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ΧΑΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Φόρουμ Κων/νου

Ιππόδρομος
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Σφήνα
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 To αυτοκρατορικό θεωρείο

 Η Σφήνα του Ιπποδρόμου
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Η στήλη του 
Κων/νου σήμερα
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 Το Φόρουμ του Θεοδοσίου σήμερα
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Βασιλική Κινστέρνα του Ιουστινιανού 9

H Βασιλική Κινστέρνα, γνωστή πλέον
ως Γερεμπατάν Σαράι είναι η
μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού
που κατασκευάστηκε στην
Κωνσταντινούπολη
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Οι δύο κίονες με το κεφάλι της Μέδουσας 
προέρχονται από κάποιο νυμφαίο και οι δύο 
κεφαλές τοποθετήθηκαν από τον Ιουστινιανό 

επίτηδες ανάποδα και λοξά .



 

Επταπύργιο, Θαλάσσια και Χερσαία Τείχη, η Χρυσή Πύλη

Κάστρα Ευρωπαϊκών και Ασιατικών ακτών



Επταπύργιο
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Επιγραφή του δεξιά εικονιζομένου πύργου.

. 
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Πύργος των Χερσαίων τειχών, ο 4ος

στα βόρεια της πύλης του Ρυσίου –
Πολυανδρίου

Θεοδοσιανά είναι τα 
τείχη με τα οποία τείχισε 

ο Θεοδόσιος Β’ την 
Κωνσταντινούπολη



 Η κατασκευή τους ξεκίνησε το 408 και απέκτησαν την τελική τους 
μορφή το 447

 Η μόνη φορά που 

παραβιάστηκαν 

από εχθρό ήταν 

το 1453 από τους 

Οθωμανούς

Τα Χερσαία Τείχη πριν την 
αναστήλωσή τους

Αναπαράσταση Χερσαίων Τειχών
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Η Χρυσεία ή Χρυσή Πόρτα ήταν η επίσημη είσοδος των 
αυτοκρατόρων, όταν επέστρεφαν από τις εκστρατείες τους. Η 
επικρατέστερη εκδοχή την θέλει να κτίστηκε μαζί με τα τείχη, 
στα 413 από τον Θεοδόσιο τον Μικρό. Στα αριστερά της 
κεντρικής πύλης η επιγραφή: «Πολλά   τα έτη των βασιλέων» και 
στα δεξιά  «Ο Θ(εός) καλώς ήνεγκεν σε». 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΡΥΣΗΣ ΠΥΛΗΣΧΡΥΣΗ ΠΥΛΗ ΣΗΜΕΡΑ
15



16

Μία από της πύλες που είναι γνωστή για το τραγικό 
της ρόλο στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 
1453. Η παράδοση λέει ότι από εδώ μπήκαν οι 

Τούρκοι.  
Ήταν μικρή πόρτα από όπου έμπαιναν τα τσίρκα

(circus + πόρτα) και την ημέρα της Άλωσης έμεινε 
ανοιχτή.
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Κάστρο ενσωματωμένο στα τείχη της 
Κωνσταντινούπολης δίπλα στη χρυσή 

πύλη
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Από το ύψος των 55 μέτρων του ,διάτρητος από τα 40 
παράθυρα στην βάση του, ο μεγαλύτερος θόλος που γνώρισαν 
ποτέ η Αρχαιότητα και οι Μέσοι Χρόνοι, καλύπτει ελαφρά 
,χωρίς να σκιάζει ,τον εσωτερικό φωτεινότατο χώρο, σύμβολο 
της Εν Χριστώ δημιουργίας και ταυτόχρονα της εγκόσμιας 
ισχύος της αυτοκρατορίας του Ιουστινιανού. 
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 Ο χώρος στέψης των βυζαντινών αυτοκρατόρων περίπου στο 
κέντρο της Αγια-Σοφιάς. 23

http://3.bp.blogspot.com/_RygWk9kcU_I/TGRSU2fZ-JI/AAAAAAAAASs/KPvLGPCP-dk/s1600/IMGP3928.JPG


Μυστήριο για τους Τούρκους είναι και 
το μεγάλο αποτύπωμα από πέλμα 
κάποιου μεγάλου ζώου, ίσως 
ελέφαντα, ου ενώ και εδώ έχουν 
διαδοθεί κάποιες εσχατολογικές 
ιστορίες. Σύμφωνα με τους Τούρκους το 
αποτύπωμα αυτό που υπάρχει στην 
νοτιοδυτική πλευρά του θόλου είναι 
από το άλογο του Μωάμεθ του 
Πορθητή, αλλά το ερώτημα είναι πώς 
το άλογο πάτησε στο σημείο αυτό που 
βρίσκεται ψηλά προς τον θόλο.
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Ο παπάς Λευτέρης 
Νουφράκης

«Ένας Κρητικός παπάς, αληθινό παλικάρι, ο 
παπα-Λευτέρης Νουφράκης το Γενάρη του 1919 
λειτούργησε κάτω από τους χιλιόχρονους θόλους 
της Αγια-Σοφιάς» 25
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❖Γνωστή σήμερα ως 

Καριγιέ Τζαμί υπήρξε 

ελληνικό χριστιανικό 

μοναστήρι στην 

Κωνσταντινούπολη. 

