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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 

Βυζάντιο-Κωνσταντινούπολη µέχρι την άλωση του 1453. 
 

Βυζάντιο είναι η αρχαία ελληνική ονοµασία της περιοχής ,που βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη. 
Το Βυζάντιο υπήρξε αποικία των Μεγαρέων και ιδρύθηκε το 667π.Χ. στο µυχό του Κερατίου κόλπου 
και των στενών του Βοσπόρου ,σε στρατηγική τοποθεσία για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας µεταξύ της 
Μαύρης θάλασσας και της θάλασσας του Μαρµαρά. Η αποικία πήρε το όνοµά της από τον βασιλιά 
των Μεγάρων Βύζαντα. Η λέξη Βυζάντιον ετυµολογικά παράγεται εκ του βύω, το οποίο σηµαίνει 
παραγεµίζω, παντελώς πληρώ. Η ονοµασία αναφέρεται στην υπερπληθώρα παραγωγή σιτηρών λόγω 
γειτνίασης µε τη Μαύρη θάλασσα, σταυροδρόµι εµπορίου και πολιτισµών.  

    Το 340π.Χ. πολιορκήθηκε χωρίς 
επιτυχία από τον Φίλιππο Β΄. Το 196π.Χ. ο 
Ρωµαίος αυτοκράτορας Σεπτίµιος Σεβήρος, 
αφού ισοπέδωσε την Πόλη η οποία του 
εναντιώθηκε, την ανοικοδόµησε και την ονόµασε 
Augusta Antonina προς τιµήν του γιου του. Το 
330µ.Χ. όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος την 
ανακήρυξε πρωτεύουσα του κράτους του, της 
έδωσε την ονοµασία Νέα Ρώµη. Η παλιά πόλη 
περιλαµβάνει επτά λόφους, οι οποίοι κρίθηκαν 
απαραίτητοι από το Μέγα Κωνσταντίνο για τη 
δηµιουργία της Νέας Ρώµης, γιατί ήθελε την 
µεταφορά της πρωτεύουσας να συνδυάζεται και 
µε τις αναλογίες του τοπίου. Η Ρώµη ήταν 

χτισµένη σε επτά λόφους και η Κωνσταντινούπολη χτίστηκε και αυτή σε επτά λόφους, από όπου ο 
χαρακτηρισµός Επτάλοφος. Τα νερά που περιβρέχουν τη χερσόνησο  ονοµάζονται τρεις θάλασσες 
(Κεράτιος Κόλπος- Βόσπορος-Προποντίδα). Στις 11 Μαΐου του 330 τελέστηκαν µε λαµπρότητα τα 
επίσηµα εγκαίνια της πόλης που ονοµάστηκαν γενέθλια. Από το 330 µέχρι το 333 κόπηκαν χρυσά 
νοµίσµατα που έφεραν την επιγραφή  «CONSTANTINOPOLIS»  
 Ο Κωνσταντίνος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εξάπλωση του χριστιανισµού. Σύµφωνα µε το 
θρύλο, το 312 είδε σε όραµα το σύµβολο του Σταυρού. Ο ίδιος βαπτίστηκε µόλις λίγο πριν από το 
θάνατό του. 
 Αργότερα ο Θεοδόσιος Α΄ µοίρασε την αυτοκρατορία στους δύο γιους του, τον Ονώριο και 
τον Αρκάδιο. Τον 5ο αιώνα η δυτική αυτοκρατορία ηττήθηκε από βαρβάρους, ενώ η ανατολική, ως 
Βυζαντινή αυτοκρατορία, επιβίωσε. Ο 6ος αιώνας σηµαδεύτηκε από την προσωπικότητα του 
Ιουστινιανού. Την εποχή του  η Κωνσταντινούπολη ευηµερούσε και κατάφερε να ανακτήσει εδάφη της 
δυτικής αυτοκρατορίας. Ένα περιστατικό της βασιλείας του ήταν και η στάση του Νίκα, όπου 30.000 
άνθρωποι έχασαν την ζωή τους µέσα στον ιππόδροµο. Στον Ιουστινιανό οφείλονται σπουδαία 
επιτεύγµατα αρχιτεκτονικής όπως η Αγία Σοφία, η Αγία Ειρήνη και τµήµατα του Μεγάλου Παλατιού. 

Στις αρχές του Μεσαίωνα, ενώ η Ευρώπη είχε βυθιστεί στο σκότος της άγνοιας και του 
αναλφαβητισµού, η Κωνσταντινούπολη ήταν κέντρο παιδείας, τέχνης και πολιτισµού. Οι Βυζαντινοί 
άρχοντες έστειλαν ιεραποστόλους να διαδώσουν την θρησκεία και τον πολιτισµό τους στους λαούς 
των Σλάβων και κυρίως στους Ρώσους.  

Ικανότατοι αυτοκράτορες όπως ο Ηράκλειος, ο Βασίλειος ο Μακεδών, ο Λέων ο σοφός και ο 
Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος ανέκτησαν χαµένες επαρχίες και άφησαν κληρονοµιά πολλά κτίσµατα 
στην πόλη. 

Οι εχθροί επιζητούσαν µερίδιο από τα πλούτη που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη και 
καραδοκούσαν. Τα τείχη τής παρείχαν πλήρη προστασία και οι γύρω θάλασσες, βρίσκονταν υπό τον 
έλεγχο του ισχυρού ναυτικού της. Ένα από τα κύρια καράβια ήταν ο δρόµων, που µπορούσε να 
εµβολίσει άλλο καράβι και να επιτεθεί µε το τροµερό υγρό πυρ. 
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Στην συνέχεια το κράτος παρήκµασε. Η άµυνα στηρίζεται σε ξένους µισθοφόρους και δέχεται 
επιθέσεις από Νορµανδούς, Βενετούς και Τούρκους. Ο αυτοκρατορικός στρατός εξοντώθηκε στην 
µάχη του Μαντζικέρτ και ξανά, έναν αιώνα µετά, στη µάχη του Μυριοκέφαλου από τους Σελτζούκους 
Τούρκους. 

Το 1204, 34.000 σταυροφόροι βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη όπου βοήθησαν τον Αλέξιο 
∆΄ να ανεβεί στο θρόνο. Όταν συνειδητοποίησαν ότι ήταν απίθανο να λάβουν την αµοιβή που τους 
είχε υποσχεθεί ο αυτοκράτορας κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και την λεηλάτησαν. Οι εξόριστοι 
Βυζαντινοί αυτοκράτορες βρίσκονται µακριά από την πόλη διοικώντας την αυτοκρατορία της Νίκαιας. 

Το 1261 την εποχή του Μιχαήλ Η΄ του Παλαιολόγου οι  Βυζαντινοί ανέκτησαν την 
Κωνσταντινούπολη. Με την ανάκτηση και ανοικοδόµησή της σηµειώθηκε άνθηση των γραµµάτων και 
των τεχνών. Η περίοδος αυτή ονοµάστηκε Αναγέννηση των Παλαιολόγων. Εκείνη την περίοδο 
υιοθετήθηκε ο δικέφαλος αετός ως αυτοκρατορικός θυρεός, το ένα κεφάλι συµβόλιζε το δυτικό και το 
άλλο το ανατολικό τµήµα της αυτοκρατορίας. 

Πάνω από 11 αιώνες µετά την ανακήρυξη της σε 
πρωτεύουσα από τον Κωνσταντίνο, µόνο µία φορά η Πόλη 
υπέκυψε σε ξένη επίθεση όταν, το 13ο αιώνα, λεηλατήθηκε 
από τους Φράγκους Σταυροφόρους. Πολλές φορές  της 
επιτέθηκε η Περσία, οι Άραβες, οι Γότθοι, οι Άβαροι, οι 
Βούλγαροι και οι Σλάβοι, όλους τους νίκησε, µέχρι να υποκύψει 
τελικά στο σουλτάνο Μωάµεθ Β΄ και τους Οθωµανούς. Καµία 
άλλη πρωτεύουσα δεν έχει να επιδείξει τόση λάµψη στη 
διάρκεια του Μεσαίωνα. Στις 6 Ιανουαρίου 1449 στέφθηκε στο 
Μυστρά  αυτοκράτορας ο Κων/νος ΙΑ΄ Παλαιολόγος και πήγε 
στην Κωνσταντινούπολη µε πολλές ελπίδες και αγωνία για το 
µέλλον της. Ο φιλόδοξος σουλτάνος Μωάµεθ Β΄ προχώρησε 
στην ανέγερση στον Βόσπορο το φρούριο Ρούµελι Χισάρ και οι 
Οθωµανοί συντονίζονταν µε τελικό στόχο την άλωση. Οι 
εκκλήσεις του Κων/νου προς τη ∆ύση για ενισχύσεις 
αντιµετωπίζονταν µε αδιαφορία. Οι υπερασπιστές, 3000 

Βυζαντινοί, 2000 ξένοι από τους οποίους 700 Γενουάτες µε αρχηγό τον Ιουστινιάνη, ήταν  λίγοι για 
να αποκρούσουν τις επιθέσεις. Στις 28 Μαΐου ο Μωάµεθ αποφάσισε γενική και τελική επίθεση 
εναντίον της Πόλης. Ο Κων/νος µετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στην Αγία Σοφία, ενθάρρυνε 
τη φρουρά. Ο Γενουάτης Ιουστινιάνης τραυµατίστηκε ενώ ο αυτοκράτορας αγωνιζόταν στο πλευρό 
των στρατιωτών του, οι Τούρκοι µπήκαν από την αφύλακτη Κερκόπορτα το πρωί της 29ης Μαΐου 
1453. Ο Κων/νος ΙΑ΄ υπήρξε ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο οποίος µε το φρόνηµα 
και την αυτοθυσία του, σηµάδεψε το γεγονός της πτώσης.         

Ειρήνη, Άσπα, Μαριάννα, Ελένη, Μαρία Ξεπαπαδάκη 
 
 

Κων/λη από την άλωση του 1453 µέχρι τα νεότερα χρόνια. 
 

