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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Σάββατο μεσημέρι 3/2 – Τρίτη βράδυ 6/2/2018 

Ξεναγεί η Μαριάννα Κορομηλά, συνοδεύουν η Εύα Βόγια και τοπικός ξεναγός  

 

Για την εορτή του Μεγάλου Φωτίου, Λειτουργία με Πατριαρχική Χοροστασία 

στη Μονή της Αγίας Τριάδας – Θεολογική Σχολή της Χάλκης στις 6 Φεβρουαρίου 

 

 
Η Μονή της Αγίας Τριάδας - Θεολογική Σχολή Χάλκης στον πευκόφυτο λόφο 

που αντικρίζει την πυκνοκτισμένη μικρασιατική πλευρά της Κ/Πολης 

 

 
Ο άγιος και ισαπόστολος Φώτιος, Πατριάρχης Κ/Πόλεως, 858-867 και 877-888, θεωρείται ο κτήτωρ-ιδρυτής  

της Μονής της Αγίας Τριάδας στη Χάλκη των Πριγκιποννήσων.  

Εκτός των άλλων, του χρωστούμε την περίφημη Μυριόβιβλο, το ανθολόγιο των 280 έργων της αρχαίας 

γραμματολογίας, όπου αναλύει περιληπτικά ή και εκτενώς πολλά από τα έργα που έχουν χαθεί. 



Αναχώρηση με Aegean το Σάββατο 3/2 στις 13:25. Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο «Βενι-

ζέλος» μία ώρα πριν. Άφιξη στην Πόλη στις 16:00 τοπική ώρα (από πρόπερσι έχουμε μία 

ώρα διαφορά με την Τουρκία τους χειμωνιάτικους μήνες).  

Διαμονή τρεις νύχτες στο Double Tree by HILTON- Istanbul Moda στην ασιατική πλευρά 

της Πόλης, στο προάστιο Μόδι της Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ. Μείναμε το καλοκαίρι και το 

βρήκαμε πολύ ικανοποιητικό. Είναι πολύ κοντά στην αποβάθρα των πλοίων και δυο βήματα 

από το ιστορικό κέντρο της Χαλκηδόνας, όπου και το γραφικό παζάρι τροφίμων. Υπάρχει η 

δυνατότητα για δωμάτια με θέα στη Θάλασσα του Μαρμαρά (με πρόσθετο κόστος).   

Επιστροφή στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης 6/2. Αναχώρηση με Aegean στις 22:20 – άφιξη 

στην Αθήνα στις 23:05 (τοπική ώρα). 

 

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με βάση την εορτή και τον εκκλησιασμό μας στη Χάλκη, 

εξάλλου αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οργανώσαμε το προσκυνηματικό τετραήμερο. Θα 

πάμε μέχρι τη Χάλκη με ειδικά ναυλωμένο καραβάκι, επειδή δεν ταιριάζουν οι ώρες των κα-

νονικών δρομολογίων, και θα αφιερώσουμε την ημέρα στο νησί. Ελπίζουμε να μας ευνοήσει 

ο καιρός! 

Κατά τα άλλα 

Σάββατο 3/2. Φτάνοντας στην Πόλη κι αφού περάσουμε με περισσή υπομονή τον έλεγχο των 

διαβατηρίων, θα πάμε με πούλμαν στο ξενοδοχείο μας στην ασιατική πλευρά. Η διαδρομή θα 

πάρει πάνω από μία-μιάμιση ώρα, λόγω κυκλοφοριακού. Αν φτάσουμε στην ώρα μας και 

περάσουμε σχετικά γρήγορα τα διαδικαστικά, προγραμματίζουμε μία επίσκεψη στο Ρωμαίικο 

Γηροκομείο στο Μπαλουκλί (που βρίσκεται κοντά στο Αεροδρόμιο).   

Κυριακή 4/2. Ημέρα αφιερωμένη στην εντός των τειχών Πόλη, όπου θα πάμε με το καράβι 

της γραμμής για να απολαύσουμε το μοναδικό θέαμα αυτής της θαλάσσιας διαδρομής. Θα 

επισκεφθούμε ορισμένα από το λιγότερο γνωστά βυζαντινά μνημεία και τις ελληνορθόδοξες 

εκκλησίες (στα Ψωμαθειά και αλλού).  

Δευτέρα 5/2. Αναχώρηση γύρω στις 8.45 για τη Νίκαια / İznik (υπό την προϋπόθεση ότι ο 

καιρός θα είναι καλός). Η παλαιά παραλιακή διαδρομή είναι 153 χλμ (με φέριμποτ θα 

διασχίσουμε τον Αστακηνό κόλπο / κόλπο της Νικομήδειας). Το τοπικό Μουσείο της Νίκαιας 

είναι προσωρινά κλειστό, αλλά έχουμε αρκετά άλλα να δούμε. Επιστροφή από τον αυτό-

κινητόδρομο 130 χλμ. Με την ευκαιρία: διαβάστε το βιβλίο του Αλέξανδρου Μασσαβέτα, 

Μικρά Ασία, το παλίμψηστο της μνήμης (εκδ. Πατάκης, 2015) όλο το πρώτο μέρος είναι αφιε-

ρωμένο σε αυτή την πολιτεία, που θεωρείται η καλύτερα διατηρημένη της Μικρασίας χάρη 

στα τείχη της. Θυμίζουμε ότι ο Μασσαβέτας θα μιλήσει για το βιβλίο του την Τετάρτη 6 Δεκ. 

