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Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της 
Λευκωσίας, το πανέμορφο Μπετεστάν ή άλλως 
γνωστό ως ο ναός της Παναγίας της Οδηγήτριας, 
βρίσκεται νοτιοανατολικά του καθεδρικού ναού της 
Αγίας Σοφίας, ανάμεσα στην εκκλησία και την πα-
λαιά δημοτική αγορά. Η ιστορία και η αρχιτεκτονι-
κή του είναι μια αρμονική αντανάκλαση της πολυ-
πολιτισμικότητας που ανέκαθεν είχε η Λευκωσία.
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΛΥΡΑΣ

Το Μπετεστάν αρχικά ήταν βυζαντινός ναός, στη 

συνέχεια απέκτησε φραγκοβυζαντινή αρχιτε-

κτονική και ήταν κτισμένος δίπλα σε λατινική εκ-

κλησία που μεταγενέστερα έγινε τζαμί. Υπήρξε επί-

σης παζάρι της Ανατολής, στο οποίο συνυπήρχαν 

ειρηνικά Ελληνοκύπριοι, Αρμενοκύπριοι και Τουρ-

κοκύπριοι έμποροι.

Στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το Μπετεστάν πι-

θανότατα υπήρχε βυζαντινή βασιλική του 6ου αι-

ώνα, όπως ανακαλύφθηκε κατά τις ανασκαφές 

του 1937. Η βασιλική αυτή ξανακτίστηκε και ανα-

καινίστηκε το 12ο αιώνα από τους Λουζινιανούς. 

Επί Φραγκοκρατίας, γνωρίζουμε ότι επιδιορθώ-

θηκε ξανά κατά το 14ο αιώνα, ίσως δε να δέχθηκε 

και κάποιες τροποποιήσεις. Στα πρώτα χρόνια του 

15ου αιώνα, η μεγάλη βυζαντινή εκκλησία τροπο-

ποιήθηκε ξανά, ενώ στα τέλη του ίδιου αιώνα κατα-

σκευάστηκε η βόρεια πρόσοψη, με την πλούσια δι-

ακοσμημένη γοτθική πύλη και το θόλο του κυρίως 

ναού. Επί Ενετοκρατίας, το εκκλησιαστικό κτιριακό 

συγκρότημα λειτουργούσε πλέον ως ο ελληνορθό-

δοξος καθεδρικός ναός και η ελληνορθόδοξη Αρ-

χιεπισκοπή μαζί.

Η ονομασία της εκκλησίας αποτελεί ένα από τα 

αγαπημένα θέματα συζήτησης των αρχαιολόγων: 

αν και συνήθως αναφέρεται ως αφιερωμένη στην 

Παναγία την Οδηγήτρια (ή τη Χρυσοδεήτρια), υπάρ-

χει και η άποψη που τη φέρει να είναι αφιερωμέ-

νη στον Άγιο Νικόλαο, λόγω του ότι εντός του ναού 

ανευρέθηκε ανάγλυφη παράσταση του ομώνυμου 

Αγίου. Σύμφωνα με τον Κύπριο χρονογράφο Λε-

όντιο Μαχαιρά, στην εκκλησία της Παναγίας της 

Οδηγήτριας βρισκόταν το λείψανο του Αγίου Τρι-

φυλλίου, του πρώτου γνωστού Επισκόπου Λέδρων 

(4ος αιώνας μ.Χ.).

Πώς ο ναός της Παναγίας 
της Οδηγήτριας μετατράπηκε 
σε τζαμί και μετά σε παντοπωλείο 

Tο Mπετεστάν βρίσκεται νοτιοανατολικά 
του καθεδρικού ναού της Αγίας Σοφίας,
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Ιδιόμορφη αρχιτεκτονική

Η εκκλησία αυτή έχει μια ιδιόμορφη αρχιτεκτο-

νική: όπως και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 

των Ελλήνων στην Αμμόχωστο, αλλά και τόσες 

άλλες εκκλησίες, είναι κτισμένη με φραγκοβυ-

ζαντινό ρυθμό, με χαρακτηριστικό γνώρισμα το 

συνδυασμό του οξυκόρυφου τόξου με το βυζα-

ντινό θόλο. Η εκκλησία είναι τρίκλιτη και διαχω-

ρίζεται από πετρόκτιστες αψίδες, ενώ χαρακτη-

ριστικός είναι ο ψηλός οκταγωνικός τρούλος και 

οι τρεις γοτθικές ανάγλυφες θύρες στο βόρειο 

μέρος. Εσωτερικά, αν και τα πλείστα αντικείμενα 

μεταφέρθηκαν εκτός του ναού, διακρίνονται ίχνη 

βυζαντινών τοιχογραφιών.

Η λιθοδομική της κεντρικής βόρειας εισόδου μοιά-

ζει αρκετά με αυτήν της εισόδου του καθεδρικού 

ναού της Αγίας Σοφίας, ενώ μια άλλη βόρεια είσο-

δος θυμίζει την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης. 