Στις 29 Μαΐου 1453 ο σουλτάνος Μωάµεθ Β’, 
γνωστός ως Πορθητής, µπήκε στην Κων/λη έπειτα 
από πολιορκία 54 ηµερών. Το πρώτο µέληµα του 
Μωάµεθ ήταν η ανοικοδόµηση της καταστραµµένης 
πόλης που αργότερα θα γινόταν γνωστή ως 
Ισταµπούλ . Το Μεγάλο Παζάρι και το Παλάτι 
Τοπκαπί ανοικοδοµήθηκαν στα χρόνια που 
ακολούθησαν. Χτίστηκαν τεµένη όπως το Φατίχ. 
Άνθρωποι από κάθε άκρη της αυτοκρατορίας έφτασαν 
στην Κων/λη – Εβραίοι, χριστιανοί και µουσουλµάνοι 
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ζούσαν µαζί σε µια κοσµοπολίτικη κοινωνία. Ο Μωάµεθ και οι διάδοχοί του διεύρυναν τα σύνορα της 
αυτοκρατορίας µέχρι την Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Ο Σελίµ Α’ στις αρχές του 16ου αιώνα 
κατέκτησε την Αίγυπτο και εδραίωσε την Οθωµανική αυτοκρατορία ως ναυτική δύναµη.  Ο γιος του 
Σελίµ, ο Σουλεϊµάν Α’ ο Μεγαλοπρεπής µεγάλωσε την Αυτοκρατορία από το Αλγέρι ως την Κασπία 
Θάλασσα και από την Ουγγαρία ως τον Περσικό Κόλπο. Η  βασιλεία του Σουλεϊµάν, ήταν εποχή 
µεγάλων Καλλιτεχνικών και αρχιτεκτονικών επιτευγµάτων. Η ήττα του ναυτικού των Οθωµανών από 
τους Βενετούς στη ναυµαχία της Ναυπάκτου ήταν βαρύ πλήγµα για την κυριαρχία τους στη θάλασσα.              
Στα τέλη του 17ου αιώνα κυβερνούσαν ικανότατοι µεγάλοι Βεζίρηδες, παρ’ όλες τις προσπάθειες 
τους, δεν κατάφεραν να ανακόψουν την παρακµή της που στιγµατίστηκε από την αποτυχηµένη 
απόπειρα κατάκτησης της Βιέννης. Η συνθήκη του Κάρλοβιτς το 1699 σηµάδεψε την αρχή της 
αποχώρησης των Οθωµανών από την Ευρώπη. 
  Την εποχή του Αχµέτ Γ’ κατασκευάστηκαν πανέµορφα µπαρόκ παλάτια, κρήνες, τζαµιά και γιαλιά. 
∆ιαµορφώθηκαν επίσηµοι κήποι στους οποίους φυτεύτηκαν τουλίπες, το αγαπηµένο λουλούδι του 
Αχµέτ, και η περίοδος της βασιλείας του ονοµάστηκε εποχή της τουλίπας. Ο σουλτάνος διέταξε να 
σκορπούν  τουλίπες στο πάτωµα σε κάθε πλουσιοπάροχη γιορτή και εκδήλωση.    
 Επικεφαλής της Οθωµανικής κοινωνίας ήταν ο σουλτάνος και χωρίζονταν σε 2 τάξεις: τους 
προνοµιούχους και τους φορολογούµενους υπηκόους. Οι τίτλοι και τα αξιώµατα δεν ήταν κληρονοµικά 
αλλά µπορούσαν να αποκτηθούν µε εκπαίδευση, υπηρεσία στο στρατό ή στη διοίκηση. Οι ανώτεροι 
αξιωµατούχοι αναγνωρίζονταν από τις διαφορετικές στολές και από τα καλύµµατα κεφαλής. Το 1829, 
ο Μαχµούτ Β’ κατάργησε το τουρµπάνι το οποίο έδωσε τη θέση του στο φέσι. Οι οθωµανικοί τίτλοι 
καταργήθηκαν το 1924 µετά τη σύσταση της Τουρκικής δηµοκρατίας. 
 Έγιναν µεγάλες αλλαγές στο στρατό και στην κοινωνία, εκσυγχρονιστικά µέτρα, νέος 
ενδυµατολογικός κώδικας, σύστηµα διακυβέρνησης και νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις. ∆όθηκε µισθός 
στους δηµοσίους υπαλλήλους, ώστε να µη δέχονται δωροδοκίες και ο Μέγας Βεζίρης αντικαταστάθηκε 
από τον πρωθυπουργό. Το 1876 ορίστηκε το σύνταγµα της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Ο 
Ρωσοτουρκικός πόλεµος οδήγησε στην αναστολή του συντάγµατος. Το 1908 η εξέγερση µιας οµάδας 
διανοουµένων , των Νεότουρκων, ανάγκασε το σουλτάνο να συγκαλέσει τη βουλή. 
 Το 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα η οθωµανική αυτοκρατορία έχανε εδάφη στους 
πολέµους µε τη Ρωσία, την Αυστρία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα στους Βαλκανικούς 
πολέµους. Στον Α΄ παγκόσµιο πόλεµο η οθωµανική αυτοκρατορία βρέθηκε στο πλευρό των ηττηµένων. 
Οι νικηφόρες στρατιές Άγγλων και Γάλλων 
κατέλαβαν την Κων/πολη και οι ελληνικές 
δυνάµεις κατέλαβαν τµήµα της δυτικής 
Μικράς Ασίας. Τούρκοι εθνικιστές πήραν 
την εξουσία από το σουλτάνο.  
 Στην ιστορία της σύγχρονης 
Τουρκίας κυριαρχεί η µορφή του Μουσταφά 
Κεµάλ πασά , στρατιωτικού ήρωα που έγινε 
πολιτικός γνωστός ως Ατατούρκ, δηλαδή 
πατέρας των Τούρκων. Έθεσε σε εφαρµογή 
σχέδιο πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών. 
Το σουλτανάτο καταργήθηκε το 1922 και 
έγινε επίσηµος διαχωρισµός θρησκείας και 
κράτους. Η χώρα ανακηρύχθηκε λαϊκή 
δηµοκρατία. Έγινε αντικατάσταση του 
αραβικού αλφάβητου µε το ρωµαϊκό, παραχώρηση περισσότερων δικαιωµάτων στις γυναίκες, διάδοση 
της δυτικής αµφίεσης, απαγορεύτηκε το φέσι και όλοι οι Τούρκοι να επιλέξουν επώνυµο. Το 1923 
έγινε η µεταφορά των κρατικών θεσµών από την Κων/λη στην Άγκυρα, η οποία έγινε πρωτεύουσα 
της Τουρκίας. 
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Το παιδοµάζωµα 
 Γινόταν από το 14ο αιώνα, αλλά οργανώθηκε συστηµατικά το 15ο αιώνα. Σε ορισµένες 
περιόδους το οθωµανικό κράτος έπαιρνε από χριστιανικές αγροτικές οικογένειες στη Βαλκανική 
Χερσόνησο και τη Μικρά Ασία αγόρια από οκτώ µέχρι είκοσι χρονών. Κάθε χρόνο 1000 ως 3000 
παιδία. Ήταν ένα σκληρό µέτρο. Τα παιδία ζούσαν µε µουσουλµανικές οικογένειες σε χωριά στη 
Μικρά Ασία και άλλαζαν θρησκεία. Κάποια έµπαιναν στο παλάτι. Έπειτα από εξετάσεις και ειδική 
εκπαίδευση γίνονταν διοικητικοί και στρατιωτικοί αξιωµατούχοι στην οθωµανική αυτοκρατορία. Τα 
περισσότερα παιδιά όµως γίνονταν γενίτσαροι, ένα ιδιαίτερο στρατιωτικό σώµα µε ξεχωριστή 
οργάνωση, έπαιρναν µισθό από το κράτος και φρουρούσαν το παλάτι στην Κων/λη και τα κάστρα στις 
επαρχίες. 
 
Οι Φαναριώτες 
 Στα µέσα του 17ο αιώνα εµφανίζονται οι Φαναριώτες, ορθόδοξοι που κατάγονταν από διάφορα 
µέρη της οθωµανικής αυτοκρατορίας, πλούσιοι και µορφωµένοι, µιλούσαν ελληνικά και ζούσαν όπως οι 
Οθωµανοί αξιωµατούχοι. Λέγονται ετσι γιατί ζούσαν στη συνοικία Φανάρι της Κων/λης. Είχαν 
συµφέροντα στενά δεµένα µε το οθωµανικό κράτος, από το οποίο έπαιρναν εξουσία, δύναµη και 
πλούτο. Γίνονταν ∆ιερµηνείς της Πύλης και του στόλου. Ήταν πολύ µορφωµένοι και µάθαιναν τις 
γλώσσες που µιλούσαν στην Ευρώπη , αλλά και αρχαία ελληνικά, λατινικά, τουρκικά, αραβικά και 
περσικά.Ήταν πολύ ισχυροί και µπορούσαν να επηρεάζουν το πατριαρχείο. Αργότερα µπορούσαν να 
γίνουν και ηγεµόνες στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες. 
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ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
 
Η τελευταία φάση του ελληνοτουρκικού πολέµου του 1918-22, η φυγή από την Τουρκία της 
Ελληνικής διοίκησης, που είχε εγκατασταθεί στα δυτικά µικρασιατικά παράλια, στη Σµύρνη, κατά την 
συνθήκη των Σεβρών, η άτακτη υποχώρηση του Ελληνικού στρατού µετά την κατάρρευση του 
µετώπου και η εκδίωξη µεγάλου µέρους του ελληνογενούς πληθυσµού  από τη Μικρά Ασία είχαν σαν 
αποτέλεσµα να επιφέρουν την τέλεια καταστροφή του θρακικού, µικρασιατικού και ποντιακού 
ελληνισµού. Ο απολογισµός της καταστροφής είναι πολύ δύσκολος. Οι αρπαγές ,οι λεηλασίες σπιτιών 
και περιουσιών, οι γεωργικές καταστροφές, το γκρέµισµα σχολείων, ναών και άλλων ιδρυµάτων, η 
καταστροφή βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων µε τον παράλληλο ευτελισµό κάθε 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας που περιλαµβάνονται µαρτυρικοί βασανισµοί αιχµαλώτων, βιασµοί και ηθική 
οδύνη κάτω από το κλίµα φόβου και της απειλής του θανάτου, τις ατελείωτες πορείες αιχµαλώτων 
στα τάγµατα εργασίας µέχρι τις θηριωδίες, εκτελέσεις και σφαγές.  
 