❖Χτίστηκε το διάστημα 1077-

81 από την Μαρία Δούκαινα.

❖Συλήθηκε και λεηλατήθηκε 

από τους Οθωμανούς κατά 

την Άλωση της 

Κωνσταντινουπόλεως.
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ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΣΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΚΧΟΥ
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❖Η μονή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου ήταν 

ελληνικό χριστιανικό μοναστήρι στην 

Κωνσταντινούπολη, σήμερα αποτελεί τέμενος 

με το όνομα Κιουτσούκ Αγιασοφιά Τζαμί.

❖χτίστηκε από τον Ιουστινιανό Α' και την 

γυναίκα του Θεοδώρα.

❖Η κάτοψη είναι εξωτερικά ορθογώνια και 

εσωτερικά οκταγωνική, ενώ ο ναός καλύπτεται 

με μεγάλο τρούλο. 
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 Βρίσκονταν : ο Ιππόδρομος 
και τα γειτονικά παλάτια

 Τα Λουτρά του Ζευξίππου, το 
αυτοκρατορικό φόρο ή 
Αυγουσταίον

 Οι εκκλησίες της Αγίας 
Σοφίας, της Αγίας Ειρήνης και 
αργότερα του Αγίου Ιωάννου 
του Διιπίου στα 
βορειοανατολικά και οι Άγιοι 
Σέργιος και Βάκχος στα 
νοτιοανατολικά, η Μέση οδός, 
η κεντρική λεωφόρος της 
Πόλης

Ιερό ή Μέγα Παλάτι
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Χαλκή Πύλη
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Χαλκή πύλη λέγεται η κύρια είσοδος του Μεγάλου 
Παλατιού της Κωνσταντινούπολης που 
ονομάστηκε έτσι είτε λόγω των επιχρυσωμένων 
ορειχάλκινων κεραμιδιών της σκεπής της, είτε 
λόγω των χάλκινων πυλών της. 



ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΤΙΟΥ

ΒΟΥΣ & ΛΕΩΝ

ΠΑΛΑΤΙ ΒΟΥΚΟΛΕΟΝΤΟΣ  19αι. μ.Χ.

ΠΑΛΑΤΙ ΒΟΥΚΟΛΕΟΝΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
36

Το όνομά <<Βουκολέοντας>> 

συνδέεται με μία μαρμάρινη 

γλυπτή σύνθεση που ήταν 

τοποθετημένη στην αποβάθρα 

του λιμανιού και παρίστανε ένα 

βόδι και ένα λιοντάρι

Το μόνο κτίριο του Μεγάλου 

Παλατιού που στέκεται μέχρι 

σήμερα

Ήταν συγκρότημα ανακτόρων 

δίπλα στη θάλασσα που διέθετε 

δικό του λιμένα
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Θεολογική Sχολή Χάλκης 38
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ της ΧΑΛΚΗΣ
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τρούλος
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Παραίνεση Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα 
προς επίδοξους συγγραφείς  βιβλίου για την 
Κωνσταντινούπολη

“Είναι δύσκολο έργο ένα βιβλίο για την Πόλη. Είναι σφραγισμένο 
με επτά σφραγίδες και δεν ανοίγει εύκολα τις σελίδες του. Και 
μόνο για να βρεις αυτό το βιβλίο θα γυρίζεις και θα γυρίζεις την 
Πόλη, χωρίς να ομιλείς. Θα ανεβαίνεις και θα κατεβαίνεις 
λόφους. Θα προχωρήσεις σε καλντερίμια, θα σταματήσεις σε 
πόρτες χορταριασμένες που δεν πατούν πόδια ανθρώπων, θα 
ζητήσεις παλιά αρχοντικά και κονάκια που έχουν μέσα τους σκιές 
του παρελθόντος και θα μπεις σε αυλές τουρκικών σπιτιών, θα 
φέρεις γύρα την πόλη, με τα πόδια και με την σκέψη και θα την 
σφίγγεις στην αγκαλιά σου και θα την φιλείς σαν τα τρία νερά του 
Κερατείου, του Βοσπόρου και της Προποντίδας που καταφιλούν 
τις ακρογιαλιές της , ώσπου να αρχίσεις να ακούς φωνές 
μυστικές. Αλλά και πάλι δεν θα έχεις γυρίσει την πρώτη σελίδα”.


