
Η εργασία αυτή άρχισε με σκοπό ένα «ταξίδι» πίσω στο χρόνο, στην ιστορία της 

Κωνσταντινούπολης ,αλλά και στο σύγχρονο πρόσωπό της.Στόχος μας ήταν να 

δημιουργήσουμε έναν ταξιδιωτικό οδηγό που θα περιλαμβάνει τα  αξιοθέατα και τις συνοικίες 

της Πόλης.Από αυτόν τον οδηγό βέβαια δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι γεύσεις της πολίτικης 

κουζίνας.Έτσι ξεκίνησε ένας περίπατος στο χρόνο,στις γνώσεις και μια προσπάθεια συλλογής 

πληροφοριών.Αυτό που ενδιέφερε την υποομάδα μας ήταν να παρουσιάσουμε μια συνολική 

εικόνα της Πόλης,ξεκινώντας από την αρχαιότητα,περνώντας στη Μεσαιωνική εποχή και 

καταλήγοντας στη νεότερη εποχή με αναφορές στο παρόν.Εκτός λοιπόν από την έρευνα που 

κάναμε στο διαδίκτυο και τις πληροφορίες που συλλέξαμε από εγκυκλοπαίδειες,θέλαμε να 

αποτυπώσουμε και την εικόνα που έχουν οι συμμαθητές μας για την Πόλη. 



 Με βάση αυτό το σκεπτικό,δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο 
που περιελάμβανε 15 ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονταν αρχικά με 
βασικές γνώσεις για την ιστορία της Κων/πολης και προοδευτικά 
εκτείνονταν σε γνώσεις που αφορούσαν τη νεότερη και σύγχρονη 
ιστορία της.Μας ενδιέφερε όμως να καταγράψουμε και την πηγή 
προέλευσης της γνώσης και γι΄αυτό κάθε ερώτηση περιείχε και 
ένα υποερώτημα που ζητούσε από όσους είχαν απαντήσει θετικά 
στη βασική ερώτηση να δηλώσουν και την πηγή της γνώσης τους 
από μια τριάδα επιλογών,δηλαδή να δηλώσουν αν το  γνωρίζουν 
από την οικογένεια.το σχολείο ή από αλλού. 

 Αφού συγκεντρώσαμε τα αποτελέσματα,τα επεξεργαστήκαμε και 
δημιουργήσαμε γραφήματα.Τέλος,ασχοληθήκαμε με την εξαγωγή 
συμπερασμάτων συνθέτοντας το προφίλ της Κωνσταντινούπολης. 

 Σύμφωνα με τις μετρήσεις οι περισσότεροι μαθητές έχουν 
αποκτήσει τις γνώσεις τους για την ιστορία της 
Κωνσταντινούπολης απ’το σχολείο,ενώ μικρά είναι τα ποσοστά 
αυτών που οι γνώσεις τους προέρχονται από την οικογένεια ή από 
αλλού.Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
ποσοστά στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον τόπο ίδρυσης της 
Κων/πολης,την προέλευση του ονόματός της και τη μετονομασία 
της το ρόλο της στη σύγχρονη Τουρκία και στις αλλαγές που 
επηρέασαν την πορεία της. 



ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Γνωρίζετε αν η λέξη Istanbul 

αφορά την Κωνσταντινούπολη; 
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Ονομασίες 
Η πόλη ονομαζόταν από την ίδρυσή της το 658/7 π.Χ. έως και το 330 μ.Χ. Βυζάντιο. 

Το 196 μ.Χ και για σύντομο χρονικό διάστημα, έλαβε επίσης την ονομασία Augusta 
Antonina από τον αυτοκράτορα Σεπτίμιο Σεβήρα, προς τιμή του γιου του Αντωνίου. Ο 
αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α', στα εγκαίνιά της το 330, την μετονόμασε Nova Roma, 
όνομα που όμως δεν επικράτησε, καθώς η πόλη έγινε γρήγορα γνωστή ως 
Κωνσταντινούπολη, από το όνομα του ιδρυτή της. Άλλες ονομασίες που της 
αποδόθηκαν είναι «Βασιλεύουσα», «Βασιλίς των πόλεων», «Μεγαλόπολις» και 
«Επτάλοφος», ενώ αναφορά γίνεται και στο όνομα «Ανθούσα». 

Η διεθνής ονομασία της πόλης σήμερα είναι Ιστάνμπουλ, όπως μετονομάστηκε 
επίσημα από την Τουρκική Δημοκρατία στις 28 Μαρτίου του 1930. Η ετυμολογία του 
όρου δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα. Περισσότερο αποδεκτή είναι η άποψη πως 
προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «εις την πόλη». Θεωρείται εξάλλου πιθανό πως με 
δεδομένα τη σπουδαιότητα και το μέγεθός της, οι κάτοικοί της την αποκαλούσαν απλά 
«Πόλη», όπως αποκαλείται συχνά μέχρι σήμερα από τους Έλληνες.  



Ιστορικό πλαίσιο 
Η Κωνσταντινούπολη, αν και τώρα ανήκει την Τουρκία, δεν ήταν πάντοτε στην 

κατοχή της. Είναι χτισμένη στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου και συγκεκριμένα 
στην αρχαία πόλη Βυζάντιο, αποικία των Μεγαρέων, που ιδρύθηκε από τον Βύζαντα 
τον 7ο π.Χ. αι., την περίοδο δηλ. του 2ου ελληνικού αποικισμού. Έχει περάσει από την 
κατοχή πολλών, διαφορετικών πολιτισμών, ενώ υπήρξε πρωτεύουσα διαδοχικά της 
Ρωμαϊκής (4ος μ.Χ. αι.), της Βυζαντινής (4ος – 15ος μ.Χ. αι.) και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας (15ος -20ος μ.Χ. αι.). Το γεγονός πως υπήρξε πρωτεύουσα σημαντικών 
αυτοκρατοριών δικαιολογείται από το ότι βρίσκεται σε μια πολύ πλεονεκτική 

γεωγραφική θέση.  



Πολεοδομική διάρθρωση 
Σήμερα,η Κωνσταντινούπολη είναι η πρώτη σε πληθυσμό πόλη της Τουρκίας με περίπου 

12.000.000 κατ.Χωρίζεται σε τρεις κύριες περιοχές.  
α) Η πρώτη αποτελεί ουσιαστικά την παλαιά πόλη — γνωστή και ως Σταμπούλ — που 

εκτείνεται στην ιστορική τριγωνική χερσόνησο του Βυζαντίου και περιλαμβάνει τις περιοχές 
Εμινονού και Φατίχ .  

Βρίσκεται νότια του Κεράτιου κόλπου, στη λεγόμενη ευρωπαϊκή πλευρά, και αποτελεί το 
πλέον πυκνοκατοικημένο τμήμα της πόλης. Η χερσόνησος περιβάλλεται από τη θάλασσα του 
Μαρμαρά στα νότια, και από τον πορθμό του Βοσπόρου στα ανατολικά. Κτισμένη σε λοφώδες 
έδαφος, διαιρείται σε πολυάριθμες συνοικίες. Οι επτά λόφοι που της έδωσαν και την ονομασία 
«Επτάλοφος» υψώνονται κλιμακωτά και χωρίζονται με μικρές κοιλάδες, ενώ στις κορυφές τους 
ξεχωρίζουν σπουδαία τζαμιά. 

β) Η δεύτερη κύρια περιοχή της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται στα βόρεια/ανατολικά του 
Κεράτιου κόλπου, επίσης στο ευρωπαϊκό τμήμα της πόλης, και περιλαμβάνει τις ιστορικές 
συνοικίες Μπέηογλου και Μπεσικτάς. Διακρίνεται για τα σύγχρονα οικοδομήματά της και 
ειδικότερα η περιοχή του Μπέηογλου χαρακτηρίζεται ως η μοντέρνα Ισταμπούλ.  

Οι δύο περιοχές, που χωρίζονται από τον Κεράτιο κόλπο, ενώνονται με δύο γέφυρες: τη 
νεότερη γέφυρα του Γαλατά και τη γέφυρα Ατατούρκ. Ο Γαλατάς υπήρξε σημαντικό εμπορικό 
κέντρο της πρωτεύουσας, έδρα εμπορικών και τραπεζιτικών καταστημάτων, του τελωνείου και 
πρακτορείων ατμοπλοϊκών και ασφαλιστικών εταιριών. 

