
Στα πλαίσια της ενότητας «Κατοικία», στο μάθημα των 

Ελληνικών ΣΤ΄ , αποφασίσαμε να επισκεφτούμε μεγάλες 

κατοικίες με ιστορική σημασία που υπάρχουν στην πόλη 

μας, τη Λευκωσία. Αφού συζητήσαμε με τη δασκάλα και 

τους συμμαθητές μας, καταλήξαμε στο ότι θέλουμε να 

επισκεφτούμε και να γνωρίσουμε το Προεδρικό Μέγαρο 

και το Αρχοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. 



Η επιβλητική αυλή του
με πλακόστρωτα τμήματα 

και δέντρα με 
εσπεριδοειδή.  

Το Αρχοντικό 
του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου



Παρατηρώντας τους χώρους 
της κουζίνας του 

Αρχοντικού.

Μας εντυπωσίασε ο πέτρινος 

φούρνος, τα πιθάρια και οι 

χώροι ετοιμασίας των 

φαγητών. Μας φάνηκε 

παράξενο που η κουζίνα 

βρισκόταν έξω από το 

σπίτι…μέχρι που 

ανακαλύψαμε μια πόρτα που  

ένωνε την κουζίνα με το 

υπόλοιπο σπίτι.



Το Χαμάμ και το ζέσταμα του νερού τα παλιά χρόνια.



Τα εσωτερικά μέρη του Αρχοντικού

Καθώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας μας…καθισμένοι
στο μεγάλο διάδρομο του Αρχοντικού.



Ο ηλιακός (νηλιακός), ο 
χώρος στον οποίο έπεφτε 
ο ήλιος κατά τη διάρκεια 

της ημέρας. Ήταν το 
κυρίως μέρος του σπιτιού.

Εδώ κάθονταν οι γυναίκες. 
Κεντούσαν, μιλούσαν και 
μπορούσαν να δουν τους 

περαστικούς από τη μικρή 
βεράντα.



Το επίσημο δωμάτιο – Ο οντάς.

Το δωμάτιο ήταν διακοσμημένο 
με αντικείμενα της εποχής της 
Τουρκοκρατίας. Στο χώρο αυτό 
δεχόταν τους επισκέπτες του ο 

Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος.



Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η σκάλα που βρισκόταν 
πολύ καλά κρυμμένη μέσα σ΄ ένα ερμάρι του οντά. Από εδώ 

διέφυγε ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος, μαζί με την 
οικογένεια του,  όταν τον καταδίωκαν οι Τούρκοι.

Το…κρυμμένο μυστικό 
του οντά.



Μπαίνουμε 
στο 

Προεδρικό Μέγαρο…

Το Προεδρικό Μέγαρο



Παρατηρώντας το άγαλμα του 
Πρώτου Προέδρου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 

Γ΄. Το άγαλμα έχει ύψος 
περίπου τρία μέτρα και είναι 

ορειχάλκινο.



Οι σφαίρες από το πραξικόπημα του 1974…

Μακέτα με το 
καταστρεμμένο 

Προεδρικό Μέγαρο.



Στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου 
είδαμε το έμβλημα της Κυπριακή Δημοκρατίας 
και το θηρεό της Βρετανικής Αυτοκρατορίας



Μπαίνοντας μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο…

Η αίθουσα με αρχαιολογικούς 
θησαυρούς της Κύπρου. 

Η αίθουσα στην οποία 
συνεδριάζει το 

Υπουργικό Συμβούλιο.



Στην αίθουσα αυτή 
συναντήσαμε αυθεντικά έργα 

Κυπρίων καλλιτεχνών.



Ο χώρος για 
επίσημες ομιλίες και 

ανακοινώσεις.



Έτοιμοι για τις δικές 
μας…ανακοινώσεις !



Χαρήκαμε και απολαύσαμε την επίσκεψη μας 
στο Προεδρικό Μέγαρο ! 