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ 
 
Υπογράφηκε στη Λωζάνη της Ελβετίας στις 24 Ιουλίου 1923 από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις 
άλλες χώρες που πολέµησαν στον 1ο παγκόσµιο πόλεµο και την µικρασιατική εκστρατεία και 
συµµετείχαν στη συνθήκη των Σεβρών. Η νέα συνθήκη κατάργησε τη συνθήκη των Σεβρών που δεν 
είχε γίνει αποδεκτή από την νέα κυβέρνηση της Τουρκίας που διαδέχθηκε το Σουλτάνο της Κων/λης. 
Η Τουρκία ανέκτησε την ανατολική Θράκη, την περιοχή της Σµύρνης, τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο και 
αποφασίστηκε   η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσµών από τις δύο χώρες. Η ανταλλαγή που 
πραγµατοποιήθηκε προκάλεσε µεγάλες µετακινήσεις πληθυσµών. Μετακινήθηκαν από την Μικρά Ασία 
στην Ελλάδα 1.650.000 κάτοικοι και από την Ελλάδα στην Τουρκία 670.000. Η θρησκεία αποτέλεσε 
το µοναδικό κριτήριο ανταλλαγής. Εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή οι Έλληνες κάτοικοι της νοµαρχίας 
της Κων/λης και οι κάτοικοι Ίµβρου και Τενέδου, καθώς και οι µουσουλµάνοι της δυτικής Θράκης.   
 

Γιάννης, ∆ηµήτρης, Φώτης, Κωνσταντίνος Καρβουνάρης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Η Κων/πολη σήµερα 
Η Κων/πολη, η µοναδική πόλη στον κόσµο που χτίστηκε πάνω σε δύο ηπείρους, στέκει και 

στις δύο ακτές του Βοσπόρου, όπου τα νερά της Μαύρης Θάλασσας αναµειγνύονται µε τα νερά της 
Θάλασσας του Μαρµαρά. Το χρυσό κέρας χωρίζει την Ευρωπαϊκή Κων/πολη στα δύο. Σε αυτήν την 
καταπληκτική τοποθεσία, φρουρεί τα πολύτιµα κειµήλια τριών αυτοκρατοριών, των οποίων υπήρξε 
πρωτεύουσα. Συνδετικός κρίκος µεταξύ ανατολής και δύσης. Σήµερα προσφέρει ατέλειωτη ποικιλία : 
µουσεία, αρχαίες εκκλησίες, παλάτια, τζαµιά, παζάρια και το Βόσπορο. 

Η Κων/πολη, διεθνώς Ιστανµπούλ, 
το όνοµα προέρχεται από τις ελληνικές 
λέξεις εις-την-πόλη, για τους Έλληνες 
Πόλη, Βασιλεύουσα και Επτάλοφος ως 
συνέχεια της Ρώµης, είναι η 
πολυπληθέστερη πόλη της Τουρκίας και 
το κύριο πολιτισµικό και οικονοµικό 
κέντρο της. Σήµερα που κάτοικοι της 
είναι περίπου 16,000,000 και βρίσκεται 
ακριβώς επί του 41ου βορείου παραλλήλου. 
Έχει όψη χαρακτηριστικά ανατολίτικη, 
ενώ η νέα πόλη, το Πέραν απλώνεται στη 
δεξιά πλευρά του Κερατίου Κόλπου, µε 
καθαρά ευρωπαϊκό χαρακτήρα. 

Σε όλο το µήκος των δύο ακτών 
του Βοσπόρου, βρίσκονται ωραίοι εξοχικοί συνοικισµοί και τα προάστια της µε τα πλούσια ωραία 
εξοχικά σπίτια, ωραία ξενοδοχεία και τα ωραιότερα ανάκτορα των τούρκων σουλτάνων. 

Οι κάτοικοι της είναι κυρίως Τούρκοι, Έλληνες, Εβραίοι, Αρµένιοι, Άραβες, Κούρδοι, Πέρσες, 
Βούλγαροι, Άγγλοι, Γάλλοι και Γερµανοί. 

Η Κων/πολη είναι έδρα της Ορθοδοξίας του ανατολικού χριστιανικού κόσµου. Στην τοποθεσία 
Φανάρι βρίσκεται το Οικουµενικό Πατριαρχείο, το οποίο θεωρείται η καρδιά όλου του χριστιανισµού. 
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Πατριαρχικός Οίκος  
Από τα πρώτα Βυζαντινά χρόνια, 

το επισκοπείο της Κων/πολης βρισκόταν 
δίπλα στον επισκοπικό ναό της Αγίας 
Ειρήνης. Όταν χτίστηκε ο ναός της του 
Θεού Σοφίας χτίστηκε και νέο 
επισκοπείο. Κατά τη στάση του Νίκα τα 
κτήρια αυτά κάηκαν και ο αυτοκράτορας 
Ιουστινιανός προχώρησε στην 
ανοικοδόµησή τους. Ο Αρχιεπίσκοπος 
Κων/πολης έφερε τώρα τον τίτλο του 
οικουµενικού πατριάρχη και ο 
πατριαρχικός οίκος ενσωµάτωσε την 
Μονή της Οσίας Ολυµπιάδος και ήταν 
δίπλα στην Αγία Σοφία. Με την 
κατάληψη της πόλης από τους 

σταυροφόρους της ∆’ Σταυροφορίας, το 1204, το πατριαρχείο εγκαταστάθηκε στη µικρασιατική πόλη 
Νίκαια, Μετά την ανακατάληψη της πόλης, το 1261, η πατριαρχική αυλή επέστρεψε στις αρχικές 
εγκαταστάσεις, που είχαν όµως υποστεί µεγάλες φθορές µέχρι τις 29 Μαΐου 1453, που ο Μωάµεθ 
Β’ ο Πορθητής κατέλαβε την Κων/πολη. Μια από τις πράξεις του πορθητή σουλτάνου ήταν να 
αναγνωρίσει τον πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο, ως Κεφαλή του ρωµαίϊκου γένους, να του απονέµει 
προνόµια και να χρησιµοποιεί το ναό των Αγίων Αποστόλων. Μετά το 1456 έγινε η µετεγκατάστασή 
του στη Μονή της Παναγίας της Παµµακαρίστου, αργότερα η Θεοτόκος η Παραµυθία και ο Άγιος 
∆ηµήτριος της Ξυλόπορτας. Το 1600 το πατριαρχείο κατάφερε να πάρει άδεια επισκευής και 
ανακαίνισης ενός κτηρίου στον Άγιο Γεώργιο του Φαναρίου, όπου εγκαταστάθηκε και ως σήµερα 
βρίσκεται και συνεχίζει την πολύτιµη εκκλησιαστική του παρουσία. Ο µοναστηριακός χαρακτήρας 
διατηρείται µέχρι σήµερα. Η κεντρική είσοδος, στραµµένη προς τον Κεράτιο κόλπο, επιβάλλει στον 
επισκέπτη το αίσθηµα του προσκυνητή, που εισέρχεται σε τόπο καθαγιασµένο. Η είσοδος έχει τρεις 
πύλες, συνήθως ανοιχτή είναι η αριστερή ενώ η κεντρική πύλη παραµένει κλειστή απο τις 10 
Απριλίου του 1821. Με την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης, ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ σύρθηκε 
σιδεροδέσµιος στον πυλώνα του πατριαρχείου και απαγχονίστηκε στην µεσαία πύλη. Από τότε, ως 
ένδειξη σεβασµού, η πύλη του µαρτυρίου δεν ξανάνοιξε και ο πατριάρχης χρησιµοποιεί την αριστερή 
είσοδο. 

 
Πατριαρχικός Ναός 
 

Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου είναι τρίκλιτη βασιλική και µε τη µεγαλόπρεπη 
λιτότητα του απεικονίζει την αρχοντιά του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Αποτελείται από νάρθηκα, 
τον κυρίως ναό , όπου το Ιερό Βήµα χωρίζεται µε ψηλό, περίτεχνο και επιχρυσωµένο ξυλόγλυπτο 
τέµπλο και στην Ωραία Πύλη υπάρχει ο δικέφαλος αετός, το έµβληµα του Οικουµενικό Πατριαρχείου. 
Υπάρχουν ιερά λείψανα της Αγίας Ευφηµίας, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Ιωάννη του 
Χρυσόστοµου, της Αγίας Σολοµονής και της Αγίας Θεοφανούς, ο πατριαρχικός θρόνος και η 
ψηφιδωτή εικόνα της Παναγίας της Παµµακαρίστου. 
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Ζωγράφειο Γυµνάσιο – Λύκειο 

Το 1845 η σχολή της ενορίας των Εισοδίων µετακοµίζει στο χώρο που λειτουργεί σήµερα το 
Ζωγράφειο. Το 1851 µετονοµάζεται ενοριακή σχολή της Παναγίας. Το σχολικό κτίριο σαθρώνεται 
και αποτελεί κίνδυνο για τους µαθητές και εκπαιδευτικούς . Η εφορία µε τη βοήθεια της οικονοµικής 
επιτροπής κάνουν έρανο για την ανοικοδόµηση της Σχολής. Ο Χρηστάκης Ζωγράφος χορηγεί 10.000 
χρυσές λίρες, ποσό υπέρογκο για την εποχή. Προς τιµή του µεγάλου ευεργέτη ονοµάστηκε 
Ζωγράφειο και τα εγκαίνια  του έγιναν στις 19 Σεπτεµβρίου 1893. Από τότε  λειτούργησε ως 
εξατάξιο Γυµνάσιο και Λύκειο.  
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Φανάρι 
 

Το Φανάρι είναι συνοικία της Κων/πολης, µεταξύ του τείχους του Κων/νου και του Θεοδοσιανού 
τείχους. Βρίσκεται γύρω από τον πέµπτο λόφο, που φέρει το ίδιο όνοµα, και βρέχεται από τον 
Κεράτιο κόλπο. Από το 1601 εδρεύει εκεί το Οικουµενικό Πατριαρχείο. Γύρω του αναπτύχθηκε µια 
ελληνικά συνοικία, που εγκαταστάθηκαν οι περισσότεροι από τους Έλληνες άρχοντες, οι οποίοι 
έλαβαν την προσωνυµία Φαναριώτες. Το Οικουµενικό Πατριαρχείο περιλαµβάνει την Αρχιεπισκοπή 
της Κων/πολης και τις µητροπόλεις Τουρκίας. Η Αρχιεπισκοπή Κων/πολης αποτελείται από την: 

 Περιφέρεια Σταυροδροµίου - Ταξιµίου µε 200 οµογενείς. Κάποτε ο πληθυσµός της ήταν 34.000 
οµογενείς Έλληνες. 