γ) Ως τρίτη κύρια περιοχή λογίζονται τα προάστια στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου, 
μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι περιοχές Σκούταρ  και Χαλκηδόνα . Το Σκούταρι διακρίνεται 
για τα πολυάριθμα τεμένη, τους μενδρεσέδες και τα ασκητήρια των δερβισσών. Στα ευρύτερα 
όρια του δήμου της Κωνσταντινούπολης υπάγονται επίσης τα Πριγκιπονήσια , μια ομάδα εννέα 
μικρών νησιών που βρίσκονται στη θάλασσα του Μαρμαρά και σε απόσταση περίπου 18-25 χλμ. 
νοτιοανατολικά του κέντρου της πόλης. 



 Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν αρκετές συνοικίες με 
σημαντικό ελληνικό στοιχείο. Στις γειτονιές αυτές 
υπήρχε ένα κλίμα αλληλεγγύης. Μεταξύ αυτών 
συγκατοικούσαν αρμονικά και λίγες Τουρκικές 
οικογένειες ανάλογου βιοτικού επιπέδου. Οι άνθρωποι 
γνωρίζονταν μεταξύ τους, είχαν κοινωνικές σχέσεις με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλοί ελληνικοί 
σύλλογοι στην πόλη,στους οποίους είχαν τη δυνατότητα 
να συγκεντρώνονται όλοι μαζί και να περνούν όμορφα 
και δημιουργικά το χρόνο τους με πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις. Σήμερα η εικόνα των συνοικιών 
είναι εντελώς διαφορετική από τότε. Η πολιτικές 
εξελίξεις οδήγησαν τους Έλληνες της πόλης να έρθουν 
στην Ελλάδα. Η οικίες τους , από την άλλη , ερήμωσαν, 
ρήμαξαν και στη συνέχεια καταλήφθηκαν από 
Τούρκους της ανατολής. 

 



 Από τη δεκαετία του 1890 αποτελούσε την εμπορική καρδιά 

ολόκληρης της χώρας με σταθερή οικονομική ανάπτυξη έως 

τη δεκαετία του ‘50 και του ‘60 . Σε αυτήν την περιοχή 

μπορεί κανείς να συναντήσει αξιόλογα μνημεία. Στα 

τούρκικα (Beyoglu) σημαίνει οδός των Πριγκίπων και 

κατοικούνταν από Έλληνες και Αρμένιους.  

 



 Την οθωμανική εποχή αποτελούσε μια 
από τις σημαντικότερες ελληνικές 
συνοικίες. Σε αυτήν παρατηρήθηκε 
έντονη εμπορική δραστηριότητα. Όταν 
καταλείφθηκε η Κωνσταντινούπολη το 
1453 από τον Μωάμεθ το Β΄, το 
φραγκικό στοιχείο που υπήρχε 
εξασθένησε και στην συνέχεια 
αντικαταστάθηκε από την ελληνική και 
την εβραϊκή μειονότητα.  

 Το 19ο αιώνα ξεκινά η χρυσή εποχή για 
τις μειονότητες , αφού κέρδισαν πολλά 
προνόμια και έτσι άνθησε η 
χρηματιστηριακή δράση τω κατοίκων.  

 Το τέλος της ελληνικής παρουσίας στο 
Γαλατά και το ευρύτερο Πέραν ήρθε με 
τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955. 
Τότε ξεκίνησε το πρώτο κύμα φυγής 
των Ρωμιών από την Πόλη 
ακολουθούμενο από την εγκατάσταση 
στην περιοχή Τούρκων και την 
παράλληλη ανάληψη του εμπορίου από 
αυτούς. 

 



 Βρίσκεται μεταξύ του τείχους του Κωνσταντίνου και του Θεοδοσιανού 
τείχους. Στο Φανάρι εδρεύει από το 1601 το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
και γενικά στη γύρω περιοχή υπήρχε έντονη ελληνική παρουσία που 
καθιερώθηκαν να λέγονται Φαναριώτες. Στο Φανάρι, στη κορυφή της 
περιοχής, ένα κτήριο δεσπόζει, η Μεγάλη του Γένους Σχολή.  

 Το Φανάρι μέχρι και το 1950 διέθετε αρκετές ελληνικές οικογένειες οι 
οποίες κατοικούσαν στα γύρω στενά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Έπειτα από τα γεγονότα του 1955 οι πιο πολλοί Ομογενείς μετοίκησαν 
σε άλλες περιοχές προς το κέντρο της πόλης ή για το εξωτερικό. 



 Σύμπλεγμα νησιών στην θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης. Σήμερα 
αποτελούνται από την Πρίγκηπο, την Χάλκη, την Αντιγόνη και την Πρώτη. Τα Πριγκιποννήσια 
αποτέλεσαν το αγαπημένο καλοκαιρινό θέρετρο παραθερισμού για μεγάλη μερίδα των Ελλήνων 
της πόλης.  

 Πολλά σπίτια, αρχοντικά καθώς και παραθεριστικές κατοικίες χτίστηκαν από το 1950 και ύστερα 
ενώ η ελληνική παρουσία πάνω στα νησιά ανέκαθεν ήταν έντονη. Τον 19ο αι. αριθμούσαν 10.250 
μόνιμους Έλληνες κατοίκους.  

 Η Θεολογική σχολή της Χάλκης είναι το πιο γνωστό από τα ιδρύματα εκπαίδευσης  στα 
Πριγκιποννήσια. Η θεολογική σχολή λειτουργούσε έως τον Αύγουστο του 1971, οπότε έκλεισε. 
Το λύκειο της σχολής λειτούργησε έως το 1983, όποτε και έκλεισε λόγω έλλειψης μαθητών αλλά 
και της μείωσης της ελληνικής κοινότητας που κατοικεί στα Πριγκιποννήσια.  

 Σήμερα στα Πριγκιποννήσια βρίσκεται σχετικά μικρός αριθμός Ελλήνων ο οποίος όμως 
πολλαπλασιάζεται την περίοδο του καλοκαιριού.   

 Πολλές σημαντικές οικογένειες της πόλης προερχόταν από εδώ ή είχαν τα εξοχικά τους. 
Σημαντικού ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου στην Πρίγκηπο και η 
μονή της αγίας τριάδας της Χάλκης , στην οποία στεγαζόταν και η θεολογική σχολή της Χάλκης. 

 



 Μια περιοχή που ανέκαθεν είχε 

έντονο ελληνικό στοιχείο και 

που βρίσκεται βόρεια των 

Τατάβλων. Θεωρείται μια από 

τις ομορφότερες περιοχές του 

αστικού πυρήνα της πόλης. Τον 

19ο αιώνα ήταν από τις πρώτες 

περιοχές της Πόλης που 

απέκτησαν ηλεκτρικό και Τραμ. 

Στη περιοχή δημιουργήθηκαν 

σημαντικές αρτηρίες καθώς και 

θέατρα και κινηματογράφοι. 

 

 Τα παλαιότερα χρόνια και 

συγκεκριμένα μέχρι το 1922 

κατοικούνταν μόνο από 

Έλληνες . Ως συνοικία 

βρίσκεται ΒΔ του Πέρατος. 

Εδώ κάθε χρόνο διοργανώνεται 

το Μπακλοχοράνι, δηλαδή το 

ταταβλιανό καρναβάλι. 

Συγκεντρώνει πάνω από 1000 

(χίλιους) ομογενείς και διαθέτει 

3 (τρείς) εκκλησίες. 

 



 Το Ταρλάμπασι συχνά ονομαζόταν 

και μικρή Ελλάδα. Οικίσθηκε από 

Έλληνες στα μέσα του 19ου αιώνα 

και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη 

περιφέρεια του Πέραν. Το 1970 

όμως εγκαταλείφθηκε από τους 

Έλληνες. Η περιοχή διακρινόταν σε 

δυο ζώνες. Στα πολυώροφα μέγαρα 

του Άνω Ταρλάμπασι, προέκτασης 

του Σταυροδρομίου, κατοικούσαν 

ιατροί, καταστηματάρχες μποέμ. 