στο Πανόραμα (είναι η απογευματινού επανάληψη) και θα πει πολλά για τη Νίκαια.  

Αν δεν το επιτρέψει ο καιρός, θα συνεχίσουμε τις περιηγήσεις μας στην Πόλη.  

Τρίτη 6/2. Χάλκη. Αν προλάβουμε στον γυρισμό, θα μείνουμε λίγη ώρα στην Πόλη. Στο 

Αεροδρόμιο «Ατατούρκ» πρέπει να είμαστε το αργότερο στις οκτώ το βράδυ.   

 

Για όσους ξεκινήσουν από τη Θεσσαλονίκη  

Οι πτήσεις της Turkish δεν βολεύουν ούτε στον πηγαιμό ούτε στον γυρισμό. Η Εύα Βόγια θα 

έχει εξασφαλίσει εισιτήρια με το λεωφορείο της γραμμής, το οποίο είναι καλό. Η διάρκεια 

της διαδρομής είναι περίπου 9 ώρες. Την ομάδα θα συνοδεύσει η ίδια η Εύα. Αναχώρηση από 

Θεσσαλονίκη στις 3/2 στις 10:00 το πρωί. Αναχώρηση από την Πόλη για τη Θεσσαλονίκη 

στις 6/2 στις 18:00 το απόγευμα. Αν θέλει κάποιος μπορεί να έρθει στην Αθήνα και να 

ακολουθήσει την αθηναϊκή ομάδα. Οτιδήποτε αποφασίσετε, πρέπει να το δηλώσετε με την 

εγγραφή. Αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν εκ των υστέρων.   

 

Εγγραφές από τη Δευτέρα 27/11/2017 
Στείλτε Email στο info@apan.gr δηλώνοντας και τα σχετικά (Αθήνα-Αθήνα, ή Θεσσαλονίκη-

Θεσσαλονίκη, δίκλινο με ποιόν, δωμάτιο με θέα στη θάλασσα). Αν θέλετε να έρθετε από τη 

Θεσσαλονίκη στην Αθήνα αεροπορικά, συνεννοηθείτε με το τουριστικό γραφείο Voya Travel, με 

το οποίο οργανώνουμε το τετραήμερο. Το γραφείο είναι στην οδό Βενιζέλου 1, στη 

Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310-272.830.  



Τα ταξίδια του Πανοράματος γίνονται αποκλειστικά για τα πανοραμικά μέλη και τους συνδρο-

μητές του Αρχείου. Οι βασικοί όροι είναι η τήρηση των ωραρίων, τα κινητά να είναι κλειστά (ή 

σιωπηλά, αλλά να μην μιλούν στο κινητό οι ταξιδιώτες όταν είναι μαζί η ομάδα, ακόμα και στο 

πούλμαν ή στο εστιατόριο) και, βεβαίως, η καλή διάθεση και το ομαδικό πνεύμα.  

 

Για το τριήμερο στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη (2-4 Μαρτίου) προτεραιότητα έχουν όσοι παρακο-

λουθήσουν τις διαλέξεις που θα γίνουν τον Ιανουάριο στο Πανόραμα με ομιλητή τον Αναστάσιο 

Τάντση. Οι διαλέξεις και οι ξεναγήσεις θα επαναληφθούν στη Θεσσαλονίκη για τους πανορα-

μικούς φίλους της Βόρειας Ελλάδας.   

 

  
           

   

      
  

 

 
 

Σχηματικός χάρτης του Νομού Κ/Πόλεως / İstanbul İli με τους 38 δήμους (ευρωπαϊκούς και ασιατικούς), 

όπως διαμορφώθηκαν από την πρόσφατη διοικητική ανακατάταξη: συγχώνευση ορισμένων παλαιών δήμων ή και 

απόσχιση πυκνοκατοικημένων περιοχών από παλαιότερους δήμους και δημιουργία νέων.  

Καταλαμβάνει έκταση 5.343 τετρ. χλμ. Επίσημα στατιστικά για το 2016: 14.804.116 κάτοικοι. 

Ανακατάταξη το 2004: ολόκληρος ο νομός με τους 38 δήμους έχει περιληφθεί στον Μητροπολιτικό Δήμο Κ/Πόλεως / 

İstanbul Büyük Belediyesi (İBB). 

Είναι η μοναδική μεγάπολη στον κόσμο που εκτείνεται σε δύο ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία. Χωρίζεται από το 

Στενό του Βοσπόρου. Συνδέεται με τρεις οδογέφυρες στον Βόσπορο και την πρόσφατη υποθαλάσσια σήραγγα της 

Προποντίδας / Θάλασσας του Μαρμαρά, για το Metro Marmaray. 

 

ΑΠΑΝ  apan.gr 

 

 
Παϊτόνι στη Χάλκη,  

όπου απαγορεύεται  

η κυκλοφορία αυτοκινήτων.   

 

Για τον Πατριάρχη Φώτιο θα βρείτε εμπεριστατωμένο κείμενο στην ελληνική έκδοση της Ορθόδοξης Ουικιπίντια: 

Φώτιος Α΄ ο Μέγας 

https://el.orthodoxwiki.org/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CE

%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82 
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