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Το εκπαιδευτικό ταξίδι στην Istanbul πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από την 8η Δεκεμβρίου έως και την 11η Δεκεμβρίου. 
Συμμετείχαν 45 φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ετών και ιδιαίτερα του Α’ έτους. Η περιήγηση περιελάμβανε την επίσκεψη 
στην περιοχή του Σουλτάν Αχμέτ (Αγία Σοφία, Μπλέ Τζαμί, Κινστέρνα, Καθιστικό), την πορεία μέχρι την περιοχή Εμίνονού 
(προβλήτα μπροστά στο Γιενί Τζαμί, την Αιγυπτιακή Αγορά και την γέφυρα του Γαλατά), την περιήγηση στον πεζόδρομο Isti-
clal caddeci (οδός Ανεξαρτησίας), την επίσκεψη της έκθεσης Becoming Istanbul στο κτίριο Σινιόσογλου (SALT Beyoglou), την 
ανάβαση του Κεράτιου Κόλπου, το οθωμανικό νεκροταφείο, την Ασιατική πλευρά (Σκούταρη), την πλεύση στον Βόσπορο.
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης αλλά και του ταξιδιού έγιναν σύντομες αναφορές για τις έννοιες και τα στοχαστικά 
περιεχόμενα των εννοιών: περιοχή, όριο, πλατεία, διάβαση, αστική πυκνότητα, έκταση, κατώφλι, πολιτισμικό πεδίο, ιστορία, 
τοπικότητα, αρχιτεκτονική, τοπογραφία, ορίζοντας, αστική ταυτότητα. 

The educational voyage to the city of Istanbul/Turkey, was realised between te 8th and 11th of December. 45 students were 
participate. The tour into the city include the visit to the area of Sultan Ahmed (AgiaSofia, Blue Mosque, The underground Tank/
Kinsterna and a formation of benches between the monuments), a walk towards Eminonu (the jetty in front of the YeniChami 
Mosque, the Egyptian Market (spice market) and the Galata Bridge), a walk through the Isticlal road, a visit to the exhibition 
“Becoming Istanbul” situated at the old Siniosoglou Building (SALT Beyoglou), the drifting by the Halic Bay, the Ottoman grave-
yard, the Asian side of Bosporus and a cruise to the Bosporus.
During the tour and the voyage  there were some short lectures in order to identify the core meaning of concepts such as: the 
area, the limit, the public square, the crossing, the urban density, the turning point (referring to urban phenomena), the cultural 
field, history, locality, architecture, topography, horizon, urban identity.

ΠΟΛΗ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ, THE CITY, THE MONUMENTS, LIFE RITUALS, FACTS, ART,
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, GEOGRAPHY, TOPOGRAPHY, IDENTITY.
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