Γεωγραφικά η περιοχή βρίσκεται 

δυτικότερα του αστικού κορμού 

του Πέραν και φυσικά νοτίως των 

Προπόδων των Ταταούλων 

(ντολάπντερε). 

 

 Αποτελεί μια από τις παλαιότερες 

ευρωπαϊκές περιοχές του 

Βοσπόρου. Φιλοξενούσε κάποτε 

μεγάλο αριθμό Ελληνικού 

πληθυσμού. Στην περιοχή υπήρχε 

έντονη ομογενειακή παρουσία 

μέχρι και τις αρχές τις δεκαετίας 

του ’60, οπότε και παρατηρήθηκε 

μεγάλη μετανάστευση προς το 

εξωτερικό αλλά και σε άλλες 

συνοικίες, όπου υπήρχε ελληνικό 

στοιχείο.  

 



Το Μακροχώρι, χτισμένο πάνω στα ερείπια του Εβδόμου, κατά μήκος του Βυζαντινού 
σταδίου, παράλληλα προς την Εγνατία οδό και την Προποντίδα, συνοικίσθηκε γύρω 
στα 1780 από πρόσφυγες Καρπενησιώτες και Αγραφιώτες, όταν εγκατέλειψαν 
κυνηγημένοι από τον Αλή Πασά. Αρχικά ήταν αγροτική κοινωνία, αλλά εξελίχτηκε 
γρήγορα, όταν προσήλθαν μεσοαστικές οικογένειες που εγκατέλειψαν το Φανάρι, 
ύστερα από τις πυρκαγιές στα τέλη του 19 αι.  
Η μακροχωρίτικη κοινωνία όμως στελεχώθηκε και από νέους οικιστές που προήλθαν 
από τον ελλαδικό χώρο. Σήμερα το Μακροχώρι αποτελεί μια μεγάλη αστική ενότητα 
του δυτικού άκρου της Κωνσταντινούπολης και έχει πάνω από 300.000 κατοίκους , 
αλλά οι ομογενείς που έχουν απομείνει είναι ελάχιστοι. 





 Η εκκλησία της Αγίας του Θεού Σοφίας ,σχεδιασμένη να καθρεφτίζει τα 

ουράνια , είναι ένα από τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονήματα παγκοσμίως. 

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μετατράπηκε σε τέμενος με 

την προσθήκη τεσσάρων μιναρέδων, μέχρι το 1934 και αποτελεί σήμερα 

μουσειακό χώρο.  

 



 Η Αγία Σοφία εκπροσωπεί τον νέο ρυθμό βασιλική μετά τρούλου, που 
προήλθε από τον συνδυασμό του κατά μήκους άξονα των βασιλικών 
(μακρόστενων ρωμαϊκών κτιρίων) με τον καθ’ ύψος άξονα των περίκεντρων 
(κυκλικών ή πολυγωνικών) κτιρίων.  

 

 

 

 

 

 

 

  Οι αρχιτέκτονες  Ανθέμιος από τις Τράλλεις και Ισίδωρος από τη Μίλητο 
της  Μ. Ασίας , που επεξεργάστηκαν τα σχέδια και διεύθυναν τις εργασίες 
κατασκευής της (532-537) έδωσαν έμφαση στο κέντρο , δηλαδή στον καθ' 
ύψος άξονα του ναού. Το κτίριο είναι σχεδόν τετράγωνο (76 Χ 71 μ.). 
Τέσσερις ογκώδεις πεσσοί (τετράγωνοι κίονες) σχηματίζουν το κεντρικό 
τετράγωνο. Οι πεσσοί συνδέονται με τόξα που σχηματίζουν ημισφαιρικά 
τρίγωνα και δημιουργούν ένα στεφάνι, πάνω στο οποίο στηρίζεται ο 
τεράστιος τρούλος. Ο τρούλος μοιάζει να κρέμεται από τον ουρανό 
(Προκόπιος).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Το αρχαιότερο ψηφιδωτό που σώζεται στην Αγία Σοφία είναι η ένθρονη 

Παναγία με τον Χριστό. 

 

 

 

 

 

 

   Από τους τριάντα δύο ναούς που ο Ιουστινιανός έχτισε στην 

Κωνσταντινούπολη η Αγία Σοφία ήταν η μόνη που άντεξε στο χρόνο, 

υμνήθηκε και έγινε σύμβολο και πηγή έμπνευσης όχι μόνο για το 

μεσαιωνικό αλλά και για το νεότερο Ελληνισμό. 

 



 Από τον Μέγα Κωνσταντίνο ως την εποχή του Ιουστινιανού η Αγία 
Ειρήνη θεωρούνταν η πρώτη και σημαντικότερη εκκλησία. Πρόκειται 
για βασιλική με τρούλο, κατά το πρότυπο της Αγίας Σοφίας, με την μόνη 
διαφορά ότι η Αγία Ειρήνη διαθέτει δυο τρούλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ο ναός των αγίων Σεργίου και Βάκχου ήταν ελληνικό χριστιανικό 
μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη και σήμερα αποτελεί τέμενος με το 
όνομα Κιουτσούκ Αγιασοφιά Τζαμί ή «μικρή Αγία Σοφία», γιατί το 
σχέδιο της μεγάλης εκκλησίας πρωτοεμφανίστηκε σε αυτήν. 
Μετατράπηκε σε τζαμί τον 16ο αιώνα. 

 



 Το Τοπ Καπί ,χτισμένο σε λόφο που επιβλέπει το Βόσπορο, ήταν η ακρόπολη 

του αρχαίου Βυζαντίου, και αποτελούσε επίσημη κατοικία των σουλτάνων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τα μέσα του 15ου αιώνα. 

 Στη διάρκεια του χρόνου, υπέστη σημαντικές τροποποιήσεις, επεκτάσεις, αλλά 

και φυσικές φθορές, συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική διαφόρων αιώνων, 

καθώς νέα κτίσματα προστίθονταν από τους σουλτάνους. Τα κύρια τμήματα 

του παλατιού είναι η αυτοκρατορική πύλη, τα τέσσερα προαύλια  και το 

χαρέμι. 

 



 Ο Γαλατάς  είναι κεντρική παράλια περιοχή με λιμενικές εγκαταστάσεις της 

Κωνσταντινούπολης, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά και άκρη του 

Κερατίου κόλπου.  

 Σήμερα ο Γαλατάς είναι κεντρική τουριστική και εμπορική περιοχή της 

Κωνσταντινούπολης .Ο Γαλατάς συνδέεται με την άλλη πλευρά του 

Κερατίου μέσω της περίφημης γέφυράς του.  

 



 Το Μπλε Τζαμί ή Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ είναι το ωραιότερο και 

μεγαλύτερο τζαμί στην Κωνσταντινούπολη. Θεωρείται ένα από τα 

μεγαλύτερα αριστουργήματα της Ισλαμικής αρχιτεκτονικής παγκοσμίως. Το 

τζαμί χτίστηκε τον 17ο αιώνα με διαταγή του σουλτάνου Αχμέτ Α’.  

 Βρίσκεται στο παλαιότερο τμήμα της Κωνσταντινούπολης, κοντά στην 

τοποθεσία του αρχαίου Ιππόδρομου. Οι θόλοι και οι μιναρέδες του Μπλε 

τζαμιού δίπλα στην Αγιά Σοφία κυριαρχούν στη θέα της 

Κωνσταντινούπολης.  

 Το τζαμί έγινε γνωστό στη Δύση σαν "Μπλε Τζαμί" λόγω της κυριαρχίας 

του μπλε χρώματος στην εσωτερική του διακόσμηση. Σήμερα, το τζαμί δεν 

δίνει ιδιαίτερα την εντύπωση του "μπλε" στους επισκέπτες. 

