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««Open Doors to Open Doors to 
Europe our fantastic Europe our fantastic 

taletale»»



�� ΗΗ επίσκεψηεπίσκεψη αυτήαυτή ξεκίνησεξεκίνησε µεµε

προετοιµασίαπροετοιµασία τωντων µαθητώνµαθητών……



�� ……πουπου εκτόςεκτός τωντων άλλωνάλλων έφτιαξανέφτιαξαν δεκάδεςδεκάδες

µέτραµέτρα ζωγραφιώνζωγραφιών……..



�� ……καικαι µαζίµαζί µεµε τιςτις δηµιουργίεςδηµιουργίες τωντων

δασκάλωνδασκάλων τουςτους……



�� ……τατα έστειλανέστειλαν µεµε τιςτις καλύτερεςκαλύτερες ευχέςευχές τουςτους

τοτο ΦεβρουάριοΦεβρουάριο τουτου 2012 2012 στηνστην ΤουρκίαΤουρκία..



�� ΗΗ επίσκεψηεπίσκεψη ξεκίνησεξεκίνησε απόαπό τηντην

ΚωνσταντινούποληΚωνσταντινούπολη……



�� ……µεµε τατα αξιοθέατάαξιοθέατά

τηςτης……



�� ……µεµε τοτο µαγευτικόµαγευτικό τηςτης ΒόσποροΒόσπορο……



�� ……καικαι τητη γεύσηγεύση καικαι µυρουδιάµυρουδιά ΑνατολήςΑνατολής..



�� ΤοΤο ταξίδιταξίδι
συνεχίστηκεσυνεχίστηκε στηνστην
ΚεντρικήΚεντρική ΤουρκίαΤουρκία
στηνστην περιοχήπεριοχή ΚόνιαΚόνια
((τοτο ΒυζαντινόΒυζαντινό ΙκόνιοΙκόνιο) ) 
όπουόπου έζησεέζησε καικαι
δίδαξεδίδαξε οο διαλογιστήςδιαλογιστής
ΜεβλάναΜεβλάνα καικαι οιοι
γνωστοίγνωστοί σεσε όλουςόλους
∆ερβίσηδες∆ερβίσηδες. . 



�� ΕπισκεφτήκαµεΕπισκεφτήκαµε τοντον ιερόιερό γιαγια τουςτους

ΜουσουλµάνουςΜουσουλµάνους τέµενοςτέµενος τουτου ΜεβλάναΜεβλάνα……



�� ……όπωςόπως καικαι άλλαάλλα µέρηµέρη θρησκευτικούθρησκευτικού ήή

πολιτιστικούπολιτιστικού ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος..



�� ΠαράΠαρά τοντον ««κάπωςκάπως»» άστατοάστατο καιρόκαιρό……



�� ……επισκεφθήκαµεεπισκεφθήκαµε

σπήλαιασπήλαια……



�� ……τοτο µεγαλύτεροµεγαλύτερο εργοστάσιοεργοστάσιο βωξίτηβωξίτη τηςτης

ΤουρκίαςΤουρκίας……



�� ……καικαι τιςτις ντόπιεςντόπιες αγορέςαγορές καικαι παζάριαπαζάρια..



�� ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια επισκεφθήκαµεεπισκεφθήκαµε τοτο ΤουρκικόΤουρκικό

∆ηµοτικό∆ηµοτικό σχολείοσχολείο στοστο ΚυρελίΚυρελί τηςτης ΚόνιαΚόνια. . 
ΕκείΕκεί οιοι µαθητέςµαθητές µαςµας υποδέχτηκανυποδέχτηκαν µεµε τοτο

δικόδικό τουςτους τρόποτρόπο……



�� ……µεµε παραδοσιακούςπαραδοσιακούς χορούςχορούς……



�� ……σκετςσκετς απόαπό τητη λαϊκήλαϊκή τουςτους παράδοσηπαράδοση……



�� ……αφιερώµατααφιερώµατα στιςστις επισκέπτριεςεπισκέπτριες χώρεςχώρες……



�� ……προβάλλονταςπροβάλλοντας τηντην ιστορίαιστορία τουτου ΑλίΑλί……



�� ……καικαι φυσικάφυσικά µεµε τουςτους µικρούςµικρούς αλλάαλλά

υπέροχουςυπέροχους περιστρεφόµενουςπεριστρεφόµενους

««∆ερβίσηδες∆ερβίσηδες»» ((ΣούφιΣούφι).).





�� ΦυσικάΦυσικά δενδεν έλλειψεέλλειψε ηη ντόπιαντόπια κουζίνακουζίνα πουπου

ετοίµασανετοίµασαν οιοι γονείςγονείς……



�� ……αλλάαλλά καικαι µιαµια δεντροφύτευσηδεντροφύτευση στοστο χώροχώρο

τουτου σχολείουσχολείου πουπου βοήθησεβοήθησε νανα ριζώσειριζώσει ηη

συνεργασίασυνεργασία µαςµας ακόµαακόµα πιοπιο πολύπολύ..



�� ΌσοΌσο αφοράαφορά τοτο

πρόγραµµαπρόγραµµα, , 
οριστικοποιήθηκανοριστικοποιήθηκαν

τατα βιβλίαβιβλία ((τελικάτελικά

παραδοτέαπαραδοτέα) ) τουτου

παραµυθιούπαραµυθιού µαςµας

όπωςόπως καικαι τατα DVD DVD 
τουςτους..



�� ΑκόµαΑκόµα συζητήθηκεσυζητήθηκε καικαι αποφασίστηκεαποφασίστηκε πώςπώς

θαθα γίνειγίνει ηη τελικήτελική παρουσίασηπαρουσίαση στηνστην ΙσπανίαΙσπανία

αλλάαλλά καικαι ηη τελικήτελική αξιολόγησηαξιολόγηση τουτου

προγράµµατοςπρογράµµατος



�� ΤέλοςΤέλος πρινπριν αποχωρήσουµεαποχωρήσουµε απόαπό τηντην

ΤουρκίαΤουρκία είχαµεείχαµε τηντην ευκαιρίαευκαιρία νανα

επισκεφθούµεεπισκεφθούµε τοτο κέντροκέντρο τηςτης ΟρθοδοξίαςΟρθοδοξίας, , 
τοτο ναόναό τηςτης ΑγίαςΑγίας τουτου ΘεούΘεού ΣοφίαςΣοφίας……

















�� ΜεΜε δέοςδέος, , ευλάβειαευλάβεια, , συγκίνησησυγκίνηση αλλάαλλά καικαι

απογοήτευσηαπογοήτευση γιαγια τηντην κατάστασήκατάστασή τουτου

κλείνονταςκλείνοντας έτσιέτσι τοτο ταξίδιταξίδι µαςµας στηνστην ΤουρκίαΤουρκία..


