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Πρόλογος  

Είναι πάμπολλες οι ονομασίες που έχουν δοθεί στην Πόλη, τη δικαιολογημένα 

επονομαζόμενη βασιλίδα των πόλεων. Την πόλη, η οποία γνώρισε τόσους 

πολιτισμούς, τόσες δόξες μα και τόσο πόνο, τόση πίκρα και οδύνη. 

Η  Κωνσταντινούπολη  αποτελεί  μια  ιστορική  πόλη  διεθνώς. Υπήρξε  

πρωτεύουσα  δύο μεγάλων αυτοκρατοριών,  της  Βυζαντινής  και  της  Οθωμανικής, 

όπου  η κάθε μια άφησε  το στίγμα της σε αυτό τον ευλογημένο τόπο. Θεωρείται από 

τις σπουδαιότερες πόλεις  του κόσμου για πάνω από 15 αιώνες. Η ιστορία της είναι 

βαριά, τα μνημεία της μοναδικά, η ανάπτυξη της εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς 

τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο και η γεωγραφική της θέση 

άκρως πλεονεκτική . Δεν υπάρχει άλλη πολιτεία ανά τον κόσμο που να είναι χτισμένη 

ανάμεσα σε δυο ηπείρους εκτός από την Κωνσταντινούπολη. Τα μνημεία και τα 

ερείπια της Βυζαντινής  και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας απλώνονται στους 

λόφους της που αγκαλιάζονται από την Προποντίδα, τον Κεράτιο κόλπο και τον 

Βόσπορο. Μια πόλη με ιδιαίτερη σημασία για τον Ελληνισμό και για την οποία 

γράφτηκαν λαμπερές σελίδες της ελληνικής ιστορίας και λογοτεχνίας. Ο ελληνισμός, 

ο όποιος μεγαλούργησε σε αυτά τα μέρη, αφήνοντας πίσω τόσα μνημεία μα και τόσες 

μνήμες.   

Ο λόγος που επέλεξα στην παρούσα εργασία, να αναπτύξω ένα μέρος  της 

ιστορία της Κωνσταντινούπολης και ορισμένων μνημείων της, είναι γιατί ταυτόχρονα 

με την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον ελληνισμό, συνάμα αποτελεί και έναν 

σημαντικό τουριστικό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας,  έναν  τόπο με απαράμιλλο 

φυσικό κάλλος, μία πόλη που όλοι επιθυμούν (City of the World's Desire), σύμφωνα 

με τον τίτλο του κλασικού έργου του Philip Mansel για την Κωνσταντινούπολη.  

Στην διάρκεια των φοιτητικών μου χρονών αποφάσισα να ασχοληθώ με την 

τουρκική γλώσσα και αυτό υπήρξε η αφορμή να γνωρίσω την ιστορία, την 

κουλτούρα, την γλώσσα, τον τρόπο ζωής της Τουρκιάς και ειδικότερα της Πόλης.  Η 

γνώση της τουρκικής γλώσσας μου άνοιξε την πόρτα και μου έδωσε την ευκαιρία να 

εργαστώ σε ένα τουριστικό γραφείο ως συνοδός εκδρομέων με κυρίως προορισμό την 

Πόλη. Στόχος της δουλειάς μου ήταν να παρουσιάσω στους έλληνες τουρίστες μέσα 

σε διάστημα 4-5 ημερών κάθε πλευρά της βασιλεύουσας. Αγάπησα την δουλειά μου 

τόσο πολύ γιατί εκτός του ότι γνώρισα τόσο καινούργιο κόσμο κατάφερα να γνωρίσω 

ακόμα καλύτερα την Πόλη.  Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων αναγκάστηκα να 
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εγκαταλείψω την εργασία μου αλλά το μυαλό μου πολλές φορές  ταξιδεύει εκεί… 

στην μυρωδιά του Βοσπόρου, στους φωτισμένους μιναρέδες με το φεγγάρι να 

κρέμεται από πάνω, στις πικάντικες γεύσεις, τα αρώματα των μπαχαρικών, στους 

τρελούς οδηγούς, στις φωτισμένες γέφυρες…σε όλα όσα σου αφήνει η Πόλη άσχημα 

και όμορφα συναισθήματα όταν την ζεις.  

Για όσους την έχουν ζήσει όσα περιγραφώ παραπάνω μπορεί ήδη να τους 

ξύπνησαν κάποιες εικόνες για όσους δεν είχαν την τύχη ελπίζω με την εργασία μου 

να καταφέρουν να ταξιδέψουν μαζί μου. 

 Κλείνοντας  νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω την τριμελή επιτροπή. Τους 

ανθρώπους που με στήριξαν και με καθοδήγησαν προκειμένου να φέρω εις πέρας 

αυτό το συγγραφικό έργο. Τον επιβλέποντα καθηγητή Κ.Σταύρο Καμαρούδη και τα 

μέλη Κ. Κωνσταντίνο Νιχωρίτη και Κ. Νικόλαο Λιάζο  για την εμπιστοσύνη, την 

καθοδήγηση και την κατανόηση που έδειξαν απέναντι μου όλο αυτό το διάστημα.  

Επιπλέον θα ήθελα να εκφράσω την εκτιμησή μου στον φίλο Γιώργο Κτενίδη 

(δάσκαλο που υπηρέτησε 5 χρόνια στην Πόλη) για όλα όσα μου δίδαξε και να τον 

ευχαριστήσω που ήταν δίπλα μου όποτε χρειάστηκα την βοήθεια του και τέλος να 

ευχαριστήσω  την ιστοσελίδα constantinoupoli.com που μου έδωσε την άδεια να 

χρησιμοποιήσω κάποια άρθρα στην εργασία μου. 
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Περίληψη 

Κωνσταντινούπολη. Εσύ και η Ιστορία. Αντιμέτωπες. Βυζαντινοί 

αυτοκράτορες και Οθωμανοί σουλτάνοι. Τα παλάτια των πρώτων γκρέμισαν, μα οι 

ραδιουργίες τους κληρονομήθηκαν στους επόμενους αφέντες της Πόλης. 

Κωνσταντινούπολη. Τόσο οικεία, τόσο ελληνική, τόσο τουρκική, τόσο 

παγκόσμια. Μια πόλη αυτόνομη, ελεύθερη, που δεν ανήκει σε κανένα. Μονάχα στα 

τραγούδια και τους θρύλους, στα παραμύθια και τις αναμνήσεις των λαών που την 

κατοίκησαν, την αγάπησαν παράφορα, με πάθος, την ονειρεύτηκαν, την κέρδισαν και 

την έχασαν. Κωνσταντινούπολη, Βασιλίδα, Πόλη της Ιστορίας.  

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα σπουδαιότερα αξιοθέατα – μνημεία της 

Κωνσταντινούπολης, όπου με απλό αλλά υπεύθυνο, έγκυρο και σαφή, ελπίζω, τρόπο 

περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις: η σύντομη επισκόπηση της ιστορίας 

της Πόλης και των περιχώρων της, καθώς και η περιγραφή των πιο σημαντικών 

μνημείων και χώρων επίσκεψης.  

Παράλληλα, το επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό, οι λεζάντες και βιογραφίες 

που το συνοδεύουν αλλά και οι χάρτες πιστεύω να κάνουν πιο κατανοητή και 

ευχάριστη την ανάγνωση.  

 

Λέξεις κλειδιά: Κωνσταντινούπολη, Βυζάντιο, μνημεία, Πατριάρχες, Σεπτεμβριανά, 

προσωπικές μνήμες  
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Summary 

Istanbul. You and History. Facing themselves. Byzantine emperors and 

Ottoman sultans. Palaces of the first ones were demolished, but their intrigues were 

inherited to the next masters of the City. 

Istanbul. So familiar, so Greek, so Turkish, so international. An independent, 

free city which does not belong to anyone. Only to the songs and legends, fairy tales 

and memories of people who lived, loved madly, passionately dreamed, won and lost 

it. Istanbul, Vasilida, City of History. 

This paper refers to the major attractions - monuments of Istanbul, that with 

simple but responsible, accurate and clear, I hope, way include all the necessary 

knowledge: a brief overview of the history of the City and its environs, and the 

description of the most important monuments and sites of visit. 

At the same time, the selected photographs, captions and biographies that 

accompany it and the maps make reading more understandable and enjoyable. 

Keywords: Istanbul, Byzantium, monuments, patriarchs, Istanbul pogrom, personal 

memories  
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Özet 

İstanbul. Sen ve Tarih karşı karşıya. Bizans İmparatorlar ve Osmanlı Sultanlar. 

Birincilerin saraylarını yıkmışlar ama entrikalar İstanbul’un gelecek efendilerinin 

mirasina konmuşlar. 

İstanbul. O kadar samimi, o kadar yunan, o kadar türk o kadar evrensel. O 

kadar özerk, özgür, ve hiç birine ait olmayan bir şehir. Ayrıca onda ikamet edenlerin, 

onun tutkulu sevenlerin, hayal edenlerin, kazanların, kaybedenlerin  şarkılarında, 

efsanelerinde, masallarında. İstanbul. Payitaht. Tarihin Şehri. 

Bu çalışma basit, sorumlu ve geçerli biçimde İstanbul’un en önemli görülmeye 

değerlerinden – anıtlarından bahseder. Umarım bu çalışmada bütün gerekli bilgiler 

içerilir: İstanbul’un ve civarının kısa tarihi anlatması ve en önemli anıtlarınla ziyaret 

yerlerinin anlatması. 

Eş zamanda, inandığıma göre seçilen fotoğraflar, altyazılar, ve biografilerle 

haritalar okumayı daha anlaşılır ve hoş yapıyormuş. 

Anahtar kelimeler: İstanbul, Bizans, anıtlar, patrikler, Eylüli, özel anılar 



 
6 

 

 

Περιεχόμενα 
Εισαγωγή ..................................................................................................................... 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: «Μνήμες της Κωνσταντινούπολης» ................................................. 12 

1.1.Η ιστορία της Πόλης ....................................................................................... 12 

1.2.Ο ιστορικός ρόλος της Πόλης (19ος - 20ος αιώνας) ...................................... 20 

1.3Ο ιστορικός ρόλος της Πόλης κατά την σύγχρονη εποχή (20
ος

 – 21
ος

 αι.) ...... 30 

1.4. Η σημερινή κατάσταση της Πόλης ................................................................ 31 

1.5 Ο Ελληνισμός της Πόλης και η σημερινή του κατάσταση ................................ 40 

1.5.1 Τα «Σεπτεμβριανά» του 1955 ................................................................. 58 

1.5.2 Οι Απελάσεις του 1964 ........................................................................... 74 

1.6. Οικουμενικό Πατριαρχείο περιπλανήσεις και ο Πατριαρχικός ναός του 

Αγίου Γεώργιου .................................................................................................... 79 

1.6.1. Οικουμενικό Πατριαρχείο και οικουμενικότητα .......................................... 80 

1.6.2. Οικουμενικό Πατριαρχείο εκκλησιαστικές κοινότητες και ευαγή ιδρύματα . 82 

2.1. Βυζαντινές εκκλησιές .................................................................................... 86 

2.1.1 Βυζαντινοί ναοί που λειτουργούν έως σήμερα ............................................ 87 

Η Παναγία των Βλαχερνών ................................................................................... 87 

Ζωοδόχος Πηγή στο Μπαλουκλί .......................................................................... 88 

Η Παναγία του Μουχλίου (KanliKilise) .............................................................. 89 

2.1.2. Βυζαντινοί ναοί που μετατράπηκαν σε τζαμιά και μουσεία ......................... 89 

Αγία Σοφία (Ayasofya) ......................................................................................... 89 

Μονή Σωτήρος της Χώρας (Καχριέ Τζαμί) (Kariye Camii) ................................ 103 

Μονή του Λιβός – Η μονή του Χριστού Ακατάληπτου (τζαμί Καλεντέρ Χανέ) 

(Τέμενος Μουλά Φεναρί / Molla Fenâri Îsâ Câmîi) ........................................... 111 

Ο ναός των Αγίων Αποστόλων ............................................................................ 113 

Μονή Παντοκράτορος (Zeirek camii) ................................................................. 115 



 
7 

 

2.2. Οθωμανικοί Τόποι Λατρείας- Σημαντικά Αξιοθέατα ................................. 116 

Ανάκτορο Τοπ Καπί ............................................................................................ 116 

Τζαμί Σουλεϊμανιγιέ (Süleymaniye Camii) .......................................................... 118 

Το Τζαμί των Πριγκίπων ..................................................................................... 120 

Μπλε Τζαμί ή Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ (Sultanahmet Camii) ....................... 122 

2.3. Βυζαντινά Μνημεία ..................................................................................... 126 

Τα τείχη της Πόλης- Ιστορία των τειχών............................................................. 126 

Τα Θεοδοσιανά τείχη. ......................................................................................... 126 

Τα παραθαλάσσια τείχη. ..................................................................................... 127 

Αρχαίος Ιππόδρομος της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης .................................. 127 

Υδραγωγείο του Ουάλεντος ............................................................................... 130 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: «Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»

.................................................................................................................................... 131 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)................................. 151 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ..................................................................... 154 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ........................................................................................................... 159 

 

 

 



 
8 

 

 

Χάρτης Τουρκίας 

Πηγή: https://www.google.gr/search 

 

Χάρτης Ανατολικής Θράκης 

Πηγή: https://www.google.gr/search 

https://www.google.gr/search


 
9 

 

 

Χάρτης της Κωνσταντινούπολης 

Πηγή: http://diasporic.org/mnimes/archives/the-asia-minor-on-maps 

 

 



 
10 

 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια απόδοση της πραγματικής, ιστορικής 

και πολυσήμαντης διάστασης της πόλης της Κωνσταντινούπολης, διά μέσου των 

αιώνων και ειδικά της περιόδου μετά το έτος 1923. Η ατμόσφαιρα και ο ρόλος της 

Πόλης επιχειρείται να δοθεί μέσα από τη καταγραφή της μνήμης των ατόμων που 

έζησαν εκεί αλλά και μέσα από την γνωριμία του αναγνώστη με τα μνημεία της 

Πόλης. Οι βασικοί άξονες είναι: οι ιστορικές μνήμες του τόπου, οι συνοικίες της, οι 

αρχιτέκτονές της, η πολιτική και η θρησκευτική της διάσταση στο πέρασμα του 

χρόνου, o Ελληνισμός, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Αγία Σοφία (Ayasofya) και 

άλλα ιστορικά μνημεία της Πόλης. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ανεύρεση και κριτική επεξεργασία 

υλικού μέσα από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία και τις πηγές 

του διαδικτύου.  

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται συνοπτικά η ιστορία της Πόλης μετά την 

ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1923, ο ρόλος του ελληνικού στοιχείου στην 

καθημερινή της ζωή, όπως και σημαντικά ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την 

πορεία του. Τα γεγονότα αυτά είναι τα Σεπτεμβριανά και οι απελάσεις των Ελλήνων 

κατά το έτος 1964. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται συνοπτικά τα μνημεία της 

Κωνσταντινούπολης (Konstantiniyye/Istanbul), όπως η Αγία Σοφία (Ayasofya), το 

Καχριέ Τζαμί (Kariye Camii), η μονή του Λιβός (Τέμενος Μουλά Φεναρί / Τουρκικά: 

Molla Fenâri Îsâ Câmîi), το τζαμί Σουλειμανιγιέ (Süleymaniye Camii), το τέμενος του 

Πρίγκηπα (Τέμενος Σεχζάντε / τουρκικά: Sehzade Camii), το μπλε Τζαμί (ή Τζαμί 

του Σουλτάνου Αχμέτ, ή Αχμέτ Τζαμί, ή Αχμετιέ Τζαμί (στα τούρκικα Sultanahmet 

Camii) και άλλα Βυζαντινά μνημεία της Πόλης. Μέσα από τα μνημεία αυτά είναι 

δυνατόν κανείς να αφουγκραστεί την υπόσταση και σπουδαιότητα της Πόλης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λογοτεχνική αναφορά στην Κωνσταντινούπολη 

μέσα από την πένα συγγραφέων και ποιητών, που προσπάθησαν να αποδώσουν στα 

κείμενά τους την εικόνα της Πόλης, τις γειτονιές της, την μυρωδιά και την αίγλη της, 

μεθώντας τον αναγνώστη και οδηγώντας τον σε ένα φαντασιακό παραλήρημα.  
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Τέλος, καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση 

του θέματος της παρούσας έρευνας, ενώ στο παράρτημα παρατίθενται δυο άρθρα  

Ρωμιών  που μου παραχώρησε η ιστοσελίδα constantinoupoli.com. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: «Μνήμες της Κωνσταντινούπολης» 

1.1. Η ιστορία της Πόλης  

Γενικά ιστορικά στοιχεία 

       «Αν γυρίσουμε το χρόνο χιλιάδες χρονιά πίσω στο 657 προ Χριστού βλέπουμε 

πως αυτοί που επιθυμούσαν  να ιδρύσουν μια νέα αποικία, πήγαιναν στο Μαντείο των 

Δελφών  προκειμένου να πάρουν χρησμό. Έτσι οι Μεγαρείς, με επικεφαλή τον 

Βύζαντα έλαβαν τον χρησμό να χτίσουν την πόλη τους απέναντι  από την « Πόλη των 

τυφλών! ». Ως τυφλούς το Μαντείο φαίνεται να εννοούσε τους κατοίκους της 

Χαλκηδόνας, οι οποίοι είχαν ιδρύσει την πόλη τους σε λάθος σημείο . Το πλοίο 

σάλπαρε για το μακρινό ταξίδι, ελπίζοντας για το καλύτερο. « Πόλη των τυφλών! » 

Πόλη με τέτοιο όνομα δεν είχαν ακούσει στα λιμάνια του αρχιπελάγους. Και το 

ταξίδι συνεχιζόταν μέχρι που το πλοίο μπήκε στα στενά της Προποντίδας. 

Καταπονημένοι οι ναυτικοί από τη θάλασσα, άραξαν στη Χαλκηδόνα. Και απέναντι ο 

Βύζας, είδε μια εύφορη περιοχή με επτά λόφους. Κατάλαβε το χρησμό!  

     -Απόρησαν ποιοι τυφλοί εγκαταστάθηκαν εδώ; Εμείς, απέναντι θα χτίσουμε την 

πόλη μας! Στην πόλη δόθηκε η ονομασία Βυζάντιο για να τιμήσουν τον Βύζαντα και 

έτσι σιγά σιγά αρχίζει να γράφεται η ιστορία αυτό του τόπου»
1
 

         Η Κωνσταντινούπολη (Konstantiniyye/Istanbul) ιδρύθηκε ως πόλη στην 

αρχαιότητα και αποτέλεσε μια σημαντική αποικία των γνωστών Μεγαρέων με 

επικεφαλή τον Βύζαντα. Αυτοί κατήλθαν και εγκαταστάθηκαν εκεί, περί το 657 π.Χ. 

στην περιοχή που αποτελεί την είσοδο του Κεράτιου κόλπου (Haliç ή Altın Boynuz) 

και φέρει το όνομα «Βυζάντιον» (Rum). Το 325 μ.Χ. στην Σύνοδο που έλαβε χώρα 

στην Νίκαια, ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφάσισε τη διαίρεση της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας σε Δυτική και Ανατολική πλέον, ενώ παράλληλα έλαβε  ο ίδιος το 

ανατολικό τμήμα αυτής και ίδρυσε εκεί την νέα πρωτεύουσά του, την επονομαζόμενη 

«Νέα Ρώμη» σε μία ισχυρή γεωγραφικά θέση του Βυζαντίου.  

 

                                                           
1
 National Geographic (2011). Οι πατρίδες του Ελληνισμού Κωνσταντινούπολη  τόμος 1. Ειδικές 

εκδόσεις ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙ Α.Ε. 
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Κεράτιος Κόλπος (Haliç = Κανάλι ή Altın Boynuz) 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

 

Η θέση, η οποία επιλέχθηκε συγκέντρωνε σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι 

άλλων. Πρόκειται για μία θέση, η οποία ήταν σημαντική από στρατηγικής σημασίας 

τόσο ως σημείο προάσπισης της άμυνας του Βυζαντίου έναντι των εξωτερικών 

εχθρών αλλά επιπλέον και ως ένα ισχυρό  σημείο ελέγχου της ναυσιπλοΐας μεταξύ 

του Ευξείνου Πόντου και της Μεσογείου και του τόπου σύνδεσης Ανατολής και 

Δύσης. Το όνομα «Νέα Ρώμη» δεν επικράτησε τελικά, και η νέα πλέον πόλη πήρε το 

όνομα της από τον ιδρυτή της, «Κωνσταντινούπολις» 

(Konstantiniyye/Istanbul),(=πόλη του Κωνσταντίνου) όπως συνηθιζόταν σε 

αντίστοιχες περιπτώσεις (Ανδριανούπολις, Τραϊανούπολις, κ.ά).  Τα επίσημα 

εγκαίνια (τα «γενέθλια») της νέας πόλης έγιναν  στις 11 Μαΐου του 330
2
.  

                                                           
2
 Κωνσταντινούπολη. [online]. Διαθέσιμο στο: http://users.sch.gr/aiasgr/Buzantio/Kwnstantinoupolh/ 

Kwnstantinoupolh.htm [Πρόσβαση στις 16/12/2015]. 
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Χάρτης που δείχνει τις ελληνικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης. 

Πηγή: Χρηστίδης, Χ. (2000). Τα Σεπτεμβριανά (Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη 1955). 

Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σ. χωρίς αρίθμηση. 

 

Στον Μεσαίωνα η Πόλη είχε εντός των τειχών έναν συνολικό αριθμό 

κατοίκων που υπολογίζεται ότι έφτανε περί τους 500.000. Η Κωνσταντινούπολη 

(Konstantiniyye/Istanbul) γνώρισε σημαντική ακμή ως πρωτεύουσα της  Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας για περίπου χίλια εκατό έτη μέχρι την εκπόρθησή της από τον 

Μωάμεθ το 1453, ο οποίος μετέφερε την πρωτεύουσα των Οθωμανών από την 

Αδριανούπολη στην Κωνσταντινούπολη (Konstantiniyye/Istanbul).  

Αυτή παρέμεινε η πρωτεύουσα της οθωμανικής αυτοκρατορίας μέχρι το έτος 

1923, οπότε πλέον ο Κεμάλ όρισε ως πρωτεύουσα της νέας Τουρκικής Δημοκρατίας, 

την πόλη της Άγκυρας. Στην Οθωμανική περίοδο η πόλη της Κωνσταντινούπολης 

επίσημα ονομαζόταν «Κωνσταντινιγιέ» (Konstantiniyye) (=του Κωνσταντίνου), και 

περιφραστικά Νταρ ελ Σααδέτ, (Πύλη της Ευδαιμονίας). Η γνωστή ελληνική 

έκφραση «εις την Πόλιν» Ιστανμπούλ (Istanbul), αποτέλεσε το όνομα που 

επιβλήθηκε  στην συνέχεια ως μοναδικό από τον Κεμάλ το 1930
3
.  

Κάτι τέτοιο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας του 

ολοκληρωτικού εκτουρκισμού της οθωμανικής γλώσσας. Στα χίλια επτακόσια 

περίπου χρόνια της μεσαιωνικής ιστορίας που κατέγραψε η πόλη της 

                                                           
3
 Η ονομασία της Πόλης επίσημα αλλάζει στις 28 Μαΐου του 1930. Πηγή: http://national-

pride.org[πρόσβαση στις 07/04/2016] 
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Κωνσταντινούπολης (Istanbul), αποτέλεσε μια από τις πλέον σημαντικές πόλεις του 

μεσαιωνικού κόσμου. Χαρακτηρίστηκε από τον πολυεθνικό της χαρακτήρα, ο οποίος 

αντανακλούσε κατά ανάλογο τρόπο τον πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα 

της Βυζαντινής αλλά και της Οθωμανικής γενικότερα  Αυτοκρατορίας. Ο 

πολυεθνικός και πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της Πόλης ισχυροποιήθηκε και 

αναβαθμίστηκε κατά την οθωμανική περίοδο. Έφτασε να περιλαμβάνει ένα 

σημαντικό αριθμό λαών, εθνοτήτων και θρησκειών, που εκτεινόταν από την Περσία 

μέχρι το Μαρόκο και από το Σεράγιεβο μέχρι την Αλεξάνδρεια. 

Χρήση εδάφους 

Η Πόλη καταλάμβανε την έκταση του τριγώνου που σχηματιζόταν από: τον 

Κεράτιο Κόλπο (Haliç ή Altın Boynuz), τον Βόσπορο (İstanbul Boğazı) και τη 

Θάλασσα του Μαρμαρά.  

 

Ο Βόσπορος το 1932. 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο της συγγραφέως. 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAE&url=http%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C4%25B0stanbul_Bo%25C4%259Faz%25C4%25B1&ei=Wlv1VKC7IYLqUvH7gagI&usg=AFQjCNEqLjG7d4YD9frlsJLQGW543Exguw&bvm=bv.87269000,d.d24
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(α) 

 
Βόσπορος (İstanbul Boğazı) 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

 

Ήταν οχυρωμένη από την πλευρά της θάλασσας από δυο πλευρές, ενώ 

παράλληλα οχυρώθηκε με ισχυρά τείχη από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο (γνωστά ως 

Θεοδοσιανά τείχη) και από την ξηρά  στις παράκτιες πλευρές της. Το κέντρο της ήταν 

εκεί όπου τώρα βρίσκεται το ανάκτορο του Τοπ Καπί και περιλάμβανε στο εσωτερικό 

του το Μέγα Παλάτιον, τον Ιππόδρομο, την Μέση Οδό. Εκεί βρίσκονταν και το κύριο 

εμπορικό κέντρο, όπως και ο ναός της Αγίας Σοφίας (Ayasofya) που κατασκεύασε ο 

αυτοκράτορας Ιουστινιανός μέσα σε χρονική περίοδο που διήρκεσε συνολικά 5 έτη, 

από το έτος 532 ως το έτος 537.  

Η πόλη επεκτεινόταν συνεχώς και εκτός από τα τείχη του Βυζαντίου. Αρχικά 

κτίστηκαν τα τείχη του Κωνσταντίνου και στην συνέχεια κτίστηκαν τα τείχη του 

Θεοδοσίου. Στην απέναντι ακτή του Κεράτιου Κόλπου (Haliç ή Altın Boynuz), 

κατοικούσαν οι ξένοι κυρίως κάτοικοι της Πόλης, κυρίως Γενοβέζοι στην 

πλειονότητά τους. Το τμήμα αυτό είχε τη δική του ξεχωριστή οχύρωση, από την 

οποία απομένει στις μέρες μας ο γενουατικός Πύργος του Γαλατά (Galata Kulesi). 

Στους Γενοβέζους κάτοικους παραχώρησε την περιοχή αυτή ο αυτοκράτορας 

Παλαιολόγος, μαζί με ορισμένες εμπορικές ατέλειες και κάποια προνόμια το έτος 

1267.  

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAE&url=http%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C4%25B0stanbul_Bo%25C4%259Faz%25C4%25B1&ei=Wlv1VKC7IYLqUvH7gagI&usg=AFQjCNEqLjG7d4YD9frlsJLQGW543Exguw&bvm=bv.87269000,d.d24
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Γέφυρα του Γαλατά. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

 

           
(α) 

 
Πύργος του Γαλατά (Galata Kulesi). 
Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

 

Αυτό συνέβη μετά από την ανάκτηση της Πόλης από τους Λατίνους 

σταυροφόρους κατά το έτος 1261. Στην Πόλη υπήρχε σημαντικός αριθμός παλατιών, 

πάνω από 470 εκκλησίες και 95 μονές. Οι περισσότερο ονομαστές ήταν: η εκκλησία 

της Αγίας Ειρήνης, η εκκλησία του Παντοκράτορος, η εκκλησία της Παναγίας των 

Βλαχερνών, η Μονή της Χώρας, η Μονή του Στουδίου, η Μονή της Παμμακάριστου 

κ.ά.  

Σημαντικό επίσης ως προς τον ρόλο που διετέλεσε, υπήρξε και το 

Πατριαρχείο στο Φανάρι (Fener), το οποίο βρίσκεται στον ναό του Αγίου Γεωργίου. 

Κατά την Οθωμανική περίοδο τα ανάκτορα των σουλτάνων, όπως π.χ. το γνωστό Τοπ 

Καπί (ή διαφορετικά η επονομαζόμενη Πύλη των Κανονιών) κτίστηκαν στην θέση 
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του Μεγάλου Παλατιού. Επίσης κτίστηκε σημαντικός αριθμός από τεμένη όπως το 

Σουλεϊμανιγιέ (Süleymaniye Camii), το τέμενος του Σουλτάν Αχμέτ (Sultanahmet 

Mh.), κ.ά. Ο μεγάλος επονομαζόμενος δρόμος divan yolu (=δρόμος της διοίκησης) 

κατασκευάστηκε στην θέση της παλιότερης βυζαντινής «Μέσης Οδού».  

Η οδός αυτή, οδηγούσε κατευθείαν στα ανάκτορα. Πρόκειται για οδό που 

ήταν οικοδομημένη με μέγαρα και σεράγια Οθωμανών, Ελλήνων ιουδαίων και 

Αρμενίων κρατικών αξιωματούχων. Πριν το ξέσπασμα του Α’ Παγκόσμιου Πόλεμου 

στην Πόλη υπήρχαν περί τα: 50 ανάκτορα αξιωματούχων, 300 κυβερνητικά μέγαρα, 

100 στρατώνες, και συνολικά πάνω από 2000 τζαμιά και μεντρεσέδες  

(ιεροσπουδαστήρια) κ.α.  

Στο κέντρο της εδαφικής έκτασης που καταλάμβανε η Πόλη, κτίστηκε  επί 

εποχής Μωάμεθ η μεγάλη Σκεπαστή Αγορά της Πόλης, το γνωστό  Καπαλί Τσαρσί. 

Σήμερα θεωρείται το μεγαλύτερο κλειστό παζάρι στον κόσμο καθώς καλύπτει μια 

έκταση 1336 τ.μ. Περιλαμβάνει πάνω από 4,500 καταστήματα και ταυτόχρονα  

προσελκύει καθημερινά από  250.000 έως και 400.000 τουρίστες. Στην παραλία 

αυτής και συγκεκριμένα στο κύριο επιβατικό λιμάνι της, το Εμίνονύ, κτίστηκε η 

Μισίρ Τσαρσί (Αιγυπτιακή Αγορά). Η αγορά αυτή είναι κυρίως γνωστή για τα 

μπαχαρικά, που μπορεί κανείς να προμηθευτεί από εκεί. Σε όλη την έκταση της 

Πόλης υπήρχε ένα πλήθος από χάνια, στα οποία έβρισκαν κατάλυμα τα καραβάνια 

των εμπόρων και στα οποία γίνονταν και οι πρώτες αγοραπωλησίες από τους 

τοπικούς εμπόρους. 

 

 

(α) 
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(β) 

Απόψεις από το Μεγάλο Παζάρι (Σκεπαστή Αγορά) της Πόλης  

(Καπαλί Τσαρσί), γεμάτο κόσμο, αντικείμενα, ήχους, χρώματα και φώτα, που 

αφορούν στη μεγαλύτερη κλειστή αγορά του κόσμου. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 
 

 

  

(α)       (β) 

Μισίρ Τσαρσί (Αιγυπτιακή Αγορά). 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 
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1.2. Ο ιστορικός ρόλος της Πόλης (19ος - 20ος αιώνας) 

 

Χρήση εδάφους 

Κατά τον 19ο αιώνα η ανάπτυξη και η σημαντική άνοδος της αστικής τάξης, 

δημιούργησε και άσκησε πίεση προς τον Σουλτάνο για λήψη αναγκαίων 

μεταρρυθμίσεων σχετικών με την ανάπτυξη του εμπορίου και την χάραξη νέων 

εμπορικών σχέσεων της χώρας με την Ευρώπη.  

Η νέα αστική τάξη της οθωμανικής αυτοκρατορίας που αποτελούνταν στο 

συνολό της από διαφορετικές εθνικότητες (Τούρκοι, Αρμένιοι, Έλληνες, Εβραίοι) 

ήταν επιπλέον σύμφυτη με την ευρωπαϊκή επιρροή. Η τάξη αυτή κατοίκησε «πέραν 

του Κερατίου», μετά την γενουατική συνοικία. Πρόκειται κυρίως για περιοχή όπου 

ήταν αγροί και λειμώνες. Η περιοχή αυτή ονομάστηκε «Πέραν»
4
. Είχε ως κεντρικό 

της άξονα έναν πρώην αγροτικό δρόμο. Ο δρόμος αυτός στην συνέχεια αποτέλεσε 

την λεγόμενη «Μεγάλη Οδό του Πέραν» (σήμερα ονομάζεται Ιστικλάλ Τζαντεσί στα 

τουρκικά ή οδός ανεξαρτησίας στα ελληνικά). Εκεί στην πορεία εκτός από τις 

κατοικίες των πλουσίων αστών, Οθωμανών Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων που 

ήδη αναφέρθηκαν, κατοίκησαν και πολλές σημαντικές προσωπικότητες της εποχής 

που κατάγονταν από άλλες χώρες της Ευρώπης. Πρόκειται για διπλωμάτες, έμπορους, 

βιομήχανους, τραπεζίτες, οι οποίοι μετοίκησαν εκεί. Η περιοχή ονομάστηκε Τακσίμ 

(Taksim) (= υδροδιανομή) δεδομένου ότι υπήρχε εκεί μία διακλάδωση πολλών 

ποτιστικών αυλάκων.  

 

                                                           

4
 Μασσαβέτας, Α. (201Ο) 2012

4
. Κωνσταντινούπολη: η Πόλη των απόντων. Αθήνα: Εκδόσεις: Πατάκη. 
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Το ξενοδοχείο Pera Palace 

Πηγή: Μπόζη, Σ. (2003). Πολίτικη Κουζίνα. Παράδοση Αιώνων. Αθήνα: εκδόσεις 

Ελληνικά Γράμματα, σ. 112. 

 

Στα ελληνικά επικράτησε να ισχύει η μεταφορά του όρου «Σταυροδρόμιον». 

Στο Πέραν  από το 1890 χτυπούσε η εμπορική κίνηση της πόλης. Σήμερα βρίσκονται 

εκεί όλες οι ξένες αποστολές στρατιωτικών δυνάμεων και οι πρεσβείες, τα ξένα 

σχολεία, νοσοκομεία και ινστιτούτα, βιβλιοθήκες, τράπεζες, γραφεία κ.α. Όλες οι 

παραπάνω υπηρεσίες στεγάζονται σε κτίρια τα οποία έχουν νεοκλασικό ή και 

εκλεκτικιστικό ρυθμό. Στην παλιά Πόλη, παρέμειναν οι έδρες της οθωμανικής 

διοίκησης, όπως και οι παλιές οικογένειες Οθωμανών και ξένων κυρίως των 

κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, όπως της μέσης και κατώτερης αστικής τάξης, 

όπως και διάφορες μεγάλες εγκαταστάσεις όπως ναύσταθμοι, στρατώνες, βιομηχανίες 

όπως επίσης και ο σιδηροδρομικός σταθμός της Πόλης (της ευρωπαϊκής γραμμής) 

κ.ά. Ο πληθυσμός της Πόλης κατά τον 19ο αιώνα, υπολογίζεται περίπου στο ένα 

εκατομμύριο άτομα, εκ των οποίων (400.000 ήταν μουσουλμάνοι, 152.000 ήταν 

ελληνορθόδοξοι, 150.000 ήταν Αρμένιοι, 45.000 ήταν Εβραίοι, και οι λοιποί ήταν 

Βούλγαροι, Λατίνοι, Ρώσοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Άγγλοι, Ιταλοί κ.α.).  

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν έχουμε αξιόπιστες στατιστικές πηγές 

που να τεκμηριώνουν απόλυτα τα παραπάνω, ωστόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι στους 

«μουσουλμάνους» ανήκουν και οι Πέρσες, οι Κούρδοι, οι Άραβες, οι Αρβανίτες, κ.α.  

Συμπερασματικά, η Πόλη είναι δυνατόν, να θεωρηθεί ότι ήταν μια 

κυριολεκτικά πολυεθνική και πολυπολιτισμική πόλη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 

το γεγονός ότι οι «συντοπίτες» έμεναν σε καθορισμένες συνοικίες, π.χ. οι Μακεδόνες 

στα Ταταύλα (Kurtulus), οι Θράκες βαφείς στο Βαφειοχώριον (Boyacikoy) στον 

Βόσπορο (İstanbul Boğazı), οι Κεφαλλονίτες στον Γαλατά (Galata), οι από την 

Ανατολία στην Βλάγκα, το Κουμ Καπί (Cum Kapi) και τα Ψωμαθειά. Κάτι ανάλογο 

ίσχυε και για τις άλλες εθνικότητες, όπως για τους Κούρδους, Πέρσες, Άραβες κλπ. 

Οι Ιουδαίοι έμεναν σε περιοχή δίπλα στο Φανάρι (Fener), στο Μπαλάτ (Παλάτιον).  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAE&url=http%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C4%25B0stanbul_Bo%25C4%259Faz%25C4%25B1&ei=Wlv1VKC7IYLqUvH7gagI&usg=AFQjCNEqLjG7d4YD9frlsJLQGW543Exguw&bvm=bv.87269000,d.d24
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Άποψη από το Κουμ Καπί. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 
. 

 

Όσο περισσότερο αυξανόταν ο πληθυσμός των περιοχών αυτών, τόσο 

άρχισαν να αποτελούν σημαντικά μέρη της Πόλης και οι απέναντι ακτές του 

Βοσπόρου, όπως το Σκούταρι (Űskűdar). Πρόκειται για την αρχαία και βυζαντινή 

Χρυσούπολη (Σαρή Σαμπάν) που σήμερα ονομάζεται Űskűdar. Στο σημείο αυτό ήταν 

και η τελική κατάληξη του σιδηροδρόμου της Ανατολής (πρόκειται για 

σιδηροδρομική γραμμή Κωνσταντινούπολης (Istanbul) - Βαγδάτης) στον σταθμό του 

Χαϊντάρ Πασά (Haydar paşa).  

Η Πόλη αλλά και το Πέραν σε συνδυασμό με την ασιατική ακτή, είχαν ένα 

μεγάλο αριθμό στρατιωτικών εγκαταστάσεων με στρατώνες, ενός τακτικού στρατού 

στο οποίο συμμετείχαν ένας μεγάλος αριθμός γενιτσάρων (μέχρι την κατάργησή τους 

στις μεταρρυθμίσεις στα μέσα του 19ου αιώνα), πολλές πυριτιδαποθήκες, 

ναυστάθμους κ.α. καθώς και ένα πλήθος σημαντικών ανακτόρων όπου μετέβαινε 

σημαντικός αριθμός αξιωματούχων της Διοίκησης, Οθωμανών αλλά και Ελλήνων, 

Ιουδαίων, Αρμενίων κ.ά.  

Το Πέραν συνδεόταν με δύο γέφυρες του Κερατίου, με την κυρίως Πόλη, οι 

οποίες  χώριζαν τον κόλπο σε τρία λιμάνια. Τα τρία λιμάνια ήταν: α) το εξωτερικό (το 

οποίο ήταν κυρίως επιβατικό) στο Εμινονού (Eminönü) όπου και η Μισίρ Τσαρσί και 

ο σιδηροδρομικός σταθμός της Ευρώπης, β) τον εσωτερικό λιμένα (το οποίο ήταν 
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κυρίως εμπορευμάτων) το οποίο είχε διάφορες «σκάλες» όπως η «λαδόσκαλα» (yag 

iskalesi) όπου κατοικούσαν κυρίως μυτιληνιοί λαδέμποροι, η σκάλα των οπωρών 

(yemis iskalesi) όπου διέμεναν οι Χιώτες έμποροι εσπεριδοειδών, η σκάλα των 

αλεύρων (un kapani) κ.α., και γ) τον ναυτικό πολεμικό λιμένα, που εδραζόταν μετά 

την δεύτερη γέφυρα στο εσωτερικό του Κεράτιου (Haliç ή Altın Boynuz)
5
.  

Υπήρχε επίσης και μία τρίτη ξύλινη γέφυρα την Yahudi koprusu (ιουδαϊκή 

γέφυρα) η οποία ένωνε την ιουδαϊκή συνοικία στο Μπαλάτ με την επίσης ιουδαϊκή 

συνοικία στο Haskoy και τον Ναύσταθμο στην απέναντι ακτή του Κεράτιου (Haliç ή 

Altın Boynuz). Λέγεται ότι την γέφυρα αυτή την κατέστρεψαν οι λεμβούχοι γιατί 

έχαναν την δουλειά τους, αν ωστόσο ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο Ναύσταθμος 

τοποθετήθηκε στα έσω του Κεράτιου (Haliç ή Altın Boynuz) για να μην είναι 

προσβάσιμο το Ανάκτορο του Τοπ Καπί σε ενδεχόμενη περίπτωση ναυτικής 

εξέγερσης, μπορεί ωστόσο η καταστροφή της γέφυρας να είχε και κάποιους άλλους 

λόγους. Η γέφυρα αυτή κατασκευάστηκε από την ιδιωτική πρωτοβουλία που έλαβε 

ένας Αρμένιος ενεχυροδανειστής του Σουλτάνου, ονόματι Migirdis Tzezayirlian.  

Στις ακτές του Βοσπόρου, ήταν επίσης κτισμένα τα «γιαλιά» (από το 

«αιγιαλός»), πολλά εξοχικά αρχοντικά, πολυάριθμα παλάτια και σεράγια πλουσίων 

και αξιωματούχων σε ρυθμούς νεοκλασικούς, εκλεκτικιστικούς, το λεγόμενο 

«τουρκομπαρόκ» κ.ά., καθώς επίσης και τεμένη και το θερινό ανάκτορο του Ντολμά 

Μπαχτσέ (ντολμά = γεμιστός, παραλία που σχηματίστηκε από γέμισμα, προσχώσεις, 

μπαχτσέ ο κήπος) σε ρυθμό τουρκομπαρόκ. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έλαβε 

χώρα μια μεγάλη ανακατασκευή της Πόλης. Διανοίγονται εκείνη την εποχή δρόμοι, 

κτίζονται τότε νέα κτήρια και κατά κύριο λόγο ανακατασκευάζονται σε σημαντικό 

βαθμό οι παραλίες της (του Κερατίου αλλά και του Σκούταρι (Űskűdar) και της 

θάλασσας του Μαρμαρά) όπου κατασκευάζονται πολλές προβλήτες, αλλά και 

λιμενικές και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες, αποθήκες και τελωνεία 

καθώς και ένα πλήθος στρατιωτικών εγκαταστάσεων.  