                                                             



 Η Πλατεία Ταξίμ αποτελεί τμήμα της συνοικίας του Πέραν της Κωνσταντινούπολης, που 
κατοικούνταν παλαιότερα από Έλληνες και Αρμένιους. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Το όνομά της οφείλεται σε παλαιά θολωτή υδροδεξαμενή (ταξίμ) που είχε αναγείρει το 
1731 ο Σουλτάνος Μαχμούτ Α'. . Η υδροδεξαμενή αυτή γκρεμίστηκε αργότερα και στο 
χώρο αυτό διαμορφώθηκε σύγχρονο πάρκο με τη μεγάλη ομώνυμη πλατεία. Αν και το 
επίσημο σήμερα όνομά της είναι «πλατεία ανεξαρτησίας», παραμένει όμως περισσότερο 
γνωστή με το όνομα της συνοικίας. Στο κέντρο της, δεσπόζει μεγάλο τετράπλευρο θολωτό 
μνημείο με τον ανδριάντα του Κεμάλ Ατατούρκ. Η πλατεία Ταξίμ είναι το διασημότερο 
σημείο συνάντησης για τουρίστες και ντόπιους καθώς θεωρείται η καρδία της σύγχρονης 
Κωνσταντινούπολης. 



 To Καπαλί Τσαρσί ή Σκεπαστή Αγορά είναι μια από τις μεγαλύτερες και 
παλιότερες κλειστές αγορές στον κόσμο. Είναι ένα περίπλοκο συγκρότημα που 
καλύπτει 60 δρόμους και στεγάζει περισσότερα από 3000 καταστήματα. Η 
κατασκευή της αγοράς άρχισε λίγο μετά την Άλωση, το 1455 από τον Μωάμεθ 
τον Πορθητή. 

                                                   

                                                    

 

 

 

 

 Το Μισίρ Τσαρσί είναι περίφημη Αγορά των Μπαχαρικών που δημιουργήθηκε το 
1660, και το άνομά της σημαίνει Αιγυπτιακή Αγορά. Πρόκειται για μια τεράστια 
αγορά σε σχήμα «Γ». Η αγορά είχε ειδικευτεί σε ανατολίτικα μπαχαρικά, 
εκμεταλλευόμενη τη θέση της Κωνσταντινούπολης στην εμπορική οδό από την 
Ανατολή προς την Ευρώπη. 

 

 

 

 

 

  



 Ιδιαίτερα γνωστό γλυπτικό θέμα της πρώιμης βυζαντινής τέχνης είναι ο 

οβελίσκος του Θεοδοσίου Α΄ και βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, στο 

χώρο του αρχαίου ιπποδρομίου. Ο οβελίσκος στήθηκε το 390 από τον 

αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α΄ ως τιμητική στήλη εις ανάμνηση των πολεμικών 

κατορθωμάτων του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη σημερινή μορφή του έχει ύψος 19,6 μ. Ο αυτοκράτορας στο κέντρο και 

στο υψηλότερο σημείο του ανάγλυφου ξεχωρίζει εύκολα ως κεντρική 

μορφή. 

 



 Η Μεγάλη του Γένους Σχολή είναι το αρχαιότερο σε λειτουργία εκπαιδευτικό ίδρυμα 

του Ελληνισμού. Ιδρύθηκε μετά την Άλωση Κωνσταντινουπόλεως από τον 

Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο. Το 1825 αλλάζει την ονομασία της από 

"Πατριαρχική Ακαδημία" σε "Μεγάλη του Γένους Σχολή", την οποία και διατηρεί 

μέχρι σήμερα.  

 Από το 1454 λειτουργεί σχεδόν αδιαλείπτως, παρέχοντας υψηλού επιπέδου μόρφωση 

στους Έλληνες και όχι μόνο μαθητές της. Σήμερα λειτουργεί ως σχολείο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 Το κτίριο της Σχολής  αποκαλείται συχνά και Κόκκινο Κάστρο λόγω της εξωτερικής 

του εμφάνισης και του χρώματός του.  

 



 Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ονομασία της αρχιεπισκοπής 

Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και είναι ένα από τα αρχαιότερα 

κέντρα της χριστιανικής πατροπαράδοτης εκκλησίας. Ο άγιος Απόστολος 

Ανδρέας θεωρείται ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως    

(τότε Βυζαντίου), ενώ ο σημερινός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, είναι ο 

270ος στη σειρά διαδοχής. Έδρα του Πατριαρχείου είναι ο Πατριαρχικός 

Οίκος του Φαναρίου, όπου βρίσκεται και ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου 

Γεωργίου. 



 Το Ζωγράφειο Λύκειο είναι από τα λίγα 
εναπομείναντα ελληνικά  εκπαιδευτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν στην 
Κωνσταντινούπολη. 

 Το σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της 
Πόλης και η ιστορία του ανάγεται στον 
19ο αιώνα. Πολλοί ήταν εκείνοι που 
προσέφεραν για το έργο αυτό,με 
κορυφαίο τον Χρηστάκη Ζωγράφο που 
διέμενε στο Παρίσι και έδωσε πάνω από 
10.000 χρυσές λίρες της εποχής.Το 1890 
η γενική συνέλευση της κοινότητας 
αποφάσισε σε ένδειξη τιμής να 
ονομαστεί το σχολείο Ζωγράφειο. 

 Το 1899 το Ζωγράφειο έδωσε τους 
πρώτους αποφοίτους του. Ειδικά πριν τα 
Σεπτεμβριανά του 1955,αλλά και πριν τις 
απελάσεις (1964)οι μαθητές μόνο στο 
σχολείο αυτό ήταν πάνω από 350. 
Σήμερα το δυναμικό της σχολής δεν είναι 
περισσότεροι από 54 μαθητές και 20 
εκπαιδευτικούς. 

 

 

     



 Η Μονή Παμμακάριστου σήμερα είναι το Τέμενος-μουσείο Φετιγιέ που 

μεταφράζεται ως "το τέμενος της κατάκτησης". Κτίσθηκε το 1294 στον 

πέμπτο λόφο της πόλης πάνω από το Φανάρι. Μετά την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης παρέμεινε στα χέρια των Ελλήνων.  

 Το 1587, ο Σουλτάνος Μουράτ Γ' μετέτρεψε την Παμμακάριστο σε 

μουσουλμανικό τέμενος. Σήμερα ο κυρίως Ναός λειτουργεί ως τέμενος, ενώ 

το παρεκκλήσιο με τα εξαιρετικά μωσαϊκά έχει μετατραπεί σε Μουσείο. 

 Παρουσιάζει αρχιτεκτονικό και ζωγραφικό ενδιαφέρον. Αποτελεί ένα από τα 

σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά σύνολα του 13ου αιώνα για τη χάρη και τις 

σωστές αναλογίες. 

 



 Η Μονή της Χώρας, γνωστή σήμερα ως Καριγιέ Τζαμί , υπήρξε ελληνικό 
χριστιανικό μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη που μετατράπηκε από τους 
Οθωμανούς σε τζαμί κατά το 16ο αιώνα. Από το 1958 λειτουργεί ως μουσείο. Η 
μονή χτίστηκε στη θέση της σημερινής συνοικίας Εντιρνέ Καπού, νότια του 
Κεράτιου κόλπου. Το μνημείο σήμερα είναι γνωστό με το όνομα Μουσείο 
Χώρας. Οι εικόνες της είναι από τις ωραιότερες Βυζαντινές.  

 

 

 

 

 

 

 

 To ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε (γεμιστός κήπος)  ήταν κατοικία των σουλτάνων 
και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1856 μέχρι το 
1922. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1843 και από το 1960 λειτουργεί ως 
μουσείο. Βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, επί της ευρωπαϊκής πλευράς του 
Βοσπόρου καλύπτοντας συνολικά έκταση περίπου 110.000  τετραγωνικά μέτρα. 
Η πρόσοψη του παλατιού έχει μήκος 248 μέτρα.  

 



 Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης ήταν χώρος δημόσιας ψυχαγωγίας 

που προοριζόταν για ιπποδρομίες και αρματοδρομίες, αποκτώντας παράλληλα 

θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις. Στα αξιόλογα μνημεία του Ιπποδρόμου 

ανήκουν η στήλη των Όφεων και ο οβελίσκος του Θεοδόσιου Α'.  

