
 

Κωνσταντινούπολη 
 

 
 

Με το πέρασμα των αιώνων, πολλές κουλτούρες άφησαν το αποτύπωμά τους στην 

Κωνσταντινούπολη. Ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, υπήρξε κέντρο του 

ελληνικού στοιχείου για περισσότερο από χίλια χρόνια. Κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής 

περιόδου το ελληνικό στοιχείο ανθούσε υπό την προστασία της αυτοκρατορίας και η 

Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο ανάπτυξής του. Με πληθυσμό περίπου 12 εκατομμύρια 

κατοίκων, αποτελεί μια από τις πολυπληθέστερες πόλεις του κόσμου. Η σημερινή τοποθεσία 

της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται στη θέση της αρχαίας πόλης του Βυζαντίου, που πήρε το 

όνομά της από τον Βύζαντα των Μεγάρων, ιδρυτή της πόλης το 667 π.χ. Είναι η μόνη πόλη 

στον κόσμο που αγγίζει δύο ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία, και αποτέλεσε την 

πρωτεύουσα τριών αυτοκρατοριών. Είναι μία πόλη-θρύλος, που για χίλια και πλέον χρόνια 

αποτελούσε για όλο τον μεσογειακό κόσμο συνώνυμο της δύναμης, του πλούτου και του 

πολιτισμού. Μια πόλη που, από τη ίδρυσή της, κουβαλάει τη λάμψη της αρχαίας «μητέρας» 

της, της Ρώμης. Σήμερα λοιπόν, πολλά από τα ιστορικά μνημεία της Κωνσταντινούπολης 

προστέθηκαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.  Χάρη στην ιστορία και 

τη γεωγραφία της, η Κωνσταντινούπολη στέφθηκε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για 

το 2010. 

 

 

 



 

Πότε αξίζει να πάτε: 
Η Κωνσταντινούπολη είναι ιδανικός προορισμός για την άνοιξη και το φθινόπωρο. Το 

καλοκαίρι έχει πολλή ζέστη και υγρασία, ενώ γοητευτικός είναι και ο χειμώνας, με την ομίχλη να 

της δίνει ακόμη πιο ατμοσφαιρική όψη, το κρύο όμως είναι τσουχτερό. 

  

 

 Κωνσταντινούπολη – Θερμοκρασία              
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 3 3 4 8 12 16 18 19 15 12 8 5 

Μεγ(°C) 9 9 11 16 21 26 28 28 25 20 15 10 

 

 

 

       Με μία ματιά  
 

 Επισκεφθείτε το αξιοθαύμαστο μνημείο την Αγία Σοφία  

 Απολαύστε μια βόλτα στην παλαιότερη και κλειστή αγορά του κόσμου Kapalicarsi 

 Γευτείτε και γλυκαθείτε με τα πιο μαλακά και αρωματικά λουκούμια   

 Επισκεφθείτε  το Arasta Bazaar και μάθετε τα μυστικά των τούρκικων χαλιών  

 Μάθετε τα μυστικά της υπόγειας Πόλης στο υδραγωγείο Yerebatan 

 Δείτε την πόλη από ψηλά με το τελεφερίκ 

 Ζήστε μια μαγευτική εμπειρία κάνοντας βόλτα με κρουαζιέρα στο Βόσπορο 

 Πραγματοποιήστε έναν περίπατο στην πανέμορφη περιοχή Σουλταναχμέτ   

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού  

 
 Χώρα: Τουρκία 

 Γλώσσα: Τουρκική  

 Ζώνη Ώρας: η ίδια 

 Νόμισμα: Τουρκική Λίρα 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου μια ώρα και τριάντα λεπτά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού  

 

 
 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες  

 
 Μετακινήσεις: Πληθώρα μεταφορικών μέσων βρίσκονται στη διάθεσή σας για τις 

μετακινήσεις σας στην Κωνσταντινούπολη. Από μετρό, τρένο, τραμ και λεωφορεία μέχρι 

θαλάσσια λεωφορεία και ferry. Το μετρό πραγματοποιεί δρομολόγια για πολύ 

συγκεκριμένες αποστάσεις, ενώ πιο διαδεδομένα μέσα είναι τα λεωφορεία και τα τραμ. 

