
Τα 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

και 

ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ 

 

ΠΟΥ / Τοποθεσία :  

Τα Μουσεία Παγκυπρίου Γυµνασίου βρίσκονται στην παλαιά πόλη της 

Λευκωσίας (στην «εντός των τειχών» Λευκωσία). Το κτιριακό 

σύµπλεγµα εφάπτεται των οδών Αγίου Ιωάννου και Θησέως, 

ευρισκόµενο δίπλα από το Παγκύπριο Γυµνάσιο. Για καλύτερο 

προσανατολισµό, παρακαλώ συµβουλευθείτε το σχεδιάγραµµα. 

Το µουσείο είναι ιδανικά χωροθετηµένο σε µια περιοχή της 

πρωτεύουσας µε άφθονη ιστορία και σηµαντικά µνηµεία, 

χαρακτηριστικές ιστορικές ενορίες της πόλης (Αγ. Ιωάννη, 

Χρυσαλινιώτισσας, Ταχτακαλά/Ταχτ-Ελ-Καλέ) και ταυτόχρονα πολύ 

κοντά σ’ άλλα σηµαντικά µουσεία, όπως το Βυζαντινό Μουσείο (Ίδρυµα 

Αρχ. Μακαρίου Γ′), το Αρχοντικό του ∆ραγοµάνου Χατζηγιωργάκη 

Κορνέσιου κ.α. 

 

ΠΩΣ / Πρόσβαση:  

(1) Με το λεωφορείο:  Η παλαιά πόλη της λευκωσίας 

χαρακτηρίζεται από σχετικά στενούς οδικούς άξονες και ακόµα πιο 

µικρά σοκάκια, που δυσχαιρένουν την διακίνηση µεγάλων 

λεωφορείων (άνω των 20 θέσεων). Παρακαλούµε, όπως η 

αποβίβαση και η επιβίβαση επισκεπτών από τέτοια λεωφορεία 

γίνεται στο χώρο µπροστά από το Μνηµείο Ελευθερίας στον 

προµαχώνα Ποδοκάταρο, επί της Λεωφ. Νικηφόρου Φωκά.  

 

Απ’ αυτό το σηµείο προχωρήστε, παρακαλώ, πεζοί, ακολουθώντας 

τις πιο κάτω οδηγίες. Από το σηµείο αποβίβασης µέχρι τα 

Μουσεία Παγκυπρίου Γυµνασίου απαιτείται χαλαρός 

περίπατος διάρκειας  5′:30′′ – 6′:00′′.  



Προχωρήστε κατά µήκος της Οδού Αδαµάντιου Κοραή µε 

κατεύθυνση προς το Αρχιεπισκοπικό µέγαρο (για καλύτερο 

προσανατολισµό: στην αρχή της οδού Κοραή, στα δεξιά σας, θα 

αναγνωρίσετε τις αψίδες του παλαιού υδραγωγείου της περιοχής – 

κατηφορίστε την οδό εκείνη, έχοντας στα δεξιά σας το 

υδραγωγείο. Παρακαλώ, προσπεράστε το δρόµο µε προσοχή από 

τη διαταύρωση πεζών).  

 

Έκεί όπου τελειώνει η οδός Κοραή και αρχίζει η πλατεία Αρχ. 

Κυπριανού στρίψτε δεξιά. Στη γωνιά θ’ αναγνωρίσετε τη Σεβέρειο 

Βιβλιοθήκη, ενώ απέναντί σας την Αρχιεπισκοπή. Προχωρήστε 

ευθεία προς το τέρµα της πλατείας, έχοντας στ’ αριστερά σας την 

Αρχιεπισκοπή και τον καθεδρικό ναό του Αγ. Ιωάννη και στα 

δεξιά σας το Παγκύπριο Γυµνάσιο. 

 

Στο τέρµα της πλατείας η οδός στενεύει αισθητά. Συνεχίστε να 

προχωράτε ευθεία στην οδό Αγ. Ιωάννου. Τα Μουσεία 

Παγκυπρίου Γυµνασίου βρίσκονται κατά µήκος της οδού στην  

δεξιά της πλευρά. Θα βρείτε την είσοδο στο τέρµα της οδού Αγ. 

Ιωάννου, αφού στρίψετε δεξιά στην οδό Θησέως.   

 

(2) Με ιδιωτικό αυτοκίνητο: Τα Μουσεία Παγκυπρίου 

Γυµνασίου δεν διαθέτουν χώρο στάθµευσης. Γι΄αυτόν το λόγο 

παρακαλούνται οι κάτοχοι ιδιωτικών αυτοκινήτων να 

σταθµεύσουν τ’ αυτοκίνητά τους στους χώρους στάθµευσης του 

∆ήµου Λευκωσίας, που βρίσκονται κοντά στο µουσείο. Η 

παράνοµη στάθµευση δυσχαιρένει τη διακίνηση πεζών και 

τροχοφόρων στην περιοχή. 

 

(3) Πεζοί: Οι πεζοί επισκέπτες µπορούν να προσεγγίσουν το 

µουσείο είτε από την Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, είτε από την 

περιοχή Χρυσαλινιώτισσας και Ταχτακαλά (Πύλη Αµµοχώστου 

και οδός Αµµοχώστου). 

 


