ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - 18 Απριλίου με 21 Απριλίου 2013Μετά από αρκετοφσ μινεσ δουλειάσ για να ολοκλθρϊςουμε τθν εργαςία μασ, επιτζλουσ, ιρκε θ ϊρα να πάμε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ.
Θ πικανότθτα, επιτζλουσ, ζγινε βεβαιότθτα ……
1θ μζρα – Πζμπτθ, 18/4/2013
Θ πρϊτθ μζρα ιταν πολφ κουραςτικι κακϊσ φφγαμε από το Βελβεντό νωρίσ το πρωϊ και φτάςαμε ςτθν Πόλθ αργά το απόγευμα… όμωσ το ταξίδι με το
λεωφορείο ιταν ευχάριςτο… φάγαμε πολφ – μιλάμε για πολφ φαϊ – γελάςαμε κι ακοφςαμε μουςικι… Μόλισ περάςαμε τα ςφνορα διακρίναμε ζνα
διαφορετικό πολιτιςμό που όμωσ δεν διζφερε πολφ από το δικό μασ.
Φτάνουμε φςτερα από αρκετι ϊρα ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και αντικρίηουμε τα πρϊτα ςπίτια… μεγάλα και εντυπωςιακά κτίρια που εδϊ ςτθν Ελλάδα
είναι δφςκολο να βροφμε.. Αιςκάνομαι πολφ τυχερι που για πρϊτθ φορά αντικρίηω τθν Πόλθ ..
2θ μζρα – Παραςκευι, 19/4/2013
…πρϊτα πιγαμε ςτο Μπαλουκλί… ανάψαμε ζνα κεράκι ςτθν εκκλθςία, πιραμε αγίαςμα από τθ Ζωοδόχο Πθγι.... τα ςυναιςκιματα είναι πολφ ζντονα
αφοφ βριςκόμαςτε ςε μια Ορκόδοξθ εκκλθςία ςτθν Κωνςταντινοφπολθ..
…τθ ςυνζχεια επιςκεφκικαμε τθν Μονι τθσ χϊρασ… Με εντυπωςίαςαν ιδιαίτερα τα ψθφιδωτά που ςτολίηουν ολόκλθρθ τθ Μονι.
Αργότερα πιγαμε ςτο Ζωγράφειο ςχολείο, που μασ
υποδζχκθκαν τόςο κερμά. Ηεςτό καλωςόριςμα από τουσ
υπεφκυνουσ, ξενάγθςθ ςτουσ πανζμορφουσ χϊρουσ του
ςχολείου, το οποίο με εντυπωςίαςε τόςο αφοφ ζμοιαηε ςαν
μουςείο. Εντυπωςιάςτθκα από τουσ υπζροχουσ και
τεράςτιουσ χϊρουσ και τθν πανζμορφθ κζα από τθν ταράτςα
του. Εντυπωςιαςτικαμε όλοι από τθ ηεςτι υποδοχι και
ςυηιτθςι μασ με το Διευκυντι και τον Τποδιευκυντι του
ςχολείου… Γευματίςαμε μαηί τουσ ,ανταλλάξαμε δϊρα και
αναμνθςτικά.
Εκεί ςυναντιςαμε και τον κφριο ταφρο Γιωλτηόγλου από το
Ελλθνικό Προξενείο τον οποίο ευχαριςτιςαμε για τθν
υποςτιριξι του ςτθν επίςκεψι μασ.

Αφοφ φφγαμε από το ςχολείο πιγαμε ςτθν Αιγυπτιακι Αγορά…. θ μυρωδιά των μπαχαρικϊν ‘ζςπαςε’ τισ μφτεσ μασ…
Αργότερα παρακολουκιςαμε με ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ τουσ Χαιρετιςμοφσ ςτθν εκκλθςία του Πατριαρχείου.
3θ μζρα – Σάββατο, 20/4/2013
Πάλι πολφ δφςκολο το πρωϊνό ξφπνθμα αφοφ το προθγοφμενο βράδυ είχε προθγθκεί ςυγκζντρωςθ ς’ ζνα δωμάτιο με πολφ γζλιο και φαγθτό.
Μπλζ Σηαμί, Αγιά οφιά, Σοπ – Καπί, Κλειςτι αγορά- καπαλί τςαρςί, βόλτα ςτο Βόςπορο….