 Συνάλλαγμα: Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στην πόλη, κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγες Τουρκικές 

λίρες από την Ελλάδα για τα πρώτα έξοδα. Οι σημαντικότερες πιστωτικές κάρτες 

γίνονται αποδεκτές από τις περισσότερες επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη. Πιο 

διαδεδομένες είναι η MasterCard και η Visa, ενώ η American Express και η Diners Club 

International γίνονται λιγότερο αποδεκτές λόγω του υψηλού τόκου. Στα συνεργαζόμενα 

καταστήματα Capital Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε 

να χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα όπου 

υπάρχει η σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία: Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν τρία δίκτυα GSM: Turkcell, Telsim και 

Avea. Αν έχετε κάνει roaming στο κινητό τηλέφωνό σας, δεν θα έχετε πρόβλημα να το 

χρησιμοποιήσετε. Ωστόσο, οικονομικότερη λύση είναι αυτή της αγοράς μιας τοπικής 

κάρτας SIM, διαθέσιμης σε όλα τα δίκτυα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 
1) Pierre Loti  

 
Ο λόφος στο Eyup, γνωστός ως Pierre Loti, 

ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Γάλλου ναυτικού 

και λογοτέχνη που ερωτεύτηκε παράφορα την 

Κωνσταντινούπολη και στο σημείο αυτό 

χαλάρωνε γράφοντας πολλές ρομαντικές 

ιστορίες. Είναι ένα εκπληκτικό μέρος που δίνει την 

δυνατότητα να θαυμάσετε μια συγκλονιστική θέα. 

Εκτός από καφετέριες,  ο λόφος έχει και διάφορα 

άλλα μαγαζιά που μπορείτε να επισκεφθείτε, 

όπως εστιατόρια και καταστήματα με σουβενίρ.  

 

 

 

2) Αγία Σοφία   

 

Καμία επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη δεν  

μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη χωρίς να δείτε 

την Άγια Σοφία. Χτισμένη πάνω σε ένα μικρό 

ύψωμα, έτσι ώστε να είναι  το πρώτο κτίσμα που 

βλέπει ο επισκέπτης καθώς εισέρχεται από την 

Προποντίδα, η Αγία Σοφία είναι από τους 

μεγαλύτερους ναούς. Πρόκειται ένα μνημείο που 

προκαλεί δέος και συγκίνηση  στον κόσμο, ένα  

θαύμα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής και ένα 

σύμβολο για τους ορθόδοξους Χριστιανούς. 

 

 

 

3) Ρούμελι Χισάρ 

 

Το κάστρο Ρούμελι Χισάρ βρίσκεται στο Sariyer της 

Κωνσταντινούπολης, σε ένα λόφο της 

ευρωπαϊκής πλευράς του Βοσπόρου. Ο οικισμός 

που βρίσκεται γύρω του, φέρει το όνομά του. Το 

Ρούμελι Χισάρ χτίστηκε από τον Οθωμανό 

Σουλτάνο Μέχμεντ Β΄, το έτος 1451 – 1452, λίγο 

πριν κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη. Οι τρεις 

πύργοι του κάστρου είχαν λάβει τα ονόματα των 

τριών βεζίρηδων του σουλτάνου: Χάλιλ Πασά, 

Ζάγκανος Πασά και Σάρικα Πασά. Βρίσκεται στο 

στενότερο τμήμα του καναλιού του Βόσπορου, 

μόλις 660 μέτρων και πολύ κοντά (ακριβώς απέναντι) στο κάστρο Αναντόλσκι Χισάρ, το οποίο 

είχε χτιστεί τον καιρό του σουλτάνου Μπαγιαζίτ του Πρώτου. 

 

 



4) Τοπ Καπί  

 

To Τοπ Καπί  είναι ανάκτορο που βρίσκεται στην 

Κωνσταντινούπολη, χτισμένο σε λόφο που 

επιβλέπει το Βόσπορο. Με ένα πέτρινο τοίχο 

μήκους 5χλμ και 27 πύργους, το παλάτι είναι ένα 

πανέμορφο μέρος να επισκεφτείτε. Οι χώροι του 

διακοσμούνται από μοναδικές  συλλογές, που 

περιλαμβάνουν σπάνιες πορσελάνες και 

χρυσαφικά, ρολόγια της εποχής του 15ου αιώνα, 

χρονολογία που δημιουργήθηκε και άλλα 

αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας.  

 

 

5) Ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ 

 

Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Ανάκτορο 

Ντολμά Μπαχτσέ. Ήταν κατοικία των σουλτάνων 

και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Το κτίριο είναι ογκώδες, 

ακολουθώντας δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, κι όχι 

τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Τοπ Καπί. Είναι 

επιβλητικό , αριστοκρατικό γεμάτο χλιδή. Διαθέτει 

285 δωμάτια , όπου εντύπωση προκαλεί σε όλα η 

ιδιαίτερη τεχνοτροπία που έχει εφαρμοστεί στα 

ξύλινα δάπεδα τα οποία μοιάζουν με ψηφιδωτά. 