 

 

                                                           
5 Mαυρομάτης, Σ. (2004). Ένας περίπατος στην ιστορική κλειστή αγορά της Κωνσταντινούπολης. 

Αθήνα: Εκδόσεις: Τσουκάτου. 
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(α) 

 

 

(β) 

 

(γ) 

Τα περίφημα «γιαλιά» στις Ακτές του Βοσπόρου (εξοχικά αρχοντικά, παλάτια και 

σεράγια πλουσίων και αξιωματούχων). 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 
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(α) 

   

 

 
(β) 

Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ στις όχθες του Βοσπόρου 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

 
 

Για τον παραπάνω σκοπό επιχωματώνονται διάφορες περιοχές και 

κατεδαφίζονται τα παράλια τείχη. Εμπνευστές των σχεδίων αυτών και 

ανακατασκευών ήταν κυρίως Γερμανοί Πολεοδόμοι που ακολουθούσαν τις 

στρατιωτικές αποστολές (η Γερμανία του Κάιζερ εξόπλισε αλλά και βοήθησε 

σημαντικά από στρατιωτική άποψη την Οθωμανική Κυβέρνηση στον Α’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο), και πολλές από τις κατασκευές που έλαβαν χώρα είχαν είτε άμεσο είτε 

έμμεσο στρατιωτικό χαρακτήρα. 
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Μεταφορικό Σύστημα 

Το οδικό δίκτυο της Πόλης, ήταν ακτινωτό. Είχε ως κέντρο του το Ανάκτορο 

του Τοπ Καπί και ως ακτίνες του , τις πύλες του θεοδοσιανού τείχους οι οποίες 

οδηγούσαν στις άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας στην ευρωπαϊκή της περιοχή. Οι 

δρόμοι της ήταν στενοί και είχαν ακανόνιστο σχήμα, με πολυάριθμα μικρά 

οικοδομικά τετράγωνα και πυκνοκατοικημένες περιοχές. Οι περιοχές αυτές είχαν 

κατά κύριο λόγο είτε μικρά ξυλόπηκτα κτήρια είτε πέτρινα.  

Οι πύλες έφεραν το όνομα της πόλης όπου κατευθύνονταν οι δρόμοι, οι 

κυριότερες από τις οποίες ήταν η Εντιρνέ Καπί, (πύλη της Αδριανουπόλεως, προς την 

Αδριανούπολη και τη νότια Βαλκανική), και η Σιλιβρί Καπί, (Σηλυβρίας, προς τη 

βόρεια Βαλκανική) στις οποίες κατέληγαν και οι δύο μεγάλοι δρόμοι της Πόλης. 

Αυτοί οι δρόμοι οδηγούσαν στο κέντρο και στο ανάκτορο του Τοπ Καπί. Οι 

μεταφορές γινόταν κατά κύριο λόγο με άλογα, άμαξες και αραμπάδες που 

χρησιμοποιούνταν για τα εμπορεύματα. Προς το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα (το 

έτος 1869) κατασκευάστηκαν πολλές γραμμές τραμ, αρχικά ιππήλατου, 

ηλεκτροκινήθηκε το 1914 όταν επιτάχτηκαν κατά το έτος 1912 για τις πολεμικές 

ανάγκες της χώρας όλα τα άλογα φορτίου. Το δίκτυο ήταν τότε αρκετά πυκνό και 

εξυπηρετούσε κυρίως το μεγαλύτερο μέρος της Πόλης και του Γαλατά (Galata). Είχε 

τρεις κύριες διαδρομές στην Πόλη και δύο διαδρομές στο Πέραν. Στην Πόλη υπήρχε 

μία διαδρομή από το Τοπ Καπί στο μέσον του θεοδοσιανού τείχους και μία διαδρομή 

από το Επταπύργιο. Οι δρόμοι αυτοί συναντώνται στο Ακ Σεράϊ και συνεχίζουν μέχρι 

το τέμενος του Βαγιαζήτ, όπου συμβάλει και η τρίτη γραμμή από το Φατίχ (Fatih). 

Όλες οι διαδρομές μαζί συνεχίζουν στο Σουλτάν Αχμέτ (Sultanahmet Mh.), και μετά 

μαζί κατευθύνονται ως το Εμινονoύ (Eminönü), και περνούν στην συνέχεια απέναντι 

στον Γαλατά (Galata).  

Από κει υπάρχει μια διαδρομή, η οποία κατευθύνεται στο Τακσίμ (Taksim) 

και διακλαδίζεται στην συνέχεια μετά το Χαρμπιγιέ (Harbiye) σε τρείς κατευθύνσεις, 

προς τα Ταταύλα (Kurtulus), προς το σισλή και προς τον στρατώνα Μάτσκε, ενώ η 

άλλη διαδρομή φθάνει παραλιακά πέρα από το Ορτάκιοϊ στο Μπεμπέκ. Έτσι, από το 

Μπαγιαζήτ ως το Εμινονoύ (Eminönü) περνούνε πέντε γραμμές ενώ από το Γαλατά 

(Galata) ως το Χαρμπιγιέ (Harbiye) άλλες πέντε.  
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Η περιοχή Ταταύλα (Kurtulus) χθες και σήμερα. 

Πηγή: Museum of Architecture.Διαθέσιμο στο: http://www.mixanitouxronou.gr/pia-

ine-i-elliniki-sinikia-tis-konstantinoupolis-pou-sta-tourkika-onomazete-sotiria-iche-

diasimo-karnavali-pou-apagoreftike-ke-meta-tis-dioxis-tou-55-apeminan-elachisti-

romii/ [Πρόσβαση στις 15/1/2016]. 

 

Στην περιοχή του Γαλατά (Galata) την ίδια εποχή κατασκευάστηκε και μια 

γραμμή ενός υπόγειου σχοινοσιδηροδρόμου, το ονομαζόμενο «τουνέλ» από την 

παραλία ως την αρχή της Μεγάλης Οδού του Πέραν, όπου υπήρχε επίσης το τραμ το 

οποίο πήγαινε μέχρι το κέντρο του Πέραν, την ονομαζόμενη Πλατεία του 

Σταυροδρομίου.  

Το έτος 1888 έγινε η κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πόλης με 

την Ευρώπη, από τον γνωστό προερχόμενο από την Θεσσαλονίκη Εβραίο Βαρώνο 

Hirsch με την εταιρεία που ίδρυσε, την Oriental Railway Company. Λόγω της 

μεγάλης αστικής επέκτασης της Πόλης που έλαβε χώρα και στις παραλίες του 

Βόσπορου (İstanbul Boğazı) αλλά επίσης και στα κοντινά νησιά, υπήρχε μία πυκνή 

συγκοινωνία η οποία γινόταν με καραβάκια και ξεκινούσε από το Εμινονoύ 

(Eminönü) προς το Πέραν και περιλάμβανε τις ακτές του Βοσπόρου (İstanbul Boğazı) 

(την ευρωπαϊκή και την ασιατική ακτή) όπως επίσης και τα Πριγκηπόνησα (τα 

ονομαζόμενα adalar, «νησιά»). Το έργο αυτό στην αρχή γινόταν από λεμβούχους με 

πολύκωπες λέμβους τις «σαϊτες» με ή χωρίς πανιά και αργότερα αποτελούνταν από 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAE&url=http%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C4%25B0stanbul_Bo%25C4%259Faz%25C4%25B1&ei=Wlv1VKC7IYLqUvH7gagI&usg=AFQjCNEqLjG7d4YD9frlsJLQGW543Exguw&bvm=bv.87269000,d.d24
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAE&url=http%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C4%25B0stanbul_Bo%25C4%259Faz%25C4%25B1&ei=Wlv1VKC7IYLqUvH7gagI&usg=AFQjCNEqLjG7d4YD9frlsJLQGW543Exguw&bvm=bv.87269000,d.d24
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ατμοκίνητα πλοιάρια που κατείχαν δύο ιδιωτικές εταιρείες, την Fevaid i osmaniye 

(1843-1870) και την Sirket i Hayriye (1851-1945).  

 

 

Η νήσος Αντιγόνη. 

Πηγή: Σαριόγλου, Ει. – Σαριόγλου, Κ. (2005). Πενήντα Χρόνια από τα Σεπτεμβριανά. 

Κωνσταντινούπολη Πριν – Τότε – Μετά. Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 

Αρχείο, σ. 88. 

 

Για τον συνολικό εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων η Υψηλή 

Πύλη ανέθεσε την ευθύνη και εποπτεία του έργου στον Γάλλο Γενικό Διοικητή των 

Φάρων της Αυτοκρατορίας Marius Michel. Το έργο της ανακατασκευής τους, 

τέλειωσε το έτος 1900. Το έργο αυτό άλλαξε σημαντικά την εικόνα στο Εμινονoύ 

(Eminönü) και το Σκούταρι (Űskűdar), στις πλάτους 27 μέτρων νέες αποβάθρες 

εγκαταστάθηκε και η γραμμή τραμ. Στις παραπάνω εταιρείες μετείχαν και 

Κωνσταντινουπολίτες Έλληνες κεφαλαιούχοι.  
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Η νήσος Πρίγκηπος στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Πηγή: Σαριόγλου, Ει. – Σαριόγλου, Κ. (2005). Πενήντα Χρόνια από τα Σεπτεμβριανά. 

Κωνσταντινούπολη Πριν – Τότε – Μετά. Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 

Αρχείο, σ. 94. 

 

Το έτος 1908, με ίδια γερμανικά κεφάλαια κατασκευάζεται η σιδηροδρομική 

γραμμή της Βαγδάτης που είχε ως τερματικό σταθμό τον σταθμό του Χαϊντάρ Πασά 

στο Σκούταρι. Το αυτοκίνητο έκανε την εμφάνισή του στην Πόλη το έτος 1908. 

Ωστόσο τότε απαγορευόταν η κυκλοφορία του αυτοκινήτου μέσα στη Πόλη. Αστικά 

λεωφορεία δρομολογήθηκαν (όπως και στην πόλη της Αθήνας), το έτος 1926.  

Για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων υπήρχαν από παλιότερα 

διάφορες μελέτες του γερμανού συμβούλου της Οθωμανικής Κυβέρνησης στρατηγού 

von Moltke από το έτος 1839. Το σχέδιο δεν βρέθηκε ποτέ, αλλά έχουμε μόνο 

περιγραφές του έργου αυτού, οι διανοίξεις αυτού περιλαμβάνουν τις κεντρικές οδούς 

εισόδου στην πόλη από τις πύλες των τειχών του Θεοδοσίου. Παράλληλα με την 

κατασκευή του παραλιακού τραμ στον Βόσπορο (İstanbul Boğazı), διαπλατύνθηκε 

και η παραλιακή οδός, όπως επίσης και οι έξοδοι μετά το Τακσίμ (Taksim) στο 

Πέραν.  

Ο Γάλλος Μηχανικός Arnaudin, το έτος 1900 σχεδίασε για λογαριασμό της 

εταιρείας Companie Internationale de Chemin de fer de Vospore την ζεύξη του 

Βοσπόρου με δύο γέφυρες την μία από το Σαράιμπουρνού στο Σκούταρι (Űskűdar) 

και την άλλη πλευρά στη θέση της σημερινής γέφυρας Φατίχ (Fatih), ενώ το έτος 

1902 οι Αμερικανοί Μηχανικοί F. Storm, F. Lindmann και J. Hilliker πρότειναν την 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAE&url=http%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C4%25B0stanbul_Bo%25C4%259Faz%25C4%25B1&ei=Wlv1VKC7IYLqUvH7gagI&usg=AFQjCNEqLjG7d4YD9frlsJLQGW543Exguw&bvm=bv.87269000,d.d24
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υιοθέτηση της υποθαλάσσιας ζεύξης. Η ζεύξη αυτή, είχε κάνει την εμφάνισή της, ήδη 

από το έτος 1860 από τον Γάλλο Μηχανικό S. Preault.  

1.3. Ο ιστορικός ρόλος της Πόλης κατά την σύγχρονη εποχή (20
ος

 – 21
ος

 αι.)  

 

Παρ’ όλη την μεταφορά της Πρωτεύουσας από τον Κεμάλ στην Άγκυρα, η 

Κωνσταντινούπολη (Istanbul) δεν έχασε την στρατηγική σημασία της και κράτησε 

όλη την οικονομική δραστηριότητα της ως «πύλη της Ανατολής στην Ευρώπη», 

αύξανε σημαντικά τον πληθυσμό της Πόλης και υπήρχαν διαρκώς διάφορα 

διογκούμενα πολεοδομικά και μεταφορικά προβλήματα.  

Έτσι, ο «νέος» ρόλος της Πόλης είναι κατά κύριο λόγο συνέχεια του παλιού 

της ρόλου ως κέντρου της Αυτοκρατορίας, και ελάχιστα επηρεάστηκε από την 

μεταφορά της πρωτεύουσας στην Άγκυρα το έτος 1923. Η Πόλη αριθμεί εκείνη την 

στιγμή 700.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 450.000 είναι Μουσουλμάνοι, οι 

100.000 είναι Ελληνορθόδοξοι, οι 52.000 είναι Αρμένιοι, οι 47.000 είναι Εβραίοι και 

οι λοιποί Καθολικοί κ.ά. Το μεταφορικό σύστημα, της χώρας ακολουθεί η πολιτική 

των διανοίξεων.  

Δεδομένου ότι και η νέα Κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας του Κεμάλ 

ενίσχυσε σημαντικά τους ισχυρούς δεσμούς της με την Γερμανία, σημειώνονται 

πολλές γερμανικές επιρροές όχι μόνο στον πολιτικό αλλά και στον στρατιωτικό και 

πολεοδομικό τομέα. Γερμανοί πολεοδόμοι και Αρχιτέκτονες αναλαμβάνουν ευθύνες 

ως σύμβουλοι στην Πόλη, όπως ο Martin Wagner ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα και 

χρέη του Διευθυντή της Πολεοδομίας της Κωνσταντινούπολης.  

Ο γενικός θεωρητικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων, ήταν κυρίως η 

αναμόρφωση του πολεοδομικού ιστού διά μέσου των διανοίξεων, ώστε να 

«εξευρωπαϊστεί» το πρόσωπο της Πόλης και να γίνει πιο άνετη η κυκλοφορία 

τωναυτοκινήτων μέσα στον πυκνό αστικό ιστό της. Αυτό ήταν κάτι που είχε ήδη στο 

παρελθόν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη του 19ου αιώνα με τις αντίστοιχες 

διανοίξεις στο Παρίσι, το Βερολίνο, την Βιέννη και αλλού, όπου είχαν ως κύριο 

στόχο τους την απαλλαγή τους από τη «μεσαιωνική πόλη».  
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Το πρόσωπο της πόλης αυτής, ήταν τέτοιο που δεν επέτρεπε την κίνηση στους 

δρόμους, αλλά παράλληλα επιχειρήθηκε να δοθεί και μια εικόνα μιας «μεγάλης και 

νέας πόλης» με έναν νέο, συμμετρικό και νεοκλασικό σχεδιασμό, με πλατειές 

λεωφόρους, με βουλεβάρτα και μνημειακές πλατείες, με πολυάριθμα πάρκα, πολλά 

ανάκτορα και διάφορα άλλα δημόσια κτήρια. Τα σχέδια του Wagner σημειώνεται ότι 

δεν διέφεραν σημαντικά από αυτά του Moltke που αφορούσαν τις διανοίξεις στις 

κύριες αρτηρίες εισόδου στην Πόλη. Τα σχέδια αυτά εφαρμόστηκαν σταδιακά σε ένα 

μικρό τμήμα λόγω του πολέμου και ολοκληρώθηκαν μετά τον Πόλεμο. 

 

1.4.  Η σημερινή κατάσταση της Πόλης 

 

Σήμερα ο χαρακτήρας της Πόλης εξακολουθεί να είναι εκείνος που υπήρχε 

στην προηγούμενη ιστορία της. Η διοικητική πρωτεύουσα της Τουρκικής 

Δημοκρατίας είναι η πόλη της Άγκυρας, ωστόσο η καρδιά του τουρκικού κράτους 

χτυπά στην Πόλη. Το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό μέρος της οικονομικής 

δραστηριότητας, αλλά και οι κάθε είδους πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες 

πραγματοποιούνται ουσιαστικά εκεί κατά κύριο λόγο και λιγότερο στην επίσημη 

πρωτεύουσα.  

Το αποτέλεσμα, μέσα στα πλαίσια του συγκεκριμένου κοινωνικο-οικονομικού 

συστήματος, είναι ότι η αστυφιλία εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη και συγκεντρώνει 

πολλά στοιχεία από τριτοκοσμικές πόλεις. Οι πόλεις αυτές εισερχόμενες στο 

καπιταλιστικό σύστημα τείνουν να αυξάνουν σημαντικά τον πληθυσμό τους. Τέτοιες 

πόλεις όπως το Κάιρο, το Λάγος, το Μέξικο Σίτυ κ.ά. που ο πληθυσμός τους 

υπερβαίνει τα 10-15 εκατομμύρια κατοίκων ή και προσεγγίζει τα είκοσι εμφανίζουν 

τέτοιου είδους φαινόμενα.  

Η Πόλη σήμερα έχει έναν πληθυσμό της τάξης των 14 εκατομμυρίων 

κατοίκων, πολύ μεγάλος αριθμός κατοίκων έναντι των μόλις 4 εκ. της Άγκυρας, σε 

ένα σύνολο 68 εκ. σε όλη την Τουρκία. Η αύξηση του πληθυσμού από το έτος 1990 

στο έτος 2000 ήταν της τάξης του 33%, επειδή στην Πόλη είναι συγκεντρωμένες όλες 

οι «ευκαιρίες εργασίας». Έχουν συρρεύσει στην Πόλη μεγάλες μάζες πληθυσμού από 

την αποδόμηση του αγροτικού χώρου της υπαίθρου και κυρίως άτομα από τα βάθη 
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της Ανατολίας και των ανατολικών συνόρων της Τουρκικής Δημοκρατίας
6
. 

Πρόκειται για αγρότες και κτηνοτρόφους Τούρκους, Κούρδους, κ.α. οι οποίοι 

κατοικούν τόσο στην παλιά Πόλη, που εκτείνεται μέσα από τα Θεοδοσιανά τείχη στις 

πρώην μεσοαστικές περιοχές του ελληνισμού της Πόλης (Κουμ Καπί, Ζεϋρέκ, κ.ά.), 

όσο και στα νέα προάστιά της.  

Τα πιο πυκνοκατοικημένα είναι το Φατίχ (Fatih) με 46.000 κατοίκους ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο, και ακολουθούν με περίπου τις 20.000/τετρ.χιλ περιοχές 

όπως αυτές του Μπαϊράμ Πασά (26.000), Μπέηογλου (Beyöglu) (25.000), 

Μπεσίκτας, Καγίτχανέ, Καδίκιοϊ και Εμινονoύ (Eminönü) (17.000). Πρόκειται για 

περιοχές που είναι είτε στο κέντρο, είτε στον Βόσπορο (İstanbul Boğazı), είτε στην 

ασιατική ακτή όπου συγκεντρώνονται πολλοί εσωτερικοί μετανάστες. Οι περιοχές 

αυτές συγκεντρώνουν και τα χαμηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα, όπως το 

Μπεσίκτας με 51% των κατοίκων του να έχουν εισόδημα από 150 έως 400 

εκατομμύρια τουρκικές λίρες, το Εμινονoύ (Eminönü) με το 43% των κατοίκων του 

να έχουν 0-150 εκ.τ.λ., το Καδίκιοϊ (Kadiköy) με το 59% να έχουν 150-400 εκ.τ.λ( 

ισοτιμία τουρκικής  λίρας με ευρώ :1 € = TL 3,5896 [16.11.2016]) 

Στα νέα αυτά προάστια κτίζονται τεράστια συγκροτήματα πολυωρόφων 

πολυκατοικιών από οικοδομικές εταιρείες και η Πόλη επεκτείνεται ταχύτατα τόσο 

στην ευρωπαϊκή όσο και την ασιατική της περιοχή, ή ακόμα και σε αυθαίρετες 

κατασκευές. Το 56% των αυθαιρέτων κτισμάτων κτίζονται κυρίως σε ιδιόκτητη γη 

και το 17% αυτών, σε γη που καταλαμβάνεται και αυτή αυθαίρετα.  

Η Νομαρχία της Πόλης (πρόκειται ουσιαστικά για το ευρύτερο πολεοδομικό 

συγκρότημα της Πόλης) έχει το δεύτερο σε ύψος κατά κεφαλήν εισόδημα μετά την 

περιοχή της Κοτζά Ελί. Η Πόλη συγκεντρώνει τις 242 από τις 500 μεγαλύτερες 

βιομηχανίες της Τουρκίας, δέρματος και υφασμάτων, τροφίμων, χαρτιού, βασικής 

μεταλλουργίας κ.α. Ενώ το έτος 1992 συγκέντρωνε ένα ποσοστό της τάξης 45,2% του 

συνόλου των εξαγωγών της Τουρκίας (το έτος 1989 το 37,9%) και σε ποσοστό της 

τάξης του 41 % των εισαγωγών (το έτος 1989 το 34%) και συγκεντρώνει σε ποσοστό 

70% των τραπεζικών αποθεμάτων με 78 τράπεζες σε λειτουργία το έτος 1992.  

                                                           
6 Κούτουλας, Δ. (2006). Flora – Άνθουσα, Η μυστική Κωνσταντινούπολη. Αθήνα: Εκδόσεις: Έσοπτρον. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAE&url=http%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C4%25B0stanbul_Bo%25C4%259Faz%25C4%25B1&ei=Wlv1VKC7IYLqUvH7gagI&usg=AFQjCNEqLjG7d4YD9frlsJLQGW543Exguw&bvm=bv.87269000,d.d24
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Επίσης συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών κλινών που φθάνει τις 

45.000 από τις οποίες ένα ποσοστό  της τάξης του 40% πρόκειται για ξενοδοχεία που 

έχουν τα χαρακτηριστικά 4 και 5 αστέρων. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούν κάποια 

σημαντικά χαρακτηριστικά της Πόλης. Στην Πόλη συγκεντρώνονται αυτήν την 

στιγμή περίπου 20.000 αστυνομικοί, αντιστοιχεί ένας ανά 600 κατοίκους ενώ στα 

Άδανα 1:350.  

Αυτή η σημαντική θέση της Πόλης ως σημαντικού οικονομικού κέντρου της 

Τουρκίας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την εγκατάσταση σε αυτήν μεγάλου αριθμού 

γραφείων μεγάλων επιχειρήσεων σε ουρανοξύστες. Οι τελευταίοι επεκτείνονται 

κυρίως στην εσωτερική πλευρά της ευρωπαϊκής ακτής του Βοσπόρου, ενώ οι 

αντίστοιχες παραλιακές ζώνες αστικοποιούνται και κτίζονται τόσο με πολυκατοικίες 

μεσοαστικής όσο και με πολυτελείς οργανωμένους και οχυρωμένους οικισμούς της 

ανώτερης αστικής τάξης. Η τελευταία αποτελείται κυρίως από επιχειρηματίες αλλά 

και από στρατιωτικούς.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο στρατός στην τουρκική δημοκρατία αποτελεί 

επιπλέον και οικονομική δύναμη έχοντας στην διάθεση του ένα πλήθος μεγάλων 

επιχειρήσεων. Ακόμη θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως η έξοδος του Βοσπόρου στην 

Μαύρη Θάλασσα (Karadeniz) είναι στρατιωτική ζώνη, γύρω από την οποία υπάρχει 

ένα πλήθος στρατοπέδων αλλά και πολλών οικισμών που αναφέρθηκαν. Ο θεσμός 

του «οχυρωμένου» οικισμού, ο οποίος έχει ιδιωτική αστυνομία, με σύγχρονη 

περιτείχιση και πολλαπλούς ελέγχους. Πρόκειται για ένα φαινόμενο, το οποίο 

κυριαρχεί στις ακτές του Βοσπόρου, και όχι μόνο για στρατιωτικούς οικιστές αλλά 

και για επιχειρηματίες κλπ. 

 

Η χρήση εδάφους 

         Η σημερινή Πόλη, διατηρεί τον τουριστικό της χαρακτήρα στο κέντρο της και 

την παλιά Πόλη. Σημαντικά μεγάλες σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες 

εγκαθίστανται επίσης στις ακτές του Βοσπόρου, στο Πέραν και στην ασιατική ακτή. 

Πολυώροφα κτήρια γραφείων υπάρχουν επίσης όπως ήδη αναφέρθηκε στις ίδιες 

περιοχές, αλλοιώνοντας τον ιστορικό της χαρακτήρα και την φυσιογνωμία της. 
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Βιομηχανικές μονάδες επίσης είναι διασκορπισμένες έξω από τα τείχη του Θεοδοσίου 

πέρα από τις άλλοτε παραδοσιακές βιομηχανικές περιοχές του 19ου αιώνα.  

Το εμπορικό και τουριστικό της κέντρο εξακολουθεί να είναι έντονο στο 

Πέραν και στο πιο παραδοσιακό κέντρο γύρω από την Αγιά Σοφία (Ayasofya) και το 

Τοπ Καπί, ενώ ένα πλήθος των τοπικών κέντρων αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο 

στην περιφέρεια. Μεγάλα και σημαντικά επίσης εμπορικά κέντρα αναπτύσσονται 

κατά κανόνα σε σημαντικούς συγκοινωνιακούς κόμβους όπως στο λιμάνι του 

Εμινονoύ (Eminönü) σε συνδυασμό με την Μισίρ Τσαρσί.  

Σημειώνεται επίσης ότι κάποιες συγκεκριμένες περιοχές διαθέτουν έναν 

έντονο ισλαμικό χαρακτήρα και συγκεντρώνονται τριγύρω από τεμένη (τζαμιά) ή 

θεολογικές σχολές (μεντρεσέδες). Οι περιοχές αυτές έχουν θα πρόσθετε κανείς μια 

«πολεοδομική αυτοτέλεια» μέσα στην Πόλη. Κάτι τέτοιο είναι λογικό να συμβαίνει 

λόγω του πολύ μεγάλου μεγέθους της Πόλης σε συνδυασμό με την κοινωνικότητα 

που διακρίνει τους κατοίκους της. Οι κάτοικοι συσπειρώνονται κυρίως στις γειτονιές 

τους δημιουργώντας παράλληλα πυρήνες «πόλεων μέσα στην πόλη» κάθε μεγέθους, 

από τα μικρά τοπικά κέντρα μιας γειτονιάς μέχρι τα μεσαίου μεγέθους κέντρα στις 

περιοχές των σημαντικών μεντρεσέδων και των μεγάλων τζαμιών. 

Το σύστημα Μεταφορών 

Στην Πόλη, σύμφωνα με τα στοιχεία του 1992, είναι εγγεγραμμένα το 24% 

των κυκλοφορούντων οχημάτων στην Τουρκία. Το ποσοστό αυτό είναι δυσανάλογο 

του μεγέθους της. Σημειώνεται ωστόσο ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού της είναι 

εσωτερικοί μετανάστες, οι οποίοι συνήθως διαμένουν κοντά στον τόπο εργασίας 

τους.  

Για τον λόγο αυτό οι χερσαίες μετακινήσεις είναι κατά ποσοστό 84.8% με 

αυτοκίνητο, κατά ποσοστό της τάξης του 6.8 % με σιδηρόδρομο και κατά ποσοστό 

της τάξης του 8.4% με πλοία. Η οδική ωστόσο κυκλοφορία της Πόλης, έχει την 

ακόλουθη σύνθεση: το 20,7% γίνεται με ΙΧ, το 23,3% γίνεται με λεωφορεία, και το 

υπόλοιπο διαθέσιμο ποσοστό γίνεται με ταξί (12,9%), ντολμούς και με λεωφορεία 

επιχειρήσεων (33.3%). Με λεωφορεία υπολογίζεται πως μετακινούνται 1,5 εκ. 

κάτοικοι ημερησίως. Το έτος 2004 υπολογίζονταν ο αριθμός των αυτοκίνητων της 
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Πόλης σε 1.486.000 οχήματα ενώ το έτος 1992 δεν ξεπερνούσαν τα οχήματα 

συνολικά τα 620.000.  

Η οδική κυκλοφορία είναι αρκετά χαώδης στην Πόλη, όμως ακόμη 

εξακολουθεί να διεξάγεται σε ανεκτά επίπεδα χρόνων διαδρομών. Μετά τον Πόλεμο, 

οι κυβερνήσεις του Adnan Menderes επιχείρησαν να εφαρμόσουν τις διανοίξεις στο 

ιστορικό κέντρο της Πόλης. Συμπληρωματικά οι προσπάθειες αυτές συνεχίστηκαν το 

έτος 1980 στην νότια ακτή του Κεράτιου Κόλπου (Haliç ή Altın Boynuz) και στο 

Πέραν. Οι διανοίξεις αυτές περιλαμβάνονται στις βασικές κατευθύνσεις του Σχεδίου 

Moltke και του Σχεδίου Wagner, και έδωσαν από την μία «ανάσα» στην εσωτερική 

κυκλοφορία αλλά από την άλλη κατέστρεψαν σημαντικά την ιστορική πολεοδομική 

δομή του κέντρου σε συνδυασμό με ένα πλήθος αξιόλογων κτηρίων και μνημείων.  

Προφανώς όπως συνήθως συμβαίνει σε κάθε μονόπλευρη κυκλοφοριακή 

μελέτη, π.χ. οι διανοίξεις για τα ΙΧ, το πρόβλημα δεν λύθηκε και πολύ σύντομα οι 

πολεοδομικές υπηρεσίες έθεσαν σε εφαρμογή την προσπάθεια της βελτίωσης των 

Μέσων σταθερής Τροχιάς, με την κατασκευή του Μετρό και την επαναφορά του 

Τραμ στην Πόλη. Η προσπάθεια των σημερινών πολεοδομικών υπηρεσιών είχε 

εμφανείς ευεργετικές επιπτώσεις προφανώς και στο ιστορικό κέντρο, κατόρθωσε να 

αποσυμφορήσει σημαντικά το εσωτερικό δίκτυο μέσω της κατασκευής ενός 

συστήματος επάλληλων εξωτερικών οδικών δακτυλίων.  

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει την Πόλη στο σύνολό της (την ευρωπαϊκή και 

την ασιατική της περιοχή) καθώς επίσης και τα προάστια των ακτών του Βοσπόρου. 

Έτσι, παρατηρείται ότι υπάρχουν σχεδόν σε πλήρη λειτουργία δύο μεγάλοι οδικοί 

δακτύλιοι οι οποίοι περικλείουν το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Πόλης 

των έντεκα εκατομμυρίων κατοίκων. Για την ολοκλήρωση του έργου, έχουν 

κατασκευαστεί οι δύο μεγάλες γέφυρες του Βοσπόρου, ενώ παράλληλα 

προγραμματίζεται και μια υποθαλάσσια σύνδεση του Σιρκετζί με το Σκούταρι 

(Űskűdar). Η σύνδεση αυτή θα περάσει το μετρό και στην ασιατική ακτή και θα 

συνδέσει το τραίνο της Ευρώπης με εκείνο της Ανατολής. Το σχέδιο αυτό εντάσσεται 

σε μια γενικότερη προσπάθεια επίτευξης της ανακατανομής των χρήσεων γης 

ανάμεσα στην ασιατική και την ευρωπαϊκή ακτή έτσι ώστε να μειωθούν σημαντικά οι 

μετακινήσεις.  
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Υπολογίζεται επίσης ότι συνολικά ενώ σήμερα τα μέσα σταθερής τροχιάς 

καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 7% των μετακινήσεων, το έτος 2023 θα 

καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 35% και θα αριθμούν 300 χιλιόμετρα γραμμών 

από τις μερικές δεκάδες που είναι σήμερα. 

 

Μετρό 

 

 

Χάρτης μετρό 

Πηγη:http://thewoksoflife.com/2014/06/how-see-istanbul-one-day/[πρόσβαση 

στις 31/03/2016] 

Το μετρό της Πόλης σήμερα ξεκινά από τον δεύτερο εξωτερικό δακτύλιο της 

Πόλης, που βρίσκεται στο Yeni Bosna. Το Μπελπά όπου είναι και το τέρμα του τραμ, 

στρίβει στον βορρά μέχρι το Kartal tepe και μετά επιστρέφει μέχρι το Μπαϊράμ Πασά 

στα όρια του πρώτου δακτυλίου, και τερματίζει στο Ακ Σαράϊ όπου συναντά το τραμ. 

Το μετρό είναι σήμερα υπό επέκταση ώστε να ολοκληρωθεί ένα δίκτυο πολλών 

διαδρομών ευρύτερης εξυπηρέτησης σε συνδυασμό με τα άλλα μέσα σταθερής 

τροχιάς. 
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Προαστειακός  

 

     Στην γραμμή του τραίνου της Ευρώπης, λειτουργεί επίσης και το τοπικό τραίνο. 

Αυτό ξεκινά από τον κεντρικό σταθμό του Σιρκετζί και εκτείνεται ως το προάστιο 

Χάλκαλι που έχει 18 σταθμούς. Εξυπηρετεί κατά βάση τα προάστια στην ακτή της 

Προποντίδας και στη λίμνη Κιουτσούκ Τσεσμεσέ έξω και από τον δεύτερο εξωτερικό 

δακτύλιο της Πόλης. 

 

 

Τραμ και σιδηρόδρομος 

 

Η Πόλη των αρχών του 20ου αιώνα είχε ένα πυκνό και λειτουργικό δίκτυο 

τραμ, το οποίο όμως στην λογική της αντικατάστασής του από οδικούς άξονες και 

της κατάργησής του που επικράτησε στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια σε όλη σχεδόν 

την Ευρώπη, εγκαταλείφθηκε. Εκτός από το τραμ της Ιστικλάλ Τζαντεσί που αρχικά 

διατηρήθηκε για λόγους τουριστικούς, σήμερα εξυπηρετεί άνετα την εμπορική 

κίνηση στον δρόμο αυτόν. Τελευταία, οι πολεοδομικές αρχές της Πόλης κατανόησαν 

το λάθος της κατάργησης του τραμ και επαναγκαθιστούν αυτό σε κάποιες διαδρομές. 

Η επαναλειτουργία του τραμ αυτή γίνεται ασφαλώς με άλλους όρους, πρόκειται 

ωστόσο για γρήγορα και μεγάλης χωρητικότητας οχήματα. Τα οχήματα αυτά 

κινούνται σε αποκλειστικό διάδρομο με σημαντική αναπτυσσόμενη ταχύτητα και 

χαρακτηριστικά οι πλατφόρμες των στάσεων είναι σε επίπεδα συρμού τρενου ή 

μετρό.  

Θα μπορούσε να λεχθεί ότι το νέο τραμ της Πόλης είναι δυνατόν να θεωρηθεί 

ως ελαφρύ μετρό. Σήμερα λειτουργεί μία γραμμή, η οποία συνδέει το Μπελπά έξω 

από τα Θεοδοσιανά τείχη με την πύλη του Τοπ Καπί ενώ στην συνέχεια διασχίζει το 

ιστορικό κέντρο, διέρχεται από το Ακ Σαράϊ, διέρχεται από το τζαμί του Σουλτάν 

Αχμέτ και καταλήγει στο Σίρκετζί και το Εμινονoύ (Eminönü) ενώ παράλληλα 

κατασκευάζονται και προγραμματίζονται επιπλέον και άλλες γραμμές επέκτασης.  

Παράλληλα, λειτουργεί επιπλέον και το παλιό τραμ στην Ιστικλάλ Τζαντεσί. 

Πρόκειται για τον βασικό εμπορικό πεζόδρομο του Πέραν. Έχει δύο βαγόνια, τα 

οποία βρίσκονται σε μονή γραμμή, που διαθέτει μία διασταύρωση στην μέση της 
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διαδρομής. Η ταχύτητα του είναι χαμηλή  και εξυπηρετεί την κίνηση του πεζοδρόμου 

συνδέοντας παράλληλα το Καράκιο με το Τακσίμ (Taksim) μέσω του 

σχοινοσιδηροδρόμου, του «τούνελ». 

 

 

Το περίφημο τραμ της περιοχής Γαλατά (Galata). 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

 

Λεωφορεία 

 

      Η Πόλη έχει ένα σημαντικά πυκνό δίκτυο λεωφορειακών γραμμών και μάλιστα 

είναι ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο μεταφορικό δίκτυο, τόσο στους χρόνους όσο και στα 

δρομολόγιά του. Το συγκεκριμένο αυτό δίκτυο καλύπτει σχεδόν το σύνολο της 

έκτασης τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της ασιατικής ακτής, καθώς και τις ακτές του 

Βοσπόρου τις οποίες διατρέχει Θαλάσσια αστική κυκλοφορία. Αναφέραμε ότι οι 

ακτές του Βοσπόρου, αλλά και η απέναντι ασιατική ακτή, αποτελούν πλέον αστικά 

κομμάτια της Πόλης, έτσι ώστε η συγκοινωνία να καθίσταται απαραίτητη, και 

διεξάγεται τόσο με τους οδικούς άξονες που διατρέχουν τις ακτές όσο και από 

θαλάσσια μέσα, με κάθε είδους και κάθε μεγέθους πλοία και πλοιάρια σε πυκνά 

δρομολόγια. 

Το πλέον τακτικό δίκτυο είναι αυτό που αφορά τη σύνδεση του (Eminönü) με 

το Σκούταρι (Űskűdar)και τη σύνδεση με τα κοντινά τμήματα των ακτών του 

Βοσπόρου, ενώ αραιότερη σε συχνότητα αλλά σε χρόνους αστικής συγκοινωνίας 

είναι η σύνδεση με τα «νησιά» (Adalar), τα λεγόμενα Πριγκηπόνησα (Adalar). Εκτός 

από αυτές τις συνδέσεις με κέντρο το Εμινονού (Eminönü), υπάρχουν επιπλέον και 

άλλες τοπικές συνδέσεις με πλοιάρια στα διάφορα σημεία του Βοσπόρου συνδέοντας 

τις απέναντι ακτές. 
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Χώροι στάθμευσης 

 

Είναι προφανές πως σε μια τόσο ιδιαίτερα μεγάλη και πολυσήμαντη πόλη, να 

υπάρχει πιθανότατα πρόβλημα στάθμευσης, φαίνεται όμως ότι ακόμη (λόγω του 

μικρού δείκτη ιδιοκτησίας και ιδιαιτέρως της χρήσης των ΙΧ) η κατάσταση δεν είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη.  

Σημαντικές προσπάθειες για την κατασκευή μεγάλων χώρων στάθμευσης 

μέσα στο ιστορικό κέντρο και το Πέραν είναι πλέον θέμα της ημερήσιας διάταξης για 

τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο πολλές φορές καταστρέφουν οι προσπάθειες αυτές, την 

φυσιογνωμία της όπως π.χ. το πολυώροφο γκαράζ στην περιοχή του Ξενοδοχείου 

«Μαρμαρά». Το κτίριο αυτό, το οποίο τελικά τελεί υπό κατεδάφιση και προς το 

παρόν παραμένει ένας τερατώδης και ερειπωμένος σκελετός από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

 

Αεροδρόμια 

 

Η Κωνσταντινούπολη διαθέτει δύο αεροδρόμια. Το Διεθνές Αεροδρόμιο 

Ατατούρκ (TAV) το οποίο εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή πλευρά και  το Διεθνές 

Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν(ISG) το οποίο εξυπηρετεί την ασιατική πλευρά της 

Κωνσταντινούπολης.  

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ατατούρκ (Τούρκικα: İstanbul Atatürk Havalimanı) 

είναι ο βασικός αερολιμένας της Πόλης. Βρίσκεται στην περιοχή Yeşilköy και απέχει 

24χλμ από το κέντρο. Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1924  και μετονομάστηκε σε 

Ατατούρκ το έτος 1980 προς τιμήν του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Το 2013 στα 

βραβεία της Air Transport News του απονεμήθηκε ο τίτλος του “αεροδρομίου της 

χρονιάς”. 

Tο Διεθνές Αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν(ISG), ονομάστηκε έτσι προς 

τιμήν της Σαμπιχά Γκιοκτσέν, την πρώτη γυναίκα πιλότο πολεμικού 

αεροσκάφους στην Τουρκία. Λειτουργεί ως βοηθητικό καθώς  το Ατατούρκ δεν 

μπορεί να ανταπεξέλθει στην τόσο αυξημένη επιβατική κίνηση.   

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%AC_%CE%93%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%83%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
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1.5 . Ο Ελληνισμός της Πόλης και η σημερινή του κατάσταση 

 

Τα πρώτα σημάδια ελληνικής παρουσίας  στην γεωγραφική περιοχή που 

σήμερα βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη(Istanbul) χρονολογούνται  από την αρχή του 

Βυζαντίου. Την περίοδο εκείνη η Πόλη αριθμούσε περίπου  42.000 κατοίκους εκ των 

οποίων ένα ποσοστό της τάξης του 80% ήταν ελληνικής καταγωγής και είχαν την 

ελληνική ως μητρική γλώσσα. Όταν το έτος 1453 έγινε η Άλωση της Πόλης, πολλοί 

από τους Έλληνες-Βυζαντινούς εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη (Istanbul) για 

χώρες της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Στην συνέχεια υπήρξε μια σημαντική 

ανάκαμψη όταν οι Σουλτάνοι έδωσαν πολλά δικαιώματα στο Οικουμενικό 

Πατριαρχείο.  