 Περιφέρεια Ταταύλων µε κάπου 1000 Έλληνες οµογενείς. 
 Περιφέρεια Βοσπόρου µε λιγοστούς Έλληνες περίπου 100. 
 Περιφέρεια Υψωµαθείων µε λιγοστούς Έλληνες. 
 Περιφέρεια Φαναρίου – Κερατείου Κόλπου, περιοχή στην οποία βρίσκεται το Οικουµενικό 
Πατριαρχείο και η Μεγάλη του Γένους Σχολή µε 100 οµογενείς. 

 
Οικουµενικό Πατριαρχείο Κων/πολης – Ιστορική Αναδροµή 

Είναι ένα από τα αρχαιότερα κέντρα της χριστιανικής εκκλησίας. Ιδρύθηκε ως επισκοπή 
Βυζαντίου από τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα. Πρώτος επίσκοπος τοποθετήθηκε από τον Απόστολο 
Ανδρέα ο Στάχυς. Πατριάρχης του 4ου  αιώνα Γρηγόριος Ναζιανζηνός, παρείχε ανεκτίµητη υπηρεσία 
στη χριστιανική Εκκλησία ενάντια στην πρώτη µεγάλη aίρεση, τον Αρειανισµό. Σηµαντική υπήρξε και 
η πατριαρχεία του Ιωάννη του Χρυσοστόµου. Άσκησε δριµύ έλεγχο ενάντια στους αιρετικούς και δε 
δίστασε ακόµα να συγκρουστεί και µε τη βασιλική εξουσία όταν αυτό χρειάστηκε.  
Συνεκλήθησαν επτά οικουµενικές σύνοδοι  από τους αυτοκράτορες Κων/πολης. Το έτος 595 ο 
Πατριάρχης Κων/λης, Ιωάννης ο 
Νηστευτής χρησιµοποίησε τον όρο 
«Οικουµενικός Πατριάρχης», γεγονός 
που προκάλεσε σύγκρουση µε τον 
Πατριάρχη της Ρώµης. Κατά τη 
διάρκεια της Εικονοµαχίας (726-843) 
µεταξύ εικονολατρών και 
εικονοκλαστών , οι εικονολάτρες 
επικράτησαν τελικά και οι εικόνες 
αποκαταστάθηκαν. ∆ύο κορυφαίοι 
θεολόγοι, ο Ιωάννης ∆αµασκηνός και 
ο Θεόδωρος Στουδίτης, διατύπωσαν 
το επίσηµο ορθόδοξο δόγµα για την 
προσκύνηση των εικόνων. Η 
αποκατάσταση των εικόνων από την 
Αυγούστα Θεοδώρα το 843  τιµάται 
από την Ορθόδοξη Εκκλησία την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ως “Κυριακή της 
Ορθοδοξίας”. Ο Φώτιος Α΄ ο Μέγας, θεωρείται ο µέγιστος όλων των Βυζαντινών Πατριαρχών. 
Ήταν εξαίρετος γνώστης , διδάσκαλος της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας και της 
χριστιανικής θεολογίας. Είναι γνωστός στον εκχριστιανισµό των σλαβικών λαών. Το 862 απέστειλε 
ως ιεραποστόλους στους Μοραβούς, µετά από αίτηµα τους, τον Κύριλλο και Μεθόδιο. Ήταν επίσης 
αρµόδιος για την µεταστροφή των Βουλγάρων, οι οποίοι ταλαντεύονταν µεταξύ Ρώµης και  Κων/λης . 
Αυτό προκάλεσε ρήξη ανάµεσα στην Ανατολική και ∆υτική Εκκλησία. Το 867 κατηγόρησε την 
Ρωµαϊκή εκκλησία για δογµατικές παρεκκλίσεις σχετικά µε την εκπόρευση του Αγίου Πνεύµατος. Το 
1054 έλαβε χώρα το Σχίσµα µεταξύ των δυο εκκλησιών. Μετά το οικουµενικό πατριαρχείο έγινε 
παγκόσµιο κέντρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο προκαθήµενός του αναγνωρίστηκε από τους 
Ορθόδοξους ηγέτες ως  πρώτος µεταξύ ίσων. Οι σχέσεις µεταξύ της λατινικής ∆ύσης και του 
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Βυζαντίου χειροτέρευαν, όχι µόνο εκκλησιαστικά αλλά και πολιτικά. Η εχθρότητα  οδήγησε στην 
πρώτη άλωση της πόλης το 1204 από τους Σταυροφόρους. Η έδρα του Πατριαρχείου µετατέθηκε 
προσωρινά στη Νίκαια της Βιθυνίας, ενώ στην Κων/λη ιδρύθηκε Λατινικό Πατριαρχείο. Το 1261, 
µετά από 57 έτη λατινικής κατοχής, οι Βυζαντινοί ανέκτησαν την Πόλη µε τον αυτοκράτορα Μιχαήλ 
Παλαιολόγο και η έδρα του πατριαρχείου επανεγκαθιδρύθηκε στο παραδοσιακό κέντρο. 
Με την πτώση του 1453 από τους Οθωµανούς Τούρκους, ο Σουλτάνος τοποθέτησε ως πρώτο 
πατριάρχη το Γεννάδιο Σχολάριο. 
Η δηµιουργία ανεξάρτητων εθνικών κρατών στα Βαλκάνια είχε ως συνέπεια τη δηµιουργία 
αυτοκέφαλων τοπικών εκκλησιών. Η ευρύτατη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου άρχισε να µειώνεται µε 
την παραχώρηση της αυτοκεφάλου αξίας σε τοπικές εκκλησίες όπως στην εκκλησία της Ελλάδος το 
1850, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουµανίας, Αλβανίας κ.α. 

Σοβαρότερη ήταν η συρρίκνωση της δικαιοδοσίας του από την Μικρασιατική καταστροφή και 
την ανταλλαγή των πληθυσµών. Ο Απόστολος Ανδρέας θεωρείται ο πρώτος κάτοχος του θρόνου της 
Κων/λης, ενώ ο σηµερινός διάδοχός του, Πατριάρχης Βαρθολοµαίος, είναι ο 270ος κάτοχος του 
οικονοµικού θρόνου. 

Το οικουµενικό πατριαρχείο εκτός από την Αρχιεπισκοπή της Κων/λης έχει επαρχίες στην 
Τουρκία, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αµερική και στην Ωκεανία. 
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Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης 
Η σχολή βρισκόταν στη 

Χάλκη, ένα από τα Πριγκηπο-
νήσια. Το 1971 κλείστηκε από 
τις τουρκικές αρχές  εξαιτίας 
ενός τουρκικού νόµου που 
απαγόρευε τη λειτουργία ιδιωτι-
κών πανεπιστηµίων. Η σχολή 
στεγαζόταν στη Μονή της Αγίας 
Τριάδας, η οποία ιδρύθηκε από 
τον Πατριάρχη Φώτιο Α’ της 
Κων/λης . Το 1844, ο Πα-
τριάρχης Γερµανός ∆’ έκανε τη 
µονή θεολογική σχολή που 
εγκαινιάστηκε στις 23 Σε-
πτεµβρίου του 1844. Οι 
θεολογικές εγκαταστάσεις περι-
λαµβάνουν το παρεκκλήσι  της 
Αγίας Τριάδας, κοιτώνες, 

αναρρωτήριο, γραφεία, σχολική βιβλιοθήκη. Οι φοιτητές στη Χάλκη περιλάµβαναν όχι µόνο γηγενείς 
Έλληνες , αλλά και ορθόδοξοι χριστιανοί από όλο τον κόσµο. Πολλοί ορθόδοξοι θεολόγοι ιερείς , 
επίσκοποι, πατριάρχες φοίτησαν στη Χάλκη, συµπεριλαµβανοµένου και του Πατριάρχη Βαρθολοµαίου. 
Πολλοί Πατριάρχες, επίσκοποι και πρώην δάσκαλοι έχουν ταφεί σε ειδική περιοχή του κήπου. 

Η Χάλκη, το µεγαλύτερο νησί  από τα Πριγκηπονήσια έχει λάβει διεθνή προσοχή τα 
τελευταία χρόνια. Πολλοί υποστηρίζουν την επαναλειτουργία της. Το Πατριαρχείο Κων/λης  έλπιζε 
ότι η τουρκική κυβέρνηση θα επιτρέψει την επαναλειτουργία της σχολής. 

Γιώργος, Ανδρέας, Θανάσης, Βασίλης, Κωνσταντίνος Καραµήτρος 
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Τη Υπερµάχω Στρατηγώ τα νικητήρια, 
ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια, 
αναγράφω σοι η Πόλις σου, Θεοτόκε. 

Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσµάχητον, 
εκ παντοίων µε κινδύνων ελευθέρωσον, 
ίνα κράζω σοι’ Χαίρε, Νύµφη ανύµφευτε. 
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Βυζαντινά µνηµεία 
Η Πόλη, µέσα από τα τείχη χωριζόταν σε 14 ρεγιώνες (συνοικίες), που η καθεµιά περιλάµβανε 
επίσηµα κτίρια, λαµπρά µέγαρα και ιδιωτικές οικίες. Την κυκλοφορία εξασφάλιζαν πλήθος στενά, 
ανηφορικά και ακανόνιστα δροµάκια, ενώ στα κεντρικά σηµεία, µεγάλοι δρόµοι, περίστυλοι, µε 
αγάλµατα και άλλα έργα τέχνης και στις δυο πλευρές. Στα κεντρικά µέρη υπήρχαν οι φόροι, οι 
αγορές. ∆ηµόσια κτίρια και ιδιωτικά µε λαµπρά συµπλέγµατα οικοδοµηµάτων, κήποι, ναοί και 
µοναστήρια. Το υδραυλικό και αποχετευτικό σύστηµα ήταν άριστα οργανωµένα. Σε τεράστιες 
δεξαµενές συγκεντρωνόταν το νερό που µεταφερόταν µε σωλήνες στις διάφορες συνοικίες και τα 
λουτρά. Περίφηµες ήταν και οι βιβλιοθήκες που όµως έπαθαν φοβερές καταστροφές και στις δυο 
αλώσεις.  
 