το Μπλζ Τηαμί ζπρεπε να βγάλουμε τα παποφτςια μασ και να φορζςουμε μια μπλζ μαντίλα… εκεί αποκαλφψαμε όλοι τισ εντυπωςιακζσ μασ κάλτςεσ…
άλλεσ χρωματιςτζσ .. άλλεσ τρφπιεσ…

Θ επίςκεψθ ςτθν Αγιά Σοφιά με ςυγκίνθςε ιδιαίτερα, κακϊσ θ ελλθνικότθτά τθσ είναι φανερι … Κάκιςα κάτω από το κζντρο του τροφλου και ζνοιωςα
πολφ μικρι. Θ Αγιά οφιά είναι ό,τι πιο ωραίο ζχω δει . Θ ςυγκίνθςθ τθν ϊρα που μπαίνω είναι τεράςτια. Νομίηω ότι «το δζοσ» είναι θ κατάλλθλθ λζξθ
για το ςυναίςκθμα που ζνοιωςα.

Επιςκεφκικαμε το Τοπ-Καπί, ζνα εντυπωςιακό ανάκτορο-μουςείο που αποτελοφςε επίςθμθ κατοικία των ουλτάνων τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ.
Μετά ςτο Καπαλί – Τςαρςί, τθν κλειςτι αγορά των 4000 μαγαηιϊν για ψϊνια και αναμνθςτικά…
Σο πιο εντυπωςιακό για μζνα ιταν θ κρουαηιζρα ςτο Βόςπορο.. είδαμε πανζμορφα κτίρια… περάςαμε κάτω από τθν κρεμαςτι γζφυρα. Είδαμε τισ δφο
γζφυρεσ που ενϊνουν τθν Ευρωπαϊκι με τθν Αςιατικι Σουρκία.
Θ μζρα ζκλειςε με ζνα γλυκό ςτο «αράϊ», όπου επιτζλουσ ζφαγα κιουνεφζ….. Ζφαγα το καλφτερο προφιτερόλ με παγωτό ςτθ ηωι μου ! Θ καλφτερθ
ςτιγμι τθσ θμζρασ το πεντανόςτιμο προφιτερόλ …

4θ μζρα- Κυριακι, 21/4/2013
Ακοφμε τθ ςυγκινθτικι φωνι του Χότηα για τελευταία φορά. Δυςτυχϊσ ιρκε θ ϊρα να φφγουμε και να αφιςουμε τθν Κωνςταντινοφπολθ.
Δυςτυχϊσ φεφγουμε.. μια μικρι μελαγχολία το πρωϊ, αλλά θ παρζα και τα χαμόγελα ςυμμακθτϊν και ςυνοδϊν τθν εξαφάνιςαν.. Τποςχζκθκα όμωσ ότι κα
ξαναγυρίςω !Εξάλλου αυτι τθ μεγαλοφπολθ δεν τθ χορταίνει κανείσ με μια φορά.
Οφείλω να ομολογιςω ότι αυτό που δε κα ξεχάςω είναι θ ςυγκινθτικι φωνι του Χότηα που αντθχοφςε το πρωϊ και μασ ξυπνοφςε και κυρίωσ τα περίπτερα
τθσ Πόλθσ που είχαν εικόνα τον ωραίο Μουςταφά, από το ουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπι! …. Ηθτϊ ςυγνϊμθ από κακθγθτζσ και μακθτζσ που τουσ «ζςπαςα
τα νεφρα» με τθ μανιϊδθ αναηιτθςθ του Μπαλί Μπζθ !!!
Ιμαςταν χαροφμενοι γιατί περάςαμε 4 μζρεσ όλοι μαηί και γιατί ιρκαμε πιο κοντά και με τουσ ςυμμακθτζσ μασ και με τουσ κακθγθτζσ μασ. Από τθν άλλθ
ιμαςταν και ςτενοχωρθμζνοι γιατί φεφγαμε.. Ιταν μια αξζχαςτθ εμπειρία και μια από τισ καλφτερεσ εκδρομζσ που ζχω κάνει.
Αυτι θ εκδρομι με βοικθςε να ζρκω πιο κοντά με τουσ ςυμμακθτζσ μου και τουσ κακθγθτζσ μου αλλά και να δω τθ ηωι ζξω από τθν Ελλάδα.
Κουράςτθκα πολφ αυτζσ τρισ θμζρεσ αλλά άξιηε τον κόπο. Πιο πολφ μου άρεςε θ επίςκεψι μασ ςτθν Αγιά οφιά και θ κρουαηιζρα ςτο Βόςπορο. Είδαμε
τθν Πόλθ το βράδυ και πραγματικά ιταν φανταςτικι. Αυτό που δε μου άρεςε ιταν αυτό το «μπάχαλο» που γινόταν ςτουσ δρόμουσ με τα αυτοκίνθτα..
φοβόςουν να περπατιςεισ..
Οι εντυπϊςεισ μου από τθν εκδρομι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ είναι οι καλφτερεσ.. πζραςα καταπλθκτικά .. Εκείνο που δε μου άρεςε ιταν θ ξενάγθςθ.
Ο κφριοσ άββασ, ο ξεναγόσ μασ … Δε μιλοφςε καλά Ελλθνικι όμωσ μασ είπε πολλά για τθν Πόλθ, άλλα ςθμαντικά και άλλα αςιμαντα… Σο βαςικό είναι ότι
πάντα μιλοφςε, πάντα όμωσ !
Αυτό που μου άρεςε περιςςότερο από τθν Κωνςταντινοφπολθ ιταν ο κόςμοσ που είχε και ο χαμόσ που γινόταν ςε όλουσ τουσ δρόμουσ και τισ αγορζσ. Σο
περιβάλλον ιταν τόςο φιλόξενο, οικείο και ηεςτό !
Σελευταία μζρα.. επιβιβαηόμαςτε ςτο ποφλμαν και αποχαιρετοφμε τθν όμορφθ Πόλθ, γυρίηουμε με πολφ όμορφα ςυναιςκιματα κλειδωμζνα ςτισ
αποςκευζσ μασ.
Ευχαριςτϊ τθν κ. ερδάκθ, τον κ. Κοκκινίδθ, τον κ. Σαϊγανίδθ για τθν υπομονι, τθ ηεςταςιά και τα χαμόγελα που μασ πρόςφεραν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
εκδρομισ και ομόρφυναν ακόμθ περιςςότερο τισ ςτιγμζσ μασ. Ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτον οδθγό μασ, τον κ. Κϊςτα τογιάννθ που μασ «ςεργιάνθςε»
παντοφ.
Ευχαριςτοφμε όλουσ, όςοι μασ ζδωςαν τθν ευκαιρία να πραγματοποιιςουμε αυτι τθν εκδρομι και ςτιριξαν τθν καταπλθκτικι και αξζχαςτθ
επίςκεψι μασ ςτθν Πόλθ.
Κακθγθτζσ – ςυνοδοί και Μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ

Ευχαριςτοφμε τουσ φορείσ που ςτιριξαν τθ ςχολικι δραςτθριότθτα των μακθτϊν τθσ Βϋ τάξθσ του ςχολείου μασ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ
πραγματοποιικθκε και θ τετραιμερθ επίςκεψθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Οι πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ για μακθτζσ που ηουν ςε μικρζσ κοινότθτεσ,
ςυμβάλλουν ςτθν γνωριμία τουσ με είδθ τζχνθσ που δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν ςτον τόπο τουσ, παρά το ότι το Βελβεντό είναι ζνασ χϊροσ
πλοφςιοσ ςε πολιτιςτικι δθμιουργία. Ζτςι, θ επίςκεψθ και γνωριμία με τον χϊρο και τα ζργα ςθμαντικϊν Μουςείων αποτελεί πθγι πλοφτου, ςκζψθσ και
αναηιτθςθσ ςε μακθτζσ που είναι κετικοί ςτο καινοφργιο και ανοικτοί να μακαίνουν. Θ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ ιταν ζνα ταξίδι
ςτο παρελκόν, ςτθν ιςτορία μασ, τθ γνωριμία με τουσ γειτόνουσ μασ . Μασ πρόςφερε μυρωδιά πολιτιςμοφ μζςα από τα Μουςεία, τισ Εκκλθςιζσ το
Οικουμενικό Πατριαρχείο τουσ δρόμουσ του Πζραν….
Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία και υποςτιριξθ τθσ πρωτοβουλίασ μασ
Σο Διευκυντι του «ΗΩΓΡΑΦΕΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ» κ. Ι. Δεμιρτηόγλου
Σον κ. ταφρο Γιωλτηόγλου, υπεφκυνο του γρφ. εκπαίδευςθσ του Ελλθνικοφ Προξενείου ςτθν Κωνςταντινοφπολθ
Ευχαριςτοφμε ιδιαίτερα :
Σον κ. Ι. όκουτθ , Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Κοηάνθσ για τθν οικονομικι και θκικι υποςτιριξι του
Σουσ Αγροτικοφσ υνεταιριςμοφσ του τόπου μασ : ΑΕΠΟΠ και ΔΘΜΘΣΡΑ και Σον Εμπορικό φλλογο Βελβεντοφ
για τθ κετικι ανταπόκριςι τουσ και τθν οικονομικι υποςτιριξθ
Σο Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντοφ για τισ εκδόςεισ του, που πλοφτιςαν τα δϊρα μασ
Σα οινοποιεία Ηανδζ και Καμκοφτθ για τθν προςφορά κραςιϊν
Γενικό Λύκειο Βελβεντού