 Χτισμένος κατά τα πρότυπα του Κολοσσαίου της Ρώμης, διέθετε το 

χαρακτηριστικό σχήμα U. Η χωρητικότητά του εκτιμάται πως έφθανε τις 

100.000 θεατές, ενώ το συνολικό μήκος του ήταν περίπου 450 μέτρα.  

 Μέσα από τα αγωνίσματα του Ιπποδρόμου και τη λαϊκή συμμετοχή, 

δημιουργήθηκαν δήμοι. Σταδιακά απέκτησαν χαρακτηριστικά πολιτικών ή 

θρησκευτικών παρατάξεων, μέσα από τις οποίες ο Ιππόδρομος εξελίχθηκε σε 

τόπο δημόσιας έκφρασης. 

 

 



 Η Ιερή Θεολογική Σχολή της Χάλκης ήταν η κύρια θεολογική σχολή του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Οι εγκαταστάσεις της 

σχολής βρίσκονται στο νησί Χάλκη, ένα από τα Πριγκιποννήσια.  

 Οι φοιτητές στη Χάλκη αποτελούνταν όχι μόνο από γηγενείς Έλληνες, αλλά 

και Ορθόδοξους Χριστιανούς από όλο τον κόσμο, προσδίδοντας στη σχολή 

έναν διεθνή χαρακτήρα. Το 1971 η σχολή έκλεισε εξαιτίας ενός τουρκικού 

νόμου που απαγόρευε τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. 

 



 Ως Θεοδοσιανά τείχη της Κωνσταντινούπολης είναι γνωστά τα χερσαία τείχη 

με τα οποία ο Θεοδόσιος Β' τείχισε την πρωτεύουσα της Ανατολικής 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η κατασκευή τους ξεκίνησε το 408. 

 Η ισχυρή διπλή σειρά τειχών προστάτευσε την πόλη και κατά συνέπεια την 

Αυτοκρατορία σε πολλές πολιορκίες διαμέσω των αιώνων, οδηγώντας στην 

προσωνυμία τους ως «θεοφύλακτα». Η μόνη φορά που παραβιάστηκαν από 

εχθρό ήταν το 1453. 

 





 

 Η Πολίτικη κουζίνα έχει τη δική της μακραίωνη ιστορία, που σε κάνει να θες 

να επαναπροσδιορίσεις την έννοια, το ρόλο και τη σημασία του φαγητού και 
του οικογενειακού τραπεζιού. Το φαγητό είναι η συνεύρεση των ανθρώπων 
γύρω από ένα τραπέζι. Όλες οι μεγάλες στιγμές της ζωής μας έχουν συνδεθεί 
με ένα τραπέζι. Είτε αυτό είναι γάμος ,είτε βάφτιση, είτε είναι κηδεία. Άρα το 
φαγητό είναι στοιχείο του πολιτισμού μας και στην Πόλη το φαγητό ήταν ένα 
από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πολιτισμού της. Η Πολίτικη κουζίνα 
ξεκινά την ιστορία της από τη Ρωμαϊκή κουζίνα, η οποία μετεξελίχθηκε στη 
Βυζαντινή, που περιελάμβανε τη Χριστιανική (με τα νηστίσιμα) και την 
Αυτοκρατορική κουζίνα, που εμπεριείχε τα πολύ καλά πιάτα που ετοιμάζονταν 
για τον Αυτοκράτορα.  
       Οι Κωνσταντινοπολίτισσες ήταν δεινές μαγείρισσες και τα τραπέζι τους 
ήταν πάντα πλούσιο. Το γεύμα σηματοδοτούσε τη στιγμή, που όλη η 
οικογένεια έσμιγε γύρω από το τραπέζι, γι΄αυτό το κυρίως γεύμα της ημέρας 
ήταν στις 7 το απόγευμα, προκειμένου οι άντρες να έχουν τελειώσει τις 
επαγγελματικές υποχρεώσεις τους. Πολλές φορές έπαιρναν κάτι πρόχειρο μαζί 
τους, στο περιβόητο σιφερτάσι, στο πακέτο δηλαδή. Κάθε Κυριακή , 
έστρωναν ένα γιορτινό τραπέζι, γύρω από το οποίο αντάμωναν φίλοι, γνωστοί 
και συγγενείς. Το Πολίτικο γεύμα ήταν πλούσιο σε εδέσματα και είχε τη δική 
του λογική. Χωριζόταν σε τρεις ενότητες. Η πρώτη περιελάμβανε τους 
μεζέδες (π.χ. παστουρμάδες, σουτζούκια, ντολμάδες, γιαλαντζί και άλλα). Η 
δεύτερη ενότητα περιελάμβανε το κυρίως φαγητό και η τρίτη τα γλυκά. 
Υπήρχε αφθονία γλυκών, π.χ. καζάν ντιπί, κιουνεφέ, γλυκά κουταλιού, αλλά 
και τα παραδοσιακά του ταψιού, δηλαδή, κανταΐφι, μπακλαβάς, εκμέκ. 
 



Η πολίτικη κουζίνα  δεν είναι μόνο το φαγητό και οι συνταγές της, είναι η αστική 
αντίληψη των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης που δημιουργήθηκε και 
ενσωματώθηκε στη καθημερινή τους ζωή, γύρω από την προμήθεια, την 
προετοιμασία και την απόλαυση του φαγητού τους. Μετά την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης, η πολίτικη κουζίνα διαμορφώθηκε  από τις αντιθέσεις 
μεταξύ των γηγενών και εγκατεστημένων στη Πόλη αστών και τις διατροφικές 
παραδόσεις των νομάδων κατακτητών. Ταυτόχρονα οι διάφορες εθνότητες, 
Αρμένιοι, Εβραίοι, Λεβαντίνοι, Κιρκάσιοι, Γεωργιανοί κ.ά.– καθώς και οι Έλληνες -
Χιώτες, Αιγαιοπελαγίτες, Ηπειρώτες, Πόντιοι, Καππαδόκες κ.ά. θα την 
μπολιάσουν με τις δικές τους γευστικές παραδόσεις δημιουργώντας το μείγμα 
της Πολίτικης κουζίνας». Η πολίτικη κουζίνα περιείχε μεγάλο αριθμό ορεκτικών 
με βάση το ψάρι, τα αλίπαστα  όπως για παράδειγμα η πολίτικη λακέρδα, 
παράδοση Βυζαντινή, ο τσίρος, ο λικουρίνος (καπνιστός κέφαλος), τα εντόσθια, 
τα γεμιστά λαδερά, οι γεμιστές σπλήνες, τα μύδια, οι μελιτζάνες και άλλα 
γεμισμένα με κρεμμύδι, ρύζι, ελαιόλαδο και καρυκεύματα αποτελούσαν  δείγμα 
επιδεξιότητας της πολίτισας νοικοκυράς στα γιορτινά τραπέζια.        
       Από το καθημερινό διαιτολόγιο του πολίτικου σπιτιού δεν έλειπε το ψάρι,  
μαγειρεμένο με διάφορους τρόπους. Άλλωστε η ιχθυοφαγία ήταν αγαπητή στους 
χριστιανούς και του Εβραίους  ξένη όμως στις γευστικές συνήθειες των 
Τούρκων. Το συνηθισμένο διαιτολόγιο ήταν  μαγειρευτά φαγητά με κρέας, 
λαχανικά εποχής και αυγολέμονο, διάφορα γεμιστά με κιμά, ποικιλία λαδερών 
λαχανικών, σούπες ρύζι, όσπρια και σαλάτες.  