Ιππόδροµος 
Ελάχιστα στοιχεία αποµένουν από το γιγάντιο στάδιο 
στην καρδιά της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης. 
Θεµελιώθηκε από τον αυτοκράτορα Σεπτίµιο Σεβήρο 
τον 3ο αιώνα µ.Χ κατά την ανοικοδόµηση της πόλης. 
Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος επεξέτεινε τον 
ιππόδροµο και συνέδεσε το αυτοκρατορικό θεωρείο 
µε το γειτονικό Μέγα Παλάτιο. Είχε χωρητικότητα 
100.000 ατόµων. Ο Κωνσταντίνος διακόσµησε τον 
Κεντρικό διάδροµο µε οβελίσκους και κίονες από την 
Αρχαία Αίγυπτο και την Ελλάδα. Τρία µόνο µνηµεία 
σώζονται: ο οβελίσκος του Θεοδοσίου που είναι 
Αιγυπτιακός του 1500 π.Χ και πριν τον φέρει στην 
πόλη ο Κωνσταντίνος βρισκόταν έξω από το Λούξορ. 
Στέκεται σε µία βάση του 4ου αιώνα µ.Χ στην 
οποία εικονίζεται ο Θεοδόσιος Α’ και η οικογένεια 
του. ∆ίπλα βρίσκεται η Στήλη των Όφεων που 
χρονολογείται πιθανόν το 479 π.Χ και µεταφέρθηκε 
εδώ από τους ∆ελφούς. Ένας άλλος οβελίσκος 
αποκαλείται Στήλη του Κωνσταντίνου του 
Πορφυρογέννητου, προς τιµή του αυτοκράτορα το 
10ο αιώνα µ.Χ. Λέγεται και χάλκινη στήλη γιατί 
πιστεύεται ότι κάποτε καλυπτόταν µε χάλκινες 

πλάκες. Η στήλη είναι µισοδιαλυµένη από τους νέους γενίτσαρους. Εδώ βρίσκονταν τα τέσσερα 
χάλκινα άλογα που κλάπηκαν κατά τη διάρκεια της Τέταρτης Σταυροφορίας και µεταφέρθηκαν στον 
Άγιο Μάρκο της Βενετίας. 
 
Στήλη του Κωνσταντίνου 
Η στήλη, ύψους 35 µέτρων, κατασκευάστηκε το 330 µ.Χ για τους εορτασµούς της ανακήρυξης της 
νέας βυζαντινής πρωτεύουσας. Κάποτε δέσποζε στο Φόρουµ του Κωνσταντίνου, είναι κατασκευασµένη 
από πορφυρίτη της Ηλιουπόλεως της Αιγύπτου  και αποτελούσε τη βάση για ένα κιονόκρανο µε το 
άγαλµα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ως Απόλλωνα. 
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Βασιλική Κινστέρνα 
Μεγάλη υπόγεια δεξαµενή, το πιο ασυνήθιστο 
αξιοθέατο της πόλης. Πρέπει να υπήρχε 
µικρότερη κινστέρνα ενώ οι στοές από την 
πλευρά του Ιππόδροµου διανοίχτηκαν επί 
Ιουστινιανού για να καλυφθούν οι αυξανόµενες 
ανάγκες του Μεγάλου Παλατιού. Έναν αιώνα 
µετά την άλωση οι Οθωµανοί αγνοούσαν την 
ύπαρξή της. Η στέγη της στηρίζεται σε 336 
κολόνες µε ύψος 8 µέτρα. ∆ύο κολόνες 
στηρίζονται σε βάσεις που έχουν το σχήµα 
κεφαλής Μέδουσας. 
 
Μονή της Χώρας 
Εδώ βρίσκονται τα ωραιότερα Βυζαντινά ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Η ονοµασία της Χώρας 
υποδηλώνει ότι η εκκλησία αρχικά βρισκόταν σε εξοχική περιοχή. Ο σηµερινός ναός χρονολογείται 
από τον 11ο αιώνα. Μεταξύ 1315 και 1321 ξανασχεδιάστηκε. Τότε προστέθηκαν τα ψηφιδωτά και οι 
τοιχογραφίες από τον Θεόδωρο Μετοχίτη, θεολόγο, φιλόσοφο και βυζαντινό αξιωµατούχο.  
 
Ιερό Ζωοδόχου Πηγής 
Έχει χτιστεί πάνω στη διασηµότερη ιερή πηγή της Κωνσταντινούπολης, που πιστεύεται ότι έχει 
θεραπευτικές ιδιότητες. Τα ψάρια που κολυµπάνε µέσα υποτίθεται ότι έφτασαν εκεί ως εκ θαύµατος 
πριν από την άλωση. Λέγεται ότι πήδηξαν στην πηγή από το τηγάνι ενός µοναχού, ο οποίος δήλωσε 
ότι η εισβολή των Τούρκων ήταν τόσο πιθανή όσο η επιστροφή των ψαριών στη ζωή. 
 
Ναός της Παναγιάς του Μουχλίου 
Η Παναγιά του Μουχλίου του 13ου αιώνα, είναι ο µοναδικός ελληνορθόδοξος ναός στην Κων/λη που 
παραµένει στους κόλπους της ελληνικής κοινότητας από τη βυζαντινή εποχή. Με διάταγµα του 
Μωάµεθ Β’ δεν µετατράπηκε σε τέµενος. Ο ναός πήρε το όνοµά του από τη Μαρία Παλαιολογίνα που 
τον ίδρυσε, µια βυζαντινή πριγκίπισσα που παντρεύτηκε το Μογγόλο ηγεµόνα και έζησε στην Περσία 
µέχρι τη δολοφονία του. Μετά επέστρεψε στην Πόλη όπου έχτισε αυτή την εκκλησία και έζησε ως 
καλόγρια µέχρι το θάνατό της. 
 
Τα τείχη της Πόλης-Θεοδοσιανά 
Η αλυσίδα των διπλών τειχών µε τις 11 πύλες και τους 192 πύργους, προστάτευε τα χερσαία 
σύνορα της Κων/λης για πάνω από χίλια χρόνια. Εκτείνονται  σε απόσταση 6,5 χλµ από τη θάλασσα 
του Μαρµαρά ως τον Κεράτιο Κόλπο.. Είναι χτισµένα από κόκκινο τούβλο που εναλλάσσεται µε 
κοµµάτια ασβεστόλιθου. Χτίστηκαν µεταξύ 412 και 422 µ.Χ κατά τη βασιλεία του Θεοδοσίου Β’. Το 
447, 54 πύργοι καταστράφηκαν από σεισµό, αλλά ξαναχτίστηκαν υπό την απειλή του Ούννου Αττίλα. 
Αντιστάθηκαν σε πολιορκίες Αράβων, Βουλγάρων, Ρώσων και Τούρκων. Πρόσφατα, µεγάλα τµήµατα 
των τειχών ξαναχτίστηκαν. Σήµερα η χρυσή πύλη είναι χτισµένη. Από εδώ έµπαιναν στην πόλη οι 
αυτοκρατορικές ποµπές κατά την ανακήρυξη των νέων αυτοκρατόρων ή κατά τον εορτασµό κάποιας 
επιτυχηµένης εκστρατείας.   
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 Αγία Σοφία 
Ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας συγκαταλέγεται στα µεγαλύτερα αρχιτεκτονικά επιτεύγµατα του 
κόσµου. Η θέση είναι περίβλεπη αλλά δεν την διάλεξαν πρώτοι οι Βυζαντινοί, την είχαν διαλέξει οι 
ειδωλολάτρες όταν έχτιζαν εκεί τους ναούς τους. Η Α’ Αγία Σοφία θεµελιώθηκε από το Μεγάλο 
Κωνσταντίνο αλλά οικοδοµήθηκε από το γιο του Κωνστάντιο. Τα εγκαίνια έγιναν το 346 µ.Χ. Η Β’ 
Αγία Σοφία χτίστηκε από τον Κωνσταντίνο νότια της πρώτης, στη σηµερινή θέση της Αγίας Σοφίας 
του Ιουστινιανού. Ήταν µια µεγαλόπρεπη βασιλική µε τρεις αψίδες και πέντε κλίτη. Τα εγκαίνια 
έγιναν το 360. Οι ναοί αυτοί υπέστησαν ζηµιές και καταστράφηκαν από πυρκαγιές. Η Γ’ Αγία  Σοφία 
είναι έργο του Θεοδοσίου Β’, ήταν επιδιόρθωση και συνένωση των δυο προηγούµενων. Τα εγκαίνια 
έγιναν το 415 και καταστράφηκε κατά τη στάση του Νίκα από πυρκαγιά. Μετά την καταστολή της 
στάσης ο Ιουστινιανός αποφάσισε το χτίσιµο της σηµερινής ∆’ Αγίας Σοφίας. Έπειτα από 40 µέρες 
έθεσε τα θεµέλια και µετά πέντε χρόνια, το 537 έγιναν τα εγκαίνια του ναού µε τη γνωστή φράση: « 
∆όξα τω Θεώ, τω καταξιώσαντί µε τοιούτον έργον επιτελέσαι. Νενίκηκά σε Σολοµών ». Ο 
µηχανικός Ανθέµιος από τις Τράλλεις και ο αρχιτέκτονας Ισίδωρος από τη Μίλητο δηµιούργησαν ένα 
αριστούργηµα φαντασίας και τόλµης. Το τελειότερο  και τολµηρότερο δείγµα τρουλαίας βασιλικής. Ο 
κύριος χώρος του χτίσµατος έχει σχήµα περίπου κύβου. Τέσσερις τεράστιοι πεσσοί , που απέχουν 
µεταξύ τους 30 µέτρα, στηρίζουν τα τέσσερα µεγάλα τόξα πάνω στα οποία εδράζεται ο τρούλος, µε 
διάµετρο 31 µέτρων. Ο τρούλος δίνει την εντύπωση ότι αιωρείται εξαιτίας των παραθύρων που 
βρίσκονται γύρω στη βάση του. Ο ιστορικός Προκόπιος λέει: ...δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα 
κοµµάτι ουρανού που κρέµεται στη γη...Στο προαύλιο του ναού λέγεται πως υπήρχε κρήνη στην οποία 
ανεγράφετο η καρκινική φράση: «ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ» (δηλαδή ξέπλυνε τις 
αµαρτίες σου και όχι µόνο το πρόσωπο σου). Η φράση αυτή, αν αναγνωσθεί ανάποδα αποδίδει τις 
ίδιες λέξεις και εποµένως το ίδιο νόηµα. Ο ναός σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
ήταν έδρα του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Την περίοδο των Σταυροφοριών από 1204-1261 έγινε 
Ρωµαιοκαθολικός και µετά την άλωση το 1453 µετατράπηκε σε µουσουλµανικό τέµενος, µε σηµαντικές 
καταστροφές στις τοιχογραφίες και ελάχιστα ψηφιδωτά. Αποτέλεσε πρότυπο για την κατασκευή και 
άλλων τεµενών όπως το Μπλε Τζαµί. Το 1930 ο Μουσταφά Κεµάλ µετέτρεψε το τέµενος σε µουσείο.   
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Άλλα κτίσµατα 
Μπλε Τζαµί 