Πιο συγκεκριμένα κατά την Οθωμανική κυριαρχία ο Μωάμεθ Β΄ πρόσφερε 

πολλά προνομία στους Χριστιανούς όπως φοροαπαλλαγές, εξαίρεση από το 

παιδομάζωμα
7
(devşirme, ντεβσιρμέ) και καλές θέσεις εργασίας εντός της 

αυτοκρατορίας (όπως π.χ. μεταφραστές, ιατροί, δικηγόροι κ.ά.) εκμεταλλευόμενος με 

αυτό τον τρόπο  την μόρφωση τους. 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο
8
 από τότε, είχε την Πρωτοκαθεδρία για τους 

Ανατολικούς Ορθόδοξους σε παγκόσμια κλίμακα.  Με  πατριάρχη τον Γεννάδιο
9
 , ο 

                                                           
7
  Η διαδικασία κατά την οποία ανά πενταετία η και συχνότερα το Οθωμανικό κράτος  συνέλλεγε με την 

βία  χριστιανόπαιδα ηλικίας 6-15 ετών. Σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν η εκπαίδευση και η 

στρατολόγηση των νεαρών αγοριών προκειμένου να  ενισχύσουν το στρατιωτικό δυναμικό του κράτους. 

Πηγή: Βάτου,Ε. (2004) Κωνσταντινούπολη και Μαρμαράς. Αθήνα: Εκδόσεις: info γνώμων. σ.182 

8
  Ιερομόναχος, Α. (2011). Κωνσταντινούπολις. Άγιο Όρος: Εκδόσεις: Ερμηνεία. 
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Ελληνισμός της Πόλης άρχισε να ενισχύεται και να ακμάζει, με  αποτέλεσμα να 

δοθούν σημαντικές προτεραιότητες στην παιδεία και  στα διάφορα σύγχρονα 

προβλήματα που αντιμετώπιζε κοινωνία. Το έτος 1500 υπολογίζεται ότι ζούσαν 

περίπου 30.000 Έλληνες και ελληνικής καταγωγής κάτοικοι στην πρώιμα 

εξισλαμισμένη Κωνσταντινούπολη (Istanbul). 

 

(α) 

                                                                                                                                                                      
9
 Ο Γεννάδιος έγινε ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετά την Άλωση, σφράγιζοντας με την 

πολύπλευρη δράση του την πορεία και την εξέλιξη του Ελληνισμού και της Ορθόδοξης Ανατολικής 

Εκκλησίας.  

Γόνος εύπορης οικογένειας από τη Θεσσαλία, γεννήθηκε, μορφώθηκε και έδρασε στην 

Κωνσταντινούπολη σε μια εποχή βαθιά σημαδεμένη από έντονες εκκλησιαστικο-πολιτικές αλλαγές. Ο 

χρόνος της γεννήσεώς του τοποθείται μεταξύ των ετών 1398-1400. Το κοσμικό του όνομα ήταν 

Γεώργιος. Η επωνυμία Σχολάριος θεωρείται οικογενειακή και προέρχεται πιθανότατα από αξίωμα 

μέλους της οικογένειάς του στο στρατό ή στα ανάκτορα.  

Η έμφυτη φιλομάθειά του τον βοήθησε να επιδοθεί με ζήλο στις σπουδές της ρητορικής, της τακτικής, 

της φιλοσοφίας, της θεολογίας και της νομικής.  

Ο Γεννάδιος υπήρξε αναμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του 15
ου

 αιώνα. 

Συγχρόνως όμως υπήρξε και η τραγικότερη προσωπικότητα της εποχής του. Παρά τις οποιεσδήποτε 

αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν κατά΄καιρούς ως προς την αρχική του στάση στην Σύνοδο της 

Φλωρεντίας, η προσφορά του στην Ορθοδοξία υπήρξε τεράστια. Αλλά και οι υπηρεσίες του προς το 

έθνος δεν πρέπει να υποτιμηθούν, αν αξιολογηθούν σωστά, και μέσα στα πλαίσια των έντονων 

πολιτικών αναστατώσεων που επικρατούσαν κατά την εποχή του. Το τεράστιο συγγραφικό του έργο 

καταλαμβάνει δικαιωματικά μία από τις πρώτες θέσεις στην βυζαντινή Γραμματεία. Τα έργα του 

εκδόθηκαν από τους L. Petit – X. Siderides – M. Jugie – Oeuvres Completes de Georges Scholarios, vol. I-

VIII, Paris 1928 - 1936. Διαθέσιμο στο: http://www.ec-patr.org/list/index.php?lang=gr&id=159 

[πρόσβαση στις 20/2/2016].   
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(β) 

 

Εσωτερικές απόψεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

 

 
(α) 
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(β) 

 

Εξωτερικές απόψεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

 

Το έτος 1821 ο ξεσηκωμός των Ελλήνων της Ηπειρωτικής Ελλάδας 

πυροδότησε την απαρχή για το ξέσπασμα των πρώτων προβλημάτων που 

εμφανιστήκαν στην Ελληνική κοινότητα στην Τουρκία. Εκείνα τα χρόνια 

υπολογίζεται πως οι Έλληνες της περιοχής της ευρύτερης περιοχής της 

Κωνσταντινούπολης (Istanbul) ανερχόταν σε 180.000 κατοίκους.  Οι Έλληνες του 

Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ίμβρου, της Τενέδου και της Ανατολικής Θράκης 

εκτιμάται ότι ήταν πάνω από 1.500.000 άνθρωποι. Σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε 

να μην αναφερθούμε  και στον απαγχονισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’,ο οποίος, 

όταν ξέσπασε τον Φεβρουάριο η  ελληνική επανάσταση θεωρήθηκε ως υπεύθυνος 

καθώς απέτυχε να την αποτρέψει. Η αποκορύφωση ήταν ο απαγχονισμός του 

ανήμερα του Πάσχα το 1821 στην κύρια είσοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου η 

οποία εκ τότε μένει ερμητικά κλειστή ως ένδειξη τιμής. Το σώμα του έμεινε 

κρεμασμένο για 3 ολόκληρες μέρες και στη συνέχεια  μια ομάδα τριών Εβραίων το 

πέταξαν στον Κεράτιο κόλπο.   

Μετά το τέλος της διακήρυξης της Ελληνικής ανεξαρτησίας το έτος 1823 και 

την επίσημη αρχή του Ελληνικού κράτους με Βασιλικούς θεσμούς το έτος 1830 οι 

οποίοι ήταν προερχόμενοι από το εξωτερικό, έκαναν την εμφάνιση τους, οι πρώτες 

ενδείξεις της εθνικής συνοχής των Μουσουλμανικών πληθυσμών στην Ηπειρωτική 

Μικρά Ασία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θράκης και 

Κωνσταντινούπολης (Istanbul).  

 Κατά την διάρκεια του Τούρκο-Ελληνικό πόλεμου το 1897 πολλοί έλληνες  

που κατοικούσαν στην Τουρκία  στάθηκαν στο πλευρό της Ελλάδας και πήγαν να 

πολεμήσουν. Δυστυχώς η ήττα που γνώρισε η ελληνική πλευρά ήταν αναμενόμενη 

εξαιτίας της ανισορροπίας των δυνάμεων των δυο χωρών. 

Το 1912 κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πόλεμων  ο ελληνισμό της 

Τουρκίας βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φάση του τόσο σε οικονομικό όσο κ σε 

αναπτυξιακό επίπεδο. Οι πληθυσμοί των Ελλήνων ήταν: 15.000 Έλληνες στη Ίμβρο 
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και Τένεδο, καθώς και 275.000 Έλληνες στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης 

(Istanbul) και τα Πριγκιποννήσια (Adalar)
10

.  

Ο Τούρκο - Ευρωπαϊκός πόλεμος το 1919-1922,κατά τον οποίο έγιναν 

αναγκάστηκες μετακινήσεις  του πληθυσμού, είχε ως αποτέλεσμα  η ελληνική 

μειονότητα πλέον  να απαριθμεί  μόνο 120.000 Ρωμιούς. 

 

Χάρτης Μ. Ασίας 

Πηγή: http://diasporic.org/mnimes/archives/the-asia-minor-on-maps 

 

 Η συνθήκη της Λοζάνης το 1923 κάνει σαφές την διασφάλιση των συνόρων -

θαλασσίων και χερσαίων- μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας με μοναδική 

εξαίρεση την ύπαρξη δύο μειονοτήτων : Στην Δυτική Θράκη την διατήρηση της 

Μουσουλμανικής μειονότητας καθώς και την διατήρηση της Ελληνικής -Εθνολογικά 

και Θρησκευτικά- μειονότητας της Κωνσταντινούπολης (Istanbul) και των νήσων 

γύρω από αυτήν (γνωστών ως Πριγκιποννήσια) καθώς και των νησιών της Ίμβρου 

και της Τενέδου.  

                                                           
10

 Πριγκιποννήσια (Adalar) είναι ένα σύμπλεγμα 9 νησιών. Βρίσκονται στην θάλασσα του Μαρμαρά. 

Τα 4 μεγάλα είναι κατοικήσιμα (Πρώτη,Αντιγόνη,Χάλκη,Πρίγκηπος) και τα 5 μικρότερα νησιά  είναι 

ακατοίκητα.(Πίτα, Νέανδρος, Οξειά,Πλάτη, Αντιρόβυθος) 

Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%80%CF%

8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CF%84%CE%B1_(%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%AC_(%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7_(%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%8C%CE%B2%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%82
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 Το 1928 η μειονότητα άρχισε να δραστηριοποιεί και  να διοργανώνει πολλές 

και ποικίλες εκδηλώσεις όπως καρναβάλια, διάφορους χορούς, καθώς και εσπερίδες. 

Μια νέα επίθεση από την τουρκική πλευρά δεν άργησε να έρθει. Την ίδια χρόνια μια 

ομάδα φανατισμένων Τούρκων έκαψε το μεγαλύτερο μέρος της συνοικίας που 

κατοικούνταν από Ρωμιούς με σκοπό να καταληφθεί η περιοχή από Μουσουλμάνους. 

Στη συνέχεια η οικονομική ανάκαμψη που έλαβε χώρα στην Τουρκία 

βοήθησε σημαντικά και  την Ελληνική κοινότητα η οποία γνώρισε μεγάλη 

οικονομική ανάπτυξη την περίοδο 1929-1942. Η ανάπτυξη αυτή δεν χαροποιούσε 

ιδιαίτερα την τουρκική κυβέρνηση και  το  1942, με ένα κρυφό(κρατήθηκε μυστικό 

στην αρχή) διάταγμα έβγαλε το περιβόητο διάγγελμα με την ονομασία Varlik Vergisi. 

Πρόκειται για τον περιβόητο φόρο περιουσίας που υποχρέωνε και ανάγκαζε όλες τις 

μειονότητες της χώρας όπως τους Αρμενίους, τους Εβραίους αλλά κυρίως τους Έλληνες 

να δώσουν μια μεγαλύτερη υπέρμετρα φορολογία στο κράτος με την αιτιολογία των 

λοιπών χαμηλών εισοδημάτων από το σύνολο των 21.000.000 κατοίκων της χώρας Η 

επιβολή αυτών των φόρων έγινε προκειμένου να εξασφαλίσουν οικονομικούς πόρους, 

που ήταν αναγκαίοι για την χώρα και απαραίτητοι λόγω του πολέμου που μαίνονταν 

έξω από τα σύνορα της Τουρκίας σε όλον τον κόσμο. Οι μειονότητες  χωρίς να έχουν 

πολλές επιλογές πλήρωσαν το βαρύ τίμημα. 
11

  

Σύντομα  οι συνθήκες διαβίωσης  άρχισαν σταδιακά να βελτιώνονται και 

υπήρχε  μια ανοδική οικονομική τάση.  Μέσα στο Τουρκικό κοινοβούλιο η 

μειονότητα είχε από 2 έως 5 βουλευτές και ταυτόχρονα η δύναμη του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου αυξάνονταν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από την περίοδο 1942-1955 

προκύπτει ότι το 15% κάθε χρόνο της φορολογίας του Τουρκικού Κράτους προερχόταν 

από τους Έλληνες. Το 25% του συνόλου των επιχειρήσεων και μαγαζιών στην Πόλη με 

συνολική δύναμη που ανέρχονταν σε ποσοστό της τάξης του 45% της εγχώριας 

Τουρκικής αγοράς φάνηκε ότι ανήκε στην Ελληνική Μειονότητα
12

.  

     Τέλος στα σχολεία της Πόλης  34 Δημοτικά και Νηπιαγωγεία και τα 5 Γυμνάσια- 

λύκεια (Ιωακείμειο, Κεντρικό, Ζωγράφειο, Γένους Σχολή, Ζάππειο) υπήρχαν σταθερά 

                                                           
11

 Πηγη: http://www.omogeneia-turkey.com/history/id/e-history-v001.pdf [ πρόσβαση στις : 

07/04/2016] 

12
 Όπ.παρ. 

http://www.omogeneia-turkey.com/history/id/e-history-v001.pdf
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πάνω από 5.000 μαθητές. Όλα τα παραπάνω σε κάποιες τουρκικές ομάδες φάνταζαν 

ως απειλή καθώς στα μάτια τους η Ρωμαϊκή κοινότητα αποκτούσε γερές βάσεις.   

Το Κυπριακό ζήτημα άρχισε να γίνεται γνωστό στη χώρα της Τουρκίας το 

έτος 1954. Το Σεπτέμβριο του 1955 (τα λεγόμενα Σεπτεμβριανά) γράφεται στην 

ιστορία  μια από τις χειρότερες επιθέσεις των Τούρκων απέναντι στην ελληνική 

μειονότητα. Το πλήγμα που δέχτηκε ο ελληνισμός ήταν τεράστιο. Σπίτια και μαγαζιά  

καταστράφηκαν. Άνθρωποι έμειναν χωρίς δουλεία και σπίτι μέσα σε μόλις λίγες 

ώρες. Δεν υπήρχε καμία σταθερότητα για τους περίπου 100.000 Ρωμιούς πια. 

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν οι πολλές μεταναστεύσεις που ακλούθησαν 

το1956 σε χώρες όπως η Αμερική και ο Καναδάς.  Τα σχολεία άρχισαν να ερημώνουν 

από μαθητές και ο αριθμός των Ρωμιών μειώνονταν δραματικά. 

 

 

Η εν Φαναρίω Κωνσταντινουπόλεως  Μεγάλη του Γένους Σχολή είναι το παλαιότερο 

σχολειό καθώς λειτουργεί σχεδόν  αδιάλειπτα από την περίοδο της Άλωσης της 

Πόλης  έως και σήμερα.Στο χώρο που στεγάζεται σήμερα μεταφέρθηκε το 1882 

Πηγή: 

http://latremenipoli.pbworks.com/w/page/73435235/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%

CE%AC%CE%BB%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%93%CE%

AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE

%BB%CE%AE [πρόσβαση 15/02/15] 

http://latremenipoli.pbworks.com/w/page/73435235/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://latremenipoli.pbworks.com/w/page/73435235/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://latremenipoli.pbworks.com/w/page/73435235/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://latremenipoli.pbworks.com/w/page/73435235/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
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Απολυτήριο Ζαππείου του 1901, υπογεγραμμένο από την διευθύντρια Ευθαλία Αδάμ. 

 

Πηγή: Σαριόγλου, Ει. – Σαριόγλου, Κ. (2005). Πενήντα Χρόνια από τα Σεπτεμβριανά. 

Κωνσταντινούπολη Πριν – Τότε – Μετά. Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 

Αρχείο, σ. χωρίς αρίθμηση. 

 
 
 

 
 

Απολυτήριο Ζωγραφείου του 1932, του λογίου Χαράλαμπου Αραβαντινού, 

υπογεγραμμένο από τον διευθυντή της Σχολής, Θεόδωρο Βαφειάδη. 

 

Πηγή: Σαριόγλου, Ει. – Σαριόγλου, Κ. (2005). Πενήντα Χρόνια από τα Σεπτεμβριανά. 

Κωνσταντινούπολη Πριν – Τότε – Μετά. Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 

Αρχείο, σ. χωρίς αρίθμηση. 

 

Τον Δεκέμβριο του 1963 με τις ταραχές που έλαβαν χώρα στην Κύπρο μεταξύ 

των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων η κατάσταση της μειονότητας 

χειροτέρευε. Η Τουρκική κυβέρνηση τότε, με ένα μυστικό στην αρχή διάταγμα 

αποφάσισε να απελάσει τους Έλληνες υπηκόους που διαβιούσαν στη Τουρκία και 
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είχαν δικαίωμα παραμονής  χωρίς βίζα. Έτσι  από τα περίπου 100.000 άτομα, μέσα σε 

ένα χρόνο περίπου 40.000 άνθρωποι είχαν εκδιωχθεί κακήν κακώς από την Πόλη.  

Οι Τουρκικές αρχές θεώρησαν πως αυτοί ήταν οι εχθροί της Τουρκικής 

Δημοκρατίας. Τα Ελληνικά σχολεία έκλεισαν και το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν 

μπορούσε να αντιδράσει. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας
13

 που ήταν υπέρμαχος της 

                                                           
13

 Ο Αριστοκλής γεννήθηκε την 25η Μαρτίου του 1886. Ο μικρός Αριστοκλής έχοντας κλίση στα 

γράμματα, οδηγήθηκε από την Πρόνοια του Θεού και με την προτροπή του τότε Μεγάλου 

Πρωτοσυγκέλλου Αθηναγόρου Ελευθερίου, του μετέπειτα Μητροπολίτη Παραμυθίας, Φιλιατών και 

Γηρομερίου, το 1903, στο οικουμενικό διδακτήριο της Ορθοδοξίας, στην Ιερά Θεολογική Σχολή της 

Χάλκης. Εκεί εγγράφεται αρχικώς στο γυμνασιακό Τμήμα της και από το 1907 φοιτά στη Θεολογική 

Σχολή. Ο Αριστοκλής Σπύρου, ενώ φοιτά στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, κείρεται μοναχός 

και το Μάρτιο του 1910 χειροτονείται Διάκονος από τον Μητροπολίτη Ελασσόνος Πολύκαρπο και 

λαμβάνει το όνομα Αθηναγόρας, με το οποίο πλέον εισέρχεται στην Ιστορία.  

Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου αποφοιτά από τη Σχολή και παίρνει το δρόμο για τη Μητρόπολη 

Πελαγονίας, που είχε έδρα το Μοναστήρι δηλαδή τη πόλη Bitolα του σημερινού Κράτους των 

Σκοπίων. Με την άφιξη του Διακόνου Αθηναγόρα στο Μοναστήρι τον Ιούλιο του 1910 μπορεί να πει 

κανείς ότι αρχίζει η εκκλησιαστική δράση του. Υπηρετεί ως Αρχιδιάκονος του Μητροπολίτη 

Πελαγονίας Στεφάνου Δανιηλίδη και ως Καθηγητής του εκεί Παρθεναγωγείου, θέσεις τις οποίες 

διατήρησε και στη εποχή του Πελαγονίας Χρυσοστόμου. 

Διορίζεται ως Διάκονος και Γραμματέας της Μητρόπολης Αθηνών τον Μάρτιο του 1919. Μετά την 

εκλογή του σε Μητροπολίτη, χειροτονείται ιερέας και στις 22 Δεκεμβρίου του 1922 επίσκοπος στον 

Καθεδρικό Ναό των Αθηνών από τους Μητροπολίτες Δημητριάδος Γερμανό, Σύρου Αθανάσιο και 

Κορινθίας Δαμασκηνό.  

Το Φεβρουάριο του 1923 αναλαμβάνει τη διαποίμανση της Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών.  

Ίδρυσε την Ιερατική Σχολή Κερκύρας για τον καταρτισμό ικανότερων και ευσεβέστερων ποιμένων. Ο 

Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Αθηναγόρας έφθασε στην Κωνσταντινούπολη στις 9 

Νοεμβρίου του 1930, όπου τον υποδέχθηκε από μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχου ο 

Αρχιγραμματεύων της Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Φιλαδελφείας και μετέπειτα Οικουμενικός 

Πατριάρχης Μάξιμος. Στην Αμερική έφθασε στις 24 Φεβρουαρίου του 1931. Μετά από την από 18 

Οκτωβρίου του 1948 παραίτηση, από του Οικουμενικού Θρόνου, του Πατριάρχου Μαξίμου του Ε’. 

την 1η Νοεμβρίου 1948 εξελέγη από την Ενδημούσα Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο 

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Βορείου και Νοτίου Αθηναγόρας ως Οικουμενικός Πατριάρχης.  

Διαίρεσε την Αρχιεπισκοπή σε πέντε Περιφέρειες και τοποθέτησε σ’ αυτές Αρχιερατικώς 

Προϊσταμένους, που ήταν ή Τιτουλάριοι Βοηθοί Επίσκοποι, ή Τιτουλάριοι Μητροπολίτες ή και 

Συνοδικοί Μητροπολίτες.  
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Ελληνοτουρκικής Φιλίας, δέχτηκε τότε ένα μεγάλο πλήγμα από την ίδια του την 

χώρα.  

Οι μαζικές μεταναστεύσεις πληθυσμών που πραγματοποιήθηκαν θεωρήθηκαν 

ως η μεγαλύτερη έξοδος ατόμων από μια χωρά  στο έδαφος της Βαλκανικής 

χερσονήσου, μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο εν καιρό ειρήνης. 

Την περίοδο 1971 η ελληνική κοινότητα δέχεται ακόμα ένα χτύπημα.  Η 

Θεολογική σχολή της Χάλκης κλείνει. Η Τουρκική Εθνοσυνέλευση αποκλειστικά  για 

τη Θεολογική σχολή της Χάλκης ψήφισε και έθεσε σε ισχύ ένα διάταγμα που έκρινε ότι 

ανώτατες σχολές ιερέων όλων την θρησκειών εντός της Τουρκίας , ακόμα και του 

Ισλάμ, κρινόντουσαν παράνομες γιατί έθεταν σε κίνδυνο τον Κεμαλικό/Κοσμικό 

χαρακτήρα του κράτους. 
14

  Ακόμη με ειδικά διατάγματα απαγόρευσαν και τον 

διορισμό Ελλήνων μετακλητών εκπαιδευτικών από την Ελλάδα στα εναπομείναντα 

σχολεία της μειονότητας. Οι μαζικές αναχωρήσεις δεν άργησαν να ξεκινήσουν για 

ακόμα μια φορά.  

 

 

                                                                                                                                                                      
Ο Αθηναγόρας ως Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως θέσπισε τα Ιερά Κογκλάβια του Ιερού 

Κλήρου της Αρχιεπισκοπής για να αναπτύσσονται και να εξετάζονται τα απασχολούντα τον Ιερό 

Κλήρο προβλήματα, που είχαν σχέση με την Κοινοτική και Λειτουργική ζωή του ποιμνίου του.  

Τέλος επεδίωξε ο Αθηναγόρας να συσταθεί σε κάθε Κοινότητα της Πόλης Φιλόπτωχος Αδελφότητα, 

Μορφωτικός Σύνδεσμος, Μαθητικά Συσσίτια, Μικτές Εκκλησιαστικές Χορωδίες, Κατηχητικά Σχολεία 

και Ώρα αναψυχής του παιδιού.  

Ο Πατριάρχης μετά το 1970 άρχισε να παρουσιάζει στην υγεία του σημεία μεγάλης κατάπτωσης. Το 

καλοκαίρι του 1972, όπως κάθε χρόνο, παρέμενε εφησυχάζων στα ιδιαίτερα Πατριαρχικά δώματα 

της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος της Χάλκης. Την Πέμπτη 29 Ιουνίου 1972 «υπέστη, κατά το 

ιατρικό ανακοινωθέν, συνεπεία ολισθήματος, κάταγμα του δεξιού αυχένος του μηρού». Την επομένη 

μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βαλουκλή όπου και πέθανε την Παρασκευή 7 Ιουλίου 1972 από 

επιπλοκή νεφρικής πάθησης και πτώση της αρτηριακής πίεσης. Τσούβαλης, Χρ. (2012). Ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας. [online]. Διαθέσιμο στο: 

http://fanarion.blogspot.gr/2012/08/ blog-post_3.html [πρόσβαση στις 20/2/2016].  

14
 Όπ. παρ. 
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        Το έτος 1974, με αφορμή τα γεγονότα της Κύπρου άρχισε η δεύτερη μεγάλη 

έξοδος των Ελλήνων της πόλης. Οι Τούρκοι υπήκοοι -περίπου 12.000 στον αριθμό 

αναχώρησαν μέσα σε διάστημα ενός έτους. Ο Ελληνισμός της Τουρκίας έχει πια 

μηδενιστεί οριστικά.  

Το έτος 1980, ο πληθυσμός της Ελληνικής Κοινότητας υπολογίστηκε σε 

περίπου 5.600 ανθρώπους και μαζί με πολλούς που αρνήθηκαν την ταυτότητα τους 

για να επιβιώσουν στην πατρίδα τους, υπολογίζονται σε περίπου 7.500 οι Έλληνες 

που ζούσαν το 1981 στη Τουρκία.  

 
Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ιδρύθηκε το 1844. Η επαναλειτουργία της είναι 

ζήτημα που απασχολεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο από το 1971, όταν την έκλεισαν 

οι τουρκικές Αρχές. 

Πηγή: Αμπατζής, Α. (2005). Μαρμαρωμένη Ρωμιοσύνη. Οι Έλληνες της 

Κωνσταντινούπολης. Αθήνα: εκδοτικός οίκος Λιβάνη, σ. χωρίς αρίθμηση. 

 

Μεταξύ των ετών 1981-1990  έκαναν την εμφάνιση τους στα τουρκικά 

ποινικά δικαστήρια αρκετές υποθέσεις δικαστηρίων και σπιτιών / κληροδοτημάτων 

Ελλήνων και Ρωμιών της Πόλης. Ο Πατριάρχης Δημήτριος
15

  κατέβαλε σημαντική 

                                                           
15

 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1914 στο  

προάστιο του Βοσπόρου, τα Θαραπειά, από τον Παναγιώτη και την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Τα 

πρώτα γράμματα τα μαθαίνει στη δημοτική σχολή της κοινότητας Θεραπείων και μετά συνεχίζει στο 

Γαλλοελληνικό Λύκειο του Γαλατά. Το έτος 1931 εισέρχεται στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 

από την οποία αποφοιτεί το 1937.Στις 25 Απριλίου του 1937, Κυριακή των Βαΐων, χειροτονείται 

διάκονος από τον Επίσκοπο Ναζιανζού Φιλόθεο, στον ιερό Ναό των Ταξιαρχών του Μεγάλου 
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προσπάθεια προκειμένου να  διατήρηση τις ισορροπίες και μέσα στην μειονότητα 

αλλά και γενικά στον ανατολικό ορθόδοξο κόσμο. Τα έτη 1985 και 1986, 

                                                                                                                                                                      
Ρεύματος, για να υπηρετήσει στην κοινότητα αυτή. Όμως από τον Οκτώβριο του 1937 μέχρι τον 

Αύγουστο του 1938 υπηρετεί ως γραμματέας και ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Εδέσσης, υπό τον 

Μητροπολίτη Παντελεήμονα. Στη συνέχεια επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη και υπηρετεί ως 

διάκονος στον Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Υψωμαθειά, έως τον Απρίλιο του 1939. 

Από το Μάιο του 1939 μέχρι τις 29 Μαρτίου 1942 υπηρετεί ως διάκονος στο Ναό των Δώδεκα 

Αποστόλων στο Φερίκιοϊ. Από δε την 29η Μαρτίου 1942, οπότε και χειροτονείται πρεσβύτερος πάλι 

από τον Επίσκοπο Ναζιανζού Φιλόθεο, υπηρετεί την κοινότητα ως ιερέας, έως τον Ιούνιο του 1945.  

Από τον Ιούλιο του 1945 και για πέντε χρόνια διορίζεται προϊστάμενος της Ελληνικής Ορθόδοξης 

Κοινότητας Τεχεράνης στην Περσία.  

Την 23η Ιουλίου 1964, εκλέγεται από την Ιερά Σύνοδο τον Οικουμενικού Πατριαρχείου βοηθός 

Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως για την περιοχή Ταταούλων - Πικριδίου, υπό τον 

τίτλο του επισκόπου Ελαίας.  

Λίγο αργότερα ανεβαίνει στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης.Η εκλογή υπήρξε έκπληξη 

για όλους και δύσκολα έγινε πιστευτή. Με τη βοήθεια όμως της Θείας Χάριτος ανέλαβε τελικά το 

βαρύ φορτίο της διακυβέρνησης του πρώτου θρόνου της Ορθοδοξίας.  

Η ενθρόνισή του γίνεται την Τρίτη,18 Ιουλίου 1972, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό ναό.  

Επί 19 χρόνια, είχε μια δοξασμένη πατριαρχεία. Έγινε αγαπητός από όλους. Πάντοτε είχε να πει ένα 

καλό λόγο σε όλους. 

Διακηρύσσει ότι οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τ’ άλλα Πατριαρχεία και τις 

αυτοκέφαλες εκκλησίες είναι σχέσεις αδελφικές, όπως υπαγορεύει η κοινή πίστη των και η 

παράδοσις της Ορθοδοξίας. Θεωρεί αυτονόητη την αγάπη και την επικοινωνία των Εκκλησιών.  

Το 1990, ο Δημήτριος ξεκινά ταξίδι στο Άγιον Όρος, ένα ταξίδι προς το κέντρο του μοναχισμού, το 

οποίο αφήνει τα σημάδια του στην ιστορία. Επισκέπτεται τα περισσότερα Μοναστήρια από κοντά 

για να τα ευλογήσει. Ο Πατριάρχης Δημήτριος φεύγει από τη ζωή στις 2 Οκτωβρίου του 1991, μετά 

από ένα καρδιακό επεισόδιο. Φεύγει πικραμένος από μερικούς ανθρώπους, ο άνθρωπος, ο οποίος 

ποτέ δεν πίκρανε κανέναν σε όλη του τη ζωή. Για το έργο του και την δραστηριότητά του ειπώθηκαν 

πολλά και γράφτηκαν περισσότερα. H τελευταία όμως πράξη της ζωής του αναμφισβήτητα γράφτηκε 

λίγες μέρες μετά τον θάνατο του. Ήταν η στιγμή που ό πόλος έλξης του κόσμου γινόταν η μητέρα 

πασών των Εκκλησιών, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και επίκεντρο σεβασμού το σεπτό σκήνωμα του 

Προκαθημένου της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, του μεγάλου αυτού ταπεινού ιεράρχη που 

δίδασκε με τη σιωπή του, που δημιουργούσε με την πραότητά του, που ακτινοβολούσε με το 

φωτεινό πρόσωπό του. Ο Πατριάρχης Δημήτριος υπήρξε Οικουμενικός αλλά και Πνευματικός ηγέτης 

του Γένους, άξιος της μακραίωνης παράδοσης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. [Ηλιάκης, Τιμ. 

(2012). Δημήτριος Α΄ Ο Πατριάρχης της Αγάπης (8/9/1914-2/10/1991). [online]. Διαθέσιμο στο: 

http:// ektimotheou.blogspot.gr/2012/10/8-9-1914-2-10-1992.html [Πρόσβαση στις 20/2/ 2016]]. 
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ψηφίστηκαν τα τελευταία μυστικά διατάγματα που αφορούσαν τις ελληνικές 

περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη (Istanbul). Έγιναν προσπάθειες αρπαγής από το 

δημόσιο της Τουρκίας αλλά ευτυχώς με τους ορθούς  ελληνικούς χειρισμούς 

πρόλαβαν τα χειρότερα.  

Το έτος 1994, η τελευταία μεγάλη φουρνιά των ελληνικών σχολείων αριθμεί 

100 απόφοιτους ελληνικών λυκείων της Κωνσταντινούπολης (Istanbul) που έχουν 

πετύχει στις Παντουρκικές εισαγωγικές εξετάσεις αλλά το Τουρκικό υπουργείο 

παιδείας αρνείται να τους εντάξει στην πανεπιστημιακή φοιτητική κοινότητα της 

χώρας. Ο λόγος; Δεν είχαν δώσει μαθήματα Φυσικής Αγωγής. Με συντονισμένες 

ελληνικές ενέργειες οι μισοί από αυτούς μπαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια και οι 

υπόλοιποι από αυτούς έρχονται στην Ελλάδα.  

Το έτος 1999 με τους σεισμούς το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν ο πρώτος 

θρησκευτικός θεσμός της Τουρκίας που έδωσε σημαντικό πακτωλό χρημάτων για την 

ανακούφιση των πληγέντων. Με την οικονομική κρίση του Φεβρουαρίου 2001 έγιναν 

ανοίγματα της Τουρκικής πολιτείας προς τους απελαθέντες Ρωμιούς και Έλληνες. 

Πραγματοποιήθηκαν τότε επιστροφές ανθρώπων για επισκευές περιουσιών.  

Στα τέλη του 2001 και ενώ υπάρχουν διάφορες έντονες φήμες και σαφείς 

υποψίες για την επιστροφή κάποιων οικογενειών, αρχίζουν οι πρώτες και ουσιαστικές 

παρεμβάσεις του Τουρκικού κράτους στα περιουσιακά στοιχεία διαφόρων 

ιδρυμάτων. Παρατηρείται τότε έντονος φόβος για την ανατροπή του διοικητικού 

συμβουλίου της Μονής Βαλουκλή. Έντονες επίσης ήταν και οι φήμες για διάφορα 

οικονομικά σκάνδαλα και ατασθαλίες σε διάφορους συλλόγους ενώ το επίσημο 

κράτος προσπαθεί να επιβάλλει τετελεσμένα σε υποθέσεις περιουσιών που 

βρίσκονται στα δικαστήρια αναφορικά με διεκδικήσεις σπιτιών, ακινήτων εκτάσεων 

καθώς και δημευμένων χρημάτων από το Δημόσιο.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν διοργανωθεί αρκετά συνέδρια με μεγάλη 

θεματολογία, όπως:  

 το συνέδριο που διοργανώθηκε με αφορμή την 54
η
 επέτειο των 

Σεπτεμβριανών, η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, πραγματοποίησε 

στις 12/09/2009 μεταξύ 9ης πρωινής και 14ης ώρας, στην Αίθουσα Τελετών στο 
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Μέγαρο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Οι 

διωγμοί του Ελληνισμού της Πόλης πριν από το 1955 και το αλληλένδετο της 

αποκατάστασης των μειονοτήτων και του εκδημοκρατισμού στην Τουρκία»
16

. 

 το Δ’ Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ιερά Σύνοδο της 

Εκκλησίας της Ελλάδος στο Διορθόδοξο Κέντρο της Ιεράς Συνόδου στην Ιερά Μονή 

Πεντέλης με γενικό θέμα του Συνεδρίου, το οποίο τέθηκε υπό την αιγίδα του 

Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου, 

«Ελληνικός καί Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός»
17

. 

 Με τη συμπλήρωση των 60 χρόνων από τα γεγονότα της 6ης και 7ης 

Σεπτεμβρίου 1955 στην Κωνσταντινούπολη, γνωστά ως «Σεπτεμβριανά», στη 

διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκαν βιαιοπραγίες, καταστροφές, δολοφονίες 

εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού 

Ελληνισμού διοργάνωσε συνέδριο με θέμα: «Ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης 

μετά τη Συνθήκη Ανταλλαγής Πληθυσμών», που πραγματοποιήθηκε το διήμερο και 

19 και 20 Μαρτίου 2016 στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη»
18

, 

και άλλων πολλών συνεδρίων, το παρόν και το μέλλον φαντάζουν περισσότερο 

ευοίωνα. Και αυτό γιατί, ξεκίνησαν να γίνονται σημαντικά βήματα προκειμένου να 

υπάρξει ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο με μία νέα εκπροσώπηση για την επίλυση 

των προβλημάτων που προκύπτουν. 

   Σήμερα εν έτει 2016 στην Κωνσταντινούπολη υπολογίζεται ότι η ελληνική 

μειονότητα αποτελείται από περίπου 2000-3000 Ρωμιούς( Rum). Στα ελληνικά 

σχολεία ο αριθμός των μαθητών όλο και λιγοστεύει, γι’αυτό τον λόγο πλέον δεν 

απαρτίζονται αποκλειστικά  από ελληνόπουλα αλλά και από Άραβες που στο 

Θρήσκευμα είναι Χριστιανοί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το επίπεδο στα σχολεία να 

είναι χαμηλό και οι εκπαιδευτικοί να συναντούν πολλές δυσκολίες στο ειδή δύσκολο 

έργο τους. Οι αραβόφωνοι μαθητές δεν είχαν καμία επαφή με την ελληνική γλώσσα 

                                                           
16

 http://eptalofos.gr/Article/343/ 

17
http://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/3875-d-diethnes-sunedrio-me-thema-ellinikos-kai-

europa%CF%8Akos-diafotismos 

18
 https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ3ΗΔΟΡΦΩ-ΡΙΩ 
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πριν φοιτήσουν στα ελληνικά σχολεία καθώς μοναδικό κριτήριο  για την ενταξή τους 

στα μειονοτικά  σχολεία είναι αποκλειστικά και μόνο το θρήσκευμα.  

   Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει την 

Ελλάδα  υπάρχει μια μικρή αύξηση του ελληνικού στοιχείου στην Πόλη. Αρκετοί 

Έλληνες που πλέον ονομάζονται  «Νεοπολίτες» ψάχνουν μια ευκαιρία  για καλύτερη 

ζωή  και δοκιμάζουν την τύχη τους στη αναπτυσσομένη με ταχύτατους ρυθμούς 

Τουρκία. Ο αριθμός των «Νεοπολιτών» δεν είναι ακόμα γνωστός αλλά υπολογίζεται 

περίπου στα 1000 άτομα.  

     Η ομογένεια σήμερα διαθέτει ένα ελληνικό ραδιόφωνο, το ράδιο  «Ηχώ»  

και δυο εφημερίδες την Ηχώ
19

 και την Απογευματινή
20

. Η Ηχώ ιδρύθηκε το 1979 από 

 από τον Χαράλαμπο Ρομπόπουλο και μετά τον θάνατο του  

την έκδοση  ανέλαβε ο γιος του, Ανδρέας Ρομπόπουλος. Η εφημερίδα ασχολείται  με 

θέματα ομογενειακού ενδιαφέροντος αλλά και θέματα που αφορούν την Τουρκία, την 

Ελλάδα και τον κόσμο.  Το ραδιόφωνο «Ηχώ»  αποτελούσε ένα όραμα και μια 

μεγάλη επιθυμία των ομογενών που πραγματοποιήθηκε. Είναι το πρώτο ελληνικό 

ραδιόφωνο της Κωνσταντινούπολης, εκπέμπει διαδικτυακά  και ελπίζει να φέρει την 

ελληνική φωνή σε κάθε γωνία της Πόλης. 

           Η  εφημερίδα  Απογευματινή  ιδρύθηκε στις 14 Ιουλίου του 1925, και 

εξακολουθεί να εκδίδεται μέχρι σήμερα. Ξεκίνησε ως μία συνεργασία μεταξύ του 

Κωνσταντίνου Βασιλειάδη, ο οποίος και κατείχε την αρχική άδεια 

έκδοσης, και του Οδυσσέα Κρυσταλλίδη, ιδιοκτήτη και  χειριστή  τυπογραφικού 

εξοπλισμού και έμπειρου στην διανομή εφημερίδων. Είναι ημερήσια εφημερίδα που 

εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα  και έχει κυκλοφορία περίπου  600 φύλλων, το 

οποίο σημαίνει ότι φτάνει σχεδόν σε κάθε ομογενειακή ελληνική κατοικία. Μετά από 

την τουρκική Τζουμχουριέτ (Cumhuriyet), η Απογευματινή αποτελεί την δεύτερη 

αρχαιότερη ημερήσια εφημερίδα της Τουρκία. 

      Σπουδαίο γεγονός στις μέρες είναι η επιβίωση ορισμένων πολιτιστικών 

και αθλητικών συλλόγων που δρουν σήμερα στην Πόλη. Καταβάλλουν τεράστια 

προσπάθεια  να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που προκύπτουν και συνεχίζουν να 
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 http://omogeneia-turkey.com/omogeneia/media/iho.html [πρόσβαση στις 08/04/2016] 

20
 Όπ. Παρ. 

http://omogeneia-turkey.com/omogeneia/media/iho.html
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προσφέρουν στην ελληνική ομογένεια διοργανώνοντας θεατρικές παραστάσεις και 

αθλητικές εκδηλώσεις. Μια ενδεικτική λίστα με τους συλλόγους: Αθλητικός 

σύλλογος Πέραν, Αθλητικός σύλλογος Ταταουλών, Μορφωτικός και καλλιτεχνικός 

σύλλογος Φερικιοϊ-Ερθο, Μορφωτικός Σύνδεσμος Χαλκηδόνας, Μορφωτικός 

σύλλογος Μόδα, Σύνδεσμος Μουσικόφιλλων Πέραν, Φιλόπτωχος κυρίων Περά, 

Ελληνικός Φιλολογικός σύλλογος Κων/πολης
21

. 

ΙΜΒΡΟΣ – ΤΕΝΕΔΟΣ 

Ενδεικτικός πληθυσμός Ελλήνων στα χωριά της Ίμβρου την περίοδο του Παγκόσμιου 

πολέμου: 

Άγιοι Θεόδωροι, με πληθυσμό 60 Ελλήνων. 

Σχοινούδι, με πληθυσμό 47 Ελλήνων. 

Παναγιά, με πληθυσμό 30 Ελλήνων. 

Αγρίδια, με πληθυσμό 23 Ελλήνων. 

Ευλάμπιο, με πληθυσμό 10 Ελλήνων. 

Γλυκί, με πληθυσμό 3-4 Ελλήνων. 

Κάστρο, χωρίς ελληνικό πληθυσμό. 

Οι παραπάνω αριθμοί αναφέρονται προσεγγιστικά στους μόνιμους Έλληνες ή 

σε αυτούς που μένουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο νησί και όχι σε αυτούς 

που επισκέπτονται το νησί στις διακοπές/γιορτές (π.χ Πάσχα, Καλοκαίρι)
22

. 

