρια. 50 μέτρα μπροστά σας θα βρίσκεται η 

ουδέτερη ζώνη του Ledra Palace όπου τελειώνει και η περιήγηση. Για πληροφορίες σχετικά με το 

ξενοδοχείο Ledra Palace και το Σπίτι της Συνεργασίας, ανατρέξτε στην Ανακάλυψη-Εξερεύνηση για 

το νότιο τμήμα της Λευκωσίας. 

Για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν, στρίψτε αριστερά στη διασταύρωση. Καθώς προχωράτε, ο 

δρόμος θα διακλαδίζεται. Αριστερά είναι η οδός Τανζιμάτ και δεξιά η οδός Ζαχρά. Πριν 

περπατήσετε προς τα αριστερά, σταματήστε και παρατηρείστε την Κρήνη του Ζεχρί. Η κρίνη 

χτίστηκε το 1910, είναι μια οκταγωνική κατασκευή με δεξαμενή κατασκευασμένη από πελεκητή 

πέτρα.  

 

Τώρα συνεχίστε να περπατάτε στην οδό Τανζιμάτ. 

Αυτή είναι η γειτονιά Arabahmet. Όπως φαίνεται 

σήμερα, είναι κατοικημένη περιοχή και κάποτε ήταν 

μια από τις πιο γνωστές περιοχές της Λευκωσίας. 

Ιστορικά, πολλές αρμενικές οικογένειες ζούσαν στη 

γειτονιά, μαζί με Τουρκοκύπριους και 

Ελληνοκύπριους. Οι Αρμένιοι ήταν για κάποιο 

διάστημα η πλειοψηφία. Κατά τη διάρκεια των 

διακοινοτικών ταραχών στην πόλη, οι περισσότερες αρμενικές οικογένειες 

εκτοπίζονται σε νότια μέρη της πόλης. Σήμερα, τα σπίτια κατοικούνται κυρίως από οικογένειες 

από την Τουρκία, που έχουν μεταναστεύσει στην Κύπρο. Τα περισσότερα από τα μπαλκονόσπιτα 

στην οδό Τανζιμάτ χτίστηκαν στα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτά τα 

μπαλκόνια αποτελούν ένα βασικό χαρακτηριστικό του σπιτιού, προσφέροντας μια υπαίθρια 

απόδραση τα ζεστά βράδια, με θέα στην πόλη. Καθώς περπατάτε στο δρόμο, υπάρχει μια ιστορική 

αίσθηση των πολλών κληρονομιών και ιστοριών της Κύπρου που συγκεντρώθηκαν. 

 

Ώρα να σκεφτούμε: πώς διαφέρει αυτή η γειτονιά από τα άλλα μέρη της πόλης που 

ανακαλύψατε σήμερα; 

Πριν φτάσετε στο τέλος του δρόμου, στρίψτε αριστερά στην οδό Müftü Hacı 

Ali και στη συνέχεια στην οδό Salahi Şevket, γνωστή και ως οδός Βικτωρίας, 

όπου θα βρείτε την Αρμενική Εκκλησία της Παναγίας της Τύρου. Χτίστηκε τον 

13ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως μοναστήρι. Καθώς πολλές από τις 

μοναχές ήταν Αρμένικης καταγωγής, 

υπήχθη στην Αρμενική Εκκλησία πριν από 

το 1504. Το 1570, μετά την κατάληψη της 

Λευκωσίας από τους Οθωμανούς, η 

εκκλησία δόθηκε στους Αρμένιους από τον 

Σουλτάνο Σελίμ Β' ως δώρο για να 

συνταχθούν με τους Οθωμανούς. Το 1963, όταν η πόλη 



διαιρέθηκε, η εκκλησία βρέθηκε στα σύνορα της πρόσφατα διαιρεμένης πόλης, η  οποία παραμένει 

μέχρι σήμερα. Ως αποτέλεσμα, υπέστη εκτεταμένες ζημιές έως ότου το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στην Κύπρο ξεκίνησε εργασίες ανακαίνισης, οι οποίες 

ολοκληρώθηκαν το 2013 και κέρδισαν το βραβείο της ΕΕ για την πολιτιστική κληρονομιά (Βραβείο 

Europa Nostra) το 2015. Αν δείτε τον φύλακα του κτηρίου, ρωτήστε τον αν μπορείτε να μπείτε.  

 

 

Επιστρέψτε στο δρόμο που ήρθατε στην οδό Tanzimat και θα δείτε 

ένα πάρκο. Το Sınır Parkı, «το συνοριακό πάρκο», γνωστό και ως 

Yiğitler Burcu Parkı, είναι κάτι παραπάνω από ένας ανοιχτός χώρος 

πρασίνου στην πόλη. Κατευθυνθείτε προς τα μέσα και περπατήστε 

προς τις άκρες του φράχτη. Καθώς κοιτάτε κάτω, κοιτάτε το νότιο 

τμήμα της πόλης. Από τη διαίρεση του νησιού, το πάρκο ήταν ένα 

από τα μοναδικά μέρη όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 

μπορούσαν να δουν ο ένας τον άλλον και να πάρουν μια γεύση από 

την «άλλη» πλευρά. Θα μπορέσετε να επισκεφθείτε την Πύλη Πάφου 

και τη Μαρωνιτική εκκλησία στο νότιο τμήμα της πόλης, της οποίας 

ακούγονται οι καμπάνες και στις δύο πλευρές.  