Το τζαµί χτίστηκε µεταξύ του 1609 και 
1616 µε διαταγή του σουλτάνου Αχµέτ 
Α’ από τον οποίο πήρε το όνοµά του, 
όταν αυτός ήταν σε ηλικία 20 ετών. 
Βρίσκεται κοντά στην τοποθεσία του 
αρχαίου Ιπποδρόµου και απέναντι από 
την Αγία Σοφία. Η κατασκευή του είχε 
τόσο ενθουσιάσει τον νεαρό σουλτάνο 
που λέγεται ότι και ο ίδιος εργάσθηκε 
για την ανέγερσή του. Όµως δεν 
πρόλαβε να χαρεί το οικοδόµηµα λόγω 
του θανάτου του. Έχει ταφεί µέσα στο 
τζαµί. Έγινε γνωστό σαν «Μπλε 
Τζαµί» λόγω της κυριαρχίας του µπλε 
χρώµατος στην εσωτερική διακόσµηση. 
Ο σουλτάνος είχε διατάξει, πριν φύγει 

για τη Μέκκα, να κατασκευαστεί ο τρούλος από ατόφιο χρυσό. Αυτό δεν θα µπορούσε να γίνει και ο 
αρχιτέκτονας τον κατασκεύασε από απλά υλικά και πρόσθεσε 6 µιναρέδες δικαιολογούµενος στο 
Σουλτάνο ότι υπήρξε θύµα παρανόησης (ο αριθµός έξι (αλτί) και χρυσός (αλτίν) προφέρονται σχεδόν 
το ίδιο στα Τούρκικα). Είναι το µοναδικό τζαµί στην Τουρκία που έχει 6 µιναρέδες και θεωρήθηκε 
ιερόσυλη απόπειρα ανταγωνισµού της αρχιτεκτονικής της Μέκκας.    
 
Πύργος του Γαλατά 
Ο Πύργος έχει ύψος 62 µέτρα και κωνική οροφή. Χτίστηκε το 1348 από τους Γενοβέζους ως µέρος 
των οχυρωµατικών τους έργων. Την οθωµανική εποχή χρησιµοποιήθηκε ως παρατηρητήριο. Σήµερα 
ανακαινίστηκε ως τουριστικό αξιοθέατο. 
 
Παλάτι Τοπκαπί 
Ο Μωάµεθ ο Β’ έχτισε το παλάτι µεταξύ 1459 και 1465 ως κύρια κατοικία του. Πρόκειται για µια 
σειρά από περίπτερα γύρω από 4 µεγάλες αυλές. Το παλάτι ήταν κυβερνητικό κέντρο και είχε σχολή 
στην οποία εκπαιδεύονταν στρατιώτες και δηµόσιοι υπάλληλοι. Το 16ο αιώνα η κυβέρνηση 
µεταφέρθηκε στην Υψηλή Πύλη. Το 1853 ο σουλτάνος Αβδούλ Μετζίτ Α’ εγκαταστάθηκε στο Παλάτι 
Ντολµαµπαχτσέ. Το 1924 άνοιξε για το κοινό ως µουσείο µε πολλές εκθέσεις και πολύτιµους 
θησαυρούς όπως το στιλέτο Τοπκαπί, το 86 καρατίων ∆ιαµάντι κ.ά. Στα αριστερά βρίσκεται το 
χαρέµι. Στο κέντρο βρίσκεται το οίκηµα του ιερού µανδύα που καλύπτει το λείψανο του Προφήτη 
Μωάµεθ το οποίο είχε µεταφερθεί στην Πόλη όταν οι Οθωµανοί ανέλαβαν το χαλιφάτο του Ισλάµ. 
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Το Ευρωπαικό φρούριο Rumeli Hisari 
Χτίστηκε το 1452 λίγο πριν την άλωση από τον Μωάµεθ τον πολιορκητή µέσα σε 4 µήνες µόνο και 
είναι ένα από τα καλύτερα στρατιωτικά έργα του κόσµου. 
 

 
 
 
Γέφυρα του Βοσπόρου 
Η πρώτη γέφυρα που διέσχισε τα στενά που χωρίζουν την Κωνσταντινούπολη. Γνωστή ως Γέφυρα 
Ατατούρκ, ολοκληρώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1973. Είναι η έκτη µακρύτερη κρεµαστή γέφυρα του 
κόσµου, µε µήκος 1560 µέτρα και ύψος 64 µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.  

Λευτέρης, Νίκος, Μάνος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

Θρύλοι-Λαϊκές  ∆οξασίες-∆ηµοτικά Τραγούδια 

Παραδοσιακοί και θαυµαστοί θρύλοι, αναπτύχθηκαν γύρω από την  άλωση της Πόλης, για να 
θρέψουν τις ελπίδες του έθνους για αιώνες. Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους, ένα 
πουλί ανέλαβε να πάει ένα γραπτό µήνυµα στην Τραπεζούντα του Πόντου για την άλωση της Πόλης. 
Μόλις έφτασε εκεί πήγε στην Μητρόπολη που λειτουργούσε ο Πατριάρχης κι άφησε το χαρτί πάνω 
στην Αγία Τράπεζα. Κανείς δεν τολµούσε να πάει να διαβάσει το µήνυµα. Τότε πήγε ένα παλλικάρι, 
γιος µιας χήρας, και διάβασε το άσχηµο µαντάτο «Πάρθεν η Ρωµανία».Όλοι άρχισαν τον θρήνο, αλλά 
ο νέος τους απάντησε «Κι αν η Πόλη έπεσε, κι αν πάρθεν η Ρωµανία, πάλι µε χρόνους και 
καιρούς ,πάλι δικά µας θα ‘ναι.» 
 

∆ηµοτικό Τραγούδι Του Πόντου 
Ένα πουλίν,καλό πουλίν,εβγαίνε από την Πόλιν, 
ουδέν σ’ αµπέλια κόνεψεν,ουδέν στα περιβόλιαν, 
επήγεν και εκόνεψεν,σ’Αγιά-Σοφιάς την πόρταν. 
Έδειξεν τ’έναν το φτερόν,στο αίµα βουτεµένον, 

και σ’άλλον το φτερόν µαθέ,χαρτίν βαστά γραµµένον, 
ατό,κανείς κι αναγνώθ’,κάνεις και ξέρ’ντο λέγει, 

µηδέ κι ο Πατριάρχης µου,µ’όλους τους πουπάδες. 
Κ’ ένα παιδίν,καλόν παιδίν,πάει κι αναγνώθει, 

σίντα αναγνώθει,σίντα κλαίει,σίντα κλούει την καρδίαν: 
-Να ηλί εµάς,να βάι εµάς,πάρθεν η Ρωµανίαν, 

να ηλί εµάς,να βάι εµάς,οι Τούρκοι την Πόλη επέραν, 
επέραν το βασιλοσκάν και ένα,ένα παιδία 

µοιρολογούν τα εγκλησίας,κλαίγνε τα µοναστήρια, 
κι α’ για δες το Χρυσόστοµον,κλαίγνει δε’γνο µη ‘σκάτε 

µην κλαίς ‘Αη-Γιάννε µου,και δε’γνο µη ‘σκάσε 
η Ρωµανίαν επέρασεν,ηΡωµανίαν επάρθεν. 

Η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο. 
 
 
 

Το πάρσιµο της Πόλης 
(του Πόντου) 

Απ’ουρανού κλειδίν έρθεν’ς σ’ Αγί’Σοφιάς την πόρταν. 
Χρόνους έρθαν κ’ επέρασαν,καιροί έρθαν κ’ εδέβαν, 
‘νεσπάλθεν το κλειδίν αθες,κ’επέµ’νεν κλειδωµένον. 
Θελ’απ’ουρανού µάστοραν κι από την γήν αργάτεν. 
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Της Αγιά Σοφιάς 
Σηµαίνει ο Θιός,σηµαίνει η γης,σηµαίνουν τα επουράνια, 

σηµαίνει κι η Αγιά Σοφιά,το µέγα µοναστήρι, 
µε τετρακόσια σήµαντρα και εξήντα δυό καµπάνες. 
Κάθε καµπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. 

Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς,δεξιά ο πατριάρχης, 
κι απ’την πολλή την ψαλµουδιά εσειόντανε οι κολόνες. 
Να µπούνε στο Χειρουβικό και να ‘βγει ο βασιλέας, 

φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κι απ’αρχαγγέλου στόµα «Πάψατε το Χειρουβικό κι ας χαµηλώσουν τ’ 
άγια, 

παπάδες πάρτε τα ιερά,και σεις κεριά σβηστήτε, 
γιατί είναι το θέληµα Θεού η Πόλη να τουρκέψη. 