 Η Ίμβρος και η Τένεδος είναι δυο μικρά νησιά που βρίσκονται στο βόρειο 

Αιγαίο. Η θέση των νησιών χαρακτηρίζεται ως στρατηγική γιατί είναι δίπλα στα 

Δαρδανέλλια
23

.Στις 13 Φεβρουαρίου του 1914 υπογράφτηκε  η συνθήκη του 

Λονδίνου κατά τη οποία  αποφασίστηκε πως όσα νησιά τελούσαν υπό την Τουρκική 

κυριαρχία θα αποδοθούν στην Ελλάδα με μόνες εξαιρέσεις την Ίμβρο, την Τένεδο και 

το Καστελόριζο.  
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 Όπ. Παρ. 
22

 Ιστορική Παρουσίαση του Ελληνισμού της Πόλης. [online]. Διαθέσιμο στο: http://www.omogeneia-

turkey.com/history/id/e-history-v001.pdf [Πρόσβαση στις 15/1/2016]. 
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Τον Ιούλιο του 1920, ακολουθεί η υπογραφή της  Συνθήκης των Σεβρών  

κατά την οποία  η Ίμβρος και η Τένεδος, με  ελληνικό πληθυσμό που άγγιζε τους 

5.000 κατοίκους, παραχωρούνται  στην Ελλάδα. Μετά όμως την ήττα των Ελλήνων 

στη Μικρά Ασία και τη Μικρασιατική Καταστροφή, έρχεται η Συνθήκη της 

Λωζάννης στις 24 Ιουλίου του 1923 συμφώνα με την οποία δόθηκαν τα δύο νησιά 

στην Τουρκία κάτω από  ειδικό διοικητικό καθεστώς. Η ίδια συνθήκη όμως εξαίρεσε 

τους Έλληνες κατοίκους των δύο νησιών από την ανταλλαγή των πληθυσμών που 

ακολούθησε, και προέβλεψε γι' αυτούς εκτενή αυτονομία, πράγμα όμως που στη 

συνέχεια καταπατήθηκε. Το έτος 1926, με τον νέο  Αστικό  Κώδικα  της Τουρκίας 

ανακαλέστηκαν όλα τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Μεταξύ αυτών 

συμπεριλήφθηκαν και οι κάτοικοι της Ίμβρου, κατά παράβαση της Συνθήκης της 

Λωζάννης. Ο Νόμος 1151 του έτους 1927 απαγόρευσε τη διδασκαλία της Ελληνικής 

γλώσσας στα σχολεία.  

Ο πληθυσμός των ελλήνων το 1960 και στα δυο νησιά υπολογίζεται περίπου 

στους 7.500 κατοίκους. Με τη πάροδο του χρόνου περιουσιακά στοιχεία των 

Ελλήνων δημεύτηκαν, ναοί βεβηλώθηκαν και τα 7 ελληνικά σχολεία που 
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λειτουργούσαν με  693 μαθητές και 27 δάσκαλους έκλεισαν το 1964 οριστικά, για 

λόγους ασφαλείας σύμφωνα με το Τουρκικό κράτος. Η απαγόρευση της διδασκαλίας 

της ελληνικής γλώσσας ακόμη και κατ’οίκον  από το τουρκικό κράτος είχε ως 

αποτέλεσμα  πολλές οικογένειες να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη ή την 

Ελλάδα. Τα νησιά άρχισαν σταδιακά να ερημώνουν. Σήμερα ο πληθυσμός τους 

ανέρχεται περίπου στα 300 άτομα, κυρίως μεγάλης ηλικίας
24

.  Η θέση των νησιών 

υποβαθμίστηκε αρκετά, ιδιαίτερα μετά την όξυνση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας 

τη δεκαετία του '60.
25

. Ενθαρρυντικό  για την ελληνική μειονότητα των νησιών αλλά 

και όλου του ελληνισμού είναι το γεγονός ότι 49 χρόνια μετά το κλείσιμο των 

ελληνικών σχολείων από τις Τουρκικές Αρχές το κουδούνι του δημοτικού σχολείου 

των Αγίων Θεοδώρων χτύπησε ξανά τον Σεπτέμβριο του 2013 για 4 μαθητές, ενώ 

ακόμα  πιο ευχάριστο είναι ότι το 2015
26

 με την βοήθεια του Πατριαρχείου, ιδιωτικών 

Τουρκικών Πανεπιστημίων αλλά και διαφόρων  ιδιωτικών φορέων  ξεκίνησε να 

λειτουργεί  το γυμνάσιο και το λύκειο. Έτσι το νησί απέκτησε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η δημιουργία ελληνικών 

σχολείων έφερε ένα κύμα ελπίδας  στους κατοίκους των νησιών καθώς 7 οικογένειες 

με 14 παιδιά επανεγκαταστάθηκαν στο νησί και 7 βρέφη γεννήθηκαν. 
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1.5.1 Τα «Σεπτεμβριανά» του 1955 

 

        Τα «Σεπτεμβριανά» σχετίζονται με το αίτημα της ένωσης της Κύπρου με 

την Ελλάδα, που από τα τέλη της δεκαετίας του ’40 αποτελούσε πάγια θέση των 

Ελληνοκυπρίων
27

. Τον Ιανουάριο του 1950 διεξήχθη δημοψήφισμα με τη μορφή 

συλλογής υπογραφών, και το 95,7% των Ελληνοκυπρίων τάχθηκε υπέρ της ένωσης, 

κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Τουρκοκυπρίων, που τον Μάρτιο του 

1950 απεύθυναν προς τον ΟΗΕ «Διαμαρτυρία κατά της επιθυμίας για ένωση με την 

Ελλάδα», αιτούμενοι τη διατήρηση του status quo στο νησί, ενώ έκαναν λόγο και για 

τη γεωγραφική γειτνίαση της Κύπρου με τα τουρκικά παράλια. Άλλωστε, ήδη τον 

Δεκέμβριο του 1949 είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους με την ένωση σε μεγαλειώδη 

συγκέντρωση 15.000 ατόμων στην κεντρική πλατεία της Λευκωσίας
28

. 

     Τελικά, τον Αύγουστο του 1955 άρχισαν στο Λονδίνο συνομιλίες  μεταξύ 

Μ. Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας για το μελλοντικό καθεστώς του νησιού, οι 

οποίες τελικά διεκόπησαν όταν στις 6 Σεπτεμβρίου έφτασαν οι ειδήσεις για σφοδρά 

επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη. 

    Με τον όρο  «Σεπτεμβριανά» έμεινε στην ιστορία το οργανωμένο πογκρόμ 

που εξαπέλυσε ο τουρκικός όχλος, τη νύκτα της 6ης Σεπτεμβρίου του 1955, εναντίον 

της ελληνικής κοινότητας της Πόλης. Προκάλεσε βίαια επεισόδια κατά των 

περιουσιών των Ελλήνων ομογενών, πλην όμως Τούρκων υπηκόων, καθώς και 

άλλων μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, λεηλατώντας και πυρπολώντας μέσα σε μια 

νύχτα περίπου 4.500
29

 ελληνικά καταστήματα,1000 σπίτια και 26 σχολεία. Ακόμη 

βεβήλωσαν 73 εκκλησίες, τους πατριαρχικούς τάφους στη Μονή της Ζωοδόχου 
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πηγής  και νεκροταφεία. Σκοπός των επεισοδίων αυτών, ήταν η δημιουργία κλίματος 

τρομοκρατίας και ανασφάλειας για τις υφιστάμενες μειονότητες
30

.  

   Αφορμή για να ξεσπάσουν οι ταραχές στάθηκε η έκρηξη που σημειώθηκε με 

δυο αυτοσχέδιες βόμβες στο πατρικό σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στην Θεσσαλονίκη. 

Η επίθεση αυτή, αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι ήταν σκηνοθετημένη από την ίδια την 

Τουρκική κυβέρνηση. Μάλιστα από ότι αποδεδείχθηκε μετέπειτα η γυναίκα του 

Τούρκου προξένου στη Θεσσαλονίκη ζήτησε από ένα φωτογράφο να βγάλει μερικές 

αναμνηστικές φωτογραφίες τον περίβολο του προξενείου. Τα μεσάνυχτα τις 

5
ης

Σεπτεμβριου όντως σημειώθηκε μια μικρή έκρηξη στον περίβολο προκαλώντας 

μόνο ελάχιστες υλικές ζημίες. Η βόμβα έπειτα από έρευνες  των ελληνικών αρχών  

 και όπως απεδείχθη αργότερα στην δίκη των πρωταιτίων των γεγονότων το 1961 

στην νήσο Yassιada (Πλάτη), μεταφέρθηκε από την Τουρκία από Τούρκο πράκτορα 

(Έλληνα υπήκοο από την Κομοτηνή) και τοποθετήθηκε από τον Τούρκο κλητήρα του 

Προξενείου. Το τελικό χτύπημα  ήρθε στις 4:00 το απόγευμα όταν η τουρκική 

εφημερίδα İstanbul Ekspres κυκλοφόρησε σε έκτακτη έκδοση και δημοσίευσε τις 

φωτογραφίες της συζύγου του Τούρκου Προξένου φρικτά παραποιημένες, με τέτοιο 

τρόπο ώστε να δίδεται η εντύπωση ότι στο σπίτι του πατέρα των Τούρκων είχε 

σημειωθεί μια τεράστια έκρηξη από βόμβα που είχαν τοποθετήσει οι Έλληνες.  

 Η πραγματική και αδιαμφισβήτητη αιτία του πογκρόμ όμως αυτού ήταν η 

εξέλιξη του Κυπριακού ζητήματος, η συγκυρία του οποίου μεθόδευσε τα 

προβοκάτσια. Τα «Σεπτεμβριανά», εξακολουθούν να αποτελούν στις μέρες μας, ένα 

μέρος ενός μακρύ καταλόγου διώξεων κατά των αλλοθρήσκων μειονοτήτων που 

μπορεί να ξεκίνησαν περί τα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πλην όμως 

εντάθηκαν σημαντικά από την εποχή των Νεοτούρκων και έπειτα. Αμέσως, μόλις 

δόθηκε το σύνθημα, ο τουρκικός όχλος ξεχύθηκε στους δρόμους της Πόλης και 

άρχισε να λεηλατεί και να καταστρέφει τις ελληνικές συνοικίες και το Πέραν όπου 

υπήρχαν πολλά καταστήματα ελληνικής ιδιοκτησίας. Όλη αυτή η δράση εναντίον των 

Ελλήνων είχε σχεδιαστεί κάτω από άκρα μυστικότητα. Μάλιστα, κανένας Τούρκος 

που γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί δεν πρόδωσε λεπτομέρειες του σχεδίου, ακόμα 

και αν είχε στενές σχέσεις με κάποιον Ρωμιό. 
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Το σχέδιο είχε οργανωθεί με κάθε λεπτομέρεια, αφού μέρες ή και εβδομάδες 

πριν από αυτό το γεγονός, στρατολογήθηκαν πολλά άτομα από την Μικρά Ασία και 

την Ανατολική Θράκη – εκτός των Κωνσταντινουπολιτών Τούρκων.  

Τα άτομα αυτά, μεταφέρθηκαν με σιδηροδρόμους, ταξί, λεωφορεία και πλοία, 

εφοδιάστηκαν με ρόπαλα, αξίνες, λοστούς, βενζίνη, δυναμίτιδα. Επίσης, 

συντάχθηκαν οι κατάλογοι των επικείμενων στόχων σε κάθε συνοικία και 

σημαδεύτηκαν την κατάλληλη στιγμή τα ελληνικά κτήρια με ένα Χ. Τέλος, 

εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα οι αστυνομικοί και στρατιώτες που ήταν ντυμένοι με 

πολιτικά ρούχα και θα έπαιρναν μέρος στη λεηλασία και θα κατευθύνοντας το 

πλήθος, ενώ αργότερα θα έπαιζαν τον ρόλο των ειρηνοποιών
31

.  

Σύμφωνα με δημοσίευμα, της 12 Αυγούστου του έτους 2008 της εφημερίδας 

Ραντικάλ, τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στις 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 εναντίον 

των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης (Istanbul) είχαν οργανωθεί από το Γραφείο 

Ειδικού Πολέμου (Ozel Harp Dairesi), το οποίο αποτελούσε τον μηχανισμό, που είχε 

στηθεί από το ΝΑΤΟ για την αποτροπή του κομμουνιστικού κινδύνου. Επιθέσεις 

εναντίον των Ελλήνων και των περιουσιών τους έλαβαν χώρα και στην ευρωπαϊκή 

αλλά και στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινουπόλεως και στις νήσους Χάλκη και 

Πρίγκηπο, από Τούρκους που μεταφέρθηκαν εκεί με πλοιάρια
32

. Η ώρα που 

ξεκίνησαν οι τουρκικές επιθέσεις διαφοροποιούνται σημαντικά από συνοικία σε 

συνοικία.   

Με απόλυτη πειθαρχία ο τουρκικός όχλος, που ανερχόταν σε αρκετές δεκάδες 

χιλιάδες άτομα, κινήθηκε ενάντια σε κάθε ελληνικό στοιχείο. Μέσα σε εννέα περίπου 

ώρες (διότι σε πολλά σημεία οι βανδαλισμοί συνεχίστηκαν και μετά την κήρυξη του 

στρατιωτικού νόμου μετά τα μεσάνυκτα) καταστράφηκαν ολοσχερώς 1004 σπίτια, 

ενώ άλλα περίπου 2500 υπολογίζεται ότι υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. 

Καταστράφηκαν επίσης 4348 καταστήματα, 27 φαρμακεία, 26 σχολεία, 5 

πολιτιστικοί σύλλογοι, οι εγκαταστάσεις 3 εφημερίδων, 12 ξενοδοχεία, 11 κλινικές, 

21 εργοστάσια, 110 ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια, 73 εκκλησίες, ενώ συλήθηκαν 
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πάρα πολλοί ελληνικοί τάφοι σε 2 κοιμητήρια, καθώς και οι τάφοι των πατριαρχών 

στην Μονή Βαλουκλή
33

.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι επίθεση δέχτηκαν και ένας μικρός αριθμός 

αρμενικών και εβραϊκών περιουσιών, όπως και ορισμένες αρμενικές εκκλησίες και 

μια εβραϊκή συναγωγή
34

.  Υπολογίζεται πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον 30 Έλληνες 

εκείνη την μέρα και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν και κακοποιηθήκαν . Σε δύο 

περίπου χιλιάδες υπολογίζονται από τους κύκλους της ομογένειας οι βιασμοί, αν και 

επισήμως καταγγέλθηκαν μόνο 200, για ευνόητους λόγους. Ιδιαίτερο μίσος επεδείχθη 

κατά των ιερωμένων
35

, αφού πολλοί απ’ αυτούς ξυλοκοπήθηκαν αγριότατα, άλλοι 

γυμνώθηκαν και διαπομπεύθηκαν, εξαναγκαζόμενοι να φωνάζουν: «Η Κύπρος είναι 

τουρκική», ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι σε κάποιο ιεροδιάκονο έγινε αναγκαστική 

περιτομή.  
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Ο Επίσκοπος Παμφίλου Γεράσιμος
36

 και ο ηλικιωμένος μοναχός Χρύσανθος 

Μαντάς ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου, ενώ ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως 

Γεννάδιος παραφρόνησε από τους ξυλοδαρμούς και ύστερα από λίγο διάστημα 

απεβίωσε.  

Μέσα σε λίγες ώρες η  οικονομική δραστηριότητα των Ρωμιών καταστράφηκε 

σχεδόν ολοκληρωτικά. Τα σπίτια και οι περιουσίες των περισσότερων Ελλήνων και 

τα ιδρύματα της ομογένειας λεηλατήθηκαν. Χιλιάδες Έλληνες έμειναν κυριολεκτικά 

μόνο με τα ρούχα που φορούσαν, αφού από  τα σπίτια τους  εκλάπησαν τα πάντα.
37

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αμερικανίδας προξένου Κάθριν Μπρέκεν οι 

υλικές ζημιές υπολογίζονταν να ξεπερνούν τα 300.000.000 τουρκικές λίρες, ενώ το 

προεδρείο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών που επισκέφθηκε την 

Κωνσταντινούπολη και επιθεώρησε επί τόπου τα αποτελέσματα των Σεπτεμβριανών 

αποτίμησε το κόστος των υλικών ζημιών σε 150.000.000 δολάρια
38

. 

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία της Μαρία Ανδρέου Κανάκη: «Ακούγαμε τον 

θόρυβο που γινόταν στο διαμέρισμά μας, το σπάσιμο των γυαλικών, το σπάσιμο των 

επίπλων και των άλλων αντικειμένων [...] τόσο πολύ φοβηθήκαμε, που δεν σκεφτήκαμε 

να πάρουμε τον θησαυρό μας, τα χρήματά μας και τον πολύτιμο σταυρό και να 

καταφύγουμε στην κρύπτη μας, όπου ήμασταν ασφαλείς. Κοιτάζαμε πώς να σώσουμε τη 

ζωή μας. Τα κοσμήματα αντικαταστάθηκαν, τα χρήματα επίσης, αλλά ο πολύτιμος 

σταυρός χάθηκε για πάντα [...] την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου πήγαμε στο Βαλουκλή. 

Θέαμα φρικτό και αποτρόπαιο. Δεν μπορούσε να το συλλάβει ο νους μας. Πέρασαν 

τόσα χρόνια και όμως έμειναν βαθιά χαραγμένα στη μνήμη μου. Επισκεφθήκαμε τους 

τάφους των Πατριαρχών. Κατεστραμμένοι και αυτοί εκτός από τον τάφο του 

Πατριάρχου Βενιαμίν»
39

, ενώ σύμφωνα με τον Βασίλη Πορτοκάλη, «Ήταν 
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μια καταστροφή τρομερή, την οποία ήμουν τελείως απροετοίμαστος για να 

αντιμετωπίσω [...] Ο όχλος κατέβαινε προς εμάς, πλησίασε στο εστιατόριο το 

Degustation και πλάι του το μαγαζί μας, όλο τζαμαρία, ένα παραλληλόγραμμο κλουβί 

την γωνία του Πασάζ [...] Σε λίγα λεπτά δεν είχε μείνει τίποτε [...] Περνώντας από τα 

Ορθόδοξα νεκροταφεία του Σισλί, είδα πολύ κόσμο και συνωστισμό μπροστά στην 

πόρτα, ενώ ο στρατός απαγόρευε την είσοδο. Εδώ πληροφορήθηκα ότι οι κανίβαλοι 

Τούρκοι είχαν καταστρέψει και ξεθάψει νεκρούς, καίγοντας και το πανάρχαιο εθνικό 

οστεοφυλάκιο και το παρεκκλήσι στο οποίο ήταν στεγασμένο [...] Απέναντι από τα 

νεκροταφεία ήταν η κρατική ηλεκτρική εταιρεία, η οποία έβαλε προβολείς και φώτιζε τα 

νεκροταφεία για να διευκολύνει την καταστροφή τους τη νύχτα, αφού στα νεκροταφεία 

δεν υπήρχε φως»
40

. 

       Περίπου 8.700 περίπου άτομα έμειναν άνεργα, αφού οι επιχειρήσεις στις 

οποίες εργάζονταν, είχαν καταστραφεί. Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις τουρκικών και 

ξένων τραπεζών μιλούσαν για ζημιές της τάξης του ενός ή δύο δισεκατομμυρίων 

τουρκικών λιρών, τον Φεβρουάριο του έτους 1956 η τουρκική κυβέρνηση μείωσε 

κατά πολύ το ποσό, υπολογίζοντας τις συνολικές ζημιές σε 69.578.744 λίρες 

Τουρκίας, δηλ. περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια.  

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών υπολόγισε ότι οι ζημιές που υπέστησαν 

οι εκκλησίες ξεπερνούσαν τα 150 εκατομμύρια δολάρια της εποχής. Βρετανοί 

διπλωμάτες, στην συνέχεια υπολόγισαν τις ζημιές σε περίπου 200 εκατομμύρια 

δολάρια, ενώ σύμφωνα με εκτίμηση της ελληνικής κυβερνήσεως οι ζημιές 

ανέρχονταν σε 500 εκατομμύρια δολάρια. Ο Γάλλος συγγραφέας και καθηγητής στην 

Σορβόννη Francois Crouzet
41

 στο βιβλίο του Le Conflit de Chypre (Η διένεξη της 

Κύπρου) υπολογίζει τις ζημιές σε 300 εκατομμύρια δολάρια της εποχής, δηλαδή πολύ 

περισσότερα του ενός δισεκατομμυρίου σημερινών δολαρίων. Από το ποσό που 

υπολόγισε και ενέκρινε η τουρκική κυβέρνηση κατέβαλε τελικώς ποσό μικρότερο 

των 10 εκατομμυρίων Λ.Τ. και μάλιστα ύστερα από πολλούς μήνες, όταν η αξία της 

τουρκικής λίρας είχε υποτιμηθεί δραματικά. Δηλαδή, δόθηκαν αποζημιώσεις 

οικονομικές μικρότερες του 1% της αξίας των καταστροφών.  
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Πάρα πολλοί δικαιούχοι δεν εισέπραξαν καμία απολύτως χρηματική 

αποζημίωση, ενώ υπήρξαν παράλληλα και περιπτώσεις επιχειρηματιών που, ενώ 

έχασαν τα πάντα – και άρα είχαν ζημιά την χρονιά εκείνη – υποχρεώθηκαν να 

πληρώσουν και φόρο κερδών! Μετά τις ανθελληνικές ταραχές που συνέβησαν, η 

τουρκική κυβέρνηση προσπάθησε να επιρρίψει την ευθύνη της οργανώσεως των 

επεισοδίων σε ‘κομμουνιστές πράκτορες’, ενώ η αστυνομία συνέλαβε έναν αριθμό 

3.151 ατόμων. Τελικώς, παρέμειναν υπό κράτηση τεσσάρων έως έξι μηνών 17 άτομα: 

εννέα μέλη της Kιbrιs Turktur, έξι φοιτητές και δύο συντάκτες της İstanbul Ekspres. 

Στην δίκη που ακολούθησε δικάστηκαν και έξι μέλη του παραρτήματος Σμύρνης της 

Kιbrιs Turktur. Στις 24 Ιανουαρίου 1957 το ποινικό δικαστήριο Κωνσταντινουπόλεως 

αθώωσε και τους 23 κατηγορούμενους
42

. 

 

 

Καταστροφή ελληνικού καταστήματος. 

Πηγή: Βρυώνης, Σπ. (2007). Ο Μηχανισμός της Καταστροφής. Το τουρκικό 
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Στρατιώτες στέκονται δίπλα από ένα αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο μετά το 

πέρασμα των ταραξιών. 
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Τεθωρακισμένα συγκεντρώνονται στην Κωνσταντινούπολη μετά την κήρυξη 

του στρατιωτικού νόμου. 

Πηγή: Βρυώνης, Σπ. (2007). Ο Μηχανισμός της Καταστροφής. Το τουρκικό 

πογκρόμ της 6
ης

-7
ης

 Σεπτεμβρίου 1955 και ο αφανισμός της ελληνικής κοινότητας της 

Κωνσταντινούπολης, σ. χωρίς αρίθμηση. 

 

 



 
66 

 

Η κάλυψη του πογκρόμ από το The Illustrated London News στον υπότιτλο 

αναφέρεται ότι οι ζημιές ανέρχονται σε 100 εκατομμύρια αγγλικές λίρες. 
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Πεζοί στη λεωφόρο Ιστικλάλ στο Πέραν πατούν πάνω σε κατεστραμμένα 

αγαθά, με φόντο έξι κατεστραμμένα καταστήματα. 
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Κατεστραμμένα καταστήματα, διαλυμένα προϊόντα και πεζοί στα Σκαλάκια 

(Γιουκσέκ Καλντιρίμ). 

Πηγή: Βρυώνης, Σπ. (2007). Ο Μηχανισμός της Καταστροφής. Το τουρκικό 

πογκρόμ της 6
ης

-7
ης

 Σεπτεμβρίου 1955 και ο αφανισμός της ελληνικής κοινότητας της 

Κωνσταντινούπολης, σ. χωρίς αρίθμηση. 

 



 
67 

 

 

Αναποδογυρισμένο και καμένο αυτοκίνητο, με τα λάστιχα και τους τροχούς να 

έχουν αποσπαστεί, Γαλατάς, Καράκιοϊ. 
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Λεηλατημένο σπίτι, Ορτάκιοϊ. 
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Αντιπρόσωποι του ΠΣΕ εξετάζουν τους βεβηλωμένους τάφους των 

οικουμενικών πατριαρχών, Ζωοδόχος Πηγή, Βαλουκλή. 
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Ο Επίσκοπος Παμφίλου Γεράσιμος, ηγούμενος της μονής  της Ζωοδόχου 
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Ο Άγιος Μηνάς, Υψωμάθεια, κατεστραμμένος εσωτερικά                        και 

χωρίς οροφή. 
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πανικό στον κατατρεγμένο ελληνισμό της Πόλης. Την επομένη ημέρα ο Πρόεδρος 

της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως και συνυπογράφων της περίφημης «Συνθήκης 
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Φιλίας Ελλάδος-Τουρκίας» του 1930, Ισμέτ Ινονού, είπε: «Είναι καλό που το κόμμα 

μας δεν αναμείχθηκε στα γεγονότα
.
 όμως οι εκδηλώσεις αυτές ήταν πολύ καλά 

οργανωμένη εθνική ενέργεια και ωφέλιμη για να καθαρίσει η χώρα μας από το 

ρωμαίικο στοιχείο, που είναι ένας βραχνάς». 

Γενικότερα, υπάρχει πληθώρα στοιχείων ότι επρόκειτο περί οργανωμένου 

σχεδίου της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Κόμματος η οποία τη συγκεκριμένη 

περίοδο αντιμετώπιζε αυξημένα εσωτερικά προβλήματα. Αν και η περίοδος 1950-

1954 χαρακτηρίστηκε από μια εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη, ταυτόχρονα 

είχαμε και τη σταδιακής μετανάστευσης πληθυσμού από την ύπαιθρο στα αστικά 

κέντρα, κάτι που σε συνδυασμό με την έλλειψη σταθερού προγράμματος 

εκσυγχρονισμού της χώρας σε συνδυασμό και με την επιδείνωση των 

κλιματολογικών συνθηκών (με αρνητικότατες επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή 

και οικονομία) οδήγησε στην αύξηση του εξωτερικού χρέους και του πληθωρισμού. 

Το 1955 η δυσφορία των λαϊκών μαζών αυξανόταν ολοένα και περισσότερο και έτσι 

τα επεισόδια κατά της εύρωστης οικονομικά ελληνικής κοινότητας αντικατοπτρίζουν 

αυτό το γενικότερο αίσθημα δυσαρέσκειας. Άλλωστε η αυξανόμενη παρουσία στην 

Κωνσταντινούπολη δυσαρεστημένων ομάδων ανέργων από την επαρχία βοήθησε 

στην οργάνωση μιας ογκώδους ανθελληνικής διαμαρτυρίας. Στους Τούρκους 

συμμετέχοντες το γεγονός ότι στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης  η οικονομική 

και εμπορική δραστηριότητα βρισκόταν στα χέρια των μειονοτικών ομάδων των 

Αρμενίων, των Εβραίων και των Ελλήνων καθιστούσε τους τελευταίους ως σχεδόν 

αποκλειστικά για τη φτώχια τους. Έτσι, δεν ήταν καθόλου δύσκολο για τους 

διοργανωτές των επεισοδίων να στρέψουν τη λαϊκή οργή κατά των μειονοτήτων και 

δη των Ελλήνων. Η δε τουρκική κυβέρνηση και άλλοι επίσημοι ή ημιεπίσημοι φορείς 

με διάφορες δηλώσεις ουσιαστικά υπέθαλψαν τα γεγονότα. Έτσι, ο πρωθυπουργός 

Μεντερές στις 25 Αυγούστου 1955 αναφέρθηκε σε φήμες ότι επικείντο επιθέσεις των 

Ελληνοκυπρίων κατά των Τουρκοκυπρίων
43

. Παράλληλα τον Αύγουστο του 1954 

ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη ένα παρακλάδι της «Εθνικής Ένωσης Τούρκων 

Φοιτητών» με την επωνυμία «Η Κύπρος είναι τουρκική» και στόχο την προάσπιση 

των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων. Τα μέλη της οργάνωσης σύντομα έφτασαν 
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 Μούτσογλου, Β. (2000). Η Τουρκία στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και οι ελληνοτουρκικές 
σχέσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σ. 45. 
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τις 200.000
44

. Ο πρόεδρος του σωματείου στις 16 Αυγούστου του 1955 απηύθυνε 

προς τους τοπικούς συλλόγους μυστική εγκύκλιο όπου τους «πληροφορούσε» (όπως 

θα έκανε και ο Μεντερές λίγο αργότερα) για τις φήμες βιαιοτήτων κατά των 

Τουρκοκυπρίων
45

. 

    Ο Ελληνισμός της Βασιλεύουσας μετά από τα ως άνω γεγονότα, που 

έμειναν ατιμώρητα και από τη μητέρα πατρίδα αλλά και από τους Διεθνείς 

Οργανισμούς, κυριεύθηκε ευλόγως από αίσθημα ανασφάλειας. Όσοι είχαν τη 

δυνατότητα άλλαξαν πατρίδα. 

Το 1964 οι απελάσεις έδωσαν τη χαριστική βολή, με συνέπεια να απομένουν 

σήμερα ελάχιστοι Έλληνες, κάτω των 2.000, στην Κωνσταντινούπολη. 

Το ποίημα του γνωστού Τούρκου Δημοσιογράφου Ιπεκτσί, με τίτλο «Το 

μίσος» και φρικτούς στίχους, αποδίδει τα αισθήματα των Τούρκων έναντι των 

Ελλήνων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τελευταίοι έξι στίχοι: 

 

«Σαράντα χιλιάδες τους (αναφέρεται στους Έλληνες) να σούβλιζα με τη λόγχη    μου 

Ογδόντα χιλιάδες τους να έστελνα στην κόλαση, 

εκατό χιλιάδες τους να κρεμούσα στο σχοινί, 

δεν βγαίνει μα το Θεό αυτό το μίσος από μέσα μου. 

Χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια δεν σβήνουν  

ένα μίσος». 

 

Μετά τον θάνατο του Ιπεκτσί, δημιουργήθηκε από τους Τούρκους ελληνιστές 

το «Βραβείο Ιπεκτσί» για την ενίσχυση της ελληνοτουρκικής φιλίας! Με αυτό το 
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 Μιχαλόπουλος, Δ. (1989). Ελλάδα και Τουρκία 1950-1959. Η χαμένη προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις 
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βραβείο τιμήθηκαν εξέχοντες Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ο Μίκης 

Θεοδωράκης
46

. 

 

1.5.2 Οι Απελάσεις του 1964 

 

        Η Κυβέρνηση του Ισμέτ Ίνονου
47

 τον Μάρτιο του 1964, ενεργοποίησε  ένα 

ισχυρό σχέδιο με σκοπό την διάλυση της Ελληνικής κοινότητας της 

Κωνσταντινούπολης (Istanbul). Αρκετές προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν  

δεν κατάφεραν να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να αφανίσουν  την 

ολότητα του Ελληνισμού της Πόλης. Αρχικά η κυβέρνηση  απαγόρευσε  πλήθος 

επαγγελμάτων (νόμος 2007/1932), ακολούθησε η επιστράτευση στα τάγματα 

εργασίας των 20οι Ηλικιών το 1941, ο Φόρος Ευμάρειας (Βαρλίκι, 1942-44) και 

βέβαια  η Νύκτα  της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 που μέσω ενός πολύ καλά οργανωμένου 
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 Ο Μουσταφά Ισμέτ Ινονού γεννήθηκε το 1884 στη Σμύρνη και ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του στη Σίβας, μετά από την οποία εγγράφηκε στο Mühendishâne-i 
Berrî-i Hümâyun, ένα από τα πιο πρωτοπόρα ινστιτούτα μηχανολογίας της χώρας. 
Αφού τελείωσε τις σπουδές του στη Στρατιωτική Σχολή το 1903 και αποφοίτησε από τη Στρατιωτική 
Ακαδημία το 1906, έλαβε επανειλημμένα αποσπάσεις με το βαθμό του λοχαγού. Ανάμεσα στο 1910 
και στο 1913 αποτέλεσε μέλος του τάγματος που εστάλη στο Κόλπο για να καταστείλει την εξέγερση 
στην Υεμένη, όπου διακρίθηκαν οι εξαιρετικές ικανότητές του κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με 
συνοριακά ζητήματα. 
Η φιλία του Ισμέτ Πασά με τον Μουσταφά Κεμάλ, που χρονολογείτο από τα φοιτητικά χρόνια τους, 
σήμαινε ότι ήταν σε θέση να εργάζονται διαδοχικά, καθώς σχεδίαζαν τη μελλοντική κατεύθυνση και 
την ανάπτυξη του κράτους. Όντας ο στενότερος φίλος του Κεμάλ και σύντροφός του στα όπλα κατά 
τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, ο Ισμέτ Ινονού διεξήγαγε την Πρώτη και τη Δεύτερη Μάχη. Μετά από 
τη νίκη στη Μάχη στο Σαγγάριο και μετά από την προώθηση προς τη Σμύρνη, αντιπροσώπευσε τη 
Μεγάλη Εθνοσυνέλευση στις διαπραγματεύσεις για την Ανακωχή των Μουδανιών. Παρευρέθηκε στη 
συνδιάσκεψη της ειρήνης για τη Συνθήκη της Λωζάνης τόσο ως Υπουργός Εξωτερικών όσο και ως 
ηγέτης της τουρκικής αντιπροσωπείας και υπέγραψε τη Συνθήκη της Λωζάνης την 24η Ιουλίου 1923. 
Μετά από τη ανακήρυξη της δημοκρατίας ο Ινονού έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά την ίδρυση των 
θεμελίων του νέου κράτους και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του Ατατούρκ. Μετά από το 
θάνατο του τελευταίου το 1938, εξελέγη δεύτερος Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο Ινονού διατήρησε την τουρκική 
ουδετερότητα και κράτησε τη χώρα μακριά από τις καταστροφές που ενέσκηψαν στην ήπειρο και 
στον ευρύτερο κόσμο. Όντας μια από τις πλέον εξέχουσες μορφές της τουρκικής πολιτικής ιστορίας, 
ο Ινονού πέθανε στις 25 Δεκεμβρίου 1973. Τον ίδιο χρόνο ενταφιάστηκε στην Άγκυρα στο 
Μαυσωλείο Anıtkabir δίπλα από τον Ατατούρκ, τον φίλο του και σύντροφό του στα όπλα. [Ισμέτ 
Ινονού. [online]. Διαθέσιμο στο: http://www. 
mudanyamutarekeevi.org/el/component/content/article/52-ismet-inonu.html [Πρόσβαση στις 
16/1/2016]]. 
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σχεδίου η τουρκική κυβέρνηση προσπάθησε για ακόμα μια φορά να αφανίσει  τον 

ελληνισμό  της Πόλης. Η οργάνωση έγινε από την διοίκηση ανορθόδοξου πολέμου 

της Τουρκίας με την συνεργασία της τότε Κυβέρνησης, όπως έχει αποδειχθεί 

πρόσφατα.  

Βασικό ρόλο στις απελάσεις έπαιξε η αναζωπύρωση του κυπριακού 

ζητήματος, που οδήγησε στην επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και, μεταξύ 

άλλων, στις μαζικές απελάσεις των Ελλήνων από την Πόλη. Μάλιστα, οι Χ. Ντεμίρ 

και Ρ. Ακάρ θεωρούν ότι η βασική αιτία των απελάσεων δεν ήταν τόσο η 

«τουρκοποίηση» της Τουρκίας αλλά περισσότερο η προσπάθεια απόκτησης ενός 

σημαντικού πλεονεκτήματος όσον αφορά την παρέμβαση στις εξελίξεις του 

Κυπριακού
48

. 

Την αφορμή την έδωσε η πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για την 

τροποποίηση 13 σημείων του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1963, σε 

μια προσπάθεια αντιμετώπισης της δυσλειτουργίας που παρατηρούταν στη 

διακυβέρνησης του νεοσύστατου κράτους. Αυτό ερμηνεύτηκε από την 

τουρκοκυπριακή πλευρά ως προσπάθεια ανατροπής των συμφωνιών Ζυρίχης-

Λονδίνου
49

. 

Τον Δεκέμβριο του 1963 ξέσπασαν βίαια επεισόδια μεταξύ Ελληνοκυπρίων 

και Τουρκοκυπρίων, με τους τελευταίους να αντιμετωπίζουν αρχικά ιδιαίτερα 

δύσκολες καταστάσεις και το σύνολο της τουρκικής κοινής γνώμης να ζητά την 

υποστήριξη και την παροχή βοήθειας προς αυτούς. Η ελληνική κυβέρνηση, από την 

πλευρά της, ζήτησε την παρέμβαση των αγγλικών δυνάμεων για να αποφευχθεί η 

αλληλοσφαγή στο νησί και η απόβαση τουρκικών δυνάμεων για την οποία η Άγκυρα 

είχε ήδη απειλήσει τόσο την Αθήνα όσο και το ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, παρά την 

υπογραφή συμφωνίας στη Λευκωσία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την 

ανταλλαγή αιχμαλώτων, οι εχθροπραξίες συνεχίζονταν, ενώ ο τουρκικός τύπος 

δημοσίευε καθημερινά φρικιαστικές εικόνες Τούρκων δολοφονημένων από την 

ΕΟΚΑ, ενώ παράλληλα οι Ελληνοκύπριοι υφίσταντο τη δράση της Δύναμη 
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Τουρκικής Αντίστασης, που σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο ήταν μια «ηρωική και 

μαχητική»  οργάνωση που ασκούσε το δικαίωμα της άμυνας
50

. 

Η δε Τουρκία, καθώς δεν μπορούσε να κλιμακώσει τη στρατιωτική βία, αφού 

οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ, λόγω της ασταθούς κατάστασης στην Μέση Ανατολή, δε 

συμφωνούσαν, ενώ ούτε και η ίδια διέθετε στην πραγματικότητα τη δυνατότητα να 

εισβάλει στην Κύπρο
51

, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως όμηρους τους Έλληνες που 

ζούσαν στην Τουρκία, με στόχο να προσέλθει η ελληνική κυβέρνηση στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων με τους όρους που θα έβαζε Άγκυρα. Η δε τουρκική κοινή γνώμη 

ήταν προετοιμασμένη προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, οτιδήποτε είχε σχέση με τις 

ελληνικές κοινότητες στην Τουρκία υφίστατο μια πολιτική εκφοβισμού και πίεσης
52

. 

Αν και η Σύμβαση «Περί της Ανταλλαγής των Ελληνικών και 

Μουσουλμανικών Πληθυσμών» που αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της Διεθνούς 

Συνθήκης Λωζάνης στο Άρθρο 2, όριζε ρητά ποιοι ήταν οι εξαιρούμενοι από την 

ανταλλαγή Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης (Istanbul) ως εξής: «Θέλουσι 

θεωρηθεί ως Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως, πάντες οι Έλληνες οι 

εγκατεστημένοι ήδη προ της 30ης Οκτωβρίου 1918, εν τη περιφέρεια της Νομαρχίας 

Κωνσταντινουπόλεως, ως αυτή καθορίζεται διά του νόμου του 1912», η Τουρκία 

θεώρησε ότι μόνο οι Τούρκοι υπήκοοι μειονοτικοί παρέμεναν στην Πόλη βάσει της 

Σύμβασης της Λωζάνης του 1923, ενώ οι Έλληνες πολίτες παρέμεναν βάσει της 

Ελληνοτουρκικής Σύμβασης του 1930. Έτσι, περίπου 10. 500 Κωνσταντινουπολίτες 

με ελληνικό διαβατήριο, που όλα αυτά τα χρόνια είχαν συνάψει δεσμούς 

επαγγελματικούς, κοινωνικούς, οικογενειακούς και οικονομικούς βρέθηκαν έκθετοι
53

. 

Πρέπει στο σημείο αυτό, να σημειωθεί ότι στην επίσημη καταμέτρηση των 

πληθυσμών το έτος 1927 σε σύνολο περίπου 120.000 Ελλήνων της Πόλης, οι 26.000 
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ήταν Έλληνες υπήκοοι που υπαγόντουσαν στο καθεστώς «Εταμπλί»
54

. Το έτος 1964 

ο αριθμός των Ελλήνων υπηκόων ήταν 12.000 σε σύνολο 90.000 Ομογενών στην 

Πόλη. Αδιαμφισβήτητα η απέλαση των Ελλήνων υπηκόων τα έτη 1964-65 υπήρξε 

μια από τις πλέον βίαιες και βάναυσες παραβιάσεις της συνθήκης της Λωζάνης. Κάτι 

τέτοιο, πολύ σωστά τονίζεται από τους Τούρκους ιθύνοντες ότι αποτελεί και τον 

θεμέλιο λίθο της σύγχρονης Τουρκίας.  

Η οποιαδήποτε επίλυση στα πλαίσια της συμφωνίας της Αγκύρας του έτους 

1930 δεν ισχύει αφού δεν μπορεί η διεθνής σύμβαση της Λωζάννης να 

αντικατασταθεί από μια διμερή σύμβαση. Επίσης η απέλαση των περίπου 12.000 

Ελλήνων της Πόλης υπήρξε μια πράξη μείζονος κλίμακας παραβίασης των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου όπως του Καταστατικού του Ο.Η.Ε και της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1950) που η Τουρκία είχε 

ενστερνιστεί από το 1954.  

Τελικά, οι τουρκικές αρχές, αφού πρώτα κατήγγειλαν τη Σύμβαση της 

Λωζάννης, επικαλέστηκαν λόγους ασφαλείας και άρχισαν τις απελάσεις των 

Ελλήνων υπηκόων, συντάσσοντας καταλόγους τόσο με ονόματα επιφανών προσώπων 

της μειονότητας αλλά και άλλων, τυχαία με βάση ονομαστικούς καταλόγους. Στους 

απελαυνόμενους επιτρεπόταν να πάρουν μαζί τους μόνο είκοσι κιλά προσωπικά είδη 

και 200 λίρες Τουρκίας, ενώ απαγορευόταν ρητά η εξαγωγή οικοσκευών καθώς και 

τιμαλφών με αξία κειμηλίου
55

. 

