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 Πόσο καλά ξέρεις την πόλη σου;



- Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις και πήγαινε στο
σωστό σημείο της πλατείας όπως υποδεικνύεται στην
σελίδα 01.

-Παρατήρησε τις φωτογραφίες στο έντυπο που κρατάς
και τον χώρο γύρω σου και απάντησε τις ερωτήσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Ήξερες ότι...
Στο πέρασμα των αιώνων η πόλη μας

ήταν γνωστή με διάφορα όνοματα
όπως  Λέδραι, Λήδρα, Λευκουσία,

Λευτεών, Λευκοθέα, Φωτολαμπούς,
Nicosia, Χώρα, Καλλινίκησις και άλλα

μέχρι που πήρε το όνομα...

...ΛΕΥΚΩΣΙΑ!!!
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Βρίσκεσαι εδώ!

Προμαχώνες
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Τι σχήμα έχουν τα Τείχη αν τα δει κάποιος από ψηλά; Δες το λογότυπο του
Δήμου Λευκωσίας για να σε βοηθήσει!

Α. Τετράγωνο με καρδιόσχημους προμαχώνες
Β. Στρογγυλό με τετραγωνικούς προμαχώνες
Γ. Στρογγυλό με καρδιόσχημους προμαχώνες

ΜΕΡΟΣ Α - ΤΑ ΤΕΙΧΗ

Πήγαινε στο ΣΗΜΕΙΟ 1 και απάντησε στις πιο κάτω ερωτήσεις:

Βρίσκεσαι πολύ κοντά σε ένα από
τα σημαντικότερα μεσαιωνικά

μνημεία της πόλης μας, τα Ενετικά
Τείχη. Τι γνωρίζεις για αυτά;

προμαχώνας = το τμήμα του
τείχους ή της οχύρωσης που

προεξέχει

Πόσους προμαχώνες έχουν τα Τείχη
της Λευκωσίας; Μπορείς να τους
μετρήσεις στη σελίδα 02.

Α. Δώδεκα
Β. Έντεκα
Γ. Τρεις

Κοίταξε τα τείχη πώς υψώνονται μπροστά σου! Βρίσκεσαι
ακριβώς κάτω από τον προμαχώνα με το όνομα Νταβίλα. 

Τα Τείχη της Λευκωσίας
χαρακτηρίζονται ως Ενετικά γιατί
κτίστηκαν την περίοδο της
Ενετοκρατίας. Ποιον αιώνα κτίστηκαν;

Α. 15ο αιώνα
Β. 12ο αιώνα
Γ. 16ο αιώνα

03



Παρατήρησε προσεκτικά την
εικόνα. Ποιος ποταμός διέσχιζε
την πόλη στα πρώτα χρόνια της
Ενετοκρατίας;

Α. Ο Πεδιαίος ποταμός (Πηδκιάς)
Β. Ο Σερράχης ποταμός
Γ. O Καρκώτης ποταμός

Ήξερες ότι...
Οι προμαχώνες πήραν τα ονόματά

τους από ευγενείς και
αξιωματούχους που συνέδραμαν

οικονομικά στο κτίσημο των
Τειχών.

Ήξερες ότι...
Για να προστατεύσουν καλύτερα την
πόλη οι Ενετοί οδήγησαν τον ποταμό
προς άλλη κατεύθυνση έξω από τα

Τείχη.Η είσοδος και η έξοδος στην
περιτειχισμένη πόλη γινόταν μέσα
από τρεις πύλες. Γράψε το όνομά
τους κάτω από κάθε εικόνα.

ΠΥΛΗ
Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ΠΥΛΗ
Κ _ _ _ _ _ _ _ _

ΠΥΛΗ
Π _ _ _ _
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Για να γκεμίσουν τα παλιά Τείχη
και να κτίσουν καινούρια, οι
Ενετοί χρησιμοποίησαν ... 

Α. περίπου 1000 εργάτες
Β. περίπου 300 εργάτες
Γ. περίπου 6000 εργάτες

Ήξερες ότι...
Πριν από τους Ενετούς, την περίοδο
της Φραγκοκρατίας, τα Τείχη της

πόλης είχαν πολύ διαφορετικό
σχήμα και η πόλη ήταν

μεγαλύτερη.

Ήξερες ότι...
Οι Ενετοί γκρέμισαν όλα τα κτίρια που

βρίσκονταν έξω από τα νέα Τείχη:
1800 σπίτια, 80 εκκλησίες, 2

μοναστήρια, ένα παλάτι και πολλούς
κήπους.

Η Πύλη Αμμοχώστου ήταν γνωστή
και ως Πόρτα ... από τον μηχανικό
των Τειχών Τζούλιο Σαβοριάνο.