Μον’στείλτε λόγο στη Φραγκιά,να ‘ρθούν τρία καράβια, 
το ΄να ναπάρει το Σταυρό και τ’ άλλο το Βαγγέλιο,το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά µας, 

µη µας την πάρουν τα σκυλιά και µας την µαγαρίσουν». 
Η ∆έσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. 

«Σώπασε , κυρά ∆έσποινα, και µη πολυδακρύζης, 
πάλι µε χρόνους, µε καιρούς, πάλι δικά µας είναι.» 

 
Οι τοπικοί θρύλοι για την άλωση της Κωνσταντινούπολης µοιάζουν σ’ένα σηµείο: όλοι δείχνουν ότι ο 
χρόνος σταµάτησε µε την άλωση της ιερής πόλης από τους Τούρκους και η τάξη θα επανέλθει µε την 
ανακατάληψη της από τους Έλληνες. 
Στην  Ήπειρο υπάρχει µια αντίστοιχη λαϊκή δοξασία. Ένα πουλί φέρνει την αναγγελία της πτώσης 
της Πόλης σε µια οµάδα βοσκών που ποτίζουν τα κοπάδια τους στο ποτάµι.Ο θρύλος λέει ότι όταν 
ακούστηκε η άσχηµη είδηση, τα νερά του ποταµού σταµάτησαν να κυλάνε. Το ποτάµι θα συνεχίσει και 
πάλι να κυλάει, µόλις απελευθερωθεί η Πόλη… 

Τα ψάρια του καλόγερου 
 Κάποιος καλόγερος είχε ψαρέψει σ’ ένα 
ποτάµι ψάρια και τα τηγάνιζε κοντά στην όχθη του 
ποταµού. Εκείνη τη στιγµή ένα πουλί έφερε το 
µήνυµα της πτώσης της Πόλης από τους Τούρκους. 
Ο καλόγερος σάστισε και τα µισοτηγανισµένα ψάρια 
πήδησαν από το τηγάνι στο ποτάµι. Εκεί ζουν αιώνια 
µέχρι τη στιγµή της απελευθέρωσης , όπου θα 
ξαναβγούν για να συνεχιστεί το τηγάνισµα.  

Ο πύργος της Βασιλοπούλας 
 Στο ∆ιδυµότειχο ένας κυκλικός πύργος , ο 
ψηλότερος ονοµάζεται « πύργος της βασιλοπούλας ». 
Η παράδοση λέει πως ο βασιλιάς διασκέδαζε 
κυνηγώντας και στη θέση του άφησε την κόρη του. 
Όταν τον ειδοποίησαν ότι έρχονται οι Τούρκοι είχε 
εµπιστοσύνη στην οχυρότητα του κάστρου ώστε είπε: 
« αν σηκωθεί από τη χύτρα ο κόκορας και λαλήσει , 
θα πιστέψω ότι κυριεύτηκε η Πόλη. » Οι Τούρκοι 
όµως χρησιµοποίησαν δόλο και έδειξαν το 
χρυσοκέντητο µαντήλι του βασιλιά στην κόρη του. 
Αυτή µόλις το είδε , τους έδωσε το κλειδί του 
κάστρου και έγινε αιτία της άλωσης. Όταν κατάλαβε 
πως τη ξεγέλασαν, αυτοκτόνησε από ντροπή πέφτοντας απ’ τον πύργο που από τότε λέγεται ο 
πύργος της βασιλοπούλας.  
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Η Αγία Τράπεζα της Αγια-Σοφιάς 
Εκείνη την τροµερή ηµέρα που λεηλατήθηκαν τόσες εκκλησίες και βεβηλώθηκαν τόσα ιερά 

σκεύη, οι Ρωµηοί, όπως λέει ο θρύλος, προσπάθησαν να κρύψουν από τους άπιστους την αγία εικόνα 
της αγίας του θεού Σοφίας και όλα τα πολύτιµα λείψανα, που ήταν στο ιερό της. Γύρω από αυτό, 
διηγούνται µια παράξενη ιστορία: 

Την ηµέρα που πάρθηκε η Πόλη, βιάστηκαν να φορτώσουν την Αγία Τράπεζα σ’ένα πλοίο για 
να την πάνε στην χώρα των Φράγκων. Στη θάλασσα του Μαρµαρά όµως, το πλοίο βρήκε µεγάλη 
φουρτούνα. Καθώς το είχαν ετοιµάσει πολύ βιαστικά και το φορτίο του ήταν πολύ βαρύ, δεν µπόρεσε 
ν’αντέξει και βούλιαξε στα κύµατα, όπως ήταν. 

Έτσι η Αγία Τράπεζα της Αγίας 
Σοφίας ξέφυγε από τη βεβήλωση, όχι µε 
τον τρόπο που είχαν ελπίσει οι Ρωµηοί,αλλά 
όπως άρεσε στο Θεό. 
Η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας 
αναπαύεται στο βυθό της θάλασσας,πάνω 
στην άµµο και στα κογχύλια. Το σηµείο που 
βούλιαξε το καράβι το ξέρουν καλά οι 
ναυτικοί και εύκολα το βρίσκουν. 
Πραγµατικά, ακόµα κι όταν η πιο άγρια 
τρικυµία, φουσκώνει ολόγυρα τα κύµατα και 
κάνει τη θάλασσα να µουγκρίζει, εκεί είναι 
γαλήνη και ησυχία. 
Από τη λεία και λαµπρή επιφάνεια του 
νερού ανεβαίνουν γλυκές ευωδιές και 

αντίλαλος από αγγελικές ψαλµωδίες. Πολλοί άξιοι δύτες που µαζεύουν κοράλλια ή ψαρεύουν  
σφουγγάρια,προσπάθησαν να κατέβουν και να δουν το ναυαγισµένο καράβι. 
Κανείς δεν τα κατάφερε. Η θάλασσα, πολύ βαθιά σ’αυτό το µέρος,φυλάει την Αγία Τράπεζα και τα 
λείψανα των Αγίων από κάθε βέβηλο µάτι. 
Όταν όµως θα ξαναπάρουµε την Πόλη, η Αγία Τράπεζα, που µένει στην άµµο του βυθού, θ’ ανέβει 
στην επιφάνεια όπως ανεβαίνει ο δύτης. Θ΄ αρµενίσει µόνη της κατά το Βυζάντιο και θα την πάρουµε 
από ΄κει που θ΄αράξει.Θα την ξαναφέρουµε στην  Αγία Σοφία και µε χαρούµενους ύµνους,θα την 
αφιερώσουµε πάλι στη Σοφία του Θεού. 
Τότε, µέσα στη Βασιλική που έχτισε ο µεγάλος Ιουστινιανός,θα λάµψουν πάλι τα µωσαϊκά, οι εικόνες 
των Αγίων, τα λόγια του Ευαγγελίου, και ο σταυρός θα ξαναφανεί πάνω στο µαρµάρινο τραπέζι που 
ξέπλυναν τα κύµατα. 

Η τελευταία Θεία Λειτουργία στην Αγια-Σοφιά 

Όταν οι Τούρκοι µπήκαν στη Βασιλική Εκκλησία, ένας ιερέας τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Βλέποντας 
τους άπιστους να µπαίνουν, δε σκεπτόταν παρά πώς να σώσει από την βεβήλωση τον ιερό άρτο και 
το πολύτιµο Αίµα του Χριστού. Ανέβηκε, λοιπόν, βιαστικός στον Άµβωνα, κρατώντας τ’Άγιο 
∆ισκοπότηρο κι εξαφανίστηκε σε µια µικρή πόρτα.Την έκλεισε πίσω του,µα δυστυχώς οι Τούρκοι τον 
είχαν δει και έτρεξαν να τον προφτάσουν. 
Όταν όµως έφτασαν στο σηµείο που θα έπρεπε να βρίσκεται η πόρτα, ξαφνιάστηκαν γιατί δεν είδαν 
παρά µια γυµνή, λεία επιφάνεια χωρίς το παραµικρό σηµάδι ανοίγµατος. Αγριεµένοι, προσπάθησαν να 
γκρεµίσουν τον τοίχο, αλλά έσπασαν τα όπλα τους, χωρίς να καταφέρουν τίποτε! 
-Ας φέρουν τους χτίστες του στρατού µας,αποφάσισε ο Σουλτάνος.Έτσι θα δούµε τι είναι πίσω απ’ 
αυτόν τοίχο. 
Οι χτίστες ήρθαν µε τα εργαλεία τους κι άρχισαν να χτυπούν τον τοίχο. Παρ’όλες τους τις 
προσπάθειές όµως, δεν µπόρεσαν ούτε να τον τρυπήσουν κι οµολόγησαν πως σίγουρα υπήρχε κάποιο 
τεχνικό µέσο, που τους ήταν άγνωστο. 
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-Είστε ανίκανοι, φώναξε καταθυµωµένος ο Σουλτάνος και θα τιµωρηθείτε! Να φέρουν Ρωµηούς 
χτίστες! 
Τότε έφεραν βιαστικά όσους µπόρεσαν και απειλώντας τους µε θάνατο, τους πρόσταζαν να ρίξουν 
αυτόν τον τοίχο! Μα, ούτε κι αυτοί δεν τα κατάφεραν! 
Γιατί, το θέληµα του Θεού, πιο δυνατό από κάθε ανθρώπινη δύναµη, κρατούσε αυτές τις πέτρες 
δεµένες γερά, για να προστατεύει τον ιερέα. 
‘Ολους αυτούς τους αιώνες, ο ιερέας αγρυπνεί, σφίγγοντας το δισκοπότηρο, που προστάτευσε από 
τους άπιστους! Μα, όταν θα ξαναπάρουµε την Πόλη, η πόρτα θα ξανανοίξει µόνη της, ο ιερέας θα 
βγει, θα ξαναµπεί στο ιερό και θα συνεχίσει τα λόγια της λειτουργίας, από εκεί ακριβώς που είχε 
σταµατήσει! 