Επιπλέον, Τούρκοι αστυνομικοί έπαιρναν τους Έλληνες είτε από το σπίτι τους 

είτε από τον επαγγελματικό τους χώρο, τους οδηγούσαν στην Ασφάλεια στο Γραφείο 

Ελλήνων και τους ανάγκαζαν να υπογράψουν ότι αποδέχονταν όλες τις ενέργειες 
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απέλασης, ότι ήταν μέλη της Ελληνικής Ένωσης, που κατηγορούταν για πολιτικές 

ενέργειες κατά του τουρκικού κράτους, ότι είχαν βοηθήσει οικονομικά 

Ελληνοκύπριους τρομοκράτες, και ότι εγκατέλειπαν την Τουρκία οικεία βουλήσει
56

. 

Επιπλέον, οι Τούρκοι κατήγγειλαν στις 6 Απριλίου 1964 και τη «Συμφωνία περί 

Αμοιβαίας Καταργήσεως των Θεωρήσεων των Διαβατηρίων» του 1952, και έτσι δεν 

ανανέωσαν τις άδειες παραμονής των Ελλήνων πολιτών τους, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να επιστρέψουν στην Τουρκία οι Κωνσταντινουπολίτες Έλληνες που 

βρίσκονταν στο εξωτερικό
57

. 

Στις 15 Απριλίου οι τρεις τουρκικές μεγάλες οργανώσεις νεολαίας σε κοινή 

συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσαν ότι ξεκινούσαν εκστρατεία κατά των εμπορικών 

συναλλαγών με Έλληνες, ενώ στις 17 Απριλίου, το υπουργείο Οικονομικών, που ήδη 

είχε σταματήσει όλες τις δικαιοπραξίες των Ελλήνων υπηκόων στις υπηρεσίες του 

Κτηματολογίου, ζήτησε από τις τουρκικές τράπεζες ενημέρωση για όλους τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων και στις 7 Μαΐου ανακοίνωσε τη δέσμευση 

των χρημάτων των Ελλήνων υπηκόων
58

. 

Ο βάναυσος τρόπος που διενεργούνταν τότε οι απελάσεις, με τη δέσμευση 

όλων των περιστασιακών στοιχείων κάτω από ένα έντονο κλίμα τρομοκράτησης του 

Ελληνισμού της Πόλης την περίοδο 1964-65 με την παράλληλη θέση σε εφαρμογή 

του προγράμματος Διάλυσης των Ελληνικών Κοινοτήτων των νήσων της Ίμβρου και 

Τενέδου αποτελούν μείζονος κλίμακας παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 

νομικές συνέπειες που δεν παραγράφονται.  

Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό, ότι ευθύνη δεν φέρει αποκλειστικά και 

μόνο η Τουρκική Κυβέρνηση για την θεραπεία και αποκατάσταση των θυμάτων, 

αλλά επίσης και οι Κυβερνήσεις που έχουν συνυπογράψει την συνθήκη της Λοζάνης 

και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ρώμης (1950).  
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Και αυτό επειδή καμιά από αυτές δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα σε ενέργειες 

προς τα διεθνή δικαστήρια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 

Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης (Istanbul). Οι Απελάσεις του έτους 1964 

υπήρξαν ένα καίριο πλήγμα για τον Ελληνισμό της Πόλης καθόσον μετά από της 

Απελάσεις ο αριθμός των Ελλήνων της Πόλης μειώθηκε κατά πέντε φορές.  

 

1.6. Οικουμενικό Πατριαρχείο περιπλανήσεις και ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου 

Γεώργιου 

           Ο ναός της Αγίας Σοφίας στέγαζε στα βυζαντινά χρόνια το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο, μέχρι και τις 29 Μαΐου 1459, την μαύρη εκείνη ημέρα δηλαδή που 

αλώθηκε η  Κωνσταντινούπολης. Ο Μωάμεθ ο πορθητής, επέτρεψε να 

χρησιμοποιηθεί σαν πατριαρχικός ναός ο δεύτερος σε σημασία και μέγεθος, ναός των 

Αγίων Αποστόλων
59

. Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός  και το 1455 μεταφέρθηκε στη 

γυναικεία τότε μονή της Παναγίας της Παμμακαρίστου
60

 όπου και παρέμεινε για 132 

χρόνια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε διάφορα μέρη για να εγκατασταθεί  εν τέλη το 

1599 στο Φανάρι στον ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Πέρα 

από την ιερότητα και την ιστορικότητα του ναού διασώζονται σ’  αυτόν κειμήλια 

μεγάλης αξίας, όπως είναι ο πατριαρχικός θρόνος, ο άμβωνας και  οι εικόνες. 
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Μία γενική  εικόνα των μετακινήσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου  

Αγία Ειρήνη: «τὸ Παλαιὸν Πατριαρχεῖον».  

Ἁγία Σοφία: Ἀπὸ του Μ. Κωνσταντίνου (315) μέχρι τὸ 1453. 

Ἱερὸς Ναὸς των Ἁγίων Ἀποστόλων Νικαίας (1205-1262). 

Περίοδος Φραγκοκρατίας ἐν Κωνσταντινουπόλει. 

Ἅγιοι Ἀπόστολοι: Ἀπὸ τὸ 1453-1456. 

Μονὴ τῆς Παμμακαρίστου: Ἀπὸ τὸ 1456-1587. 

Θεοτόκος ἡ Παραμυθία (τὰ ὀσπίτια τῶν Βλάχων) Βλάχ-Σεράϊ: Ἀπὸ τὸ 1587-1597. 

Ἅγιος Δημήτριος Ξυλοπόρτης: Ἀπὸ τὸ 1597-1600. 

Ἅγιος Γεώργιος ἐν Φαναρίῳ: Ἀπο τὸ 1600 μέχρι σήμερα
61

. 

 

1.6 .1. Οικουμενικό Πατριαρχείο και οικουμενικότητα 

 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο (Rum Patriarkat) αυτήν την στιγμή, αποτελεί 

τον κορυφαίο θρησκευτικό θεσμό που συνεχίζεται αδιάλειπτα για πάνω από 17 

αιώνες από την δημιουργία της Πόλης. Όσον αφορά την Ορθόδοξη (ή Ανατολική) 

Εκκλησία κατά άλλους αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό αφού υπό την σκέπη του 

υπάρχουν περίπου 365 εκατομμύρια Χριστιανοί
62

. Η Οικουμενικότητα του 

Πατριαρχείου προέρχεται από το γεγονός ότι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

χαρακτηρίζεται εξ ορισμού σαν Οικουμενικό αφού στην Ορθόδοξη παράδοση 

Διοικητικά εκκλησιαστικά βρίσκεται πρώτο μεταξύ όλων των υπολοίπων κύριων 

Πατριαρχείων – της Μόσχας, των Ιεροσολύμων, της Αντιοχείας και της 

Αλεξανδρείας.  

Τα Πατριαρχεία αυτά με τη σειρά τους, μαζί με τις Αρχιεπισκοπές που 

βρίσκονται ανά τον κόσμο εκκλησιαστικά διοικούν την υπόλοιπη Ορθόδοξη 

εκκλησία, που στο σύνολο της με στοιχεία του 2009-2010 υπολογίζεται με 365 εκ. 

πιστούς ανά τον κόσμο. Σημειώνεται ότι, μεγάλο μέρος αυτών των πληθυσμών, 
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 Πηγή: http://www.ec-patr.org/afieroma/churches/show.php?lang=gr [ πρόσβαση στις  
06/04/2016] 
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 Μωραϊτίδης, Α. (2006). Κωνσταντινούπολις. Αθήνα: Εκδόσεις: Π. Κυριακίδη. 

http://www.ec-patr.org/afieroma/churches/show.php?lang=gr
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εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στην Ρωσία, στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλόκ 

καθώς και στην Αφρική.  

Η Οικουμενικότητα εκκλησιαστικά ερμηνεύεται ως: το Πατριαρχείο 

μνημονεύεται από τις υπόλοιπες εκκλησίες καθώς βρίσκεται στην κορυφή της 

εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Η Οικουμενικότητα του Φαναριού δεν αμφισβητείται από 

κανέναν. Ακόμη και το Βατικανό κατά καιρούς αντιμετωπίζει το Φανάρι (Fener) ως 

την έδρα και τον φάρο της Ορθοδοξίας αφού όλες οι επίσημες συνομιλίες διεξάγονται 

με αυτό και όχι με τα άλλα Πατριαρχεία (πχ της Μόσχας).  

Η Οικουμενικότητα του Πατριαρχείου προέρχεται επίσης από την επί σειρά 

ετών δράση του Πατριαρχείου ως ένας θεσμός που ακριβώς έχει μία οικουμενική 

αντίληψη και εμβέλεια δράσης. Το Φανάρι (Fener) αν και έχει γίνει ευρέως γνωστό 

στον τουρκικό χώρο ότι έχει μια αναγνωσιμότητα καθώς και για τη δράση του, που 

ξεπερνά κατά πολύ τα στενά Τουρκικά πλαίσια, παρόλα αυτά, αντιμετωπίζεται σαν 

ένα τοπικό θρησκευτικό ίδρυμα. Ως ένα βακούφιο, το οποίο, υπάγεται στον 

Καϊμακάμη του Φατίχ (Fatih), της περιοχής. Στην περιοχή αυτή, υπάγεται επίσης η 

συνοικία του Φαναριού (Fener).  

Σύμφωνα πάντα με τον τουρκικό νόμο, οι ιερείς απαγορεύεται να 

κυκλοφορούν με ράσα όπως επίσης και οι ιμάμηδες και οι ραβίνοι καθώς η 

κυκλοφορία με θρησκευτικά ράσα θα ήταν προσβολή για την κοσμικότητα και 

λαϊκότητα του κράτους.  

Ωστόσο το κράτος κάνει εξαίρεση στην περίπτωση του Οικουμενικού 

Πατριάρχη
63

 αφού αναγνωρίζει τόσο την παλαιότητα όσο και τον ρόλο του ως 

προκαθημένου του Ελληνορθόδοξου ποιμνίου στη Τουρκία. Η Οικουμενικότητα στη 

Τουρκία σήμερα αντιμετωπίζεται σαν ένα από τα ζητήματα ταμπού, αφού υπάρχει 

από την μία πλευρά γνώση πως αυτός ο όρος της Οικουμενικότητας έχει μόνο ένα 

θρησκευτικό πλαίσιο, εν τούτοις περισσότερο ακραίοι κύκλοι βρίσκουν μέσα σε αυτό 

πολλά περισσότερα εκτός από αυτή καθαυτή την Οικουμενικότητα.  
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 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος  γεννήθηκε στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι  της Ίμβρου στις 

29 Φεβρουαρίου του 1940. Το κοσμικό όνομα του είναι Δημήτριος Αρχοντώνης. Χειροτονήθηκε 

Οικουμενικός Πατριάρχης στις 2 Νοέμβριου του 1991. Πηγή: Βάτου,Ε. (2004) Κωνσταντινούπολη και 

Μαρμαράς. Αθήνα: Εκδόσεις: info γνωμών σ.220 
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Όπως π.χ. το ότι  κάτι τέτοιο μπορεί να σημαίνει μία πιθανή ανακήρυξη του 

κράτους καθώς και σημαντικά πολιτικά κίνητρα τα οποία θα μπορούσαν –εν μέρει να 

γίνουν επικίνδυνα για την ενότητα του κοσμικού κράτους. Ο διεθνής ρόλος του 

Πατριαρχείου σε συνδυασμό με την επιρροή του Θεσμού αυτού στον Δυτικό και όχι 

μόνο κόσμο, είναι ένα αντικείμενο μελέτης και σκέψης της Γραφειοκρατικής Σχολής 

της Τουρκίας αφού εν μέρει το Πατριαρχείο είναι έρμαιο των πολιτικών του 

Τουρκικού ΥΠΕΞ και αφετέρου υπάρχουν πολλές σκέψεις για την πολιτική 

αξιοποίηση του αφού οι επαφές, όπως επίσης και ο βαθμός απηχησής του στο 

εξωτερικό πολλές φορές προκαλεί τον θαυμασμό και την ευρεία παραδοχή στην 

Τουρκική κοινή γνώμη.  

Υπάρχει η γενική παραδοχή, ότι το Πατριαρχείο σήμερα πέρα από τις πολλές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει, είναι ένας νευραλγικός φορέας που μετράει σημαντικά, 

ως υπόσταση στο εξωτερικό και θα μπορούσε όντως να είναι ένα πολύ σημαντικό 

όπλο για την προάσπιση των τουρκικών εθνικών συμφερόντων. 

 

1.6.2. Οικουμενικό Πατριαρχείο εκκλησιαστικές κοινότητες και ευαγή ιδρύματα 

 

Στην Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως σήμερα ανήκουν 37 Κοινότητες, 46 

Ενοριακοί ναοί (4 από τους οποίους κατέχονται από το λεγόμενο "τουρκορθόδοξο 

πατριαρχείο"), 5 Κοιμητηριακοί ναοί, 10 Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές, 6 

Προσκυνήματα, 8 Φιλόπτωχες Αδελφότητες, 6 Ιδρύματα (το Νοσοκομείο, το 

Γηροκομείο και το Ψυχιατρείο στο Βαλουκλή, το Ορφανοτροφείο Πριγκήπου, η 

Θερινή Στέγη Εργαζομένων νεανίδων και η Παιδόπολις της Ι. Μονής 

Μεταμορφώσεως Χριστού Πρώτης) και 14 Σύνδεσμοι, μεταξύ των οποίων 3 

μορφωτικοί, 2 αθλητικοί και 1 θεατρικός
64

. 

Σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο περιλαμβάνει την Αρχιεπισκοπή 

Κωνσταντινουπόλεως και τις Μητροπόλεις Τουρκίας. 
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 el.wikipedia.org/wiki/Οικουμενικό_Πατριαρχείο_Κωνσταντινουπόλεως [ πρόσβαση στις 

06/04/2016] 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_(%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%82)
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Πιο συγκεκριμένα η Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως αποτελείται από: 

 

1) Περιφέρεια Σταυροδρομίου - Ταξιμίου -Taksim 

Το κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Σε αυτή την περιοχή ζούν περίπου 200 

Ομογενείς. Κάποτε ο πληθυσμός της ήταν περίπου  

34.000 Ομογενείς Έλληνες. 

2) Περιφέρεια Ταταούλων - Kurtulus 

Η Ελληνογενείς περιοχή ακόμα και σήμερα. Κάπου 1000 Έλληνες Ομογενείς ακόμα 

και σήμερα δίνουν ζωή σε αυτή την περιοχή. 

3) Περιφέρεια Βοσπόρου - Bogazici-Arnavtukoy 

Περιοχή με λιγοστούς Έλληνες. Περίπου 100 Άτομα ζούν στις δυτικές ακτές του 

Βοσπόρου. 

4) Περιφέρεια Υψωμαθείων - Aksaray-Kumpkapi 

Περιοχή επίσης με λιγοστούς Έλληνες. Κάπου 150 άνθρωποι. 

5) Περιφέρεια Φαναρίου - Κερατείου Κόλπου - Fener - Halic 

Περιοχή στην οποία βρίσκεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθώς και η Μεγάλη του 

Γένους Σχολή. Κάπου 100 Ομογενείς. 

 

Η Αρχιεπισκοπή περιλαμβάνει υπό την προστασία της τα ιερά μοναστήρια που 

βρίσκονται στην μείζονα Κωνσταντινούπολη και αυτά είναι: 

 

1) Μονή Βαλουκλή - Valilkli Rum Manastiri - Zeytinburnu 

Που περιλαμβάνει το Ομώνυμο Ψυχιατρείο, Νοσοκομείο, και Φιλόπτωχο Ίδρυμα. 

2) Μονή Αγίας Τριάδας Χάλκης - Aya Triada Rum Manastiri - Heybeliada 

Που περιλαμβάνει την Μονή της Αγίας Τριάδας, την Σχολή Εκκλησιαστικού Τύπου 

της Χάλκης καθώς και το ομώνυμο Μοναστήρι. 

3) Μονή Αγίου Σπυρίδωνα Χάλκης - Aya Spiridon Rum Manastiri - Heybeliada 

Περιλαμβάνει το μοναστήρι του Α.Σπυρίδωνα. 

4) Μονή Μεταμορφώσεως του Χριστού Χάλκης - Hristos Rum Manastiri – 

Ηeybeliada.Περιλαμβάνει το Ομώνυμο Μοναστήρι. 

5) Μονή Μεταμορφώσεως του Χριστού Πριγκήπου - Hristos Rum Manastiri – 

Buyukada.Περιλαμβάνει το Μοναστήρι καθώς και την στέγη Εργαζόμενων 
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Νεανίδων. 

6) Μονή Αγίου Νικολάου Πριγκήπου - Aya Nikola Rum Manastiri - Buyukada 

Περιλαμβάνει το Μοναστήρι. 

7) Μονή Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά Πριγκήπου - Ayo Yeorgio Kuduna Rum 

Manastiri - Buyukada. Περιλαμβάνει το Ομώνυμο θαυματουργό μοναστήρι το οποίο 

έχει πολύ καλή πορεία και επισκεψημότητα και απο την ομογένεια αλλά και 

προσκυνητές απο το εξωτερικό. Ελέγχεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

8) Μονή Μεταμορφώσεως του Χριστού Αντιγόνης - Hristos Rum Manastiri – 

Burgazada Περιλαμβάνει το Ομώνυμο μοναστήρι. 

9) Μονή Αγίου Γεωργίου Καρύπη Αντιγόνης - Ayo Yeorgi Karipi Rum Manastiri – 

Burgazada.Περιλαμβάνει το θαυματουργό μοναστήρι του Α.Γεωργίου. 

Οι Ιερές Μητροπόλεις Τουρκίας είναι: 

 

1) Ιερά Μητρόπολη Χαλκηδόνας 

Που περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή του Kadikoy και των Ανατολικών 

προαστείων της Κωνσταντινούπολης. (Περίπου 400 κάτοικοι) 

2) Ιερά Μητρόπολη Ίμβρου και Τενέδου 

Που περιλαμβάνει τα νησιά της Ίμβρου και της Τενέδου. (Περίπου 300 κάτοικοι) 

3) Ιερά Μητρόπολη Πριγκηποννήσων 

Περιλαμβάνει τα Πριγκηπονήσια τα μικρά νησιά γύρω απο την Κωνσταντινούπολη 

(Περίπου 300 κάτοικοι) 

4) Ιερά Μητρόπολη Δέρκων 

Περιλαμβάνει το υπόλοιπο της Κωνσταντινούπολης εκτός ορίων της Αρχιεπισκοπής. 

Βρίσκεται η έδρα της στον Άγιο Στέφανο  

(σημερινή περιοχή Yesilkoy-Δίπλα στο αεροδρόμιο) 

(Περίπου 300 κάτοικοι)
65
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 http://www.omogeneia-turkey.com/church/patrikhane.html  [πρόσβαση στις  06/04/2016] 
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Ορφανοτροφείο Πριγκήπου φιλοξενησε για 62 ολοκληρα χρονια περιπου 5.744
66

 

ορφανα παιδακια. Θεωρείται το μεγαλύτερο ακέραιο ξύλινο κτίριο στον κόσμο. Ένα 

τεράστιο «σκιάχτρο» σε μία από τις κορυφές του νησιού της Πριγκήπου. Ιδρύθηκε το 

1901, αλλά το έκλεισαν οι τουρκικές Αρχές το 1964. Έκτοτε εκτυλίσσεται μια 

περιπετειώδης ιστορία για την ιδιοκτησία, καθώς παρότι ανήκει στο Οικουμενικό 

Πατριαρχείο, οι Αρχές δεν αναγνωρίζουν τον τίτλο αυτό, επειδή δεν αναγνωρίζουν 

νομικό καθεστώς για το Πατριαρχείο! 

 

Πηγή: Αμπατζής, Α. (2005). Μαρμαρωμένη Ρωμιοσύνη. Οι Έλληνες της 

Κωνσταντινούπολης. Αθήνα: εκδοτικός οίκος Λιβάνη, σ. χωρίς αρίθμηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: «Μνημεία της Κωνσταντινούπολης» 

 

Η Κωνσταντινούπολη αποτελεί αναπόσπαστο και μεγάλης εμβέλειας 

κεφάλαιο στην ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Τα ίχνη του ελληνικού 

πολιτισμού είναι αποτυπωμένα σε παλαιά και νεότερα μνημεία, με κορυφαίο την 

Αγία Σοφιά, αλλά και σε κτίσματα και γειτονιές με ελληνική ταυτότητα, που 

επιβίωσαν παρά τη μακρόχρονη κακομεταχείριση, τους βανδαλισμούς και την 

εγκατάλειψη, που επιδείχθηκαν από την πλευρά των Τούρκων, και εξακολουθούν να 

προσελκύουν το τουριστικό ενδιαφέρον. 

2.1. Βυζαντινές εκκλησιές 

Μέσα από τα κείμενα των χρονογράφων, των περιηγητών και των  

ιστοριογράφων φαίνεται η βαθειά προσήλωση της βυζαντινής κοινωνίας στο 

θρησκευτικό στοιχείο. Στη διάρκεια των χιλίων εκατό χρόνων ζωής της 

αυτοκρατορίας υπολογίζεται πως ανοικοδομήθηκαν πάνω από 450 εκκλησίες ενώ 

ταυτόχρονα λειτουργούσαν και 340 μοναστήρια εντός των τειχών.  

Μετά την Άλωση της Πόλης το Μάιο του 1453 αρκετοί ναοί καταστράφηκαν, 

άλλοι μετατράπηκαν σε τζαμιά, κάποιοι  λειτουργούν ως μουσειακοί χώροι ενώ τέλος 

ένας μικρός αριθμός εκκλησιών σώζεται και λειτουργεί για χάρη των Χριστιανών της 

Πόλης. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε σε μερικές από τις εκκλησίες που   άφησαν το 

δικό τους στίγμα στον ελληνορθόδοξο κόσμο της βασιλεύουσας ενώ ταυτόχρονα 

προσελκύουν και μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Θα παρουσιάσουμε  αρχικά 

ορισμένες από τις εκκλησίες που λειτουργούν έως σήμερα, και μετέπειτα κάποιες από  

αυτές που είτε έχουν μετατραπεί σε τζαμιά  είτε έχουν αξιοποιηθεί ως μουσειακοί 

χώροι. 
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2.1.1 Βυζαντινοί ναοί που λειτουργούν έως σήμερα 

 

Η Παναγία των Βλαχερνών 

 

Η Παναγία των Βλαχερνών βρίσκεται στην συνοικία των Βλαχερνών. Στο 

παρελθόν υπήρξε ένα σημαντικό κέντρο πνευματικών και θρησκευτικών ανατάσεων 

ενώ σήμερα  αποτελεί έναν ιερό τόπο λατρείας για τους Ρωμιούς αλλά και κορυφαίο 

προορισμό για τους ελληνορθόδοξους επισκέπτες της Πόλης. Στον ναό τελείται 

λειτουργία κάθε Παρασκευή.  

Η αυτοκράτειρα Πουλχερία αποφάσισε και έκτισε  τον ναό μεταξύ του 450-

453. Το κτίσμα  αρχικά βρίσκονταν έξω από τα τείχη της Πόλης. Το σημερινό 

άγιασμα και ο ναός όμως βρίσκονται μέσα από τα τείχη. Αυτό συνέβη   ως εξής: ο 

αυτοκράτορας Ηράκλειος, το 627, ένα χρόνο μετά το θαύμα της Παναγίας, που 

κατέστρεψε το στόλο των Αβάρων, διατάζει ο ναός της Θεοτόκου να συμπεριληφθεί 

μέσα στα τείχη της Πόλης, κατασκευάζοντας έτσι ένα πρόσθετο τείχος. Έτσι, ο 

αρχαίος ναός διατηρεί την ονομασία των Βλαχερνών και μέσα στο τείχος, και από το 

ναό αυτό, ονομάζονται τα παλάτια και όλος ο λόφος, Βλαχέρνες. 

    Με το πέρας των χρόνων πέρασε από διάφορες ανακατασκευάστηκες 

φάσεις και αυτοκράτορες όπως ο Λέοντας Ά  (457-474), ο Ιουστινιανός (518-527), ο 

Ιουστίνος Β’ (565-578), ο Ρωμανός Γ’ Αργυρός (1028-1034), Ρωμανού Δ’ 

Διογένη(1067-1071) κ.α. βοήθησαν με προσθήκες και αναστηλώσεις  να διατηρηθεί 

το κτίσμα. Ο σημερινός ναός, είναι κτίσμα του 1867 και χτίστηκε  με χρήματα που 

συγκέντρωσε  και πρόσφερε η συντεχνία των γουναράδων της Πόλης. Γι’  αυτό και 

πάνω από την εντοιχισμένη εικόνα της Παναγίας, βρίσκεται η εικόνα του προφήτη 

Ηλία, αφιέρωμα των γουναράδων. Ένα σπουδαίο γεγονός που συνδέεται με την 

Παναγία  είναι  ο  Ακάθιστος Ύμνος που ψάλθηκε για πρώτη φορά εκεί το 626 έπειτα 

από την σωτηρία της Πόλης  μετά την αναπάντεχη πολιορκία που δέχτηκε από τους 

Αβαρούς. 
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Ζωοδόχος Πηγή στο Μπαλουκλί 

 

   Η Παναγία Μπαλουκλιώτισσα  βρίσκεται έξω από τα χερσαία τείχη της 

Πόλης και αποτελείται από το μοναστήρι, το άγιασμα και την εκκλησία. . Για την 

δημιουργία του ιερού υπάρχουν δύο εκδοχές: 

   Η πρώτη τοποθετείται στις αρχές του 6
ου

 αιώνα και αφορά  στον 

Ιουστινιανό. Συμφώνα με τον ιστορικό Προκόπιο ο Ιουστινιανός, κυνηγούσε σ’  ένα 

θαυμάσιο τοπίο με πολύ πράσινο, νερά, δέντρα και ομορφιά. Εκεί, σαν σε όραμα, είδε 

ένα μικρό παρεκκλήσι, πλήθος λαού, κι έναν ιερέα μπροστά σε μια πηγή. Είναι η 

πηγή των θαυμάτων, του είπαν. Ο Ιουστινιανός, έχτισε εκεί ένα μοναστήρι με υλικά 

που περίσσεψαν από την Αγία Σοφία. Πηγές αναφέρουν ότι χτίστηκε το 560. 

     Ο Νικηφόρος Κάλλιστος διασώζει μια άλλη εκδοχή. Ο μετέπειτα 

αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός,  όταν ερχόταν κάποτε σαν απλός στρατιώτης στην 

Κωνσταντινούπολη, συνάντησε στη Χρυσή Πύλη έναν τυφλό που του ζητούσε νερό. 

Ψάχνοντας για νερό, μια φωνή του υπέδειξε την πηγή. Όταν θα γινόταν 

αυτοκράτορας, του είπε η προφητική φωνή, θα έπρεπε να χτίσει δίπλα στην πηγή μία 

εκκλησία. Ο Κάλλιστος περιγράφει αυτή την εκκλησία με πολλές λεπτομέρειες. Η 

σκηνή του Λέοντα με τον τυφλό, απεικονίζεται στην πρώτη τοιχογραφία στο δεξί 

κλίτος, το δε γεωλογικό επίπεδο της εκκλησίας αυτής, ήταν λίγα μέτρα μέσα στη γη, 

στο μέρος όπου υπάρχει σήμερα το αγίασμα. 

      Στα τουρκικά η λέξη «μπαλίκ» σημαίνει ψάρι και  σύμφωνα με την 

παράδοση στις 23 Μαΐου 1453 μ.Χ. ένας καλόγερος καθώς τηγάνιζε ψάρια, κάποιος 

του έφερε την είδηση πως πήραν την Πόλη οι Τούρκοι. Ο καλόγερος απάντησε πως 

μόνο αν τα ψάρια που τηγάνιζε έφευγαν απ΄ το τηγάνι και έπεφταν μέσα στο αγίασμα 

θα πίστευε ότι έγινε κάτι τέτοιο. Τότε τα ψάρια ζωντάνεψαν και έπεσαν μέσα στην 

πηγή του αγιάσματος. 

      Η επίσημη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής, τελείται την Παρασκευή της 

Διακαινησίμου.  Στο πίσω μέρος του συγκροτήματος βρίσκονται τα κοιμητήρια των 

Οικουμενικών Πατριαρχών  και ορισμένων μεγάλων ευεργετών του Γένους  της 

Πόλης. 
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Η Παναγία του Μουχλίου (KanliKilise) 

 

   Ο ναός της Παναγίας  Μουχλιώτισσας βρίσκεται  ανάμεσα στη Μεγάλη του 

Γένους σχολή και το Ιωακείμιο Παρθεναγωγείο στο Φανάρι. Σύμφωνα με την 

επικρατέστερη εκδοχή, το ναό λέγεται πως ίδρυσε η Μαρία Παλαιολογίνα, κόρη του 

Μιχαήλ Η’ του Παλαιολόγου πιθανότατα το 1285. Η Μαρία είχε παντρευτεί τον 

διάδοχο των Μογγόλων  Χολαγκού και μετά τον θάνατο του επέστρεψε στην Πόλη, 

αγόρασε όλη την γύρω περιοχή  και ίδρυσε  το ναο και τη γυναικεία μονή. Η Παναγία 

εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμα και στις μέρες και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως 

είναι η μοναδική βυζαντινή εκκλησία που δεν έχει μετατραπεί ποτέ σε τζαμί. 

 

2.1.2. Βυζαντινοί ναοί που μετατράπηκαν σε τζαμιά και μουσεία  

 

Αγία Σοφία (Ayasofya) 

 

Η φήμη, οι μύθοι και οι θρύλοι συνοδεύουν τον μύθο της εκκλησίας της Αγίας 

Σοφίας (Ayasofya). Οι συμβολισμοί αυτού του χώρου έχουν επιδράσει έντονα στο 

εθνικό φαντασιακό, πέρα από τους ρεαλισμούς της αστικής καθημερινότητας. Ο 

προσκυνητής του χώρου μετά από μια θριαμβευτική είσοδο, μένει έκθαμβος από το 

αρχιτεκτονικό θαύμα.  

Πρόκειται για μία προκατασκευασμένη και μοναδική εμπειρία. Ξεκάθαρες 

εικόνες έχουν ήδη αφομοιωθεί και περάσει στον μελλοντικό επισκέπτη του ναού, 

πριν καν αυτός επισκεφτεί τον χώρο. Χιλιάδες αφηγήσεις άλλων επισκεπτών έχουν 

φροντίσει γι’ αυτό. Οι εργασίες συντήρησης εντός του ναού και διάφορα άλλα έργα 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, οι αλλαγές όπως επίσης και οι προσθήκες 

των παλαιότερων αιώνων εμφανίζουν μπροστά στα μάτια του επισκέπτη μια σύνθετη 

και πολύπλοκη εικόνα ενός σπουδαίου ιστορικού έργου. Το έργο αυτό, μεταφέρει 

στον επισκέπτη, όλη την ιστορία του Βυζαντίου όπως διαμορφώθηκε στο πέρασμα 

των αιώνων. 
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Πηγή: Ταξιδιωτικός Οδηγός ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΜΕΣΑ Σ΄ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ. Italia: 

Εκδόσεις Casa Editrice Bonechi, σ. 28-29. 

 

 

(α) 
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(β) 

Εξωτερικές απόψεις του Ναού. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

 

 
Το ψηφιδωτό του Χριστού Παντοκράτορα, έχοντας στο πλευρό του 

την Αυτοκράτειρα Ζωή και τον τρίτο σύζυγό της Κωνσταντίνο 9
ο
 

τον Μονομάχο. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

. 
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Η Παναγία με τον Χριστό ανάμεσα στον Αυτοκράτορα Ιωάννη 2

ο
 Κομνηνό και τη 

σύζυγό του Ειρήνη. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

. 

 

 
Το εξαιρετικό ψηφιδωτό του 12

ου
 αιώνα, της Δέησης στο νότιο κλίτος του ναού, η 

Παναγία και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής υποκλίνονται 

στο Χριστό προσευχόμενοι. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 
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(α) 

 

 
(β) 

Απόψεις του μεγαλειώδους εσωτερικού. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 
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(α) 

 

 
(β) 

Απόψεις του μεγαλειώδους εσωτερικού. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 
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(γ) 

 
(δ) 

Απόψεις του μεγαλειώδους εσωτερικού. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

 

 

 
Άποψη από τις κολώνες. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 
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Απόψεις του μεγαλειώδους εσωτερικού. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 
 

Στις μέρες μας, η Αγιά Σοφία (Ayasofya) λειτουργεί ως μουσείο και ως χώρος 

πολλαπλών αναγνώσεων για τους διαφόρων ειδών και προελεύσεων επισκέπτες και 

κατοίκους. Σίγουρα, όμως, η ιστορικότητα της αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές 

και κυρίαρχες αιτίες της έλξης που ασκεί αυτός ο χώρος ανεξάρτητα από την 

προσέγγιση της ιστορίας. Ανεξάρτητα της εθνικότητας του επισκέπτη, των ιδεών του 

και των πεποιθήσεων που έχουν διαμορφωθεί σε αυτόν στο πέρασμα του χρόνου, η 

Αγία Σοφία (Ayasofya) προκαλεί το δέος του επισκέπτη και την παραδοχή για την 

σημαντικότητα της. 
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Η Αγία Σοφία (Ayasofya), που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα 

αρχιτεκτονικά επιτεύγματα του κόσμου, χτίστηκε τον 6ο αιώνα επί του αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού.  

Τα χρονικά γεγονότα που αφορούν το ναό της Αγίας Σοφίας (Ayasofya), 

απεικονίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Ιστορικά Γεγονότα που επηρέασαν την κατασκευή και λειτουργία 

του ναού  

Χρονολογία Γεγονός 

324 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος ξεκινά την ανοικοδόμηση της Αγίας του Θεού 

Σοφίας 

360 

Ο Κωνσταντίνος Β' ολοκληρώνει το χτίσιμο του ναού και κάνει τα 

εγκαίνια του 

404-405 
Ο Θεοδόσιος Β' προχωρά σε σημαντικές βελτιώσεις στην κατασκευή 

του ναού 

532 Ολοκληρωτική καταστροφή του πρώτου ναού στη Στάση του Νίκα 

532 - 537 Ανέγερση του σημερινού ναού από τους Ισίδωρο και Ανθέμιο.  

558 Κατάρρευση του τρούλου του ναού, ο οποίος ήταν αρκετά χαμηλός 

558 - 563 
Ανακατασκευή του τρούλου του ναού, σε ψηλότερο και πιο λεπτό, από 

τον Ισίδωρο Β΄ 

1204 Μετατροπή της Αγίας Σοφίας (Ayasofya) σε καθολικό ναό 

1261 

Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος επαναφέρει την Εκκλησία στην ορθόδοξη 

λατρεία 

1453 Τέλεση της τελευταίας χριστιανικής λειτουργίας 

 

Μπορεί να ειπωθεί ότι επηρέασε σημαντικά και καθόρισε σε μεγάλο βαθμό 

την αρχιτεκτονική των αιώνων που ακολούθησαν από την έγερση της. Οι εργασίες 

οικοδόμησης της, ξεκίνησαν μετά την αιματηρή στάση του Νίκα. Στην θέση της 

σημερινής εκκλησίας, υπήρχαν δύο παλαιότερες εκκλησιές και η κατασκευή της 

διήρκεσε 5 συνολικά χρόνια, από το έτος 532 έως το έτος 537.  

Ο πρωταρχικός στόχος του αυτοκράτορα Ιουστινιανού ήταν η πραγμάτωση 

και υλοποίηση μιας μεγάλης ενιαίας κρατικής θρησκείας, της Ορθοδοξίας. Ο 

Ιουστινιανός έλπιζε ότι η θρησκεία αυτή, θα αντανακλούσε στο θρησκευτικό πεδίο 

την πολιτική και κοινωνική ενότητα του κράτους. Πρόκειται για ένα τυπικό 

παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες αντιμετώπιζαν 

http://el.wikipedia.org/wiki/324
http://el.wikipedia.org/wiki/360
http://el.wikipedia.org/wiki/404
http://el.wikipedia.org/wiki/405
http://el.wikipedia.org/wiki/532
http://el.wikipedia.org/wiki/532
http://el.wikipedia.org/wiki/537
http://el.wikipedia.org/wiki/558
http://el.wikipedia.org/wiki/558
http://el.wikipedia.org/wiki/563
http://el.wikipedia.org/wiki/1204
http://el.wikipedia.org/wiki/1261
http://el.wikipedia.org/wiki/1453
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καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του Βυζαντίου τη θρησκεία, όπως επίσης και την 

ιδέα που είχαν για το δικό τους ρόλο. Πρόκειται για την κλασσική περίπτωση 

θεώρησης, όπου η θρησκεία ταυτιζόταν με την πολιτική. Χρησιμοποιούνταν η 

θρησκεία ως ένας μοχλός προώθησης από την πολιτική ηγεσία της εποχής, των 

πολιτικών της θέσεων και επιδιώξεων.  

Τον 15ο αιώνα οι Οθωμανοί μετέτρεψαν τον χώρο της Εκκλησίας σε τέμενος 

εξ ου και οι μιναρέδες, οι τάφοι και οι κρήνες, που προστέθηκαν στον ναό. Επί της 

ηγεσίας του Κεμάλ Ατατούρκ μετατράπηκε σε μουσείο
67

, το οποίο ξεκίνησε την 

λειτουργία του, την δεκαετία του 1940. Το εσωτερικό του χώρου της Αγίας Σοφίας 

(Ayasofya) είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργεί την ψευδή 

αίσθηση του θολωτού σύμπαντος με έντονη την παρουσία του φωτός. Σε αυτό 

συμβάλλει σημαντικά και ο τρούλος, ο οποίος βρίσκεται σε ύψος 56 μέτρων και έχει 

διάμετρο μεγέθους 33 μέτρων.  

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του ναού, μπορεί να ειπωθεί ότι o ναός είναι 

κτισμένος σε αρχιτεκτονικό ρυθμό βασιλικής με τρούλο. Ο κυρίως χώρος του 

κτιριακού κτίσματος έχει σχήμα κύβου. Υπάρχουν τέσσερις τεράστιοι πεσσοί, 

(γνωστοί με την κοινή ονομασία κτιστοί τετράγωνοι στύλοι), οι οποίοι απέχουν 

μεταξύ τους, ο ένας από τον άλλο απόσταση ίση με 30 μ. και οι οποίοι στηρίζουν τα 

τέσσερα μεγάλα τόξα πάνω στα οποία εδράζεται ο τρούλος. Ο τρούλος με την σειρά 

του δίνει στον επισκέπτη του ιερού αυτού χώρου την εντύπωση ότι αιωρείται εξαιτίας 

των παραθύρων που βρίσκονται γύρω στη βάση του (συγκεκριμένα ο σύγχρονος 

ιστορικός Προκόπιος μας λέει: ...δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα κομμάτι ουρανού 

που κρέμεται στη γη...). 

Γενικά ο ναός είναι ένα ορθογώνιο οικοδόμημα μήκους 78,16 μ. και πλάτους 

71,82 μ. το οποίο είναι κτισμένο στη ΝΔ. πλευρά του πρώτου λόφου της Πόλης. 

Περιβάλλεται περιμετρικά του, από δύο αυλές: την βόρεια και την δυτική 

επονομαζόμενη και αίθριο. Συνορεύει νότια με τα Πατριαρχικά κτίρια τα οποία 

συνδέονταν με το Αυγουσταίο, έτσι  χαρακτηρίζονταν η μεγάλη πλατεία, στην οποία 

βρίσκονταν το λαμπρό από μαρμάρινο άγαλμα της Αυγούστας Ελένης.  

                                                           
67

 Τα τελευταία χρόνια ακραίοι κύκλοι ισλαμιστών επιδιώκουν τη μετατροπή του σε τζαμί ή έστω, την 

περιστασιακή τέλεση μουσουλμανικών ιεροτελεστιών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CF%82_%28%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7
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Εσωτερικά του, ο Ναός διαιρείται από δύο κιονοστοιχίες που είναι 

εξαρτώμενες από τους πεσσούς σε τρία κλίτη. Ο όλος ναός αποτελείται από τα εξής 

μέρη: 

Το αίθριο 

Πρόκειται για μία υπαίθρια μαρμαρόστρωτη και περίστυλη αυλή στο μέσον 

της οποίας βρισκόταν η "κομψή φιάλη" η μαρμάρινη δηλαδή κρήνη, η οποία έφερε 

την ονομαστή καρκινική επιγραφή "ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ" ( 

εξωτερικός και εσωτερικός καθαρισμός δηλαδή πλύνε τις αμαρτίες της ψυχής σου, 

όχι μόνο το πρόσωπο σου). Στο αίθριο επίσης φέρονται να υπάρχουν κάποια ίχνη 

ενός παλιού οικοδομήματος. 

 

O έξω και o κυρίως νάρθηκας 

 

Υπάρχουν πέντε πύλες, που από το αίθριο οδηγούν στον έξω νάρθηκα και από 

αυτόν στην συνέχεια υπάρχουν άλλες πέντε πύλες που οδηγούν στον εσωτερικό 

νάρθηκα. Η μεσαία πύλη του ναού ονομάζεται και Μεγάλη ή Ωραία Πύλη. Από τον 

έσω νάρθηκα εννέα πύλες, τρεις ανά κλίτος είναι αυτές οδηγούν στον κυρίως Ναό. Οι 

τρεις μεσαίες πύλες εξ αυτών καλούνται Βασιλικές πύλες επειδή εξ αυτών εισερχόταν 

ο Αυτοκράτορας στις επίσημες τελετές, που εκτελούνταν στον χώρο. Και οι δύο 

νάρθηκες του ναού, καταλαμβάνουν σε έκταση, περίπου το ίδιο πλάτος του Ναού, με 

μικρό μήκος εισόδου ο καθένας. 

Εκατέρωθεν του νάρθηκα του ναού, διασώζονται προσαρτήματα με μεγάλη 

ιστορική σημασία. Το προς τον νότο τμήμα του, καλείται Προπύλαιο του Νάρθηκα ή 

Ωραία Πύλη. Από τον 10ο αιώνα αποτέλεσε το Προπύλαιο την κύρια είσοδο στον 

χώρο του Ναού. Δεξιά αυτού του προπυλαίου ήταν το αποδυτήριον (ή διαφορετικά 

μητατώριον) όπου ο Αυτοκράτορας κατά την είσοδό του στο χώρο άλλαζε το 

τζιτζάκιο και φορούσε το σαγίο.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%AF%CE%B8%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%82_%28%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Πάνω από τον έσω νάρθηκα βρίσκεται ο γυναικωνίτης, εξ ου και το όνομα 

"νάρθηξ γυναικωνίτιδος" την είσοδο στον οποίο, οδηγούσε άλλο προαύλιο της 

βόρειας πλευράς (στο σχέδιο κάτω πλευράς). 