Κοιτάζοντας γύρω-γύρω, μέσα και έξω, μπορεί κά-

ποιος να δει τα αποτελέσματα των ισχυρών σει-

σμών που κτύπησαν τη Λευκωσία στο Μεσαίω-

να. Το κτίριο υπέστη περαιτέρω ζημιές κατά τη δι-

άρκεια της πολιορκίας της πόλης από τους Οθω-

μανούς (1570). Το 1573, μετονομάστηκε σε Μπε-

τεστάν, που στην τουρκική γλώσσα σημαίνει «κα-

λυμμένη αγορά». Ονομάστηκε έτσι, επειδή χρησι-

μοποιούταν ως χώρος αγοραπωλησίας υφασμάτων 

και αργότερα λαχανικών και αλεύρου. Για χρόνια 

ολόκληρα, αποτελούσε ένα σημαντικό χώρο σύνα-

ξης ντόπιων και ξένων, στον οποίο συνυπήρχαν αρ-

μονικά Ελληνοκύπριοι, Αρμενοκύπριοι και Τουρ-

κοκύπριοι έμποροι από τη Λευκωσία και τα χωριά, 

όπως μας αναφέρουν διάφοροι περιηγητές. Σε με-

ταγενέστερα χρόνια χρησιμοποιήθηκε επίσης ως 

αποθήκη φύλαξης σιταριού και στρατιωτική απο-

θήκη, μέχρι που περιέπεσε σε αχρηστία και μόνο η 

βόρεια είσοδος παρέμεινε άθικτη.

Ιδιοκτησία του Εβκάφ

Με την άφιξη των Βρετανών, δημιουργήθηκε ταυ-

τόχρονα η ανάγκη για ένα χώρο προσευχής των 

Αγγλικανών. Λόγω της ταύτισης αυτού του ναού με 

τον Άγιο Νικόλαο των Άγγλων (που είχε ιδρύσει 

το μεσαιωνικό Τάγμα του Αγίου Θωμά πριν από 

το 1373) από το Γάλλο κόμη και περιηγητή Louis 

de Mas Latrie (1847), με διαβήματα του ίδιου του 

υπολοχαγού Horatio Herbert Kitchener –που 

συμβλήθηκε για να χαρτογραφήσει την Κύπρο με 

MΠΕΤΕΣΤΑΝ

 Μπετεστάν στην τουρκική σημαίνει «καλυμμένη αγορά» 
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Αναστήλωση αρχαίου μνημείου

Κατά τις διακοινοτικές ταραχές του 1963-1964, το Μπετεστάν και ο περιβάλλοντας χώρος του περιήλθαν στον 

τουρκικό τομέα της Λευκωσίας. Παρέμειναν υπό τουρκοκυπριακή κατάληψη μέχρι το 1974, όταν πλέον περι-

ήλθαν στην τουρκοκρατούμενη Λευκωσία. Για πολλά χρόνια, το Μπετεστάν παρέμεινε κλειστό και ασυντήρη-

το, μέχρι που το 2004 το UNDP (United Nations Development Programme) και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέ-

ρος του προγράμματός τους για την αναστήλωση ιστορικών μνημείων στην εντός των τειχών Λευκωσία, χρη-

ματοδότησαν την αποκατάσταση του σημαντικού αυτού μνημείου, με κυριότερα σημεία αναστήλωσης την 

οροφή, το έδαφος, το θόλο, τις πόρτες και τα παράθυρα. Μέρος του έργου χρηματοδοτήθηκε από το Εβκάφ, 

ενώ τα εγκαίνια τελέστηκαν στις 9 Δεκεμβρίου 2009, οπόταν και απονεμήθηκε στο έργο το βραβείο Europa 

Nostra 2009 για την κατηγορία της Έρευνας.

MΠΕΤΕΣΤΑΝ

επιστημονικά μέσα– αρχικά έγιναν σκέψεις για 

να αξιοποιηθεί για αυτόν το σκοπό το Μπετεστάν, 

οι οποίες όμως ναυάγησαν, επειδή το κτίριο είναι 

ιδιοκτησία του Εβκάφ: ο ισλαμικός νόμος απαγο-

ρεύει την πώληση βακουφιών και αν γινόταν ενοι-

κίαση, πέραν από το φόβο για ανά πάσα στιγμή 

ακύρωση του συμβολαίου, οι δαπάνες για επι-

σκευές θα ήταν πολύ μεγάλες – ακόμη και έτσι, 

όμως, ο ισλαμικός νόμος δεν επιτρέπει την πα-

ρουσία τόπου άλλης λατρείας σε απόσταση μικρό-

τερη από 100 πήχες από τέμενος.

Έτσι, το 1885 αποφασίστηκε το κτίσιμο του καθε-

δρικού ναού του Αγίου Παύλου στο λόφο του Αγί-

ου Γεωργίου, απέναντι από την Αρχιγραμματεία, τον 

οποίο το 1893 αντικατέστησε η σημερινή εκκλησία. 

Την ίδια εποχή και μέχρι και το άνοιγμα της παλαι-

άς δημοτικής αγοράς το 1932, λίγα μέτρα πιο νό-

τια, το Μπετεστάν λειτουργούσε ως παντοπωλείο, 

ενώ στη συνέχεια κηρύχθηκε «αρχαίο μνημείο». 

Το 1906, μια σκαλιστή πόρτα από τη δυτική πλευρά 

αφαιρέθηκε και τοποθετήθηκε στους κήπους του 

Προεδρικού Μεγάρου, ενώ το 1932 μία άλλη καμά-

ρα μεταφέρθηκε στο νεοανεγερθέν σπίτι του ιστο-

ρικού και αρχαιολόγου Rupert Gunnis στη λεωφό-

ρο Σαίξπηρ, το οποίο σήμερα χρησιμοποιεί η Βρε-

τανική Υπάτη Αρμοστεία ως γραφείο της στο ψευ-

δοκράτος.
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