 
Τα κεράσματα "τραταμέντα" 
      Στα γιορτινά κεράσματα, τα λεγόμενα «τραταμέντα» την πρώτη θέση είχε το 
«άσπρο γλυκό» η γνωστή σε όλους μας βανίλια, εμπλουτισμένη με τοπικά υλικά όπως 
το καϊμάκι,  φρούτα εποχής, άνθη ακακίας, γαζίας κ.ά. –συνεπώς η παρουσίαση των 
γλυκών σήμερα με διάφορα άνθη δεν αποτελεί καινούργια μόδα αλλά παλαιά 
συνήθεια. Το άσπρο γλυκό διαδόθηκε στη Πόλη από τους Χιώτες ζαχαροπλάστες, 
όπως μας πληροφορεί ο τούρκος περιηγητής, Εβλιά Τσελεμπί (17ος αι.). 
       Μια άλλη κατηγορία σπιτικών κερασμάτων ήταν τα σιροπιαστά γλυκίσματα. Η 
παράδοση αυτή ξεκινά από την βυζαντινή περίοδο με την «κοπτή» για να εξελιχθεί 
στον γνωστό μας μπακλαβά και τις διάφορες παραλλαγές του.  
       Ανάμεσα στα καθημερινά σπιτικά γλυκίσματα εντάσσονται επίσης ο σιμιγδαλένιος 
χαλβάς και τα γαλακτερά γλυκά όπως το ρυζόγαλο, το μαλεμπί, το ροδόνερο, το 
ταούκ-κιοκσού (κρέμα με ίνες από στήθος κοτόπουλου). Το γλυκό αυτό έφθασε από 
τους Ρωμαίους κατακτητές, αγαπήθηκε και πολιτογραφήθηκε Κωνσταντινουπολίτικο, 
ενώ αργότερα εγκαταλείφθηκε από την γενέτειρα του, Ρώμη. Στο πολίτικο σπίτι η 
προετοιμασία του καθημερινού φαγητού, καθώς και των γιορτινών γευμάτων 
απαιτούσε χρόνο, γνώση και επιτηδειότητα. Όπως σε όλες τις παραδοσιακές κοινωνίες, 
στην Κωνσταντινούπολη τα κορίτσια εκπαιδεύονταν στο σπίτι και στο σχολείο για τον 
μελλοντικό τους ρόλο της καλής νοικοκυράς.  
          Η μαγειρική αποτελούσε μια από τις κύριες ασχολίες της Πολίτισσας 
νοικοκυράς, αποτελούσε δραστηριότητα δημιουργίας και προβολής καθώς οι σύζυγοι 
απαιτούσαν στο τραπέζι ποικιλία εδεσμάτων. Παράλληλα ήταν και τρόπος κοινωνικής 
αναγνώρισης, όταν η γυναικεία χειραφέτηση ήταν ανύπαρκτη. 



Τα παντοπωλεία και η Πολίτικη 
κουζίνα 
          Η Πολίτικη κουζίνα αναπτύχθηκε στους χώρους πώλησης τροφίμων. Οι 
Βυζαντινοί σαλγαμάριοι, οι παντοπώλες δηλαδή, ήταν οι πρώτοι που κατασκεύασαν 
τους πρώτους γρήγορους μεζέδες, για συνοδεία των ποτών. Στη συνέχεια, δίπλα από 
τους χώρους πώλησης τροφίμων, δημιουργήθηκαν οι μπακαλοταβέρνες, τα καπηλειά 
και τα εστιατόρια. Έτσι,η Πολίτικη κουζίνα άρχισε να αναπτύσσεται σε όλη την Πόλη.  
                                 

 Η «μαγεία» των μπαχαριών 
Η χρήση των μπαχαρικών στη πολίτικη κουζίνα 
είναι απαραίτητο συστατικό. Τα μπαχάρια είναι αυτά που διαφοροποιούν την Πολίτικη 
κουζίνα από τις άλλες και «μιλάνε στο συναίσθημα του ανθρώπου. Παραδείγματος 
χάριν, το κύμινο είναι άγριο, σε κλείνει καμιά φορά στον εαυτό σου. Η κανέλα είναι 
πιο γλυκιά, μάλιστα είναι γλυκιά και πικρή σαν όλες τις γυναίκες. Το αλάτι έχει να 
κάνει με την ίδια μας τη ζωή και για να νοστιμεύσει το φαΐ θέλει αλάτι. Τα μπαχάρια 
έχουν τη δική τους φιλοσοφία». Η προμήθειά τους ωστόσο δεν πρέπει και δεν είναι 
τυχαία στην περίπτωση του «Παντοπωλείου», δεδομένου ότι τα μπαχάρια είναι πάρα 
πολλά και το κάθε φαγητό απαιτεί το δικό του. Είναι χαρακτηριστικό ότι «υπάρχουν 
600 είδη πιπεριών. Η Πολίτικη κουζίνα έχει σωστή χρήση μπαχαριών, που δίνουν 
γεύση και άρωμα. Όταν τα μπαχάρια είναι καλής ποιότητας, σε καμία των 
περιπτώσεων τα φαγητά δεν είναι βαριά. 
  



 
Μπακλαβαδάκια σουρωτά  
 Υλικά 
•Φύλλο κρούστας 500 γρ λεπτό Βηρυτού  
•Βούτυρο αγελάδος 250 γρ λιωμένο  
•Φιστίκια Αιγίνης 200 γρ τριμμένα ανάλατα  
•Για το σιρόπι 
•Ζάχαρη 2 ποτήρια νερού  
•Νερό 2 1/2 ποτήρια νερού  
•Λεμόνι 1 κουταλιά σούπας  
Οδηγίες 
         Ξεκινάμε να φτιάξουμε τα μπακλαβαδάκια κόβοντας τα φύλλα μας σε μικρά τετράγωνα 
14×14 εκ, τα σκεπάζουμε με πετσέτα όσο τα ετοιμάζουμε να μην μας ξεραθεί το φύλλο.Μπορούμε 
να τα φτιάξουμε και λίγο μεγαλύτερα. Λιώνουμε το βούτυρο, βουτυρώνουμε το ταψί μας και στην 
συνέχεια βουτυρώνουμε ένα – ένα τα φύλλα μας καλά. Πασπαλίζουμε και με λίγο τριμμένο φιστίκι 
Αιγίνης αν θέλουμε. Τυλίγουμε πάνω σε ένα λεπτό ξυλάκι (καλαμάκι για σουβλάκι) κάθε 
βουτυρωμένο φύλλο, τραβώντας το ξυλάκι προς τα κάτω από το φύλλο το μπακλαβαδάκι βγαίνει 
σουρωτό κι έχει το μισό μέγεθος περίπου 7 εκ. Τοποθετούμε στο ταψί τα σουρωτά μπακλαβαδάκια 
το ένα πλάι στο άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα τα φύλλα μας. Τα βουτυρώνουμε με το υπόλοιπο 
βούτυρο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 40 – 45 λεπτά στους 150 βαθμούς μέχρι να 
ροδίσουν καλά. Ετοιμάζουμε το σιρόπι μας βάζοντας το νερό, την ζάχαρη και το λεμόνι σε μια 
κατσαρόλα, αφήνουμε να βράσει ανακατεύοντας συνεχώς με μια ξύλινη κουτάλα μέχρι να 
αποκτήσουμε ένα δεμένο σιρόπι όχι ζουμερό (περίπου 7 -8 λεπτά από το σημείο βρασμού). Μόλις 
ψηθούν τα μπακλαβαδάκια μας τα αφήνουμε  να κρυώσουν, τα σιροπιάζουμε με το ζεστό σιρόπι και 
πασπαλίζουμε με τα τριμμένα φιστίκια Αιγίνης κάθετα σε κάθε σειρά από τα μπακλαβαδάκια μας. 
Αφήνουμε να κρυώσουν και τα απολαμβάνουμε. 
          