 

Ο κυρίως Ναός 

Η είσοδος στον κυρίως Ναό, όπως ήδη προαναφέρθηκε, ήταν αποστολή των 

Πυλών. Πρόκειται για τις τρεις Βασιλικές πύλες και τις έξι, ανά τρεις εκατέρωθεν, 

του έσω νάρθηκα. Ο κυρίως Ναός χωρίζεται σε τρία κλίτη (ή στοές όπως θα τις 

λέγαμε σήμερα), των οποίων το μεσαίο κλίτος έχει διπλάσιο πλάτος από τα δύο 

εκατέρωθεν. Το εσωτερικό σχέδιο είναι απλό. Υπάρχουν τέσσερις πεσσοί, ή κτιστοί 

στύλοι, που συνδέονται μεταξύ τους με υπερώα τόξα στα οποία και φέρονται 

επιθόλια τόξα αποτελώντας έτσι μια περιμετρική βάση επί της οποίας και εδράζεται ο 

τεράστιος θόλος. Η περιμετρική βάση φέρει πλήθος στυλιδίων υπό μορφή παραθύρων 

από τα οποία και ολόκληρος ο Ναός κατακλύζεται από το φως. 

Η όλη κτιριακή κατασκευή παρουσιάζει πραγματικά την εντύπωση μια 

αρμονίας διαχέοντος φωτός και αρχιτεκτονικής. Τα εκατό αυτά παράθυρα έχουν την 

ακόλουθη θέση στον χώρο. Τα σαράντα βρίσκονται επί της στεφάνης του θόλου και 

τα υπόλοιπα στα ημιθόλια, τις κόγχες και τους τοίχους. Τα παράθυρα αυτά, 

προσδίδουν την εικόνα της ανακρέμασης του θόλου από τον ουρανό, οι δε ακτίνες 

του Ήλιου που εισέρχονται στο χώρο δίνουν την εντύπωση να άγονται από τους 

ουρανούς.  

Γενικά τα τόξα, τα ημιθόλια, όπως επίσης και ο υπέροχος θόλος στηρίζονται 

στους τέσσερις πεσσούς οι λίθοι των οποίων φέρονται στερεωμένοι με χυτό μόλυβδο 

και σιδερένιους μοχλούς. Στην κατασκευή του θόλου έχουν χρησιμοποιηθεί ως 

δομικά υλικά, ελαφρόπετρες από τη Ρόδο οι οποίες φέρουν την επιγραφή "Μεγάλης 

Εκκλησίας του Κωνσταντίνου". Εξωτερικά του ναού και επί της κορυφής του θόλου, 

υπήρχε ο μέγας "ερυσίπτολις σταυρός" (μεταφράζεται ως έρεισμα της πόλης), που 

έχει στις μέρες μας, αντικατασταθεί με την ημισέληνο. 

Μετά τη μετατροπή του ναού σε μουσουλμανικό τέμενος προστέθηκαν 

τέσσερις μιναρέδες.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%82_%28%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
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Τα περισσότερα από τα ψηφιδωτά που υπάρχουν στο εσωτερικό του ναού, 

έχουν καταστραφεί, ενώ κάποια άλλα διατηρούνται ακόμη. Έχουν κατασκευαστεί σε 

διαφορετικές ιστορικές χρονικές περιόδους και διαμορφώνουν ανάλογα μηνύματα και 

συμβολισμούς της ιστορίας. Πρόκειται για μηνύματα, τόσο της κοσμικής όσο και της 

θρησκευτικής εξουσίας, της μεταξύ των δύο μορφών εξουσίας, σχέσης.  

Εξαιρετικά σημαντικά έργα θεωρούνται : 

 το περίφημα ψηφιδωτό της Παρθένου με τον Κωνσταντίνο και τον Ιουστινιανό,  

 το εξαίσιο Μωσαϊκό της Δεήσεως,  

 το μωσαϊκό που απεικονίζει τη Θεοτόκο Βρεφοκρατούσα μαζί με τον 

αυτοκράτορα Ιωάννη Β’ τον Κομνηνό και την αυτοκράτειρα Ειρήνη. Το 

συγκεκριμένο απεικονίζει ιστορικά πρόσωπα, συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, 

όπως επίσης και την προσπάθεια σύνδεσης του θρησκευτικού και πολιτικού 

στοιχείου της εν λόγω εποχής,  

 το περίφημο Μωσαϊκό του Ιησού που απεικονίζεται μαζί με τον Αρχάγγελο 

Γαβριήλ και την Παρθένο.  

Μέσα στο ναό ακούγονται καθημερινά χιλιάδες κλικ από τις φωτογραφικές 

μηχανές των επισκεπτών και ο επισκέπτης του ιερού αυτού χώρου, συντονίζεται στον 

ρυθμό των ξεναγών σε προκαθορισμένες από πριν διαδρομές και στάσεις. Όταν 

κάποιος βρεθεί στον χώρο αυτό, ακούει την ιστορική αναδρομή του ναού σε όλες τις 

γλώσσες του κόσμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημαντικότητας του ναού, 

είναι ότι επισκέπτονται αυτόν όχι μόνο Ορθόδοξοι ή Καθολικοί αλλά και πιστοί 

άλλων θρησκευτικών δογμάτων, ή απλοί / άλλοι περιηγητές. . 

Έξω και σε πολύ μικρή απόσταση από τον προαύλιο χώρο του ναού της Αγίας 

Σοφίας (Ayasofya) υπάρχει ένα ιδιαίτερο και σημαντικό μνημείο. Πρόκειται για την 

Βασιλική Κιστέρνα (Υerebatan Sarayi). Είναι μια μεγάλη υπόγεια δεξαμενή, το οποίο 

αποτελεί ένα πανέμορφο δείγμα της βυζαντινής μηχανικής. Η δεξαμενή αυτή, 

παροχέτευε με νερό τους κατοίκους εντός των τειχών της πόλης, τον πολύτιμο αυτό 

αγαθό, ιδιαίτερα σε περιόδους πολιορκίας.  
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Δύο εντυπωσιακές απόψεις της κιστέρνας του Ιουστινιανού, γνωστής και ως 

βυθισμένο κάστρο. 

 

Πηγή: Ταξιδιωτικός Οδηγός ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΜΕΣΑ Σ΄ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΚΑΙ ΔΥΣΗ. Italia: Εκδόσεις Casa Editrice Bonechi, σ. 23. 

 

Η στέγη της στηρίζεται σε 336 κολόνες καθεμιά από τις οποίες, έχει ύψος 8 

μέτρων. Σήμερα είναι ορατά μόνο σε ένα ποσοστό 2/3 περίπου της αρχικής 

κατασκευής. Στο αριστερό άκρο της κατασκευής, υπάρχουν δύο κολόνες, οι οποίες 

στηρίζονται κατά κύριο λόγο, σε βάσεις , οι οποίες έχουν το σχήμα της κεφαλής της 

Μέδουσας και λέγεται ότι υποδεικνύουν το Νυμφαίο. Το Νυμφαίο είναι ο βωμός, ο 

οποίος κατασκευάστηκε προς τιμή των νυμφών των υδάτων.  

Επί έναν αιώνα μετά την άλωση της Πόλης, οι Οθωμανοί αγνοούσαν την 

ύπαρξη αυτής και την ανακάλυψαν τυχαία, όταν βρήκαν κόσμο να προμηθεύεται 

νερό από τα υπόγειά των σπιτιών του. 
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Μονή Σωτήρος της Χώρας (Καχριέ Τζαμί) (Kariye Camii) 

 

Ιστορικά  

Πρόκειται για ιστορικό μνημείο με την ονομασία Μονή της Χώρας, το οποίο 

βρίσκεται κοντά στα Θεοδοσιανά τείχη της πόλης, γνωστή σήμερα με την ονομασία 

Καχριέ Τζαμί (Kariye Camii).  

Η Μονή της Χώρας αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά μνημεία της 

βυζαντινής περιόδου της πόλης και επιπλέον θεωρείται και ένα από τα 

σημαντικότερα από καλλιτεχνικής πάντα άποψης, μνημεία. Αποτελεί την Καπέλα 

Σιξτίνα της Κωνσταντινούπολης (Istanbul), κυρίως γιατί ξεχωρίζει για τα ψηφιδωτά 

της, τις τοιχογραφίες της καθώς και το πλούσιο εικονογραφικό της πρόγραμμα.  

Το κτίριο είναι κτισμένο επάνω σε ένα παλιότερο (6ου αιώνα) το οποίο 

λειτουργούσε ως μοναστήρι. Η ονομασία «της Χώρας» υποδηλώνει έμμεσα πως το 

μοναστήρι βρισκόταν σε μία εξοχική περιοχή. Στο μοναστήρι μάλιστα μονάσανε 

γνωστοί όπως αναφέρεται: η μοναχή Μελανή (Βυζαντινή Μαρία των Μογγόλων) και 

ο Θεόδωρος Μετοχίτης.  

Στον εξωνάρθηκα υπάρχουν 4 ορθογώνιες εσοχές, στις τρείς από τις οποίες, 

υπήρχαν παλαιότερα σαρκοφάγοι, καθώς και μία στον εσωνάρθηκα. Ο σημερινός 

ναός χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Μεταξύ των ετών 1315 και 1321 

ξανασχεδιάστηκε. Τότε προστέθηκαν σε αυτόν τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες από 

τον Θεόδωρο Μετοχίτη, ο οποίος θεωρείται και ο κυριότερος ανακαινιστής του 

παρόντος μνημείου.  

Το έτος 1506 μετατράπηκε από τον Ατίκ Αλή πασά σε τζαμί με την ονομασία 

Καχριέ Τζαμί (Kariye Camii), όπου μεγάλο μέρος των ψηφιδωτών διατηρήθηκε. 

Προκύπτει ότι μετά την Άλωση ο ψηφιδωτός διάκοσμος σκεπάστηκε. Σημαντικές και 

σοβαρές εξάλλου φθορές έπαθε το μνημείο από τις κατά καιρούς πυρκαγιές και τους 

σεισμούς.  
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Το κτίριο ανακαινίστηκε εκ νέου το έτος 1766 από τον αρχιτέκτονα Ismail 

Halife, οπότε και πάλι ο διάκοσμος διατηρήθηκε, ωστόσο όμως παρέμενε άγνωστος 

για το Δυτικό κόσμο.  

Τόσο τα ψηφιδωτά όσο και οι νωπογραφίες αποκαλύφθηκαν κατά τη δεκαετία 

του ’40 από το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Στις μέρες μας, το μνημείο λειτουργεί ως 

Μουσείο. 

Διάκοσμος 

Στην εξωτερική όψη της Μονής της Χώρας διακρίνονται διάφορα τόξα και 

κόγχες με έντονα κεραμοπλαστικό διάκοσμο όπως απεικονίζονται στις παρακάτω 

εικόνες.  

 

(α) 

 

(β) 
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Καχριέ Τζαμί, πρώην εκκλησία του Σωτήρος Χριστού της Χώρας. 

Πηγή: Ταξιδιωτικός Οδηγός ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΜΕΣΑ Σ΄ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΚΑΙ ΔΥΣΗ. Italia: Εκδόσεις Casa Editrice Bonechi, σ. 94. 

 

Στο εσωτερικό του ναού κυριαρχούν κατά κύριο λόγο, οι ορθομαρμάρωση, ο 

γλυπτός διάκοσμος καθώς και διάφορα άλλα αριστουργηματικά ψηφιδωτά, τα οποία 

καλύπτουν τους τοίχους και τους θόλους κυρίως στους δύο νάρθηκες του ναού.  

Τα ψηφιδωτά αυτά χρονολογούνται ανάμεσα στον 13
ο
 - 14ο αιώνα και 

θεωρούνται από τα αρτιότερα και ωραιότερα της βυζαντινής τέχνης. Δεν εμφανίζουν 

μετωπικό αυστηρό ρυθμό αλλά παρουσιάζουν κίνηση, ελαφρότητα και λεπτότητα. 

Παράλληλα, ο χειρισμός των παραστάσεων είναι πιο «ανθρώπινος» και πιο 

«οικείος». Πρόκειται για χαρακτηριστικά που τα ξεχωρίζουν σε μεγάλο βαθμό, από 

πολλά παλαιότερα, ενώ θυμίζουν σημαντικά τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις και το 

υψηλό ήθος της Αναγέννησης των Παλαιολόγων κατά τον 14ο αιώνα.  

Μπαίνοντας κανείς από την κεντρική είσοδο βρίσκεται στον χώρο του 

εξωνάρθηκα όπου διακρίνονται τα ψηφιδωτά που αναπαριστούν σκηνές της Παιδικής 

ηλικίας του Χριστού, ενώ παράλληλα στις πτέρυγες των ημιθολίων του βρίσκονται 

ψηφιδωτά που αναπαριστούν τα Θαύματα του Χριστού. Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο 

από αυτά είναι ο Πειρασμός του Κυρίου. Τα ψηφιδωτά στους δύο τρούλους του 

εσωνάρθηκα απεικονίζουν τη Γενεαλογία του Χριστού.  

Επιπλέον, ο εσωνάρθηκας παρουσιάζει το καινοτόμο στοιχείο, να συναντά 

κανείς εικόνες από τα απόκρυφα Ευαγγέλια που αναπαριστούν τη Ζωή της Παναγίας.  
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Στο νότιο θόλο απεικονίζεται ο Χριστός με τους προγόνους του σε δύο σειρές: από 

τον Αδάμ μέχρι τον Ιακώβ επάνω και οι 12 γιοι του Ιακώβ κάτω. 

Πηγή: Ταξιδιωτικός Οδηγός ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΜΕΣΑ Σ΄ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ. Italia: 

Εκδόσεις Casa Editrice Bonechi, σ. 96. 

 

 

Στο βόρειο θόλο απεικονίζεται στη θέση του Παντοκράτορα η Θεοτόκος 

βρεφοκρατούσα και το γενεαλογικό δέντρο, δηλαδή με τους βασιλείς του οίκου του 

Δαβίδ στην πάνω σειρά και άλλους προγόνους του Χριστού από κάτω. 

Πηγή: όπ. Παρ., σ. 94. 
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Η σύλληψη της Θεοτόκου - αρκετά προκλητική εικόνα για την εποχή της- ακολούθως 

τη γέννηση της Θεοτόκου, και τέλος τα πρώτα εφτά βήματα της Παρθένου, με την 

οριστική παράδοσή της στον Ιωσήφ και τον Ευαγγελισμό. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός που αναπαριστάται στο ψηφιδωτό της Δεήσις. Το ψηφιδωτό αυτό, βρίσκεται 

στον ανατολικό τοίχο της νότιας πτέρυγας του εσωνάρθηκα. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

από την απεικονιζόμενη σκηνή λείπει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. 

Πηγή: όπ. Παρ., σ. 96. 

 

 

 
Η εικόνα του Παντοκράτορα στον πτυχωτό τρούλο του εσωνάρθηκα 

της Μονής της Χώρας. 

 

Πηγή: Σφυρόερα, Σ.Ν. (2006). Κωνσταντινούπολη. Πόλη της Ιστορίας. Β΄ Τόμος. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 231. 

 

Στον εσωνάρθηκα επίσης απεικονίζεται ο Θεόδωρος Μετοχίτης να προσφέρει 

στον Χριστό το σκάριφο του ναού, ενώ εκατέρωθεν της εισόδου του ναού, και 

συγκεκριμένα στο κεντρικό κλίτος δεσπόζουν δύο ακόμη ψηφιδωτά που απεικονίζουν 

αντίστοιχα, τους αποστόλους Πέτρο και Παύλο. 
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Ο Θεόδωρος Μετοχίτης, γονατιστός προσφέρει τη Μονή της Χώρας στον ένθρονο 

Χριστό (ψηφιδωτό στο τύμπανο της πύλης του εσωνάρθηκα της Μονής της Χώρας). 

Πηγή: Σφυρόερα, Σ.Ν. (2006). Κωνσταντινούπολη. Πόλη της Ιστορίας. Β΄ Τόμος. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 230. 

 

Στον κυρίως ναό ο τρούλος δεν έχει ψηφιδωτά καθώς λίγες δεκαετίες πριν την 

άλωση της Πόλης, κατέρρευσε και κατασκευάστηκε εκ νέου. Στο εσωτερικό 

διακρίνει κανείς οπές. Σε αυτές, οφείλεται η εντυπωσιακή ακουστική που 

παρουσιάζει ο χώρος. Οι τοίχοι είναι καλυμμένοι με πολύτιμες ορθομαρμαρώσεις. 

Αυτές, χρησιμοποιήθηκαν για να καλύπτουν την άχαρη μορφή του τούβλου ενώ 

προσδίδουν μία εικόνα πολυτέλειας στο εσωτερικό χώρο. Ορθομαρμαρώσεις συναντά 

κανείς και στο βάθρο. Τα παράθυρα καλύπτονταν με βιτρό. 

Στο κεντρικό κλίτος υπάρχουν επίσης τρείς εικόνες. Σημαντική είναι η εικόνα 

του μικρού Χριστού στην αγκαλιά της Παναγίας της Ρώμης. Πρόκειται για 

λατρευτική εικόνα γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την επίστεψη που φέρει. 

Επίσης είναι η μοναδική εικόνα όπου ο Χριστός και η Παναγία κοιτάζονται.  

Το νεκρικό παρεκκλήσι: Ιδρυτής του είναι ο Θεόδωρος Μετοχίτης και 

χτίστηκε 150 χρόνια αργότερα, κατά το 14ο αιώνα. Και εδώ υπάρχουν τέσσερις 

ορθογώνιες εσοχές όπου υπήρχαν σαρκοφάγοι, ανάμεσα στις οποίες και του 

Θεόδωρου Μετοχίτη.  

Εσωτερικά χαρακτηρίζεται από έναν αξιόλογο γλυπτό διάκοσμο με ιδιόμορφα 

κιονόκρανα και αξιοθαύμαστες νωπογραφίες. Στον τρούλο απεικονίζεται η Δευτέρα 
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παρουσία, με τις ψυχές όσων έχουν σωθεί στα δεξιά και τις ψυχές των καταραμένων 

αριστερά. 

Ωστόσο, σημαντικότερη από αυτές τις εικόνες είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου, 

πάνω από την κεντρική πόρτα του εσωνάρθηκα. Απεικονίζει την Παρθένο ξαπλωμένη 

σε μία κλίνη, με τους Αποστόλους γύρω της και τον Χριστό καθισμένο πίσω της. Το 

ψηφιδωτό περιβάλλεται από μαρμάρινο πλαίσιο και είναι το καλύτερα διατηρημένο 

ψηφιδωτό του ναού. 

Ωστόσο, στο παρεκκλήσι δεσπόζει η εικόνα της Ανάστασης. Αυτή βρίσκεται 

στο ημιθόλιο πάνω από την αψίδα η οποίο και υπερτονίζει τη χρήση του 

παρεκκλησίου ως χώρου ταφής.  

 

Η Κοίμηση της Θεοτόκου 

(ψηφιδωτή εικόνα του καθολικού της Μονής της Χώρας). 

Πηγή: Σφυρόερα, Σ.Ν. (2006). Κωνσταντινούπολη. Πόλη της Ιστορίας. Β΄ Τόμος. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 227. 
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Το παρεκκλήσι της Ανάστασης της Μονής της Χώρας. 

Στην εικόνα δεσπόζει η μορφή του Χριστού που έχει νικήσει το θάνατο και ανασύρει 

τον Αδάμ και την Εύα από τους τάφους τους. 

Κάτω από τα πόδια του Χριστού είναι οι πύλες της Κολάσεως 

ενώ ο Σατανάς είναι ξαπλωμένος μπροστά του. 

Πηγή: Σφυρόερα, Σ.Ν. (2006). Κωνσταντινούπολη. Πόλη της Ιστορίας. Β΄ Τόμος. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 235. 
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Μονή του Λιβός – Η μονή του Χριστού Ακατάληπτου (τζαμί Καλεντέρ Χανέ) (Τέμενος 

Μουλά Φεναρί / Molla Fenâri Îsâ Câmîi) 

 

Το σημερινό Τέμενος Καλεντερχανέ, είναι ουσιαστικά μια παλιά βυζαντινή 

εκκλησία που στις μέρες μας, έχει μετατραπεί σε τζαμί.  

Ο ναός κατασκευάστηκε για πρώτη φορά τον 5ο αιώνα, κατεδαφίστηκε 

ωστόσο κατά τον 7ο με 8ο αιώνα και ανακατασκευάσθηκε στην συνέχεια με τα ίδια 

στοιχεία. Τον 13ο αιώνα γκρεμίστηκε το πάνω μέρος του και κατά τον 13ο με 14ο 

κατασκευάσθηκε ένας νέος πια τρούλος.  

Διαθέτει το χαρακτηριστικό σταυροειδές σχήμα των ναών της βυζαντινής 

περιόδου. Τμήμα του διακόσμου του, ως Ναού της Θεοτόκου της Κυριώτισσας 

(Μαρία, Μητέρα του Κυρίου), σώζεται στην αίθουσα της προσευχής με τα 

πολύχρωμα μάρμαρα και στον νάρθηκα με τα κομμάτια από την νωπογραφία.  

 

Ο Α. Γ. Πασπάτης ταυτίζει τη μονή του Χριστού Ακατάληπτου με εκείνη που 

αναφέρεται στις πηγές ως «η μονή του υδραγωγείου» και επισημαίνει ότι επί 

πατριαρχίας Μηνά (536-552) –επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού -, ένα από τα μέλη της 

Ε΄ Οικουμενικής Συνόδου της Κωνσταντινούπολης (553) υπέγραψε ως «ηγούμενος 

της μονής πλησίον του υδραγωγείου». Πάντως, το μοναστήρι βρισκόταν στην 

περιοχή που στα βυζαντινά χρόνια ήταν γνωστή ως «Διακόνισσα», λόγω της 

εκκλησίας της Παναγίας Διακόνισσας, η ανέγερση της οποίας αποδίδεται στον 

αυτοκράτορα Μαυρίκιο (582-602). 

Πηγή: Ταξιδιωτικός Οδηγός ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΜΕΣΑ Σ΄ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΚΑΙ ΔΥΣΗ. Italia: Εκδόσεις Casa Editrice Bonechi, σ. 180. 

Οι ορθομαρμαρώσεις και οι δύο ανάγλυφες πόρτες, αποτελούν δείγματα 

παλαιοχριστιανικής τέχνης και ανήκουν στον 6ο μ. Χ. αιώνα.  
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Εδώ βρέθηκαν και οι παλιότερες χριστιανικές εικόνες της 

Κωνσταντινούπολης (Istanbul) οι οποίες σήμερα φυλάσσονται στο αρχαιολογικό 

μουσείο της πόλης. Εκτός των εικόνων τα υπόλοιπα κειμήλια που ανήκαν κάποτε 

στην εκκλησία βρίσκονται σε μία αποθήκη του σημερινού τεμένους και για να τα 

επισκεφθεί κανείς απαιτείται να διαθέτει σχετική ειδική άδεια. Μεταξύ αυτών 

υπάρχουν και σημαντικά ψηφιδωτά του 6ου και 7ου μ.Χ. αιώνα, για την κατασκευή 

των οποίων χρησιμοποιήθηκαν διάφορα υλικά, όπως γυαλί και πέτρα. Το τελευταίο 

είναι υλικό, που σπάνια συναντάται στην κατασκευή ψηφιδωτών. Διάφορες 

νωπογραφίες που απεικονίζουν τη ζωή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης 

αφαιρέθηκαν το έτος 1970 και δεν εκτίθενται πλέον στους επισκέπτες. 

Το ιερό της παλιάς εκκλησίας έχει κλειστεί με τοίχο. Αυτός έχει 

χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του κτιρίου, ενώ παράλληλα έχουν γίνει και κάποιες 

άλλες αλλαγές από τον αρχιτέκτονα του Μπλέ Τζαμιού, ονόματι Μεχμέτ Αγά.  

Το τέμενος πήρε την ονομασία του, από την αδελφότητα των δερβίσηδων 

Καλεντέρ, που το χρησιμοποιούσαν ως αρχηγείο τους. Σήμερα στο εσωτερικό του 

κτιρίου συναντάμε όλα τα εκείνα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός τεμένους, όπως π.χ. 

το μιχράπ, που δείχνει την κατεύθυνση της Μέκκας και τον άμβωνα όπου ανεβαίνει ο 

Χότζας για να πει τις προσευχές στους πιστούς. Στον προαύλιο χώρο είναι εμφανή τα 

ερείπια παλιού βαπτιστηρίου. 
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Ο ναός των Αγίων Αποστόλων 

 

 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=9046&start=125[πρόσβαση 

στις:04/06/2016] 

 

       Ο ναός των Αγίων Αποστόλων βρίσκεται στον τέταρτο λόφο της Πόλης 

και ήταν πιθανόν ο δεύτερος μεγαλύτερος ναός μετά την Αγία Σοφία κατά την 

Βυζαντινή περίοδο.  Για ένα αιώνες ( 4
ο
-11

ο
 ) ενταφιάζονταν εκεί Πατριάρχες, 

Αυτοκράτορες και επίσκοποι. Ο αρχικός ναός άρχισε να κτίζεται  περίπου το 330  

από τον Μ. Κωνσταντίνο όταν έκτισε την Κωνσταντινούπολη και ήταν αφιερωμένος 

στους Δώδεκα Αποστόλους. Όταν  το 337 ο Μ. Κωνσταντίνος  πέθανε  δεν είχε 

προλάβει να ολοκληρώσει το ναό, έτσι η εκκλησία τελείωσε από τον γιο του 

Κωνστάντιος, ο οποίος μάλιστα  κατόρθωσε να μεταφέρει εκεί τα λείψανα του αγίου 

Τιμοθέου και των αποστόλων Ανδρέα και Λουκά .  

       Μετά από δυο αιώνες το 550 ο Ιουστινιανός εγκαινίασε  και ανακαίνισε 

ριζικά τον ναό με τη  επίβλεψη των αρχιτεκτόνων  της Αγίας Σοφίας  Ανθέμιο  από 

τις Τράλλεις και ο Ισίδωρο από την Μίλητο. Μετά τη  άλωση της Πόλης το 

Πατριαρχείο στεγάστηκε στους Αγίους Αποστόλους  από το Δεκέμβριο του 1453 έως 

τις αρχές του 1455. Σύντομα όμως μετακόμισε στην Παναγία Παμμακάριστο διότι ο 

ναός των Αγ. Αποστόλων  είχε μεγάλες φθορές και έχριζε άμεσης  ανακαίνισης. 

Μετέπειτα το 1461  ο Μωάμεθ Β’ κατεδάφισε το ναό των Αγίων Αποστόλων και στη 

θέση του  έκτισε  ένα εντυπωσιακό Τζαμί που ονομάστηκε Πορθητής (Φατίχ). 

 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=9046&start=125
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Μονή Παμμακάριστου (fethiye camii) 

 

                   

http://www.marijan-birus.iz.hr/Grcki/pamakaristos.htm [πρόσβαση στις:04/06/2016] 

  

Η Μονή Παμμακάριστου σήμερα ονομάζεται Φετχιγιέ Τζαμί, που σημαίνει το 

τζαμί της νίκης.  Το πρώτο μέρος της μόνης χτίστηκε τον 11
ο
  αιώνα, στον πέμπτο 

λόφο της Πόλης, από τον Μέγα Δομέστικο και Ιωάννη Κομνηνό και ήταν μια αντρική 

μονή. Το 1296 ο Μιχαήλ Ταρχανιώτης πρόσθεσε στο Καθολικό της Μονής ένα 

βόρειο κλίτος μαζί με νάρθηκα. Η επόμενη προσθήκη στο ναό ήταν το παρεκκλήσι 

και γίνεται από την γυναίκα του Ταρχανιώτη, Μαρία  Δούκαινα. 

Το 1400 αλλάζει μορφή και από αντρική μονή μετατρέπεται σε γυναικεία. 

Κατά την Άλωση της Πόλης ο ναός παρέμεινε στα χέρια των Χριστιανών και  υπήρξε 

για 130 χρόνια (1456-1587) η έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μάλιστα 

υπάρχει και ένας θρύλος που συνδέεται με την Μονή κατά τον όποιο λέγεται πως 

στον ναό συναντήθηκαν ο  Μωάμεθ και ο Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος 

προκειμένου να συζητήσουν για θέματα θρησκευτικού περιεχομένου. 

Η μονή έπαψε να είναι έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 

μετατράπηκε σε τζαμί το 1587 με εντολή του  τότε Σουλτάνου Μουράτ Γ΄ ο οποίος 

μόλις είχε επιστρέψει  νικητής από την μάχη στο Αζερμπαϊτζάν. Σήμερα το 

παρεκκλήσι του ναού λειτουργεί ως μουσείο με εισιτήριο και μέσα μπορεί κανείς να 

θαυμάσει αξιόλογα ψηφιδωτά ενώ ο κυρίως ναός είναι τζαμί. 

http://www.marijan-birus.iz.hr/Grcki/pamakaristos.htm
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Μονή Παντοκράτορος (Zeirek camii) 

 

 

https://www.flickr.com/photos/60541102@N00/2990202362[πρόσβαση στις:    

09/06/2016] 

Η μονή Παντοκράτορος  κατά την βυζαντινή περίοδο ήταν ένα από τα 

μεγαλύτερα και πιο οργανωμένα μοναστήρια.  Το κυρίως συγκρότημα αποτελούνταν   

από  τρεις ναούς. Ο πρώτος και κυρίως ναός βρίσκονταν στα βόρεια  και ήταν 

αφιερωμένος στο Χριστό Παντοκράτορα από όπου πήρε και την ονομασία της η 

Μονή. Ο δεύτερος ναός ήταν ένα νεκρικό παρεκκλήσι του αρχαγγέλου Μιχαήλ και ο 

τρίτος ήταν αφιερωμένος στην Παναγία την Ελεούσα.  Το συγκρότημα εκτός από το 

ναό διέθετε  λουτρά, πανδοχείο , γηροκομείο, νοσοκομείο, ιατρική σχολή και 

βιβλιοθήκη και περίπου 700 μοναχοί  κατά την περίοδο της ακμής φρόντιζαν για την 

ομαλή λειτουργία του χώρου. Τα έσοδα του μοναστηρίου ήταν αφορολόγητα και 

προέρχονταν κυρίως από δωρεές.  

Το μοναστηριακό συγκρότημα κτίστηκε μεταξύ 1118-1136 από τον 

αυτοκράτορα Ιωάννη Β΄ Κομνηνό και την πρώτη σύζυγο του Αυτοκράτειρα Ειρήνη. 

Αρχιτέκτονας του ναού ήταν ο Νικηφόρος. Μετά την Άλωση της Πόλης επί Μωάμεθ 

Β΄ η μονή Παντοκράτορος μετατράπηκε σε ιεροδιδασκαλείο. Το συγκρότημα 

ονομάστηκε  Ζεϋρέκ τζαμί (Molla Zeyrek Camii, Zeyrek Kilise Camii, Zeyrek 

Camii), προς τιμή του Ζεϋρέκ Μολλά Μεχμέτ Εφέντι, πρώτου επικεφαλής (müderris) 

της σχολής. 

 

 

https://www.flickr.com/photos/60541102@N00/2990202362
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Η Μονή του Παντεπόπτου (Eski Imaret camii) 

Η Μονή Παντεπόπτου βρίσκεται στην κορυφή του τέταρτου λόφου της Πόλης 

και έχει εκπληκτική θεά προς τον Κεράτιο Κόλπο και το Βόσπορο. Εκεί, αποδίδεται  

και η ονομασία Παντεπότου καθώς μπορούσε κανείς από ψηλά να εποπτεύει τα 

πάντα. Τη Μονή έκτισε η ανακαίνισε συμφώνα με πήγες η Άννα Δαλασσινή, μητέρα 

του Αλέξιου Α΄ Κομνηνού(1081-1118). Μετά την Άλωση της Πόλης η Μονή 

μετατράπηκε για ένα μικρό διάστημα σε τζαμί ενώ χρησιμοποιήθηκε και ως 

οικοτροφείο και διδακτήριο.  Αν και το 1935 αναστηλώθηκε, σήμερα βιώνει την 

εγκατάλειψη.  

 

2.2. Οθωμανικοί Τόποι Λατρείας- Σημαντικά Αξιοθέατα 

 

Ανάκτορο Τοπ Καπί 

 

      Το παλάτι του Τοπ Καπί ή Σαράι του Τοπκαπί, είναι ένα εξαιρετικό κτιριακό 

συγκρότημα που εκτείνεται σε έναν από τους επτά λόφους της Ιστανμπούλ, σε μια 

έξοχη θέση, με θέα στη θάλασσα του Μαρμαρά και του Κεράτιου κόλπου. Το 

αυτοκρατορικό παλάτι του Κωνσταντίνου κάποτε βρισκόταν εδώ, μέχρι που 

εγκαταλείφθηκε και ερήμωσε με την πτώση της Αυτοκρατορίας. Αμέσως μετά την 

άλωση που άφησε την Πόλη σχεδόν έρημη από κατοίκους, ο Μωάμεθ ο Β΄ στράφηκε 

προς τον ανασυνοικισμό της και την κατασκευή  δημόσιων έργων  και κτηρίων. Ένα 

από αυτά τα έργα είναι και το ανάκτορο  του Τοπ Καπί,το οποίο οφείλει την ύπαρξη 

του στο Πορθητή. Ξεκίνησε με εντολή του, να κατασκευάζεται το 1459 και τελείωσε 

το 1478, πάνω στον πρώτο λόφο της Πόλης  εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη  

εποπτεία του Βόσπορου, της Προποντίδας και του Κεράτιου Κόλπου.   Αρχικά 

ονομάζονταν   Γένι Σαράι δηλαδή νέο παλάτι και την ονομασία Τοπ Καπί ( Πύλη του 

κανονιού) πήρε  τον 18
ο
 αιωνα   εξαιτίας μιας πύλης που υπήρχε με αυτό το όνομα. 

Για παραπάνω από 4 αιώνες αποτέλεσε τον οίκο των  30 εκ των 36 συνολικά  

σουλτάνων  που  πέρασαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο τελευταίος 

σουλτάνος που έζησε στο Τοπ Καπί ήταν ο Αμπτούλ Μετζίτ Α’ , ο οποίος 

μετεγκαταστάθηκε το 1853  στο νεόκτιστο παλάτι Ντολμά  Μπαχτσέ. Μέσα σε αυτό 
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χτυπούσε η καρδιά της Πόλης, ήταν το κέντρο εξουσίας, όπου  ρυθμίζονταν  και 

ελέγχονταν οι τύχες των  ανθρώπων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

 

 
Χάρτης Τοπ Καπί 

Πηγή: https://www.google.gr 

 

 
Το παλάτι Τοπκαπί: Η Πύλη των Χαιρετισμών, η νότια πύλη που οδηγεί στη δεύτερη 

αυλή. Αριστερά, μινιατούρα του 16
ου

 αιώνα που αναπαριστά μια τελετή στην αυλή 

μπροστά από την πύλη της Ευτυχίας. 

 

Πηγή: Ταξιδιωτικός Οδηγός ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΜΕΣΑ Σ΄ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΚΑΙ ΔΥΣΗ. Italia: Εκδόσεις Casa Editrice Bonechi, σ. 44. 
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Τζαμί Σουλεϊμανιγιέ (Süleymaniye Camii) 

 

Πρόκειται για το πλέον πιο σημαντικό τέμενος της Κωνσταντινούπολης 

(Istanbul), σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα μεγάλο Σινάν και αφιερωμένο στον 

ιδρυτή του, τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή. Χτίστηκε πάνω στα ερείπια του παλιού 

παλατιού Εσκί Σαράι το χρονικό διάστημα των ετών 1550-57.  

Ο αρχιτέκτονας Σινάν, του τεμένους αυτού δεν ήταν Τούρκος .Το πραγματικό 

του όνομα ήταν Ιωσήφ Δογάνογλου. Οι γονείς του ήταν Χριστιανοί  πιθανόν  

Έλληνες ή Αρμένιοι, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1489 στο 

χωριό Άγιοι Ανάργυροι της Καππαδοκίας. Με το παιδομάζωμα στρατολογήθηκε και 

βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη (Istanbul). Αφού πέρασε από σκληρή εκπαίδευση 

πηρέ την θέση του αξιωματικού του τάγματος των μηχανικών του οθωμανικού 

στρατεύματος. Καθώς ο καιρός περνούσε κατόρθωσε να ξεχωρίσει  για τις 

σχεδιαστικές ικανότητές του και οδηγήθηκε σύντομα και στο αξίωμα του 

αρχιτέκτονα του Σουλτάνου.  

Κατά τη διάρκεια της ζωής του έκτισε συνολικά 366 κτίρια, από τα οποία τα 

130 ήταν τεμένη, τα 26 μαυσωλεία και πολλά υδραγωγεία, λουτρώνες, πτωχοκομεία, 

φρενοκομεία, γέφυρες και πολυτελή ανάκτορα. Το πρώτο του έργο το έκανε όταν 

ήταν 40 χρονών. Στην ηλικία των 85 με 86 σχεδίασε το καλύτερο έργο του, ένα τζαμί 

στην Αδριανούπολη. Θεωρείται το κύκνειο έργο του επειδή κατάφερε να στηρίξει τον 

τρούλο του ναού σε 8 μεγάλες κολώνες κάτι που όμως δεν φαίνεται καθόλου από το 

εσωτερικό του. Με το έργο του αυτό θεωρείται ότι κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη και 

την Αγία Σοφία (Ayasofya). 
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Το τζαμί που έχτισε ο Σινάν στην Αδριανούπολη. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

 

 

 
Το τζαμί Σουλεϊμανιγιέ (Süleymaniye Camii). Το μεγαλειώδες τζαμί του Σουλεϊμάν, 

το αριστούργημα του Σινάν. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 
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Άποψη του εσωτερικού του. 

Πηγή: https://www.google.gr/search?q=τζαμί+Σουλεϊμανιγιέ&biw 

 

Το Τζαμί των Πριγκίπων 

 

Το τζαμί των Πριγκίπων ή αλλιώς Sehzade Camii είναι ένα από τα πρώτα 

έργα του Σινάν, το οποίο το σχεδίασε σε ηλικία 40 ετών και θεωρείται το «μαθητικό 

του έργο». Είναι δηλαδή ένα από τα πρώτα του έργα. 

Κατασκευάστηκε επί ηγεσίας του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς σε 

ανάμνηση του γιου που απέκτησε με τη Ρωξελάνη, Σεχζαντέ (διάδοχος) Μωάμεθ, ο 

οποίος πέθανε από ευλογιά στα 21 του χρόνια.  

Το κτίσμα ήταν η πρώτη μεγάλη αυτοκρατορική παραγγελία στον Σινάν και 

ολοκληρώθηκε το έτος 1548. Το τέμενος αποτελεί μία μικρογραφία του 

Σουλειμανιγιέ (Süleymaniye Camii) αν και χαρακτηρίζεται από διαφορετικά στοιχεία. 

Διαθέτει ένα χαριτωμένο διακοσμητικό ύφος το οποίο στη συνέχεια ο αρχιτέκτονας 

εγκατέλειψε για χάρη της κλασικής αρχαιότητας. Η διάμετρος του τρούλου είναι στα 

19 μέτρα και το ύψος της κορυφής του από το δάπεδο στα 37 μέτρα, ενώ αποτελεί το 

πρώτο μνημειώδες έργο του Σινάν. 
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Το τζαμί των Πριγκίπων:  η κρήνη του καθαρμού. 

 

Πηγή: Ταξιδιωτικός Οδηγός ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΜΕΣΑ Σ΄ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΚΑΙ ΔΥΣΗ. Italia: Εκδόσεις Casa Editrice Bonechi, σ. 81. 

Για να μπει κανείς στο τέμενος περνά από μία εσωτερική αυλή με κομψές 

πύλες, ενώ τα άλλα κτίσματα που απαρτίζουν το συγκρότημα περιβάλλονται από μία 

εξωτερική αυλή .  

Η είσοδος προς το τέμενος είναι μία κόγχη σκαλιστή με σταλακτίτες, ένα από 

τα ομορφότερα δείγματα της Σελτζούκικης τεχνικής. Το Τέμενος του Πρίγκιπα είναι 

γνωστό κυρίως για το μοναδικό στο είδος του ανάγλυφο διάκοσμο. Αυτός απεικονίζει 

σκαλιστά γεωμετρικά σχέδια, τα οποία εμφανίζει στους μιναρέδες.  

Τέλος, οι τρείς τάφοι που βρίσκονται στο πίσω μέρος- του Σεχζαντέ Μωάμεθ 

και των μεγάλων Βεζίρηδων Ιμπραήμ Πασά και Ρουστέμ Πασά- θεωρούνται από 

τους ωραιότερους στην πόλη, διακοσμημένοι με πανέμορφα πλακίδια Ιζνίκ και 

αυθεντικά Βιτρό. 
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Μπλε Τζαμί ή Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ (Sultanahmet Camii) 

 

Θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα αριστουργήματα της 

Ισλαμικής αρχιτεκτονικής. Αρχιτέκτονάς του υπήρξε ο Σεντεφχάρ Μεχμέτ Αγά, 

μαθητής του Μιμάρ Σινάν.  

Αν και οι Οθωμανοί επιχείρησαν να ξεπεράσουν τους Βυζαντινούς, 

ουσιαστικά τους μιμήθηκαν. Ακολούθησαν και υιοθέτησαν ένα αρχιτεκτονικό 

σύστημα που οι Βυζαντινοί είχαν ανακαλύψει και εξελίξει 1077 χρόνια πριν. Δεν 

κατάφεραν να επιδιώξουν κάτι εντελώς καινούριο, δεν είχαν καν ευκαιρία να κάνουν 

κάτι ανώτερο. 