 
…Όταν ήρθε η ώρα η Πόλη να τουρκέψει και µπήκαν µέσα οι Τούρκοι, έτρεξε ο βασιλιάς µας καβάλα 
στ’άλογό του να τους εµποδίσει. Ήταν πλήθος αρίφνητο η Τουρκιά, χιλιάδες τον έβαλαν στη µέση κι 
εκείνος χτυπούσε κι έκοβε µε το σπαθί του. 
Τότε σκοτώθη τ’άλογό του κι έπεσε κι αυτός. Κι εκεί που ένας Αράπης σήκωσε το σπαθί να 
χτυπήσει το βασιλιά, ήρθε άγγελος Κυρίου και τον άρπαξε και τον πήγε σε µια σπηλιά βαθιά στην γη 
κάτω, κοντά στη Χρυσόπορτα. 
Εκεί µένει µαρµαρωµένος ο βασιλιάς και καρτερεί την ώρα να’ ρθει πάλι ο άγγελος να τον σηκώσει. 
Οι Τούρκοι το ξέρουν καλά αυτό,µα δεν µπορούν να βρουν τη σπηλιά που είναι ο βασιλιάς γι’αυτό 
έχτισαν την πόρτα που ξέρουν πως από αυτήν θα µπει ο βασιλιάς να τους πάρει πίσω την πόλη. 
Μα, όταν είναι θέληµα Θεού, θα κατέβει ο άγγελος στη σπηλιά και θα τον ξεµαρµαρώσει και θα του 
δώσει στο χέρι το σπαθί που είχε στην µάχη. Και θα σηκωθεί ο βασιλιάς και θα µπει στην Πόλη από 
την Χρυσόπορτα και, κυνηγώντας µε τα φουσάτα του τους Τούρκους, θα τους διώξει ως την κόκκινη 
Μηλιά... 
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Μια παράδοση για την κτίση της Κωνσταντινούπολης 
 

Ο Κων/νος θέλοντας να ορίσει την έκταση του τείχους της πόλης, προχωρούσε κρατώντας το 
δόρυ. Αυτοί που τον ακολουθούσαν, επειδή τους φάνηκε ότι τα όρια ήταν πολύ πιο µεγάλα, τον 
πλησίασε κάποιος από αυτούς και τον ρώτησε «Ως πού ∆έσποτα;» κι εκείνος του απάντησε «Ως 
που να  σταµατήσει αυτός που προχωρεί µπροστά µου.»,κάνοντας φανερό ότι µια ουράνια δύναµη 
βάδιζε µπροστά του και τον οδηγούσε  τι να κάνει. 
 

Κερκόπορτα 
 

Κοντά στο παλάτι του Κων/νου Ζ’ του Πορφυρογέννητου  υπήρχε µια µικρή πόρτα. Η µισή 
ήταν κάτω από το επίπεδο του εδάφους και λεγόταν Κερκόπορτα ή πύλη του κίρκου ,επειδή οδηγούσε 
σε έναν ιππόδροµο έξω από τα τείχη. Κατά την παράδοση από αυτήν εισήλθαν στην Πόλη λίγοι 
γενίτσαροι κατά τη µεγάλη έφοδο στις 29 Μαϊου 1453. 
 

Κων/νος ΙΑ’ Παλαιολόγος 
 

Ο θρύλος λέει ότι την στιγµή που ο βασιλιάς περικυκλώθηκε από τους Τούρκους, ένας 
άγγελος του Κυρίου τον άρπαξε και τον έκρυψε σε µια σπηλιά αφού πρώτα τον µαρµάρωσε. Στη 
σπηλιά αυτή περιµένει για αιώνες ο Μαρµαρωµένος Βασιλιάς να έρθει η κατάλληλη στιγµή και ο 
άγγελος θα του δώσει τη ζωή και το σπαθί του για να διώξει τους Τούρκους από την Πόλη. Άλλοι 
θρύλοι λένε ότι θα τους κυνηγήσει µέχρι την Κόκκινη Μηλιά και στη µάχη που θα γίνει, οι Τούρκοι 
θα νικηθούν. Ακόµα ο θρύλος λέει ότι οι Τούρκοι συνεχώς ψάχνουν να ανακαλύψουν τη σπηλιά για να 
χτίσουν την είσοδό της, ώστε να µην µπορεί να ξαναβγεί από εκεί. Οι προσπάθειές τους είναι 
άκαρπες, αφού ο άγγελος προστατεύει τον Μαρµαρωµένο Βασιλιά και περιµένει την εντολή του Θεού 
για να τον ξυπνήσει. 

Μαρεύη, Ιωάννα, Αλίκη, Μαρία Βαρδαλά 
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Εκδροµή στην Κωνσταντινούπολη  
31 Μαρτίου 2009 – 4 Απριλίου 2009 
            
      Αδαµίδη Ειρήνη 
 Φίλιππα Μαρία 
 Καλαµατιανός Νίκος 
 Γουρνάρης Γιώργος 
 Καραµήτρος Κωνσταντίνος 
 Βαλιάντζας ∆ηµήτρης   
 Καρβουνάρης Κωνσταντίνος 
 Καλοκύρης Φώτης 
 Φίλιου Αθηνά 
 Μπαβέλη Ελένη 
 Κοντός Θανάσης 
 Κουτσογιάννης Ανδρέας 
 Μαρκουτσάς Βασίλης 
 Μαυρογένης Γιάννης 
 Κολλάρου Ιωάννα 
 Λάτσης Μάνος 
 Ξεπαπαδάκη Μαρία 
 Βυρίνη Νεφέλη 
 Παναγοπούλου Μαρεύη 
 Τσιµπρικίδης Γιώργος 
 Πατρίκης Λευτέρης 
 Ξενίας Σταύρος 
 Νοµικού Νικολέττα 
 Μωραϊτη Αναστασιάννα 
 Μπούγας Σωτήρης 
 Χαριτίδου Αγγελική  
 
 Πανέτα Κρίστη 
 Μπούρα Βαλασία 
 Σιώτου Κατερίνα 
 ∆ηµητροπούλου Ελένη  
 Χριστούλης Γιάννης 
 Χριστούλη Σοφία 

 
 Καθηγητής - Καθηγήτριες 
 
Πολίτης Σωτήρης 
Αδάµου Φωτεινή  
∆ιζέλου Μαρία 
Χριστοδούλου Μαρία 
Γεωργακοπούλου Μάρθα 
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Η Κωνσταντινούπολη µέσα από τα µάτια των παιδιών… 
 
« … Είναι µια πολύ ωραία πόλη, µε φυσική οµορφιά, µοναδικά µνηµεία, µε σπουδαία γεωγραφική θέση, 
εµπορικό και πολιτισµικό κέντρο, µήλον της έριδος διαφόρων λαών και σήµερα δηµοφιλής τουριστικός 
προορισµός…» 

                                                            Νοµικού Νικολέττα 
 

«… Όταν έµαθα πως θα επισκεφθούµε την Πόλη πέταξα από τη χαρά µου. Τα πάντα στην Πόλη µε 
εντυπωσίασαν. Ο φιλόξενος κόσµος της, οι µεγάλοι δρόµοι της, τα ιστορικά µνηµεία και ιδιαίτερα η 
Αγιά Σοφιά, η ποικιλία των µαγαζιών , οι µυρωδιές της Ανατολής καθώς και τα νόστιµα φαγητά και 
γλυκά. Επίσης µου έκανε εντύπωση η φιλοξενία των µαθητών του Ζωγράφειου σχολείου καθώς και 
το πόσο λίγοι ήταν. Παίξαµε ποδόσφαιρο µαζί τους και ανταλλάξαµε e-mail…» 

Πατρίκης Λευτέρης 
 

«… Η Πόλη δικαιολογεί τον τίτλο που της είχε δοθεί στα βυζαντινά χρόνια, στα ποιήµατα και τα 
τραγούδια που έχουν γραφτεί για τη Βασιλεύουσα. Στέκει µεγαλόπρεπη κατά µήκος των ακτών του 
Βοσπόρου, στολισµένη µε τα µεγαλύτερα µνηµεία του βυζαντινού πολιτισµού.Και η σύγχρονη 
Κωνσταντινούπολη µε τα καταστήµατα , τα εµπορικά κέντρα δίνει την εντύπωση µιας ευρωπαϊκής 
πόλης. Τελειώνοντας θα ήθελα να επισηµάνω πως αυτή η εκδροµή ήταν µια φανταστική εµπειρία που 
θα µείνει για πάντα χαραγµένη στο µυαλό µου…» 

Καραµήτρος 
Κωνσταντίνος
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Βιβλιογραφία 
 

• Βυζαντινή Αρχιτεκτονική – Αναστασίου Ορλάνδου 
• Βυζαντινή Ιστορία Β’ Γυµνασίου 
• Ζωγράφειο Γυµνάσιο – Λύκειο – Ιστορικό της ίδρυσής του 
• Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία – Μ. Γ. Βαρβούνη 
• Η ακολουθία του Ακάθιστου Ύµνου εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον 
• Η πόλη του Βοσπόρου – Αριστείδη Πασαδαίου 
• Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 
• Κωνσταντινούπολη από ψηλά – εκδόσεις Μίλητος 
• Κωνσταντινούπολη explorer – οδηγοί του κόσµου 
• Κωνσταντινούπολη – Πόλη της Ιστορίας – Σοφία Σφυρόερα 
• Κωνσταντινούπολις 29η Μαίου 1453 – Αρχιµανδρίτου Τιµόθεου Κιλίφη 
• www.kitrinomavro.gr  
• www.cmkon.org/Agia Sofia.htm 
• www.megarevma.net/Constantinoupolis.htm 
• www.geocities.com/omogeneiach/Church-ID004.html?200717 
• www.wikipedia.org 
• www.pathfinder.gr 
• www.fhw.gr 

 

 
 

Η εκδροµή στην Κωνσταντινούπολη, αυτό το έντυπο και το DVD πραγµατοποιήθηκαν µε 
συµπαραστάτες τον Οικουµενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης κ. κ. Βαρθολοµαίο, το διευθυντή του 
Ζωγράφειου Γυµνασίου – Λυκείου κ. ∆εµερτζόγλου, τον Αρχιµανδρίτη Τιµόθεο Κιλίφη, το ∆ήµο 
Μελισσίων, τον κ. Μαυρογένη Σπύρο, τον καθηγητή κ. Χαϊµαντά Σωτήρη, το σύλλογο Γονέων και 
Κηδεµόνων και προσωπικά την πρόεδρο κα Χριστούλη Έλενα καθώς και τους γονείς των παιδιών. 
 

Σ α ς    Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ µ ε 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 
Η Πόλη των πόλεων 