* Πρέπει το σιρόπι να είναι ζεστό και τα μπακλαβαδάκια να έχουν κρυώσει. 

http://www.chefoulis.gr/%ce%bc%cf%80%ce%b1%ce%ba%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%b4%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac/
http://www.chefoulis.gr/%ce%bc%cf%80%ce%b1%ce%ba%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%b4%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac/
http://www.chefoulis.gr/%ce%bc%cf%80%ce%b1%ce%ba%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%b4%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac/
http://www.chefoulis.gr/%ce%bc%cf%80%ce%b1%ce%ba%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%b4%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac/


 

Καζάν ντιμπί (Μικρασιάτικη συνταγή)  
  Υλικά 

•Γάλα 1 1/2 λίτρο  
•Άχνη ζάχαρη 2 1/2 φλυτζάνια του τσαγιού  
•Βούτυρο 3 κουταλιές της σούπας  
•Ανθόνερο 1 1/2 κουταλιά της σούπας  
•Κανέλα 2 1/2 κουταλιές του γλυκού  
•Βανίλια 2 τεμ.  
•Ρυζάλευρο 2 φλυτζάνια του τσαγιού  
 

 

Οδηγίες 
      Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, την άχνη ζάχαρη, το ρυζάλευρο και τις 
βανίλιες και ανακατεύουμε πολύ καλά για να λιώσει το ρυζάλευρο. Στην συνέχεια 
βάζουμε την κατσαρόλα στην φωτιά για να βράσουν τα υλικά και ανακατεύουμε με 
ξύλινη κουτάλα συνέχεια για να μην μας κολλήσει, μέχρι να πήξει. Αλείφουμε ένα ταψί 
με το βούτυρο και πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη, προσθέτουμε το μείγμα το οποίο 
πρέπει να απλωθεί πολύ καλά στο ταψί , το βάζουμε στον φούρνο στους 200 
βαθμούς  στο κάτω μέρος του φούρνου για 25-30 λεπτά για να γίνει αισθητή η 
μυρωδιά της καραμέλας. Χαμηλώνουμε την θερμοκρασία στους 150 βαθμούς και 
ψήνουμε για άλλα 10 λεπτά. Μόλις είναι έτοιμο το βγάζουμε από τον φούρνο και το 
αφήνουμε να κρυώσει. Το κόβουμε τριγωνικά και το σερβίρουμε ανάποδα, δηλαδή το 
σκούρο χρώμα από πάνω. Ραντίζουμε με το ανθόνερο και πασπαλίζουμε με κανέλα. 
  

http://www.chefoulis.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%ac%ce%bd-%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%80%ce%af-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%ae/
http://www.chefoulis.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%ac%ce%bd-%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%80%ce%af-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%ae/
http://www.chefoulis.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%ac%ce%bd-%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%80%ce%af-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%ae/
http://www.chefoulis.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%ac%ce%bd-%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%80%ce%af-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%ae/
http://www.chefoulis.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%ac%ce%bd-%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%80%ce%af-%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%ae/


 
 

Mücver (μυτσβέρι πολίτικο) 
Υλικά 
7-8 κολοκύθια μεγάλα 
3 αυγά 
200-250 γρ. φαριναπ 
λίγο αλάτι 
1/4 ποτηρι λάδι 
1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο 
1/4 κιλού φέτα (προαιρετικά) 
 

 
 
Οδηγίες  
        Τρίβω τα κολοκύθια στον τρίφτη. Προσοχή, όχι στο μπλέντερ! Δεν θέλουμε να 
γίνουν ζουμί, αλλά μακρόστενες κλωστές. Τα σφίγγω στις χούφτες μου να φύγουν 
τα πολλά νερά. Δεν πρέπει να είναι καθόλου βρεγμένα αλλά στεγνά για να μη 
νερουλιάσει το μείγμα στο ψήσιμο.Τ' ανακατεύω με τα υπόλοιπα υλικά. Οι Πολίτες 
τα μαγειρεύουν σε δύο εκδοχές. Είτε βάζουν το μείγμα σε ταψάκι μέτριο και το 
ψήνουν στους 175ο  1 - 1μιση ώρα (σ'αυτή την περίπτωση, όταν αρχίσει να κάνει 
κρούστα από πάνω το τρυπάμε με μια οδοντογλυφίδα), είτε καίνε λίγο λάδι στο 
τηγάνι, ρίχνουν κουταλιές απ'το μείγμα και τηγανίζουν μέχρι να ροδίσει. 
 



 

 

 
 
Υλικά 

•500 γρ. κανταΐφι 
•400 γρ. τυρί κρέμα 

•100 γρ. γάλα 

•150 γρ. λιωμένο βούτυρο 

•1/2 φλ. φιστίκια Αιγίνης ψιλοκομμένα 

•Για το σιρόπι 
•300 γρ. ζάχαρη  
•200 γρ. νερό 

•χυμό από μισό λεμονί 

 

 

Οδηγίες 
Ξεκινάμε λιώνοντας το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά. Ξάνουμε το κανταΐφι. Το πιάνουμε δηλαδή με τα χέρια 

και το ανοίγουμε κάπως σα να το χτενίζουμε. Το θέμα είναι να ξεχωριστούν τα «μαλλιά» και να μην είναι 

όλα ενωμένα. Μόλις τελειώσουμε, ρίχνουμε το λιωμένο βούτυρο, πάνω από το κανταΐφι που έχουμε ήδη 

τοποθετήσει στο ταψί και το ανακατεύουμε όσο γίνεται με απαλές κινήσεις. Στη συνεχεία σε ένα μπολ 

ανακατεύουμε το γάλα με το τυρί κρέμα μέχρι να γίνει ένα μείγμα. Βάζουμε το μείγμα πάνω από τη 

στρώση με το κανταΐφι και φροντίζουμε να το απλώσουμε ώστε να πάει παντού. Και μετά στρώνουμε από 

πάνω και το υπόλοιπο κανταΐφι προσέχοντας να καλύψουμε όλες τις τρυπούλες. Το βάζουμε στο φούρνο 

περίπου για 30 λεπτά στους 180ο C μέχρι να ροδίσει το κανταΐφι και να πάρει ένα όμορφο χρυσαφένιο 

χρώμα. Βγάζουμε το γλυκό από το φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει. Όσο περιμένουμε να κρυώσει, 

φτιάχνουμε το σιρόπι και στη συνέχεια το σιροπιάζουμε βάζοντας σιρόπι παντού. Το κόβουμε όσο είναι 

ακόμα ζεστό, αφού το πασπαλίσουμε με φιστίκι Αιγίνης .   

Κιουνεφέ 



Ασουρές 
Υλικά 
•400 γραμμάρια σιτάρι 
•400 γραμμάρια ζάχαρη  
•100 γραμμάρια σταφίδα ξανθή 

•50 γραμμάρια σταφίδα μαύρη  
•150 γραμμάρια ξερά βερίκοκα 

•100 γραμμάρια καρύδια κομμένα στα 4 

•50 γραμμάρια φιστίκια Αιγίνης  
•50 γραμμάρια αμύγδαλα 

•50 γραμμάρια φουντούκια 

•1 ποτηράκι του καφέ κόκκους ροδιού 
    και ροδόνερο 

 
Οδηγίες 
Πλένουμε και βράζουμε το σιτάρι με 1 λίτρο νερό μέχρι να μαλακώσει και να χυλώσει 
(περίπου 2:30 ώρες σε χαμηλή φωτιά) . Προσθέτουμε τη ζάχαρη, τις σταφίδες και τα 
βερίκοκα κομμένα στα 4. Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα ανά διαστήματα 
προσέχοντας να μην πιάσει ο πάτος της κατσαρόλας . Αφού πάρει αρκετές βράσεις 
(περίπου 20 λεπτά) ρίχνουμε τα καρύδια , τα φιστίκια , τα φουντούκια και τα αμύγδαλα  
Αφήνουμε να βράσουν άλλα 5 λεπτά και αδειάζουμε τον ασουρέ σε βαθύ μπολ. Όταν 
κρυώσει γαρνίρουμε με κόκκους ροδιού, ξηρούς καρπούς και πασπαλίζουμε με ροδόνερο  
 

 



 

 

Ταούκ Κιοκσού 
Υλικά 
•στήθος από ένα κοτόπουλο 
•½ κιλό ζάχαρη 
•2/5 κιλά γάλα  
•βανίλια  
•αλάτι 
•πολίτικη κρέμα (δηλαδή χυλός ρυζιού,  
   ρυζάλευρο 160 γρ.) 
•κανέλα  

 Οδηγίες 
Για να κάνουμε τον χυλό ρυζιού, ρίχνουμε μέσα σε ένα κατάλληλο σκεύος(λεκάνη) 
νερό και ρυζάλευρο. Τα ανακατεύουμε και αφήνουμε τόσο (μισή ώρα περίπου) όσο να 
κάτσει το ρυζάλευρο στον πάτο της λεκάνης. Το υπόλοιπο νερό που μένει, το πετάμε. 
Στο μεταξύ, όσο περιμένουμε να κατακάτσει το ρυζάλευρο, σε μια κατσαρόλα με νερό 
κι αλάτι, βράζουμε το κοτόπουλο. Αφού βράσει, ρίχνουμε το κοτόπουλο σε άλλο 
σκεύος με νερό, για να το κρυώσουμε. Μόλις κρυώσει, αρχίζουμε και μαδάμε καλά το 
κοτόπουλο σε πολύ ψιλές «κλωστές». Μέσα σε μια κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, το 
μαδημένο κοτόπουλο, την κρέμα (χυλό ρυζάλευρου), τη ζάχαρη, τη βανίλια και τα 
βράζουμε, ανακατεύοντας συνέχεια, μέχρι όλα αυτά να χυλώσουν. Αφού χυλώσει το 
γλυκό μας, το αδειάζουμε σε κατάλληλα σκεύη (ατομικές γυάλινες κούπες). Το 
αφήνουμε να κρυώσει μέσα στα κουπάκια και έπειτα μπορεί να σερβιριστεί με κανέλα 
ή και παγωτό.  
 