 

 
 

Εξωτερική εικόνα από το Μπλε Τζαμί (Sultanahmet Camii) 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 
 
 

Το Μπλε Τζαμί (Sultanahmet Camii) είναι το μοναδικό στην Τουρκία που 

διαθέτει έξι μιναρέδες. Όταν αποκαλύφθηκε ο αριθμός των μιναρέδων, ο Σουλτάνος 

κατηγορήθηκε για αλαζονεία, καθώς εκείνη την εποχή τον ίδιο αριθμό μιναρέδων 

είχε και η Κάαμπα στη Μέκκα. Θέλησε δηλαδή το έργο του, να ξεπεράσει σε φήμη 

και αναγνωσιμότητα και αυτό της Μέκκας. 

Ο Αχμέτ ξεπέρασε το πρόβλημα πληρώνοντας επιπλέον για να χτιστεί ένας 

έβδομος μιναρές στο τζαμί της Μέκκας. Στο κατώτερο εσωτερικό μέρος του, το τζαμί 
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κοσμείται με περισσότερα από 20.000 χειροποίητα κεραμικά πλακάκια. Τα ανώτερα 

επίπεδα του είναι βαμμένα. Περισσότερα από διακόσια παράθυρα που έχουν 

περίτεχνα σχέδια από βιτρώ αφήνουν να διέλθει το φυσικό φως, που στις μέρες μας 

ενισχύεται σημαντικά από πολυέλαιους. Οι διακοσμήσεις συμπεριλαμβάνουν στίχους 

από το Κοράνι, ενώ τα πατώματα καλύπτονται με χαλιά που δωρίζουν οι πιστοί και 

αντικαθίστανται τακτικά.  

Το πιο σημαντικό στοιχείο της εσωτερικής αρχιτεκτονικής είναι το μιχράμπ, 

δηλαδή η κόγχη προσευχής, φτιαγμένο από λεπτοδουλεμένο μάρμαρο, και με τους 

πλαϊνούς τοίχους καλυμμένους από κεραμικά πλακάκια. Στα δεξιά του μιχράμπ 

βρίσκεται το μινμπέρ. Πρόκειται για τον άμβωνα, όπου στέκεται ο ιμάμης κατά τη 

διάρκεια της μεσημεριανής προσευχής της Παρασκευής ή των ιερών ημερών.  

 
(α) 
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(β) 

 

 

 
(γ) 
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(δ) 

 
(ε) 

 

Εσωτερικές απόψεις από το Μπλε Τζαμί (Sultanahmet Camii). 

 Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

 
         Το τζαμί έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε, ακόμα κι όταν είναι γεμάτο 

κόσμο, όλοι να μπορούν να βλέπουν και να ακούν τον ιμάμη. 

Καθένας από τους μιναρέδες έχει τρία μπαλκόνια, και μέχρι πρόσφατα ο μουεζίνης 

ανέβαινε μια στενή σκάλα στο εσωτερικό του μιναρέ πέντε φορές τη μέρα για να 

καλέσει σε προσευχή. Σήμερα χρησιμοποιούνται μεγάφωνα, και το κάλεσμα αντηχεί 

σε όλη την παλιά πόλη, συνδυασμένο με το κάλεσμα από τα άλλα τζαμιά της 

περιοχής. 
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2.3. Βυζαντινά Μνημεία 

 

Τα τείχη της Πόλης- Ιστορία των τειχών 

 

     Η ανέγερση των πρώτων τειχών της Πόλης, άρχισε το 324, αμέσως μετά 

την επιλογή της ως νέας πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας και ολοκληρώθηκε στα 

340. Τα  τείχη αυτά περιέβαλαν πέντε από τους εφτά λόφους της πόλης.        Τα 

Κωνσταντίνεια τείχη που χτίστηκαν σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από τα αρχαία 

τείχη του Βυζαντίου, ξεκινούσαν από την ακτή του Κερατίου κόλπου και κατέληγαν 

στο ναό της Θεοτόκου της Ράβδου, στην Προποντίδα, σχηματίζοντας τόξο. Η 

ραγδαία αύξηση των κατοίκων της Πόλης όμως καθώς και η συσσώρευση πλούτου, 

αύξησαν τις πιθανότητες επιθέσεων και επιδρομών. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος, 

που ο Μέγας Θεοδόσιος αποφάσισε να επεκτείνει τα οχυρωματικά έργα. 

Τα Θεοδοσιανά τείχη. 

 

       Οι εργασίες άρχισαν το 408 και ολοκληρώθηκαν το 413. Το νέο χερσαίο 

τείχος, περιέβαλε δύο ακόμη λόφους, κι έτσι η πόλη έγινε επτάλοφη. Όταν το 447 

ένας φοβερός σεισμός γκρέμισε μεγάλο μέρος του, δεν επισκευάστηκε απλά το 

προϋπάρχον τείχος, αλλά χτίστηκε ένα δεύτερο εξωτερικά, ενώ κατά μήκος των δύο 

τειχών ανοίχτηκε τάφρος, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα της πόλης. Από τα δύο 

τείχη του Θεοδοσιανού συγκροτήματος, εκείνο που έβλεπε προς την πόλη έφερε την 

ονομασία Μέγα ή Έσω τείχος, ενώ εκείνο που έβλεπε προς την πεδιάδα, ονομαζόταν 

Έξω τείχος ή προτείχισμα. Τα τείχη, απείχαν μεταξύ τους από 15 – 20 μέτρα και ήταν 

χτισμένα σε εναλλασσόμενες ζώνες από λεπτούς ερυθρούς πλίνθους και 

καλολαξευμένες πέτρες. Τα τείχη και οι πύργοι, κατέληγαν σε οδοντωτές επάλξεις. 

Σε περιόδους πολιορκίας, υδροσωλήνες γέμιζαν την τάφρο μπροστά από το 

εξωτερικό τείχος με νερό. Αυτό ήταν εν ολίγοις το τριπλό σύστημα άμυνας των 

Βυζαντινών, που παραβιάστηκε μόνο δύο φορές: το 1204 από τους σταυροφόρους 

της τέταρτης σταυροφορίας και το 1459 από το Μωάμεθ τον Πορθητή. 
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Τα παραθαλάσσια τείχη. 

 

         Εκτός από τα χερσαία τείχη της Πόλης, υπήρχαν και τα παραθαλάσσια. 

Το 324, ο Μέγας Κωνσταντίνος έδωσε εντολή για την κατασκευή τείχους κατά μήκος 

τμήματος της ακτής του Κερατίου κόλπου και της ακτής της Προποντίδας. Αυτό το 

έργο, αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυσχερές, αφού χρειάστηκε να καταποντιστούν μεγάλοι 

βράχοι, με σκοπό να ανακόψουν την ορμή των κυμάτων και να προστατεύσουν τα 

τείχη. Το 439, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Β΄ αποφάσισε την ανέγερση νέων 

παραθαλάσσιων τειχών. Μέχρι τις αρχές του 9
ου

 αιώνα, τα τείχη αυτά ήταν χαμηλά, 

καθώς η Πόλη δεν διέτρεχε πραγματικό κίνδυνο επίθεσης από τη θάλασσα. Ο λόγος 

ήταν ότι καμία δύναμη εκείνης της εποχής, δεν διέθετε στόλο εφάμιλλο εκείνου του 

Βυζαντίου. Ο αυτοκράτορας Αναστάσιος ο Β΄ θωράκισε τα παραθαλάσσια τείχη το 

713, προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη επίθεση των Σαρακηνών της Κρήτης. 

Για την ανύψωσή τους, μερίμνησε ο Θεόφιλος. Ο Μιχαήλ Η΄ ο Παλαιολόγος, 

γνωρίζοντας ότι κατά την κατάληψη της Πόλης από τους σταυροφόρους το 1204 τα 

πλοία των Ενετών είχαν αποβιβάσει στρατό απευθείας επάνω στα τείχη του Κερατίου 

και φοβούμενος μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο, φρόντισε να αυξήσει ακόμη 

περισσότερο το ύψος των οχυρώσεων, το 1262. Τα τείχη στον Κεράτιο κόλπο, είχαν 

ανεγερθεί σε απόσταση περίπου 20μέτρων από την ακτή. Στο Βόσπορο και την 

Προποντίδα, με εξαίρεση τα σημεία όπου υπήρχαν πύλες και αποβάθρες, τα τείχη 

ήταν χτισμένα ακριβώς δίπλα στη θάλασσα και πολλές φορές ακουμπούσαν σε 

πελώριους ποντισμένους βράχους. 

Αρχαίος Ιππόδρομος της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης  

Ελάχιστα στοιχεία απομένουν από το γιγάντιο στάδιο στη καρδιά της 

βυζαντινής Κωνσταντινούπολης (Istanbul), ενώ σήμερα αποτελεί τον επιμήκη 

δημόσιο κήπο ονόματι Ατ Μεϊντανί (δηλαδή Ιππόδρομος). Θεμελιώθηκε και 

εγκαθιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Σεπτίμιο Σέβηρο τον 3ο αιώνα μ. Χ. κατά την 

ανοικοδόμηση της πόλης. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο στάδιο της 

αρχαιότητας. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος επεξέτεινε τον Ιππόδρομο και συνέδεσε 

το "κάθισμα", το αυτοκρατορικό θεωρείο, με το γειτονικό Μέγα Παλάτιο. Λέγεται ότι 

το στάδιο είχε χωρητικότητα 200.000 ατόμων.  
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Στον χώρο του Ιππόδρομου εκτός από τους διάφορους αγώνες διεξάγονταν τα 

πανηγύρια, οι εκδηλώσεις, τα γλέντια των γάμων, γίνονταν όμως και οι δημόσιες 

εκτελέσεις καθώς οι Βυζαντινοί είχαν υιοθετήσει κάποιες συνήθειες των Ρωμαίων.  

Στολίσθηκε με τα ωραιότερα αγάλματα της κλασικής αρχαιότητας, καθώς ο 

Κωνσταντίνος διακόσμησε την "σπίνα", τον κεντρικό διάδρομο του σταδίου, με 

οβελίσκους και κίονες από την Αρχαία Αίγυπτο και την Ελλάδα, προσδίδοντας μια 

αίσθηση ιστορικότητας στη νέα του πρωτεύουσα, αφού ήθελε να είναι εφάμιλλη της 

αρχαίας Ρώμης. Έδωσε εντολή να μεταφερθούν αγάλματα από την Αθήνα, τους 

Δελφούς, την Ολυμπία, εκ των οποίων το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς, το 

χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου, και πολλά άλλα αγάλματα του Φειδία, του 

Λύσιππου, του Πραξιτέλη.  

Χρησιμοποιήθηκε ως Ιππόδρομος μέχρι το έτος 1204, μετά έλαβε χώρα η 

άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους, που είχε ως συνέπεια, να λεηλατηθεί 

άγρια ο χώρος και να μείνουν μόνο τα θεμέλια τα οποία και αυτά στην πορεία 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση πολλών νέων κατοικιών και κυρίως για να 

ενισχύσουν τα τείχη. Στον χώρο αυτό έχουν γίνει σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως 

το έτος 532 η Στάση του Νίκα, ενώ το έτος 1826 καταργήθηκε το Σώμα των 

Γενίτσαρων. 

 Στο σημείο του Ιπποδρόμου τα μνημεία που παραμένουν πλέον και σώζονται 

μέχρι τις μέρες μας, είναι η σφενδόνη, καθώς διακρίνεται το ημικύκλιο, ο οβελίσκος 

του Θεοδοσίου (ο Αιγυπτιακός οβελίσκος), η Στήλη του Κωνσταντίνου του 

Πορφυρογέννητου και ο Τρίποδας των Πλαταιών. 
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Ο Οβελίσκος του Θεοδοσίου:μονόλιθος πορφυρίτη 

από το Καρνάκ της Αιγύπτου, 25 μέτρα ύψος, όπου είχε στηθεί προς τιμήν του 

Φαραώ Θούθμωσις Γ΄. Η μαρμάρινη βάση έχει 6 μέτρα ύψος και είναι διακοσμημένη 

από δύο ανάγλυφα
68

. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως. 

 

 

 

Η κρήνη του Κάιζερ Γουλιέλμου Β΄. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως 

 

 

 

 

 

                                                           
68

 Ταξιδιωτικός Οδηγός ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΜΕΣΑ Σ΄ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ. Italia: Εκδόσεις 

Casa Editrice Bonechi, σ. 18.  
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Υδραγωγείο του Ουάλεντος 

                                                                                    

 
Πηγή: http://gr.depositphotos.com/62445343/stock-photo-valens-aqueduct.html [πρόσβαση 

στις: 03/09/2016] 

 

       Η κατασκευή του ξεκίνησε τα έτη 366-368 επί αυτοκράτορα Μεγάλου 

Κωνσταντίνου και ολοκληρώθηκε  επί αυτοκράτορα Ουάλεντα  στον όποιο 

οφείλονται πολλά δημόσια έργα που αφορούσαν την ύδρευση της Πόλης.  Για το 

χτίσιμό του χρησιμοποιήθηκαν πέτρες από τα τείχη της Χαλκηδόνας και σοβάς. Σε 

ορισμένα σημεία υπάρχουν δύο όροφοι, το άνοιγμα των καμάρων κυμαίνεται από 

7,75μ. ως 8,2μ. και η κατασκευή του θεωρείται ιδιαίτερα προσεγμένη.  

     Το σημερινό του μήκος  είναι 625μ.  και το ύψος του  φτάνει κατά μέσο όρο τα 

28-29μ. Παλαιοτέρα το μήκος του έφτανε περίπου τα 1.000μ  αλλά ένα μέρος του  

καταστράφηκε κατά την ανέγερση του Τεμένους του Πρίγκιπα. 

    Το υδραγωγείο περνάει πάνω από την κοιλάδα που βρίσκεται ανάμεσα από το 

λόφο των Αγ. Αποστόλων και του λόφου του Καπιτωλίου και τέμνει την λεωφόρο 

Ατατούρκ. Στην Νοτιοανατολική πλευρά του βρίσκονται δυο σημαντικές εκκλησιές, 

που σήμερα λειτουργούν ως τζαμιά, ο ναός των Αγ. Θεοδώρων και η μονή του 

Ακατάληπτου Χριστού. 

      Η μεγάλη αυτή υδραγωγική εγκατάσταση, σκοπό είχε την τροφοδοσία της παλιάς 

πόλης με νερό. Τα νερά που περνούσαν από το υδραγωγείο ερχόταν από το Δάσος 

του Βελιγραδίου, οδηγούνταν  σε μια δεξαμενή που ονομάζονταν  «Μέγιστον 

Νυμφαίον»  και χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των αναγκών του Μεγάλου 

Παλατιού των Βυζαντινών και αργότερα του Σαραγιού των Οθωμανών.     

        Επισκευάστηκε πολλές φορές μετά από ζημιές που έπαθε λόγω σεισμού από τον 

Κωνσταντίνο Κοπρώνυμο το 759, τον Βασίλειο τον Μακεδών το 1019, τον Ρωμανό 

Αργυρό και από τον Ανδρόνικο τον Κομνηνό. Η μεγαλύτερη επισκευή έγινε από τον 

Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή το 1536 μετά από σημαντικές ζημιές που έπαθε πάλι 

λόγω σεισμού. Αργότερα επαναεπισκευάστηκε από τον Μουσταφά Β' (1695-1703) 

και από τον διάδοχό του Αχμέτ Γ' (1703-1730). 

 

http://gr.depositphotos.com/62445343/stock-photo-valens-aqueduct.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: «Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» 

 

«Κωνσταντινούπολη. Η Πόλη των πόλεων. Η πανάρχαια κοιτίδα του 

Ελληνισμού. Η Βασιλεύουσα. Το Βυζάντιο. Ο Μαρμαράς. Ο Βόσπορος. Ο Κεράτιος. 

Το κέντρο της Ορθοδοξίας. Η Αγία Σοφία. Το Πατριαρχείο. Το Φανάρι. Η Μεγάλη 

του Γένους Σχολή. Το Πέραν. Το Ζάππειο Παρθεναγωγείο. Το Ζωγράφειο Λύκειο 

Αρρένων. Ο Γαλατάς. Τα Ταταύλα. Τα Θεραπειά. Το Μπαλουκλί. Τα Αγιάσματα. Οι 

Ρωμιοί. 

Ιστανμπούλ. Η Ανατολή. Ο Θρίαμβος του Πορθητή. Η κατάκτηση των 

Οθωμανών. Εκατοντάδες τζαμιά. Χιλιάδες μιναρέδες να υμνούν το Μωάμεθ. Το Τοπ 

– Καπί. Το τσαρσί. Οι ναργιλέδες. Τα απέραντα παζάρια. Τα βαπόρια στο Καράκιοϊ. 

Οι κεφαλοδεμένες γυναίκες. Εκατομμύρια οι Τούρκοι». 

Πόλη, Κωνσταντινούπολη, Ιστανμπούλ όπως και αν την αποκαλέσεις  το μόνο 

σίγουρο είναι πως θα καταφέρεις να ξυπνήσεις στο μυαλό σου εικόνες, σκέψεις και 

πληθώρα συναισθημάτων. Ευτυχώς πολλές από αυτές τις εικόνες κατάφεραν κάποιοι 

άνθρωποι να τις αποτυπώσουν  στο φωτογραφικό φακό τους και  να τις διατηρήσουν  

ανεξίτηλες στο πέρας του χρόνου. Αντίστοιχα άλλοι κατέγραφαν τις σκέψεις τους, τις 

ιστορίες τους, και τα συναισθήματα τους  σε ένα χαρτί. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η 

λογοτεχνία που με τον έναν η τον άλλον τρόπο έχει ως τόπο αναφοράς  την μοναδική 

βασιλεύουσα. Τα κείμενα, τα βιβλία και τα ποιήματα που βρίσκει κάνεις για την 

Πόλη σήμερα είναι πάμπολλα. Δύσκολο κανείς να καταφέρει να μεταφέρει έστω και 

τα μισά από αυτά μέσα σε μια εργασία και πόσο ακόμα απλά σε ένα μόνο κεφάλαιο.  

Εδώ λοιπόν, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας θα παραθέσω κάποια 

αποσπάσματα μέσα από την λογοτεχνία με σκοπό να κλείσει ευχαρίστα αυτή η 

σύντομη περιήγηση μας στην Πόλη.  

«Την Κωνσταντινούπολη, την Ινστανμπούλ του σήμερα, την αγαπώ. Εδώ είναι το σπίτι 

μου. Άφησα τον εαυτό μου να βυθιστεί σε αυτή τη μαγεία της Πόλης, μαγεία που σε 

πνίγει και σε γεμίζει νοσταλγία όταν βρίσκεσαι μακριά της. Καθώς ζω μια ζωή 
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νομαδική στο τρίγωνο της Πόλης – Λονδίνου – Αθήνας, η εμπειρία του αποχωρισμού 

από την Πόλη και της επιστροφής μού είναι πολύ οικεία»
69

.  

 Μ΄ αυτά τα λόγια, ο Αλέξανδρος Μασσαβέτας μάς φέρνει κοντά στα 

συναισθήματα που πλημμυρίζουν τον κάθε επισκέπτη της Πόλης, της Πόλης μας. Για 

να συνεχίσει λέγοντας:  

 «Η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη βαριά, δυσβάσταχτα μελαγχολική. Όταν 

ο καιρός είναι καλός, αποτελεί παράδεισο. Τον χειμώνα, όμ ως, όταν τα πάντα είναι 

γκρίζα και παγωμένα και ο ήλιος κάνει βδομάδες να βγει, αισθάνεσαι μια ταφόπλακα 

να έχει πέσει στο στήθος σου. Τότε είναι που θέλω να δραπετεύσω προς τον ήλιο. Η 

νοσταλγία όμως αρχίζει να με ζώνει ασφυκτικά, πάντοτε γύρω στις δύο εβδομάδες 

απουσίας.  

 Η μαγεία της Πόλης είναι μια συνισταμένη πολλών πραγμάτων που την κάνουν 

ξεχωριστή. Το φυσικό κάλλος που την περιβάλλει, το οποίο ελάχιστες πόλεις (Ρίο, Κέιπ 

Τάουν) συναγωνίζονται, η δυσεύρετη ποικιλία μνημείων από μία εντυπωσιακή ποικιλία 

εποχών και πολιτισμών και οι μνήμες που στοιχειώνουν κάθε της γωνιά. Τα κτίρια της 

Πόλης σού μιλούν, άλλοτε ψιθυριστά και άλλοτε κραυγάζοντας, βομβαρδίζοντάς σε με 

υπενθυμίσεις για όσα πέρασαν και κινδυνεύουν να ξεχαστούν. 

Η μαγικότερη, όμως, από όλες ης ιδιομορφίες της Πόλης είναι πως δεν 

πρόκειται για μία πόλη. Τόσο την Κωνσταντινούπολη που χάθηκε, όσο και την 

Ιστάνμπουλ του σήμερα, απαρτίζουν περισσότερες πόλεις, περισσότερα επίπεδα, 

περισσότερες πραγματικότητες που συνυπάρχουν σε ένα αντιφατικό και 

παράταιρο όλο. Στο παρελθόν, τις ήσυχες, νεκρωμένες σχεδόν συνοικίες των 

Μουσουλμάνων της Επταλόφου διαδέχονταν οι πολύβουες γειτονιές των παζα-

ριών και οι συνοικίες των μη Μουσουλμάνων με εντελώς διαφορετική αρχιτε-

κτονική, ήθη και καβημερινότητα. Αν χθες τη διαφορά έκανε η εθνότητα και το 

θρήσκευμα, σήμερα στη βάση της βρίσκονται το εισόδημα και η ιδεολογία, 

Χάσμα αβυσσαλέο χωρίζει τις γειτονιές των μεγαλοαστών από εκείνες των 

φτωχών εποίκων της επαρχίας, αν και πολύ συχνά δεν απέχουν παρά λίγες 
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εκατοντάδες μέτρα. Αντίστοιχο χάσμα, αγεφύρωτο, ανάμεσα στις «κοσμικές» 

περιφέρειες και στις συνοικίες των Ισλαμιστών. Εντελώς διαφορετικός ο 

χαρακτήρας των ιστορικών συνοικιών με τα μέγαρα της Μπελ Επόκ, τα ξύλινα 

οθωμανικά κονάκια και τις εκκλησίες και συναγωγές, από τις μοντέρνες 

τσιμεντουπόλεις που τις ζώνουν από κάθε πλευρά»
70

. 

Οι ξένοι που έζησαν στην Πόλη του ύστερου 19
ου

 αιώνα περιγράφουν τη 

μεταμόρφωση της Επταλόφου. «Η Σταμπούλ μποιάζει σαν απρόθυμος συμβιβασμός 

μεταξύ δύο άκρων. Αρχαία και σύγχρονη, Ευρωπαία και Ασιάτισσα, Χριστιανή και 

Μουσουλμάνα, είναι ένας Ιανός μεταξύ των πόλεων που κοιτά προς κάθε κατεύθυνση. 

Και όμως, η αμείλικτη ροή των γεγονότων την αναγκάζει να αισθανθεί την πνοή της 

δυτικής επιχειρηματικότητας και να αλλάξει σιγά σιγά υπό την επιρροή της» γράφει ο 

Groyvenor
71

. «Έζησα ήδη για να δω τη μισή Σταμπούλ που κάποτε γνώριζα να 

απανθρακώνεται και την άλλη μισή να πειραματίζεται στην «Ωσμανοποίηση»» 

παραπονείται ο H. G. Dwight 
72

 στο Constantinople Old and New. Οι οθωμανικές 

αρχές θέλησαν να μιμηθούν το έργο του βαρώνου Ωσμάν στο Παρίσι, το οποίο και 

είχαν ως πρότυπο
73

. 

Η αφήγηση του Ρώσου προσκυνητή Στεφάνου του Νόβγκοροντ καταλήγει με 

μια προειδοποίηση προς τους επίδοξους προσκυνητές: «Το να μπεις στην 

Κωνσταντινούπολη είναι σαν να μπαίνεις σε μεγάλο δάσος. Είναι αδύνατο να 

προσανατολιστείς χωρίς καλό ξεναγό, και, αν προσπαθήσεις να τη βγάλεις τσιγγούνικα 

ή φτηνά, δεν θα μπορέσεις να δεις ή να προσκυνήσεις ούτε έναν Άγιο»
74

.  

«Η Κωνσταντινούπολη ήταν μία πόλη των θαυμάτων, σαν την αρχαία 

Βαβυλώνα, που προκαλούσε τον θαυμασμό και τον φθόνο της ανθρωπότηας και που 

άφηνε κατάπληκτους όλους τους ξένους επισκέπτες. Ο Γουλιέλμος της Τύρου, 
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επικεφαλής της πρεσβείας που ο Αμαλριχος έστειλε το 1168 στον Μανουήλ Κομνηνό, 

την αποκάλεσε στα γαλλικά Constantinople. Με το λογοπαίγνιο αυτό θέλησε να 

μεταφέρει στους αναγνώστες του την κατάπληξή του για τον πλούτο και το κάλλος της. 

Οι Σλάβοι την αποκαλούσαν Τσάρ(ι)γκραντ (πόλη του Καίσαρα) και οι Βίκινγκς 

Miklagard («Μεγάλη Πόλη»). Τα ονόματα αυτά αντικατοπτρίζουν την ιδιότητά της ως 

μεγαλύτερης, ως «πρώτης» ανάμεσα στις κοσμο-πόλεις της Μεσογείου και της Μέσης 

Ανατολής, ως μητρόπολης του τότε πολιτισμένου κόσμου»
75

. 

«Για όσους είχαν την τύχη να τη δουν πριν το καταραμένο 1204, η Πόλη ήταν 

ένα θησαυροφυλάκιο πανάρχαιο, με εννιακόσια χρόνια ζωής. Η μόνη αυτοκρατορική 

πρωτεύουσα που δεν είχε υποκύψει ποτέ σε εχθρικό στρατό. «Μόνη ανάμεα στις πόλεις 

της Ευρώπης, στεκόταν όρθια, χωρίς να βυθιστεί στα άγιρα ρεύματα των εισβολών. 

Αυτό το επίτευγμα είναι και ο ανώτατος φόρος τιμής, τόσο στην ανωτερότητα της θέσης 

της, όσο και στην ικανότητα και τον ηρωισμό των γιων της». Ήταν μια πόλη μουσείο 

που είχε συγκεντρώσει και φύλασσε πλήθος καλλιτεχνημάτων. Οι Έλληνες την 

αποκαλούσαν Βασιλίδα ή απλά Πόλη, με την ακράδαντη πίστη ότι καμία άλλη σαν 

αυτήν δεν είχε υπάρξει, ούτε θα υπήρχε ποτέ. Αν κάποτε η Κωνσταντινούπολη 

αφανιζόταν, αυτό θα ήταν το τέλος του κόσμου. Έτσι πίστευαν…»
76

. 

Ο Theophile Gautier, γράφοντας το 1853, αντιπαραθέτει τη ζωντάνια των 

Ψωμαθειών με τον λήθαργο που χαρακτήριζε τις μουσουλμανικές γειτονιές: 

«…Μπροστά στα καφενεία, άντρες με λευκές φουστανέλες και κόκκινα σκουφιά, με 

γιλέκα με μακριά κεντημένα μανίκια, κατέβαζαν μεγάλα ποτήρια ρακί και μεθούσαν 

σαν καλοί Χριστιανοί – ήμασταν στα Ψωμαθειά, μια γειτονιά όπου κατοικούν Ραγιάδες, 

μη Μουσουλμάνοι υπήκοοι της Πόλης, είδος ελληνικής παροικίας καταμεσίς στους 

τουρκομαχαλάδες. Η ζωντάνια είχε διαδεχθεί τη σιωπή και η χαρά τη λύπη. 

Αισθανόταν κανείς ανάμεσα σε μια φυλή γεμάτη ζωή»
77

. 

Σε άλλο σημείο του έργου του, ο Μασσαβέτας αναφέρει: «Εκείνο το πρωινό 

του Σεπτέμβρη του 2001, ο καιρός δεν ήταν ούτε ζεστός ούτε υγρός. Αυτό διευκόλυνε 
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την απόφασή μου να περπατήσω τα τείχη, αναμοχλεύοντας τις μνήμες από τα σχολικά 

θρανία για την άνοδο και την πτώση των Αυτοκρατοριών. Οι Τούρκοι δεν τα 

γκρέμισαν, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους στην άμυνα της Πόλης, αλλά παραμέλησαν 

τη συντήρησή τους…»
78

. 

Στο βιβλίο του «Αζιγιαντέ», ο Πιερ Λοτί (2005, σ. 97)
79

 αναφέρει τη ζωή στην 

Ανατολή, την ελεύθερη ζωή στον καθαρό αέρα, τους μεγάλους και άσκοπους 

περιπάτους του και τη βουή της Σταμπούλ: «… Να φεύγεις το πρωί από το 

Ατμεϊντάνι
80

, για να καταλήγεις τη νύχτα πάλι στο Εγιούμπ
.
 να κάνεις το γύρο των 

τζαμιών μ΄ ένα κομπολόι στο χέρι
.
 να σταματάς σε όλους τους καφενέδες, στους 

τουρμπέδες
81

, στα μαυσωλεία, στα λουτρά και στις πλατείες
.
 να πίνεις τουρκικό καφέ σε 

γαλάζια φλιτζανάκια με μπρούντζινο πόδι
.
 να κάθεσαι στον ήλιο, και να ναρκώνεσαι 

σιγά σιγά με τον καπνό του ναργιλέ
.
 να κουβεντιάζεις με τους δερβίσηδες ή με τους 

περαστικούς
.
 να αποτελείς κι ο ίδιος μέρος αυτού του πίνακα, του γεμάτου κίνηση και 

φως
.
 να είσαι ελεύθερος, ανέμελος και άγνωστος

.
 και να σκέφτεσαι την αγαπημένη σου 

που θα σε περιμένει το βράδυ…». 

Και συνεχίζει: «… Ο πίνακας γίνεται πιο σκοτεινός όσο προχωρείς στο 

εσωτερικό της παλιάς Σταμπούλ και πλησιάζεις στην άγια συνοικία του Εγιούμπ και 
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των μεγάλων νεκροταφείων. Από κάποια ανοίγματα ανάμεσα στα σοκάκια φαίνονται 

ακόμη τα γαλάζια νερά του Μαρμαρά, τα νησιά ή τα βουνά της Ασίας, οι περαστικοί 

όμως αραιώνουν και τα σπίτια είναι θλιβερά – μια σφραγίδα μυστηρίου και φθοράς - , 

ενώ τα εξωτερικά αντικείμενα αφηγούνται τις άγριες ιστορίες της παλιάς Τουρκίας»
82

. 

«…Τα πάντα είναι κατάλευκα σαν το χιόνι, στην αυλή του παλατιού του Ντολμά 

Μπαχτσέ, ακόμη και το έδαφος: μαρμάρινος μόλος, μαρμάρινες πλάκες, μαρμάρινα 

σκαλοπάτια
.
 οι φρουροί του σουλτάνου με πορφυρές στολές, οι μουσικοί ντυμένοι στο 

γαλάζιο του ουρανού και στολισμένοι με χρυσάφι, οι υπηρέτες με το πράσινο του μήλου 

ντουμπλαρισμένο με κίτρινο, ρίχνουν έντονες αποχρώσεις πάνω σ΄ αυτή την 

εξωπραγματική λευκότητα. 

Σε όλα τα αετώματα και τα γείσα του ανακτόρου έχουν φτιάξει φωλιές οι 

γλάροι, οι πελαργοί και τα ψαροπούλια.  

Στο εσωτερικό, μεγάλη πολυτέλεια. 

Στις σκάλες, παραταγμένοι οπλίτες με πελέκεις, ακίνητοι κάτω απότ α ψηλά 

λοφία τους, σαν χρυσές μούμιες. Αξιωματικοί της φρουράς ντυμένοι περίπου σαν τον 

Αλαντίν, τους δίνουν διαταγές με νοήματα.  

Ο σουλτάνος είναι σοβαρός, χλομός, κουρασμένος, καταβεβλημένος. 

Σύντομη ακρόαση, βαθιές υποκλίσεις. Αποσυρόμαστε οπισθοχω-ρώντας, 

διπλωμένοι στα δύο. 

Μας σερβίρουν καφέ σ΄ ένα σαλόνι με θέα στον Βόσπορο. 

Γονατιστοί υπηρέτες μάς ανάβουν τσιμπούκια δυο μέτρα μακριά, στολισμένα με 

πολύτιμες πέτρες και με κεχριμπαρένιο στόμιο που ακουμπά μέσα σ΄ έναν ασημένιο 

δίσκο. 

Τα ζαρφ (τα ποδαράκια των ποτηριών του καφέ) είναι από σκαλιστό ασήμι κι 

έχουν γύρω-γύρω διαμάντια κομμένα στο σχήμα του ρόλδου και πολλούς άλλους 

μικρούς πολύτιμους λίθους…»
83

.  
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Με αφορμή την ημέρα που ο σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ, 23 Δεκεμβρίου 

1876, παραχώρησε το Σύνταγμα, ο Λοτί γράφει: «… Στο Εγιούμπ, ο κόσμος έχει 

μείνει εμβρόντητος από το γεγονός
.
 όλοι οι καλοί μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Αλλάχ 

τους εγκαταλείπει και ότι ο πατισάχ έχασε τα λογικά του… Καθόμουν σήμερα μαζί με 

κάποιους δερβίσηδες στο μαυσωλείο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Σχολιάζαμε 

το Κοράνιο, κάνοντας και λίγη πολιτική…»
84

. 

Σε άλλο σημείο του έργου του, ο Λοτί αναφέρει: «… Περιμένοντας να περάσει 

μια καταιγίδα, μπήκα σ΄ έναν τουρκικό καφενέ, κοντά στο τζαμί του Μπαγιαζίτ. 

Μόνο γέρικα σαρίκια στο καφενείο και γέρικες λευκές γενειάδες. Γέροντες 

(χατζ-μπαμπά) κάθονταν, άλλοι διαβάζοντας τις ενημερωτικές φυλλάδες και άλλοι 

κοιτάζοντας μέσα από τα θαμπά τζάμια τους περαστικούς που έτρεψαν μέσα στη βροχή. 

Τουρκάλες κυράδες, που τις είχε βρει η μπόρα στο δρόμο, έτρεχαν όσο πιο γρήγορα 

τους το επέτρεπαν τα πασουμάκια ή τα ξύλινα τσόκαρά τους. Στο δρόμο επικρατούσε 

μεγάλη σύγχυση και σπρώξιμο. έβρεχε καταρρακτωδώς. 

Περιεργάστηκα τους ηλικιωμένους γύρω μου: οι φορεσιές τους έδειχναν τη 

σχολαστική τήρηση των συρμών του παλιού καλού καιρού
.
 όλα πάνω τους ήταν εσκί, 

μέχρι και τα μεγάλα ασημένια γυαλιά τους, μέχρι και οι γραμμές της γέρικης κατατομής 

τους. Εσκί είναι μια λέξη που την προφέρουν με σεβασμό και σημαίνει παλιό. Στην 

Τουρκία τη χρησιμοποιούν τόσο για τα παλιά έθιμα όσο και για τα παλιά ρούχα και 

υφάσματα. Οι Τούρκοι αγαπούν πολύ το παρελθόν, αγαπούν την ακινησία και την 

τελμάτωση…
85

. 

 … Δεν θα ξεχάσω ποτέ το θέαμα που παρουσίαζε εκείνη τη νύχτα η μεγάλη 

πλατεία του Σερασκιεράτ, αυτό το τεράστιο πλάτωμα στον κεντρικό λόφο της Σταμπούλ 

απ΄ όπου, πάνω από τους κήπους του παλατιού, το βλέμμα απλώνεται πέρα μακριά, 

μέχρι τα βουνά της Ασίας. Τα αραβικά προπύλαια και ο ψηλός πύργος με τα παράξενα 

σχήματα ήταν φωταγωγημένα όπως τις βραδιές στις μεγάλες γιορτές. Η πρωινή 

καταιγίδα είχε μετατρέψει κιόλας την πλατεία σε λίμνη όπου καθρεφτίζονταν όλα εκείνα 

τα φώτα
.
 γύρω-γύρω στον πλατύ ορίζοντα υψώνονταν οι τρούλοι των τζαμιών και οι 
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μιναρέδες τους, ίδιοι με μακριούς μίσχους στεφανωμένους με αέρινα στέμματα 

φωτός…»
86

. 

Στο μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου, Λωξάντρα (2007), η συγγραφέας 

στο συναρπαστικό της κείμενο, το οποίο δεν είναι απλώς βιογραφία, αλλά ούτε 

απλώς μυθιστόρημα, οι πραγματικοί και οι φανταστικοί χαρακτήρες συγχωνεύονται 

για να αναπλάσουν την εικόνα της Πόλης πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η 

Λωξάντρα είναι η ιστορία της γιαγιάς της, όπου μέσα από αυτήν, η Μαρία 

Ιορδανίδου ξαναζωντανεύει μιαν ολόκληρη εποχή, ακόμα και «τώρα, που όλα αυτά 

πέρασαν και το χορτάρι της λησμονιάς αρχίζει κιόλας να φυτρώνει»
87

: 

«… Θαμπώθηκαν τα μάτια του Δημητρού σαν έφτασε στην Πόλη. Στην ωραία 

Επτάλοφο. ‘Χαίρε, Κωνσταντινούπολις, των πόλεων η βασιλίς᾿. Ξαπλωμένη πάνω σε 

δυο ηπείρους, ανοίγει η Πόλη τα στήθια της στο βοριά της Μαύρης Θάλασσας από τη 

μια μεριά και στη νοτιά του Μαρμαρά από την άλλη. Γιουρούσι λες και κάνουνε τα δυο 

αντίθετα ρεύματα για να την κατακτήσουνε. Παλεύει η Δύση με την Ανατολή και τη 

διεκδικούνε και αφρίζουνε και κλωθογυρίζουνε μπροστά στην πούντα του Σαράι 

Μπουρνού, στα πόδια της Αγια-Σοφιάς μέσ΄ στην καρδιά της Πόλης…». 

Για να συνεχίσει λίγο παρακάτω λέγοντας:  

«… Στους περιβόλους των τζαμιών λιάζουνται Τούρκοι καθισμένοι 

ανακούκουρδα. Βρύσες μεγάλες με τρεχάμενα νερά και ένα γύρο περιστέρια. 

Κανένας Ευρωπαίος δεν κάθονταν εκεί –Τουρκιά. Και κανένας Τούρκος δεν 

κάθονταν στο Σταυροδρόμι – Ρωμιοσύνη. 

Η Κωνσταντινούπολη εκείνη την εποχή ήταν ένα χαρμάνι από διάφορες 

πολιτείες, προάστια και χωριά, σκορπισμένα πάνω στα παράλια της Μικράς Ασίας και 
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της Ευρώπης. Και η κάθε πολιτεία, το κάθε προάστιο, το κάθε χωριό είχε τον τοπικό 

του χαρακτήρα, τα ήθη και τα έθιμα του πληθυσμού που πλειοψηφούσε.  

Την ευρωπαϊκή όχθη του Βοσπόρου την κατοικούσαν περισσότερο Έλληνες και 

γενικά Ευρωπαίοι –το Μέγα Ρέμα, το Μπουγιούκ-Ντερέ, τα Θεραπειά, όλα εκείνα τα 

προάστια θυμίζανε Ευρώπη. Η ασιατική όχθη ήτανε Ανατολή. Εκεί έβγαινε το νταούλι 

για να θυμίσει στους πιστούς πως ήταν ραμαζάνι. Εκεί ο μουεζίνης τρεις φορές τη μέρα 

διαλαλούσε ταχτικά πως ένας είναι ο Αλλάχ, και ο Μωάμεθ ο Προφήτης του Αλλάχ. 

Και στην απέναντι όχθη σαν έφτανε αυτός ο αντίλαλος, έφτανε σαν παραμυθένια φωνή 

από έναν άλλον κόσμο. 

Το Φανάρι, που ήταν μέσα στον Κεράτιο Κόλπο, εξακολουθούσε να είναι ακόμη 

το κέντρο της ελληνικής διανόησης, όμως είχε χάσει την πρωινή του αίγλη»
88

. 

«Μουχαλεμπί και γκιουλ σερμπέτ ο αναστεναγμός σου 

και του Χατζή Μπεκίρ λοκούμ ο τρυφερός λαιμός σου. 

Ο κάθε λόγος σου γλυκός, σαν ραβανί αφράτος, 

και σαν Αϊβάν-Σεράι λοκμάς με μέλι μυρωδάτος». 

 

Μόνο Ανατολίτης ποιητής θα μπορούσε να γράψει αυτά τα ωραία λόγια. 

Μεγάλη σημασία δίνουν οι ανατολίτες στο ζήτημα της τροφής.  

Το σπιτικό της η Λωξάντρα το θεμελίωσε στο Μακροχώρι –ένα προάστιο 

ανάμεσα στον Αϊ-Στέφανο και στο Επταπύργιο, πάνω στα γαλανά νερά της 

Προποντίδας.  
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Το σπίτι της Λωξάντρας, όπως διατηρείται σήμερα. Στο κάτω μέρος του οικήματος 

λειτουργεί ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, το επονομαζόμενο “Gelik”. 

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο της συγγραφέως . 

Κάθε πρωί σαν άνοιγε το παράθυρό της και αντίκριζε το πέλαγος έλεγε: Ωχ! 

Δόξα σοι ο Θεός!» και ρουφούσε με τα μεγάλα ρουθούνια της τη θαλασσινή αρμύρα 

ηδονικά, λες και ρουφούσε όλο τον πλούτο που κρύβει μέσα της εκείνη η ωραία 

θάλασσα : τα λαυράκια, τα μερτζάνια, τους στακούς, τα στρείδια…»
89

. 

«…Να δεις, λέει, τη Νεάπολη και να πεθάνεις. Λόγια! Να φας μύδια τσακιστά 

απ΄ της Λωξάντρας το χέρι και να πεθάνεις. Να φας χουνκιάρ-μπεγιεντί και γιαρτλού 

κεμπάπ, και κρεατερά ντολμαδάκια τυλιγμένα όχι σε κληματόφυλλα, που το χειμώνα δεν 

υπάρχουνε, αλλά σε φύλλα πουράντζας, που λιώνει στο στόμα. Να φας χτένια ψημένα 

μέσα στο καύκαλό τους πάνω σε χόβολη και να πεθάνεις. Να πεθάνεις και να 

ξαναζωντανέψεις για να ξαναφάς.  