Α. Τζουλέα
Β. Τζουλιάνα
Γ. Σαβοριάνα

Γνωρίζεις πού βρίσκονται;
Αντιστοίχισε τις εικόνες με τις
τοποθεσίες.

Γήπεδο Ορφέα
Μπαϊρακτάρ (προμαχώνας Κωνστάντζο)
 Άνοιγμα Κολοκάση (προμαχώνας Ποδοκάταρο)
 Τάφρος Πύλης Αμμοχώστου
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Πώς λεγόταν η Πλατεία μέχρι το 1975 πριν
μετονομαστεί σε Πλατεία Ελευθερίας;

Α. Πλατεία Ομονοίας
Β. Πλατεία Ανεξαρτησίας
Γ. Πλατεία Μεταξά

ΜΕΡΟΣ Β - 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Πήγαινε στο ΣΗΜΕΙΟ 2 και απάντησε στις πιο κάτω ερωτήσεις:

Ανέβα τώρα στη γέφυρα της
Πλατείας Ελευθερίας και κοίταξε
γύρω σου... μία πλατεία γεμάτη

ιστορία! Η Πλατεία είναι η γέφυρα
που δημιουργήθηκε τον 19ο αι.

για να ενώσει την Παλιά εντός των
Τειχών πόλη με τη Νέα πόλη

εκτός των Τειχών.

Κοίταξε απέναντί σου το νεοκλασικό
κτίριο του 1930. Βρίσκεται επάνω
στον προμαχώνα Νταβίλα.
Γνωρίζεις ποια ήταν η χρήση του
από το 1952 μέχρι το 2019;

Α. Δημαρχείο Λευκωσίας
Β. Δημοτικό Σχολείο Λευκωσίας
Γ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Λευκωσίας

Τον προμαχώνα Νταβίλα και την
Πλατεία διακοσμεί το γυάλινο
γλυπτό του Κώστα Βαρώτσου
(1983). Γνωρίζεις το όνομά του;

Α. "Ο ταξιδώτης"
Β. "Ο ποιητής"
Γ. "Ο στοχαστής"

06



Παρατήρησε προσεκτικά τις πιο κάτω φωτογραφίες και αντιστοίχισε
εικόνες της πλατείας με τη δεκαετία που ταιριάζει.

1950   1960   1970   2020

Πήγαινε τώρα στο ΣΗΜΕΙΟ 3, παρατήρησε τα κτίρια απέναντί σου και
απάντησε στις πιο κάτω ερωτήσεις:

Το κτίριο απέναντί σου στη γωνία των Λεωφόρων Ομήρου και Ευαγόρου
είναι το Μέγαρο Χατζησάββα. Πριν κατεδαφιστεί το αρχικό κτίριο το
1965, ήταν ένα από τα διασημότερα ... της πόλης.

Α. Θέατρα
Β. Καφενεία
Γ. Καταστήματα
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Ο αρχιτέκτονας του ψηλού
μοντέρνου κτιρίου (2013)
απέναντι από τον προμαχώνα
Νταβίλα με το όνομα Tower 25
είναι...

A. H Zaha Hadid
B. O Jean Nouvel
Γ. O Le Corbusier

Το "Κέντρο Χατζησάββας" ιδρύθηκε από
τον Κυπρή Χατζησάββα στα τέλη του

19ου αιώνα και αποτελούσε σημείο
αναφοράς και συνάντησης για τους
κατοίκους και τους επισκέπτες της

πρωτεύουσας.

Απέναντι από το Μέγαrο Χατζησάββα,
στη γωνία των Λεωφόρων Στασίνου και
Ευαγόρου βρίσκεται το Μέγαρο...

Α. Μιτσή 1
Β. Μάτση 1
Γ. Μικρού 1

Πώς λεγόταν το διάσημο
κινηματοθέατρο στη Λεωφόρο
Ευαγόρου πριν κατεδαφιστεί το
1970;

Α. Μαγικός Κήπος
Β. Μαγική Σκηνή
Γ. Μαγικό Παλάτι
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Πήγαινε τώρα προς το σημείο 4. Παρατήρησε τη φωτογραφία και βρες
το σημείο από το οποίο τραβήχτηκε.

Συγχαρητήρια! Έχεις ολοκληρώσει το κουίζ για τα
Ενετικά Τείχη και την Πλατεία Ελευθερίας. 

Για περισσότερη ιστορία και εικόνες από τα παλιά μπορείς
να επισκεφθείς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας

(cvar) στην οδό Ερμού 285.
 

CVAR. SEVERIS. ORG
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