Πολίτικος 

Μπακλαβάς 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Υλικά 
•1200 γρ. φύλλα κρούστας 
•550 γρ. βούτυρο (αγελαδινό) 
•400 γρ. σαν φυστίκ (αλεσμένο ελαφρώς) 
Υλικά για σιρόπι:  
•2 κιλά ζάχαρη 
•1700 γρ. νερό  
•300 γρ. γλυκόζη  
½ φλιτζανάκι χυμό λεμόνι  
Οδηγίες 
Θα χρησιμοποιηθεί ταψί 45Χ30 εκ. Απλώνουμε δύο, δύο τα φύλλα κρούστας απλώνοντας στο 
ταψί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προσαρμοστούν στο μέγεθος του ταψιού. Έπειτα τα 
βουτυρώνουμε. Επαναλαμβάνουμε αυτή την διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στο 1/3 των 
φύλλων που έχουμε. Ρίχνουμε την πρώτη στρώση σαν φιστίκι. Επαναλαμβάνουμε την ίδια 
διαδικασία με τα υπόλοιπα 1/3 των φύλλων, ρίχνοντας τα υπόλοιπα φιστίκια. Συνεχίζουμε με τα 
υπόλοιπα φύλλα που μας έχουν μείνει, βουτυρώνοντας τα καλά. Κόβουμε το γλυκό σε μικρές 
διαστάσεις και κομμάτια της προτίμησής μας. Έπειτα βάζουμε το γλυκό σε προθερμασμένο 
φούρνο και το ψήνουμε στους 180ο C για 50 λεπτά περίπου.  
Προετοιμασία για σιρόπι:  
Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το νερό, την ζάχαρη και την γλυκόζη βράζοντας σε σιγανή φωτιά. 
Μόλις το σιρόπι πάρει βράση ρίχνουμε το χυμό λεμονιού μέσα στην κατσαρόλα και 
ανακατεύουμε. Έπειτα το βράζουμε καλά μέχρι να δέσει. Μόλις βγάλουμε τα μπακλαβαδάκια 
από τον φούρνο ρίχνουμε ζεστό το σιρόπι μέσα στο γλυκό. Έπειτα περιμένουμε για μία 
περίπου ώρα μέχρι να ωριμάσει, έτσι ώστε να είναι έτοιμο για σερβίρισμα.   



 
 
 
 
Υλικά 

•1 πακέτο χοντρό σιμιγδάλι  

•200 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο 
   (τη Σαρακοστή το αντικαθιστούμε με λάδι) 

•1 ½ φλιτζάνι ζάχαρης 
•50 γραμμάρια κουκουνάρια  

•2 κουταλιές της σούπας ξύσμα λεμονιού 
    και πορτοκαλιού 

•4 ποτήρια νερό  

•Κανέλα 
  
 
Οδηγίες 
Ροδίζουμε τα κουκουνάρια με το μισό βούτυρο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο βούτυρο και όταν λιώσει 
ρίχνουμε σιμιγδάλι. Με ξύλινη κουτάλα ανακατεύουμε συνέχεια 15 λεπτά σε δυνατή φωτιά, 
προσέχοντας να μην καεί το σιμιγδάλι και σκουρύνει το χρώμα του. Παράλληλα σε μια κατσαρόλα 
έχουμε λιώσει τη ζάχαρη σε καυτό νερό. Ρίχνουμε το ζαχαρόνερο στο σιμιγδάλι και ανακατεύουμε 
συνέχεια μέχρι να απορροφήσει όλο το ζαχαρόνερο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και συνεχίζουμε να 
ανακατεύουμε το χαλβά. Όταν το σιμιγδάλι γίνει μια μπάλα γύρω από το κουτάλι, κατεβάζουμε την 
κατσαρόλα από τη φωτιά, τη σκεπάζουμε με μια πετσέτα, κλείνουμε με καπάκι και περιμένουμε 
ώσπου να τραβήξει τελείως και να μείνει στεγνό. Τότε με ένα πιρούνι αρχίζουμε να τρίβουμε το 
χαλβά για να γίνει σπυρωτός και αφράτος. Τον αδειάζουμε σε φόρμα προαιρετικά και τον γυρίζουμε 
σε μια μεγάλη πιατέλα. Το γαρνίρουμε με αμύγδαλο ή φιστίκια Αιγίνης ή και τα δύο. Σερβίρουμε το 
χαλβά πασπαλισμένο με κανέλα.  

 

Χαλβάς  

Σιμιγδαλένιος 



 

Κοτόπουλο Κιρκασιανό 

 

 
 
 
Υλικά 
•2 στήθη κοτόπουλου 
•3 φέτες μπαγιάτικο ψωμί 
•300 γραμμάρια καρύδια αλεσμένα 
•1/2  ποτήρι ζωμό κοτόπουλου 
•1 σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένο 
•4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο 
•κύμινο ή κολίαντρο ή και τα δυο  
•αλάτι 
•κόκκινο πιπέρι 
  
 
Οδηγίες 
Βράζουμε το στήθος του κοτόπουλου . Όταν κρυώσει , το κόβουμε σε μικρά κομματάκια. 
Μουσκεύουμε το ψωμί, το στραγγίζουμε, το λιώνουμε στο μπλέντερ, προσθέτουμε το καρύδι, 
το σκόρδο, το ζωμό από το κοτόπουλο, αλάτι, πιπέρι, κύμινο η κολίαντρο και ανακατεύουμε το 
μείγμα. Κρατάμε το 1/3 του μείγματος σε ένα μπολ. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί και τα 
αδειάζουμε σε μια βαθιά πιατέλα. Σκεπάζουμε από πάνω με την κρέμα καρυδιού που είχαμε 
κρατήσει. Ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με κόκκινο πιπέρι και ραντίζουμε την πιατέλα. Σερβίρεται 
κρύο. 
 



Κρέμα Μαστίχα 

 Υλικά 

•1 λίτρο γάλα 

•3 κρόκους αυγού 

•3 κουταλιές της σούπας νισεστέ 

•1 μασουράκι βανίλια  

•4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη 

•5 μεγάλους κόκκους μαστίχας κοπανισμένους   

ή 2 κουταλιές του γλυκού μαστίχα σε σκόνη 

 

Οδηγίες 

Λιώνουμε το νισασθέ με ένα φλιτζάνι του καφέ νερό.Χτυπάμε καλά σε ένα 
μπολάκι τους κρόκους.Βάζουμε το γάλα με τη ζάχαρη στη φωτιά,προσθέτουμε το 
νισασθέ,τη βανίλια και τους κρόκους,ενώ ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα 
,΄ψσπου να πήξει η κρέμα μας και να κάνει φουσκάλες.Τότε αποσύρουμε την 
κατσαρόλα μας από τη φωτιά. 

Αδειάζουμε σε μπολάκια την κρέμα μας και πασπαλίζουμε με τη μαστίχα.Όταν 
κρυώσει προαιρετικά μπορούμε να γαρνίρουμε τα μπολάκια με φράουλα γλυκό  
και να σερβίρουμε.  



ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΤΑΞΗ:Γ1 