Απ΄ το Βόσπορο, απ΄ το Καντίκιοϊ, απ΄ τα Ταταύλα ξεκινούσανε οι συγγενείς να 

έρθουν στο Μακροχώρι για να φάνε της Λωξάντρας το φαΐ…»
90

. 

Όσο για τα πολιτικά, «… δεν σκοτίζουνταν τότε στην Πόλη ο κόσμος για τα 

πολιτικά, γιατί οι σουλτάνοι, έτσι κι έτσι, κάναν ό,τι θέλαν και κανένα δε ρωτούσαν. Οι 

Ρωμιοί είχαν αποκτήσει αρκετά προνόμια. Κάτι με την προστασία της Ρωσίας, κάτι με 

την προστασία του Γλάδστωνα, κατάφερναν με την καπατσοσύνη τους να ζουν και να 

πλουτίζουν και να κατακυριεύουνε τη γη. 
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Στρατιωτική θητεία δεν κάνανε, γιατί οι Τούρκοι φοβούνταν να τους δώσουν 

όπλο στα χέρια. Με καμιά πενηνταριά γρόσια γλίτωναν τη θητεία, και αν δεν 

ανακατεύουνταν στα εσωτερικά της χώρας, αν δεν είχαν πολύ πάρε-δώσε με Τούρκους 

και τούρκικες υπηρεσίες και δικαστήρια, αν ήξεραν να λαδώνουν χούφτες, η δουλίτσα 

τους γίνουνταν. Δηλαδή, κάτω απ΄ την τυραννία του χαμίτ, δεν μπορεί κανείς να πει 

πως ο τούρκικος λαός ήταν πιο ελεύθερος από τη ρωμιοσύνη. Γι΄ αυτό όλες εκείνες οι 

εθνικότητες ζούσανε αρμονικά. Αν δεν τους φούντωνα τα μυαλά, αν δεν τους 

φανατίζαν, τι είχε να μοιράσει η Λωξάντρα με το φουκαρά τον αυγουλά και με τον 

έρημο το μπεχτσή;…»
91

. 

Μια αντίθετη και απογοητευτική, όμως, εικόνα από την Κωνσταντινούπολη 

των παραπάνω συγγραφέων, έρχεται να μας δώσει ο Γερμανός συγγραφέας Πάουλ 

Lindau που έγραψε και θεατρικά έργα και βιογραφίες Γάλλων ποιητών, καθώς και 

αξιοπρόσεχτες κριτικές λογοτεχνίας, από την πρώτη του επαφή με την 

πραγματικότητα στην Κωνσταντινούπολη του 1888:  

«Τα πρώτα βήματα κιόλας στην Κωνσταντινούπολη μάς προσφέρουν μια καλή 

εικόνα για το εσωτερικό της πόλης. Το τελωνείο είναι μια παλιά, άσχημη, ετοιμόρροπη 

παράγκα. Διασχίζομε ένα διάδρομο απερίγραπτα βρώμικο και φθάνουμε σ΄ ένα δρόμο 

που είναι ακόμη πιο βρώμικος». 

Συνεχίζει ο Πάουλ Λίνταου: 

«Ο στενός αυτός δρόμος έχει κιόλας –αν και είναι πολύ πρωί- ζωηρότατη 

κίνηση. Στο κατάστρωμα του δρόμου σαν να έχουν μαζευτεί τυχαία πέτρες διαφόρων 

μεγεθών και ποικιλοτάτων κατατομών: το ανακάτωμα το λένε λιθόστρωτο, κοινώς 

καλντερίμι. Πάνω του είναι ξαπλωμένοι ή κάθονται σταυροπόδι ζητιάνοι φρικιαστικά 

σακατεμένοι, βουτηγμένοι στα κουρέλια, ακάθαρτοι και με το βλέμμα στο κενό. Με 

παρακλητικό τόνο της φωνής τους που έχει μια αποκρουστική γλυκερότητα μας 

δείχνουν προκλητικά τις φοβερές παραμορφώσεις των μελών τους. Εμποράκοι 

φορτωμένοι χιλίων ειδών πραμάτειες μας προσπερνάνε κραυγάζοντας αδιάκοπα. 

Τριγύρω μας αποκρουστικά σκυλιά, κουβαριασμένα στο έδαφος δεν τον κουνάνε ρούπι, 

έτσι που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε το γύρο τους. Άλλα πάλι από τα πιο άσχημα 
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αυτά κτήνη του δημιουργού ανακατεύουν τα σκουπίδια που βρίσκονται μπροστά στα 

σπίτια και χουζουριάζουν ξαπλωμένα όσο τους κάνει κέφι...»
92

. 

Ο Γιάννης Ξανθούλης  έγραψε ένα εκπληκτικό βιβλίο το «Μια πόλη στη 

λογοτεχνία  Κωνσταντινούπολη» στο οποίο αξίζει να αναφερθούμε. Στο βιβλίο του 

αυτό συμπεριέλαβε  αξιόλογα λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με την Πόλη και ένα 

πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τον  διάσημο φωτογράφο Αρά Γκιουλέρ.   

Τουρκικό Λαϊκό τραγούδι   

Λατρεμένη μου Πόλη  

Πολυπόθητη Πόλη  

Αζίζ Ισταμπούλ 

Είσαι ο ομφαλός της γής 

Η πρώτη ομορφιά ανάμεσα στις ομορφιές 

Είσαι πιο όμορφη κι απ΄τον παράδεισο
93

  

Ο θησαυρός του «Σακάτ-παζαρί» του Θωμά Κοροβίνη.  

«Ένιωθα σα να ζούσα ένα όνειρο, τρισευτυχισμένος που μου δόθηκε η χάρη να ζήσω τα 

χρόνια της νεανικής μου ωριμότητας σ’αυτή την όλβια πόλη. Οι μοναδικές εμπειρίες 

που είχα ήδη απ ΄την  πρώτη μέρα που βρέθηκα εκεί, μου έδωσαν το μήνυμα ότι η Πόλη 

ήταν με το μέρος μου, ότι θα με ανταμείψει πλουσιοπάροχα για τη λατρεία μου στο 

πρόσωπο της. Το παραμύθι της είναι ατελείωτο, οι καημοί της αστείρευτοι, οι έρωτες 

της αθάνατοι. Έχει ακόμη φυλαγμένους πολλούς ατίμητους θησαυρούς μέσα στα 

κουρέλια των παζαριών, των σχολείων και των σπιτιών της. Και προπαντός μέσα στις 

ψυχές και στη μνήμη των ανθρώπων της. Καρτερεί άλλους, που σίγουρα υπάρχουν, και 

άλλους που θα γεννηθούν, για να σαγηνευτούν και να ανακαλύψουν τη δύναμη της 

ομορφιάς και της ιστορίας της, όπως αναδεικνύεται από τα αστείρευτα ρακή της»
94

.  
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Αποδώ πας στην πόλη… του Γιάννη Ξανθουλη.  

«Η Κωνσταντινούπολις-Ιστανμπούλ παραμένει ένα μνημείο ερωτικής συντριβής 

όλων ανεξαιρέτως των εραστών της. Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Οθωμανοί, πονηροί έποικοι 

της Δύσης, μαυροθαλασσινοί εμιγκρέδες, Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Ιουδαίοι, 

Μουσουλμάνοι, προτεστάντες, απαξάπαντες ενέδωσαν στη γοητεία μιας γεωγραφίας 

καταστροφικής για όλα τα θρησκευτικά δόγματα, αφού οι κάτοικοι της παρασυρθήκαν 

απ΄το  tempo ενός έρωτα αλμυρού και εξαίσια μοναδικού.  

        Αυτή ακριβώς την αίσθηση άπειροι σημαντικοί και μικρόνοες ποιητές και 

συγγραφείς προσπάθησαν να αποτυπώσουν σε κείμενα αληθινής όσο και εσφαλμένης 

κατάθεσης. Γιατί η Πόλη διαρκώς αναγεννάται και μεταλλάσσεται, επιβλητικά 

απρόσιτη, ξεγελώντας την κοινή λογική και την περιχαρακωμένη σοφία των λογίων»
95

 

Μικρή ανάπαυλα στο Γαλατασαραί Χαμαμί  της Έλενας Μοσχίδη. 

«ΟΤΑΝ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΧΑΜΑΜ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, δεν εξυπηρετούσαν τις 

εξεζητημένες επιθυμίες ολίγων πλουσίων. Εκεί κατέφευγε όποιος ήθελε να κάνει 

μπάνιο, δεδομένου ότι το σπίτι του δεν διέθετε λουτρό. Σήμερα, τα σπίτια διαθέτουν 

αυτή την «πολυτέλεια», όχι όμως και την ατμόσφαιρα των παλιών δημοσίων λουτρών. 

Να, λοιπόν γιατί ακόμα και σήμερα άνδρες και γυναίκες  «γυρνούν» στην παραδοση: 

Για να απολαύσουν το μοναδικό σέρβις που παρέχεται. Για να συναντήσουν μια 

αισθητική χαμένη στο χρόνο.»
96

   

Ο καλός μας ο Αζίζ Νεσίν του Αζίζ Νεσίν 

«Προσέξτε ιδιαίτερα αυτό το σημείο: Τα αίτια της εχθρότητας ανάμεσα στους 

Έλληνες και τους Τούρκους δεν προήλθαν από μας, από τούς λαούς μας. Οδηγηθήκαμε 

σ’αυτούς τους πολέμους κάτω από την πίεση ξένων και έξω από τα συμφέροντα των 

δύο λαών επιρροών. Ξέρουμε ότι τα σημερινά βιβλία της ιστορίας κρύβουν την 

αλήθεια. Όμως η ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να μένει για πάντα 

κλειδωμανταλωμένη»
97

.  
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         Περνώντας στην ποιητική αποτύπωση της Κωνσταντινούπολης, πρέπει 

να ειπωθεί πως καμμιά πόλη δεν τραγουδήθηκε από τον Ελληνισμό όσο η 

Κωνσταντινούπολη. Κι ακόμα τραγουδιέται και θα τραγουδιέται όσο υπάρχουν 

Έλληνες. Είναι το μεγάλο καύχημα και ο μεγάλος μας καημός. 

Πιο πολύ τραγουδήθηκε η άλωση της Πόλης. Ο λαός αδυνατεί ακόμη να 

δεχθεί πως η βασιλίς των πόλεων κουρσεύτηκε. Δεν το χωρά ο νους του πως η 

Παναγιά επέτρεψε να αλωθεί η πόλη της. Γι' αυτό και δημιούργησε θρύλους πολλούς 

(μαρμαρωμένος βασιλιάς, εξαδάκτυλος, Κόκκινη Μηλιά, κ.ά.) με συνδετικό κρίκο 

την ανάκτηση της Πόλης σε κάποιο απροσδιόριστο μέλλον (πάλι με χρόνια, με 

καιρούς)
98

. 

 

Το πιο γνωστό δημοτικό τραγούδι για την άλωση είναι το εξής: 

 

                                                 Τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς 

(Δημοτικό) 

Το δημοτικό αυτό τραγούδι είναι ο παλαιότερος θρήνος για την κατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης. Πιθανόν να προέρχεται από την Κρήτη. Βρέθηκε σε χειρόγραφο 

του 15
ου

 αιώνα. Ο τίτλος ήταν: «Ανακάλημα της Κωνσταντινούπολης». Ανήκει στη 

δεύτερη περίοδο (1453-1821) της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και στο ιστορικό είδος. 

Στην παρακάτω μορφή του δημοσιεύτηκε το 1914 από τον Ν. Πολίτη στη συλλογή 

του «Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού Λαού». Για τη σύνθεσή του ο Ν. 

Πολίτης χρησιμοποίησε την παραλλαγή που δημοσίευσε στη συλλογή Chants 

populaires de la Gréce moderne (1824-1825)
99

  ο Φωριέλ και άλλοι είκοσι τέσσερις. 

Όμως, μόνο ο 4
ος

 και 18
ος

 στίχος έχουν παρθεί αυτούσιοι από την εργασία του 

Φωριέλ.  
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Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια,  

σημαίνει κι ἡ Ἁγιά-Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι,  

μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἑξήντα δυὸ καμπάνες,  

κάθε καμπάνα καὶ παπᾶς, κάθε παπᾶς καὶ διάκος. 

Ψάλλει ζερβὰ ὁ βασιλιάς, δεξιὰ ὁ πατριάρχης,  

κι ἀπ᾿ τὴν πολλὴ τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειόντανε οἱ κολόνες.  

Νὰ μποῦνε στὸ χερουβικὸ καὶ νά ῾βγει ὁ βασιλέας,  

φωνὴ τοὺς ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ᾿ ἀρχαγγέλου στόμα:  

«Πάψετε τὸ χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν τ᾿ Ἅγια,  

παπάδες πᾶρτε τὰ ἱερὰ καὶ σεῖς κεριὰ σβηστῆτε,  

γιατί ῾ναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψει. 

Μόν᾿ στεῖλτε λόγο στὴ Φραγκιά, νὰ ῾ρθοῦν τρία καράβια,  

τό ῾να νὰ πάρει τὸ σταυρὸ καὶ τ᾿ ἄλλο τὸ βαγγέλιο,  

τὸ τρίτο τὸ καλύτερο, τὴν ἅγια Τράπεζά μας,  

μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ καὶ μᾶς τὴ μαγαρίσουν». 

Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ εἰκόνες.  

«Σώπασε κυρὰ Δέσποινα, καὶ μὴ πολυδακρύζῃς,  

πάλι μὲ χρόνους, μὲ καιρούς, πάλι δικά μας θά ῾ναι»…
100

 

Τα χρόνια περνούσαν κι ο "ευσεβής πόθος" του Ελληνισμού φαινόταν όλο και 

πιο απόμακρος. Ο λαός όμως πάντα βρίσκει τον τρόπο να παρηγορείται. Έτσι βγήκε 

το πιο κάτω δημοτικό ωαλτοτράγουδο: 

Δώδεκα Ευζωνάκια 
 

Δώδεκα ευζωνάκια τ' αποφασίσανε 

στην Πόλη για να πάνε Παναγιά μου 

να πολεμήσουνε 

Στο δρόμο που πηγαίναν στη Μαύρη θάλασσα  

κακιά φουρτούνα πιάνει Παναγιά μου 

ξεσκίζει τα πανιά 

Δεν κλαίμε το καράβι δεν κλαίμε τα πανιά  

μον' κλαίμε τα ευζωνάκια Παναγιά μου 

τα νιούτσικα παιδιά 
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Βοήθα Παναγιά μου να τα γλιτώσουμε  

κι όλα σου τα καντήλια Παναγιά μου 

θα στ' ασημώσουμε 

Βοήθα Άη Γιώργη, βοήθα Παναγιά 

να πάρουμε την Πόλη, Παναγιά μου 

και την Αγιά Σοφιά! 

.............................. 

  Κι όμως το 1919-22 δόθηκε η ευκαιρία που τόσο ποθούσε ο Ελληνισμός. Ο 

Βενιζέλος έφερε πολύ κοντά την υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας. Ο Ελληνικός 

στρατός μπήκε στη Σμύρνη και την γύρω της περιοχή, όπως συμφώνησαν οι 

σύμμαχοι, και Ελληνικό απόσπασμα κατέβηκε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τους 

συμμάχους. Τότε όμως το μεγάλο σαράκι μας, η διχόνοια, λειτούργησε ξανά: Ένας 

ξενόφερτος και τυχοδιώκτης βασιλιάς, που λεγόταν Κωνσταντίνος, προξένησε τη 

Μικρασιατική Καταστροφή και έβαλε ταφόπλακα στο μεγαλύτερο πόθο του 

Ελληνισμού. Φανταστείτε σήμερα να είχε ο Ελληνισμός έστω μόνο την περιοχή της 

Σμύρνης. Ο γεωπολιτικός χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου θα ήταν πολύ πολύ 

διαφορετικός και τα χαρτιά του Ελληνισμού στη διεθνή σκακιέρα ισχυρότατα
101

. 

  Η πέννα του Πυθαγόρα και η μουσική του Απόστολου Καλδάρα αποτύπωσαν 

παραστατικά την πικρή αλήθεια: 

Μαρμαρωμένος Βασιλιάς 

Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά 

που λένε τα γραμμένα, 

τo 'να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε  

δε γύρισε κανένα. 

 

Για τον μαρμαρωμένο βασιλιά 

ούτε φωνή, ούτε λαλιά. 

τον τραγουδάει όμως στα παιδιά, 

σαν παραμύθι η γιαγιά. 

 

Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά 

που λένε τα γραμμένα, 
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 ό.π. 
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το 'να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε 

δε γύρισε κανένα. 

 

Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά, 

δυο πετροχελιδόνια, 

μα κει εμμείνανε κι όνειρο γίνανε 

και δακρυσμένα χρόνια. 

 

Για τον μαρμαρωμένο βασιλιά 

ούτε φωνή, ούτε λαλιά. 

τον τραγουδάει όμως στα παιδιά, 

σαν παραμύθι η γιαγιά 

Οι Νεότουρκοι κατά την προσφιλή τους τακτική, του εθνικού 

ξεκαθαρίσματος, με διάφορες προφάσεις φρόντισαν να εξαφανίσουν τον Ελληνισμό 

από την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα μόνο περί τις δυο χιλιάδες Έλληνες προσπαθούν 

να κρατήσουν όρθιους τος ιερούς μας χώρους στην Πόλη και ο Οικουμενικός μας 

Πατριάρχης αναμμένο το κεράκι της αξιοπρέπειάς μας. 

Ο λαός το πήρε κι αυτός απόφαση πως το όνειρο, να ξαναζωντανέψει ο 

Ελληνισμός στην Πόλη, είναι απραγματοποίητο γι' αυτό έκανε τον καϋμό του 

τραγούδι παραδοσιακό, για να παρηγοριέται
102

: 

Έχε γεια Παναγιά 

Στο Γαλατά ψιλή βροχή και στα Tαταύλα μπόρα 

βασίλισσα των κοριτσιών είναι η Mαυροφόρα. 

 

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε, 

όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. 

 

Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω, 

και μες απ' το Γεντί Kουλέ κοπέλα θ' αγαπήσω. 

 

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε, 
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 ό.π. 
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όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε 

 

Γεντί Kουλέ και Θαραπειά, Ταταύλα και Nιχώρι, 

αυτά τα τέσσερα χωριά 'μορφαίνουνε την Πόλη. 

 

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε, 

όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. 

 

Περάσαμε ήδη την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Επισκεπτόμαστε πια την 

Κωνσταντινούπολη ως τουρίστες οι πιο πολλοί, ως προσκυνητές μερικοί. Αυτοί οι 

λίγοι αλλά εκλεκτοί επιστρέφουν με δάκρυα για ό,τι χάσαμε και αφήνουν τον πόνο 

τους να γίνει ποίημα και τραγούδι (Νίκου Ζούδιαρη)
103

: 

 

Βόσπορος 

Τα πνεύματα επιστρέφουνε τις νύχτες 

φωτάκια από αλύτρωτες ψυχές 

κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες 

θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές 

 

Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει 

και στα καντούνια μέσα σε γυρνά 

η Πόλη μια παλιά αγαπημένη 

που συναντάς σε ξένη αγκαλιά 

 

Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο 

αλλάζουνε εντός μου τα σύνορα του κόσμου 

 

Την βρήκα στις στροφές των ποιημάτων 

με τις βαριές χανούμισσες να ζει 

και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων 

την κούφια μου αλήθεια τη μισή 
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 ό.π. 
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Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο 

αλλάζουνε εντός μου τα σύνορα του κόσμου. 

 Στο ποιητικό άλμπουμ με εγκώμια και θρήνους για τις αλησμόνητες πατρίδες 

της Στεργίου Α. (1997), περιέχεται και το ποίημα της Μηλιώρη Ρίτας που μιλά για 

την Κωνσταντινούπολη
104

:  

Η Κωνσταντίνου Πόλις 

Η ψυχή μου περιστέρι λευκό 

πέρασε τις Συμπληγάδες 
.
  

ουρανός κεντημένος μ΄ασήμια 

θάλασσα γερασμένη από καημούς 

εφτά λόφοι
.
 εφτά καρφιά  

καρφωμένα σε στήθος γυναικειο γαλατερό. 

Το παραμύθι κοιμάται
.
 

τρεις νύχτες τώρα να το διαβάσω προσπαθώ. 

 

Ξαπλωμένη εκεί,  

με τους βοστρύχους ν΄ ακουμπούνε στο Βόσπορο
.
 

λάγγεμα της νύχτας
.
 

γυναίκας κόρφος ζεστός
.
 

αγκάλιασμα ερωτικό, αφήνεις μυρωδιά αρμυρή 

στις δασωμένες μασχάλες 

και γεύση πικρή από ρετσίνη στον αγέρα. 

 

Άλλο το όνομά σου, 

άλλη η γλώσσα 

και άλλος ο Θεός σου. 

Τρεις ημέρες τη Βασιλίδα των πόλεων αναζητώ. 

Αίμα του Κωνσταντίνου χαμένο. 
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Απολείπει ο Θεός
.
 κάθε μέρα απολείπει. 

 

Ήθελα να ήμουν Ιάσονας 

να είχα τα χέρια του Ιάσονα, 

το χρυσόμαλλο ν΄ αρπάξω δέρας. 

Τίποτα δεν είναι πιο εύκολο, 

τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο, 

από του να κλάψεις μέσα στην Αγιά-Σοφιά. 

Καημοί της θάλασσας, 

σας σκεπάζει η φεγγοβολιά της επιφάνειας 

σας μαρτυρά το κύμα που στενάζει. 

 

Σε καλώ με το βασιλικό σου όνομα
.
 

απόκριση δεν παίρνω
.
 

τη φωνή μου ρούφηξε το σκοτάδι. 

Στη γη σου εκκλησιές πολλές,  

μα ο Θεός είναι που έχει φύγει
.
 

άγονη σπορά, το καράβι στο βυθό. 

 

Τα δάκρυά μου ανοιγμένοι ουρανοί, 

σε ώρα κατακλυσμού. 

Ο βόγγος του Κωνσταντίνου ταξιδεύει 

στους αιθέρες, 

χρόνια και χρόνια να συναντήσει  

το Γαλαξία της Δικαιοσύνης. 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) 

 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε να δοθεί μία εικόνα της πραγματικής, 

ιστορικής και πολυσήμαντης διάστασης της πόλης της Κωνσταντινούπολης 

(Istanbul), ιδιαίτερα της χρονικής περιόδου μετά το έτος 1923.  

Η καταγραφή των μνημών των ατόμων που έζησαν εκεί αλλά και η γνωριμία 

του αναγνώστη με τα μνημεία της Πόλης, καταδεικνύει τα πολλά και διαφορετικά 

πρόσωπα της Πόλης. Ερμηνεύονται μέσα από τα προαναφερθέντα στοιχεία, η 

σημαντικότητα του ρόλου της, η νευραλγική στρατιωτική της θέση, για χάρη της 

οποίας έγιναν πολλές αιματηρές πολεμικές συρράξεις. 

Η Κωνσταντινούπολη (Istanbul) αποτελεί όπως και στο παρελθόν, μία πόλη 

με μεγάλη ιστορική σημασία, για χάρη της οποίας πολλοί θυσιάστηκαν διαμέσου των 

αιώνων.  

Παρόλο που δεν είναι σήμερα η πρωτεύουσα της Τουρκίας, παραμένει η 

πλουσιότερη και εντυπωσιακότερη πόλη της. Στο σημείο, όπου μοναδικά 

συναντώνται η Ανατολή με τη Δύση, που συνδέονται με τις κρεμαστές γέφυρες του 

Βοσπόρου, διατηρεί περίφημα τα μνημεία τα οποία μαρτυρούν τους πολιτισμούς της 

κάθε ηπείρου. Το αξεπέραστο μεγαλείο της Αγίας Σοφίας, η πολυτέλεια των 

ψηφιδωτών της Μονής της Χώρας, και οι διάσπαρτες χριστιανικές εκκλησίες, 

ανακαλούν στη μνήμη τη δόξα του Βυζαντίου, του κληρονόμου του ελληνικού και 

του ρωμαϊκού πολιτισμού.  

    Η συνοικία του Μπέγιογλου, με τα κατηφορικά δρομάκια της και τα φράγκικα 

σπίτια της και ο πύργος του Γαλατά, παίρνουν τη σύγχρονη ζωντάνια από τον σε 

μερικές δεκάδες μέτρα, πεζόδρομο του Πέραν με τα μοντέρνα μαγαζιά. Τα μεγάλα 

παλάτια των περασμένων αιώνων, Στις ακτές του Βοσπόρου, έχουν τη σβησμένη 

γοητεία των ονείρων μιας αυτοκρατορίας που βρισκόταν στο τέλος της. 

    Χιλιάδες τα τζαμιά, πλήθος κτιρίων θησαυρών από όλον τον κόσμο. Και η 

Ανατολή, έφερε επίσης στην πόλη τις αγορές της, τη ζωτικότητά της, τη μυρωδιά της. 

Και θαυμάζουμε, εκτιμούμε ακόμη περισσότερο τη Βασιλεύουσα, όχι μόνον αν 

θαυμάσουμε τα μνημεία της, αλλά και αν χαθούμε στο πλήθος διασχίζοντας τις 
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γέφυρές της, αν μπούμε στα φιδωτά δρομάκια της που σκαρφαλώνουν στους λόφους, 

και αν με το πέσιμο της νύχτας, ψηλά από το λόφο της Τσάμλιτζας ή από το καφενείο 

του Πιερ Λοτί απολαύσουμε με τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου τους μιναρέδες και 

τους τρούλους.  

    Βυζάντιο και Πόλη, δεν υπάρχουν πια. Τη μνήμη τους, τη διαιωνίζει η 

Ισταμπούλ. Ενώνοντας τις δύο ηπείρους, ανασυνθέτει τους πολιτισμούς τους… 

    Ατέλειωτα είναι αυτά που έχουν γραφεί και γράφονται λοιπόν, για τη 

μοναδική Πόλη. Και το παρόν σύγγραμμα, είναι μια μικρή αναφορά στην Πόλη, όπου 

το ελληνικό στοιχείο, όπως προκύπτει και από την παρούσα μελέτη, είναι στενά και 

άρρηκτα δεμένο με την πορεία της Πόλης μιας και οι Έλληνες συνέβαλλαν 

σημαντικά στην εμπορική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη αυτής.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι κατανοητό το γεγονός ότι 

εκατομμύρια επισκέπτες, μεταβαίνουν στην Πόλη, προκειμένου να αποτίσουν φόρο 

τιμής, σε μία πόλη, η πορεία της οποίας, διαφοροποίησε σημαντικά την πορεία της 

ανθρωπότητας. 

Και μ’ άγγιξε πολύ, το βρήκα τόσο αληθινό, το ποίημα του Νεντήμ (του 

αυλικού ποιητή της οθωμανικής αυτοκρατορίας (1680-1730), πού ήταν ο 

σημαντικότερος δημιουργός της λεγόμενης «εποχής της τουλίπας ή των λαλέδων» 

(1718-1730), όταν το σαράι και η άρχουσα τάξη της εποχής ζούσαν αμέριμνα μέσα 

σε διαρκή κραιπάλη και ερωτικά όργια) που παραθέτω, επιλεγμένο από το βιβλίο του 

συγγραφέα Θωμά Κοροβίνη «Τούρκοι ποιητές υμνούν την Κωνσταντινούπολη»
105

: 

Μια πέτρα της Σταμπούλ, της ασύγκριτης και ανεκτίμητης πόλης, 

αξίζει όσο ολόκληρη η Περσία. 

Αυτό το τέλειο κόσμημα ανάμεσα σε δύο θάλασσες είναι άξιο  

να συγκριθεί μονάχα με τον ήλιο που φωτίζει αυτόν τον κόσμο. 

Άραγε ο παράδεισος είναι πιο ψηλά ή πιο χαμηλά από δω; 

Στ’ αλήθεια ο παράδεισος είναι εδώ.  

Τι νερό και τι αέρας είναι αυτός; 
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Κάθε κήπος της, είναι μια πανδαισία ομορφιάς. 

Κάθε γωνιά της μια σπατάλη ευτυχίας και τέρψης. 

Είναι αμαρτία να την συγκρίνεις με τον κόσμο. 

Και είναι λάθος να παρομοιάζεις τους ροδώνες της  

με τα περιβόλια του παραδείσου. 

Εδώ ο καθένας μπορεί να χορτάσει τους πόθους του. 

Γι’ αυτό οι τεκέδες της είναι για όλους καταφύγιο. 

Στις αγορές και στα σοκάκια της πουλιέται το « ύφασμα της γνώσης », 

είναι πηγή των σοφών και παζάρι κάθε τέχνης. 

Κάθε τζαμί της είναι ιερό σαν το όρος που φανερώθηκε ο Θεός 

και το ιερό του βήμα μοιάζει με φρύδι αγγέλου. 

Μα είναι δυνατόν ποτέ ν’ απαριθμήσουμε όλες τις χάρες 

και τις ομορφιές της Σταμπούλ; 

Μα είναι δυνατόν ποτέ ν’ απαριθμήσουμε όλες τις χάρες και τις ομορφιές της 

Σταμπούλ;  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ακολουθούν μαρτυρίες Ρωμιών που περιγράφουν τις αναμνήσεις τους από την Πόλη.  

Τα άρθρα μου τα παραχωρήσε η ιστοσελίδα constantinoupoli.com 

 

1. Θόδωρος Ευθυμιάδης,Ένας Ρωμιός Κωνσταντινουπολίτης 

1955 – Σεπτεμβριανά γεγονότα 

Με συνεχή μικρά ή μεγάλα επεισόδια, φθάνουμε στα Σεπτεμβριανά, με ένα λόγο, 

εύχομαι κανένας να μη ζήσει την δική μου εμπειρία, στεκόμουν σε μια άκρη του 

απέναντι πεζοδρομίου και παρατηρούσα τον όχλο που μπαινοέβγαινε στο κατάστημα 

μου, μεταφέροντας από μια αγκαλιά βιβλία, τα οποία τα μετέφεραν στον διπλανό 

δρόμο, από εκεί που βρισκόμουν, ήταν αδύνατο να δω που τα πήγαιναν, ούτε 

ρίσκαρα να πλησιάσω, μήπως κάποιος με αναγνωρίσει, όπου διακινδύνευα την ζωή 

μου. Άλλοι που έβγαιναν από το κατάστημα, κουβαλούσαν περιοδικά και εφημερίδες, 

τις οποίες πετούσαν στην φωτιά που είχαν ανάψει μπρός το κατάστημα και εγώ να τα 

βλέπω, δίχως να μπορώ να επέμβω!!!.Ερχόμαστε λοιπόν στην επομένη το πρωί, με 

τον στρατιωτικό νόμο που επεβλήθη, υπήρχε μια σχετική μουδιασμένη ηρεμία, 

μπαίνοντας στο κατάστημα μου, αρχίζω να βλέπω τα τζάμια των προθηκών 

διαλυμένα και ένα ξύλινο κοντάρι πεταμένο μέσα στην προθήκη, μπαίνω στο κυρίως 

κατάστημα, που τα φώτα ήσαν ακόμη αναμμένα, διαπιστώνοντας την όλη 

κατάσταση, με δύο λέξεις, «Ολοκληρωτική καταστροφή» η ίδια εικόνα και στην 

διπλανή αποθήκη, δεν βρήκα κανένα κατεστραμμένο βιβλίο, περιοδικό, ή μηχάνημα, 

όλα είχαν κλαπεί. Δεν θέλω να συνεχίσω. Αφήνω το κατεστραμμένο κατάστημα μου, 

γυρίζω στο σπίτι και αποφασίζουμε με την σύζυγο μου να μεταναστεύσουμε 

άμεσα.Περίπου μια εβδομάδα, δεν πήγα στο ερειπωμένο κατάστημα και επικρατούσε 

η απόφαση να εγκαταλείψουμε άμεσα την Κωνσταντινούπολη, όταν όμως πέρασαν 

μερικές μέρες, αρχίσαμε να σκεπτόμαστε ποιο ήρεμα, όπου εδώ αποφασίζουμε να 

ξαναστήσουμε την επιχείρηση και πουλώντας την, να μεταναστέψουμε με επί πλέον 

κεφάλαιο, όπου άρχισα από την αρχή, επίπλωση του καταστήματος, καθώς από την 

αρχή εμπόρευμα και μηχανήματα.Εκτός της ολικής καταστροφής, αντιμετώπιζα και 

δεύτερο μεγάλο κακό, στην αποθήκη που διέρρηξαν, εξαφάνισαν την μηχανή 

διευθηνσιογράφο με τις πλακέτες, και όλα τα λογιστικά βιβλία, όπου δεν γνώριζα 

ποιος με χρωστάει και τα προπληρωμένα περιοδικά που συνέχιζαν να έρχονται, δεν 
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γνώριζα το όνομα και την διεύθυνση του κάθε πελάτη, με αυτό τον τρόπο διαλύθηκε 

το τμήμα αποστολής συνδρομών.Ξαναρχίζω λοιπόν την δουλειά μου, κρατώ πολύ 

λίγους συνδρομητές, δεν παραγγέλνω patron για φορέματα, κρατάω τους κυριότερους 

οίκους ραπτικής, παραγγέλλω και γεμίζω το κατάστημα με επιλεγμένα νέα βιβλία και 

περιορίζουμε στην λιανική πώληση βιβλίων, τον ξένο τύπο και τα περιοδικά μόδας, 

για την καταγραφή διευθύνσεων δεν άξιζε να αγοράσω πάλι νέο πανάκριβη 

(addressograph) με τις πλακέτες. Ευτυχώς, το σπίτι μου, το υπόγειο 

διαμέρισμα/αποθήκη, και το αυτοκίνητο μου, έμειναν άθικτα και με το απόθεμα 

παιδικών βιβλίων που παρέμειναν, επιδίδομαι δυναμικά στην χονδρική πώληση 

παιδικών βιβλίωv. Κατόπιν μεγάλης προσπάθειας, παίρνω μια νέα Ολλανδική 

αντιπροσωπεία παιδικών βιβλίων, του εργοστασίου Mulder und Zoon Holland bv  και 

με αυτό τον τρόπο έχω να προσφέρω στους πελάτες, μια αρκετά μεγάλη συλλογή από 

παιδικά βιβλία.
106

 

 

2. Γιαβρί μου, τζιέρι μου: Ένας Ρωμιός θυμάται…του Νικου Ζαχαριαδη. 

 

Πώς σας έλεγε η μητέρα και η γιαγιά σας; Ποιά ήταν η προσφώνηση; ρωτά το 

TheTOC  τον Νίκο Ζαχαριάδη. «Γιαβρί μου ή τζιέρι μου…» απαντά. Έφυγα από την 

Πόλη στα 15 μου χρόνια«… Όταν έφυγα από την Πόλη, το 1959, ήμουν 15 χρονών. 

Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Λόγω του Κυπριακού επικρατούσε ένα είδος 

‘τρομοκρατίας’. Ο πατέρας μου ήταν μέλος Δ.Σ. ενός Συλλόγου, της Ελληνικής 

Ενώσεως. Τα μέλη του είχαν συλληφθεί το 1958 και φυλακιστεί για 40 μέρες. Όταν 

τους άφησαν, ο πατέρας μου έφυγε και ήρθε στην Ελλάδα. Εμείς μείναμε πίσω και το 

1959, ακολούθησε η υπόλοιπη οικογένεια, η μητέρα μου, η γιαγιά μου -η μητέρα του 

πατέρα μου- οι δύο μου αδελφές κι εγώ. Ο πατέρας μου απελάθη το 1964, ενώ 

βρισκόταν ήδη στην Ελλάδα -ειδική περίπτωση. Ήδη είχαμε εγκατασταθεί στην 

Αθήνα…» 

Ο φόβος 

«Την εποχή εκείνη, μετά τα γεγονότα του 1955, επικρατούσε φόβος. Δεν μπορούσαμε 

να μιλήσουμε ελληνικά στον δρόμο. Αυτό τουλάχιστον, θυμάμαι εγώ… 

Αμοιβαίος σεβασμός δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ… Οι Έλληνες ήταν μία μειονότητα, 

η οποία ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες ήκμαζε -οικονομικά, κοινωνικά, 

πολιτισμικά- άρχισε προοδευτικά να φθίνει». 
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Η φυγή 

«Οι περισσότεροι δεν είχαν έρθει ποτέ πριν στην Ελλάδα και ούτε μπορώ να πω ότι 

επιθυμούσαμε να έρθουμε στην Ελλάδα -αυτό είναι μύθος. Ήταν κάτι που έγινε υπό 

πίεση. Το 1923 ζούσαν 150 – 160.000 Έλληνες στην Πόλη, το 1960 ήταν 70.000 και 

στα επόμενα χρόνια η πτώση ήταν ραγδαία. Σήμερα ζουν 3.000 Έλληνες στην 

Πόλη». 

Οι γειτονιές των Ρωμιών στην Αθήνα 

«Εγκατασταθήκαμε στην Αγίου Μελετίου. Οι Κωνσταντινοπολίτες που ήρθαν στην 

Αθήνα, είχαν ως πρώτη επιλογή, τη Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα. Μετά, Πατήσια, 

Κυψέλη, Φωκίωνος Νέγρη, Αχαρνών, Παγκράτι. Και βεβαίως, τα νότια προάστια, 

πολλοί Κωνσταντινοπολίτες εγκαταστάθηκαν στο Παλαιό Φάληρο». 

Πόλη – Αθήνα: Ένα 15χρονο παιδί 

«Η αλλαγή στη ζωή μου ήταν ριζική. Είχα φοιτήσει τρία χρόνια στο Ζωγράφειο 

Γυμνάσιο στην Πόλη και τουλάχιστον τους πρώτους μήνες στην Ελλάδα, η 

προσαρμογή ήταν δύσκολη. Μιλούσα με βαριά προφορά (τα ελληνικά μας δεν ήταν 

‘ιδιαίτερα’), ωστόσο, είχα την τύχη να πάω στο Κολλέγιο Αθηνών. Δεν μπορώ να πω 

όμως ότι, πέρα από τους πρώτους μήνες αντιμετώπισα κάποια δυσκολία -

αφομοιώθηκα σύντομα.Δεν έκανα παρέα με Κωνσταντινοπολίτες -δεν ήταν επιλογή, 

περισσότερο σύμπτωση, θα έλεγα. Διότι, όταν ήρθα στην Αθήνα, οι περισσότεροι 

φίλοι μου είχαν μείνει πίσω, ήρθαν μετά το 1970. Οπότε από το 1959 μέχρι το 1970 

έκανα παρέα με φίλους που απέκτησα στην Αθήνα». 

Επιστροφή μετά από 26 χρόνια 

«Ξαναπήγα στην Πόλη το 1985. Για λόγους επαγγελματικούς. Το είχα αποφύγει … 

Δεν είχαν δημιουργηθεί και οι συνθήκες…Είχα διπλή υπηκοότητα, ελληνική και 

τουρκική. Για τους Τούρκους έπρεπε να υπηρετήσω τη θητεία μου στον τουρκικό 

στρατό. Που σημαίνει ότι έπρεπε να επιλέξω. Τελικά, ήρθα στην Ελλαδα. Το 1964, 

έγινα έκπτωτος της τουρκικής ιθαγένειας. Αλλά το 1985 που πήγα στην Πόλη δεν 

αντιμετώπισα πρόβλημα. Από τότε πηγαίνω τακτικά». 
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Οι δρόμοι της παιδικής μου ηλικίας 

«Όταν πήγα -εκείνη την πρώτη φορά, μετά από 26 χρόνια- περπάτησα όλους τους 

δρόμους της παιδικής μου ηλικίας. Η συγκίνηση ήταν τρομερή. Έπιασα τον εαυτό 

μου να κλαίει. Πήγα στο πατρικό, στο σχολείο, στις γειτονιές που παίζαμε, στα 

στέκια, στους κινηματογράφους… Η γειτονιά μου ήταν το Πέρα.Ακόμη και τώρα που 

είμαι 70 χρονών, οι εικόνες παραμένουν αναλλλοίωτες: Μπορώ να φέρω μπροστά 

στα μάτια τις παλιές εκείνες εικόνες -τα σοκάκια, τους λιθόστρωτους δρόμους, τα 

παλιά σπίτια, τα αρχοντικά, τις εκκλησίες… 

Διαβάζεται ένα Λεξικό; Αυτό διαβάζεται και είναι απολαυστικό. Ο Νίκος Ζαχαριάδης 

για το εξαιρετικό Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος
107

. 

– γιαβρί μου ! * γιαβρί (το)  [<τουρκ.Yavru} νεογνό,μωρό,μικρούλι/ γιαβρούμ 

τρυφερή προσφώνηση, μωρό μου! μικρό μου, αγαπούλα μου! 

– κουζούμ !  * [<τουρκ.kuzu-=αρνάκι] τρυφερή προφώνηση, μωρό μου! ψυχή μου 

αγάπη μου! 

– σαλόζης (ο) – α (η) * [<τουρκ. saloz] σαχλός, χαζοβιόλης, ανισόρροπος 

– σαψάλης (ο)-α (η) * [<τουρκ.sapsal] ατημέλητος,αφρόντιστος,αποβλακωμένος 

– σερσερής (ο) -ου (η) * [<τουρκ serseri] αλήτης, ρεμάλι,ακαμάτης 

– χεργκελές (ο) * [<τουρκ.hergele] αλήτης, ρεμάλι, θρασύς 

Τέσσερα χρόνια για 4.500 λέξεις -εκφράσεις -λήμματα. 

Τέσσερα χρόνια για την έρευνα και καταγραφή λέξεων από τον προφορικό και 

γραπτό λόγο των Ρωμιών της Πόλης, σε ένα χρονικό διάστημα 100 χρόνων (από την 

Περίοδο των Μεταρρυθμίσεων επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το 1856, του 
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Τανζιμάτ, μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, όταν ακόμη η παρουσία των Ρωμιών στην 

Πόλη ήταν έντονη και ακμάζουσα)
108

. 
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