Επιπλέον, ξεχωρίζουν η «κρυστάλλινη σκάλα», 

φτιαγμένη εξ ολοκλήρου  από μπρούντζο, και το 

κρύσταλλο μπακαρά, καθώς και ο βαρύτιμος πολυέλαιος στην αίθουσα του θρόνου, ο 

μεγαλύτερος του κόσμου , ο οποίος ζυγίζει 4.5 τόνους και ήταν δώρο της βασίλισσας 

Βικτώρια.  

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση  

 

 

 Menemen 

 

Το menemen θεωρείται ιδανικό πιάτο για πρωινό 

αλλά μπορεί να καταναλωθεί οποιαδήποτε στιγμή 

της ημέρας. Είναι ένα βασικό γεύμα και αποτελείται 

από κρεμμύδια, πιπεριές και ντομάτες που 

ζεσταίνονται σε καυτό τηγάνι. Στη συνέχεια τα αυγά 

σπάνε μέσα στο τηγάνι και είτε μένουν τηγανητά 

είτε αναμιγνύονται με τα κρεμμύδια και τις πιπεριές 

σαν ομελέτα. Στο τέλος προστίθενται ορισμένα 

μπαχαρικά όπως πάπρικα και μαύρο πιπέρι, και 

συνοδεύεται με ψωμί. 



 Manti 

 

 

Το Manti παραδοσιακά προέρχεται από την 

περιοχή Kayseri της Τουρκίας και είναι ζυμαρικό 

γεμισμένο με κιμά. Το Manti βράζεται σε υψηλή 

θερμοκρασία και στη συνέχεια σερβίρεται στο 

τραπέζι καλυμμένο με γιαούρτι. Δε θα βρείτε αυτό 

το πιάτο σε όλα τα τουριστικά εστιατόρια, για αυτό 

θα πρέπει να το αναζητήσετε σε παραδοσιακά 

μέρη.  

 

 

 

 Μπουρέκ 

 

Το μπουρέκ είναι μια τουρκική πίτα που συνήθως 

γεμίζεται με κρέας, τυρί, πατάτες ή σπανάκι. 

Μπορείτε να το προμηθευτείτε στα περισσότερα 

αρτοποιεία, αν και την καλύτερη ποιότητα θα τη 

βρείτε σε ειδικά καταστήματα μπουρέκ . Υπάρχουν 

διάφοροι τύποι για να δοκιμάσετε όπως το σου 

μπουρέκ (με νερό), το οποίο είναι πολύ μαλακό ή 

το sigara μπουρέκ (πίτα τσιγάρο) που είναι μακρύ 

και λεπτό, με γέμιση από τυριού ή πατάτας. Τα 

μπουρέκ είναι τέλεια σνακ και κάνουν και για 

πρωινό αν προτιμάτε.  

 

 

 

 

 Νυχτερινή ζωή  

 

Η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη που δεν 

κοιμάται και προσφέρει εκτεταμένες επιλογές για 

την νυχτερινή ζωή, με πολλά μπαρ, νυχτερινά 

κέντρα και αίθουσες συναυλιών. Οι δρόμοι είναι 

γεμάτοι με μπαρ που μένουν ανοιχτά μέχρι αργά το 

βράδυ και νυχτερινά κέντρα που κλείνουν με  την 

ανατολή του ηλίου. Παρά το άνοιγμα των 

νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, η νυχτερινή  ζωή 

της Κωνσταντινούπολης έχει καταφέρει να 

διατηρήσει την παραδοσιακή πλευρά της. 

 

 

 

 

 

 



 Ψώνια 

 

 

Επισκεφθείτε μια από τις αγορές ή τα παζάρια της 

Κωνσταντινούπολης. Είναι μια από τις λίγες πόλεις 

της Τουρκίας που διαθέτει τόσα πολλά και μεγάλα 

παζάρια. Θα βρείτε πολλές ανοικτές αγορές, μικρά 

και μεγάλα παζάρια όπου πουλούν αμέτρητα 

πράγματα, ρούχα αλλά και τρόφιμα. Φυσικά αν 

θέλετε να ψωνίσετε από ευρωπαϊκά καταστήματα 

μπορείτε να επισκεφτείτε τον πεζόδρομο Istiklal, την 

πέρα Οδό.  

 

 

 


