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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 

    ΤΑΞΗ Ε’  

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 27 / 3/ 2014 

5.15΄ - 5. 30’ Συγκέντρωση στο σχολείο, έλεγχος τροχαίας, επιβίβαση στο 

λεωφορείο. 

6.00’ π.μ.    Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 

  Ακολουθώντας την Εγνατία οδό, περνάμε από την Καβάλα, την Ξάνθη, την 

Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη κάνοντας τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις. 

Φτάνουμε στα σύνορα. Περνώντας τους υποχρεωτικούς ελέγχους διαβατηρίων, τα 

Duty Free καταστήματα και περιεργαζόμενοι τον ποταμό Έβρο, περνάμε στο 

ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας.  

   Ο δρόμος μας, παράλληλος με τα παράλια της Προποντίδας μας οδηγεί σε 

περιοχές με ονόματα γνωστά. Αφού πάρουμε ένα απλό μεσημεριανό γεύμα, θα 

συνεχίσουμε το δρόμο, μέσω πόλεων που θυμίζουν χαμένες πατρίδες. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, 

ΜΟΥΔΑΝΙΑ …. 

   Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη το απόγευμα. Μια πρώτη ματιά στην Πόλη, μέσα 

από το λεωφορείο θα μας αποκαλύψει σημεία - ορόσημα. Τείχη, Κεράτιος Κόλπος, 

Βόσπορος … 



 Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση. Χρόνος για ξεκούραση ή επίσκεψη στην  

Αγορά των Μπαχαρικών ( Misir Carsisi ) στο Eminonu, για μπαχαρικά, λουκούμια, 

μυρωδιές και χρώματα της Ανατολής. 

  Δείπνο εξ ιδίων. Ανάπαυση. 

 

 

 H Aγορά Μπαχαρικών 

 

 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 / 3 /  2014 

 

  Μετά από ένα καλό πρωινό, ξεκινάμε  για την επίσκεψή μας , που έχει 

προγραμματιστεί για τις 9.00’ π.μ., στο ιστορικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του Βυζαντίου 

και της Ρωμιοσύνης, που λειτουργεί από τον 15ο αιώνα, τη Μεγάλη  του Γένους 

Σχολή. Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της τής έδωσε το προσωνύμιο «Κόκκινο 

Κάστρο». Οι μαθητές μας θα περιηγηθούν στο χώρο, για τον οποίο τόσα πολλά 

έχουν μάθει. 

 Θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας στα ιστορικά μνημεία της Πόλης, επισκεπτόμενοι 

την Παναγία των Βλαχερνών, όπου και θα αναρριγήσουμε με τον Ακάθιστο Ύμνο. 

Ίσως νιώσουμε τον αχό της πολιορκίας των Αβάρων έξω από τα τείχη, όπως κάποτε 

… 

 Στη συνέχεια, στο Μπαλουκλί, θα πάρουμε αγίασμα και θα ανασύρουμε από τη 

μνήμη μας τη Λωξάντρα και τις ανταύγειες μιας Πόλης τους 19ου αιώνα, που δεν 

υπάρχει πια. 

    Μετά από ένα διάλειμμα για ένα πρόχειρο μεσημεριανό γεύμα, αλλά καθόλα 

πολίτικο, ( τα κεμπάπ της Πόλης είναι γευστική εμπειρία ), επισκεπτόμαστε την Μονή 

της Χώρας. Τα ψηφιδωτά της είναι εξίσου αξιόλογα, ίσως και αξιολογότερα από τα 

ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας. Εντρυφούμε για να συγκρίνουμε… 

 

Μετά το τέλος της ξενάγησης επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για ανάπαυση και έξοδο 

για ομαδικό δείπνο. Ευκαιρία για χαλάρωση και διασκέδαση. 

  

        H Μεγάλη του Γένους Σχολή 

   



ΣΑΒΒΑΤΟ  29 / 3 / 2014 

    Η μέρα μας σήμερα αποπνέει το μεγαλείο του Βυζαντίου. Κατευθυνόμαστε με 

ανυπομονησία προς την περιοχή της Αγίας Σοφίας. Το μνημείο αυτό της 

ανθρωπότητας δεν παύει να μαγεύει εκατομμύρια ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 

και μας, εδώ και πολλούς αιώνες. Το όραμα του Ιουστινιανού και η δόξα της Πόλης 

ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας. 

 Συνέχεια έχει η Βασιλική Κιστέρνα ( Δεξαμενή ), ένα θαύμα τεχνικής, με τη 

μυστηριακή της ατμόσφαιρα. 

 Δεν θα μείνουμε αδιάφοροι απ’  ότι έχει απομείνει από τον Ιππόδρομο, με την 

Στήλη των Όφεων … 

   Διάλειμμα για να πάρουμε δυνάμεις και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο Φανάρι, 

όπου θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό, στον Άγιο Γεώργιο, το ναό του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου.  

  Θα πάρουμε την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη , κ.κ. Βαρθολομαίου, τον 

οποίο θα συναντήσουμε στις 4.00’ μ.μ. 

  Γεμάτοι εικόνες και εντυπώσεις επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για ανάπαυση και 

βραδινή έξοδο. Ομαδικό δείπνο και διασκέδαση την τελευταία μας βραδιά στην Πόλη. 

 

 

 

 



  ΚΥΡΙΑΚΗ 30 / 3 / 2014 

 

   Η τελευταία μέρα στην Πόλη μας επιφυλάσσει μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Πόλης .  

   Θα δημιουργήσουμε τις τελευταίες μας αναμνήσεις πριν πάρουμε το δρόμο της 

επιστροφής. Ενθύμια: αντικείμενα, φωτογραφίες θα γεμίσουν τα μάτια και το μυαλό 

μας. 

    Αναχωρούμε για τη Θεσσαλονίκη με ανάμεικτα συναισθήματα. Στο δρόμο του 

γυρισμού, μετά από τον έλεγχο στα σύνορα, θα κάνουμε το τελευταίο γεύμα της 

εκδρομής μας. Θα περάσουμε γνώριμα μέρη πια. Τις εικόνες θα συνοδεύουν οι ήχοι 

με τραγούδια της Πόλης και εμπνευσμένα απ’ αυτήν, από το playlist του CD  που 

δημιουργήσαμε στο σχολείο.  Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις , θα φτάσουμε 

βράδυ στη Θεσσαλονίκη.  Από αύριο θα έχουμε τόσα πολλά να θυμόμαστε … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