 

 

Ώρα για προβληματισμό: Εάν έχετε κάνει την Ανακάλυψη στο νότιο μέρος της παλιάς 

πόλης, θα μπορείτε να δείτε τους δρόμους που περπατήσατε από το πάρκο. Σας φαίνεται 

σουρεαλιστικό; Πώς διαφέρει η οπτική σας από τα πράγματα που είδατε στην ανακάλυψη 

του νότου; 

 Ο 

προβληματισμός μου: Καθώς στέκομαι εδώ τον Ιούνιο του 2021, 

μια δυνατή ανάμνηση έρχεται πίσω σε μένα. Θυμάμαι ότι 

στεκόμουν σε αυτό ακριβώς το μέρος το 2002, κοιτώντας κάτω 

και σκεφτόμουν πόσο σουρεαλιστική ήταν αυτή η 

κατάσταση. Έβλεπα ανθρώπους που δεν μπορούσα να 

συναντήσω ή να μιλήσω μαζί τους, πεζοδρόμια στην ίδια πόλη 

που δεν μπορούσα να περπατήσω. Έβλεπα, αλλά δεν 

μπορούσα να αγγίξω. Μετά το άνοιγμα των σημείων ελέγχου το 

2003, περπάτησα αυτά τα σκαλοπάτια παρακάτω, 

περισσότερες φορές από όσες θυμάμαι, αλλά ποτέ δεν ξέχασα αυτό 

το αίσθημα που είχα, και σχεδόν κάθε φορά που περνούσα, κοίταζα ψηλά και θυμόμουν την 

πραγματικότητα των διαχωριστικών μας γραμμών. 

 



 

 

 

Βγαίνοντας έξω από το πάρκο, περπατήστε κατά μήκος των τειχών, 

που είναι η οδός Zahra. Τα τελευταία χρόνια, αυτός ο δρόμος είναι 

λιγότερο οικιστικός, λαο έχει γίνει ένας κόμβος με διάφορα καφέ και 

μπαρ που ανακατεύονται ανάμεσα στα οικιστικά οικογενειακά 

σπίτια. Ένα βράδυ, θυμάμαι πολλούς ανθρώπους να κάθονται στο 

πεζοδρόμιο σε ένα από τα μπαρ, ενώ ένας άντρας από ένα γειτονικό 

σπίτι καθόταν έξω από την εξώπορτά του, παρακολουθώντας την 

τηλεόραση του και απολάμβανε το δείπνο του. Ήταν ένα όραμα του 

τι γίνεται στη νέα Λευκωσία και ένα παράδειγμα του πώς 

συνυπάρχουν παράδοση και νεωτερικότητα. 

 

 

Along the walls you can see the UN watch tower and really get a sense of Ledra Palace buffer Zone 

which extends alongside the moat on the adjacent Marcou Dracou Steet, which is where you will 

find the famous Ledra Palace   hotel and the Home for cooperation.  

Κατά μήκος των τειχών μπορείτε να δείτε το παρατηρητήριο των Ηνωμένων Εθνών και να 

αποκτήσετε πραγματικά μια αίσθηση της ουδέτερης ζώνης του Ledra Palace που εκτείνεται 

παράλληλα με την τάφρο στην παρακείμενη οδό Μάρκου Δράκου, όπου θα βρείτε το διάσημο 

ξενοδοχείο Ledra Palace και το Σπίτι της Συνεργασίας. 

 

Αυτή η περιήγηση σχεδιάστηκε σε στενή συνεργασία με την ομάδα Old Nicosia Revealed 

Η Old Nicosia Revealed καταγράφει την παλιά Λευκωσία μέσα από τον φωτογραφικό φακό: 

εμπειρίες, ζωές, ιστορία και διαίρεση. Αυτή η ομάδα φίλων δείχνει ότι η Παλιά Λευκωσία 

έχει πολλά περισσότερα από όσα φαντάζει. Η συμβολή τους στις ανακαλύψεις μας ήταν 

ανεκτίμητη. 

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Dervis Zeybek για τη συμβολή του στην περιήγηση στο βόρειο 

τμήμα και την απίστευτη δουλειά και αγάπη που έχει δώσει στη Λευκωσία και τους 

κατοίκους της. 

 

 

https://goo.gl/maps/5wwFFC8YPgBoMPr19  

https://www.facebook.com/old.nicosia.revealed
https://goo.gl/maps/5wwFFC8YPgBoMPr19

