
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. 
 

     Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε 
και πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Σερρών στη βασιλίδα των πόλεων, στην 
Κωνσταντινούπολη, από τις 7 ως τις 10 Ιουλίου  2014.  

     Μέλη του Συνδέσμου και φίλοι του περιηγήθηκαν και απέτισαν φόρο τιμής στους τόπους που πάλλεται  
μαχόμενη η καρδιά της ελληνικής παιδείας και του ορθόδοξου οικουμενικού πολιτισμού. Γνώρισαν από κοντά 
τη βυζαντινή και σύγχρονη Κωνσταντινούπολη μέσα από ένα πρόγραμμα επιλεγμένων επισκέψεων και 
ξεναγήσεων,  που σχεδίασε η Πρόεδρος του Συνδέσμου, κα Σ. Ζέττα, με την πολύτιμη εποπτεία της Σχολικής 
Συμβούλου Φιλολόγων Ν. Σερρών, κας  Π. Τζιώκα, η οποία και συμμετείχε στην εκπαιδευτική αυτή 
περιήγηση.  

     Ξεκινώντας από την περιδιάβαση στα Θεοδοσιανά τείχη της Πόλης, τα μέλη του Συνδέσμου μεταφέρθηκαν 
στο ιστορικό παρελθόν της Κωνσταντινούπολης, ψηλάφησαν επώδυνες μνήμες, συνομίλησαν με τους θρύλους 
της Άλωσης στην Κερκόπορτα, στη μονή της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί και συναισθάνθηκαν την 
αγωνία και τη συγκίνηση των Βυζαντινών, ψάλλοντας όλοι μαζί τον Ακάθιστο Ύμνο στην Παναγία των 
Βλαχερνών.  

 

Ο σύνδεσμος Φιλολόγων στην Αγιά-Σοφιά 

     Οι επισκέπτες προσκύνησαν το ανυπέρβλητο μνημείο του ορθόδοξου ελληνικού Βυζαντινού πολιτισμού, 
την Αγία –Σοφία, και θαύμασαν τα μοναδικά ψηφιδωτά που έχουν αποκαλύψει οι προσπάθειες 
αποκατάστασης του μνημείου. Ολοκλήρωσαν τη γνωριμία με την ανυπέρβλητη βυζαντινή αγιογραφία με τα 
μοναδικά παγκοσμίως ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες της Μονής της Χώρας, και καταδύθηκαν στις 
εντυπωσιακές βασιλικές δεξαμενές του Υδραγωγείου.  



     Στη συνέχεια διδάχτηκαν από τη μελέτη των εκθεμάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Κωνσταντινούπολης, στο οποίο αποτυπώνεται η μακραίωνη παρουσία του Ελληνισμού στην περιοχή, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα αρχαιολογικά ευρήματα της Τροίας και της Βόρειας Κύπρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος, τα Μέλη του ΔΣ, η Σύμβουλος Φιλολόγων με καθηγητή φιλόλογο του Ζωγράφειου. 

 

Μέλη του ΔΣ και η Σύμβουλος Φιλολόγων με τη Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ζάππειου. 

     Μοναδικές στιγμές στους συμμετέχοντες περιηγητές πρόσφερε η επίσκεψη στα σχολεία της 
Κωνσταντινούπολης, το Ζωγράφειο και το Ζάππειο, τα οποία επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στο Σύνδεσμο 
Φιλολόγων και ξενάγησαν τα μέλη του στους  ιστορικούς χώρους και τις αίθουσες διδασκαλίας, προσφέροντας 
ζεστή ελληνική φιλοξενία. Στα εκπαιδευτικά αυτά ιδρύματα, σύμβολα της ελληνικής εκπαίδευσης της Πόλης, 
μαχόμενοι Έλληνες εκπαιδευτικοί αγωνίζονται να μεταλαμπαδεύσουν την ελληνική παιδεία, τη γλώσσα, τη 
θρησκεία και τον πολιτισμό. Άξιοι θαυμασμού για το ζήλο και την άοκνη προσπάθεια τους τόσο οι Διευθυντές 



των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κ.  Γ. Δερμεντζόγλου του Ζωγράφειου και κα. Ευαγγ. Καναριά του Ζαππείου, 
όσο και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τους λιγοστούς πια ορθόδοξους μαθητές. 

 

    Η θεολογική Σχολή της Χάλκης, στο λόφο της Ελπίδας, στο πανέμορφο νησί των Πριγκιποννήσων, άνοιξε 
τις πύλες της και υποδέχτηκε τα μέλη του Συνδέσμου, που προσκύνησαν πρώτα στον Ιερό Ναό της Αγίας 
Τριάδας και ξεναγήθηκαν στη συνέχεια στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους της ιστορικής Σχολής.      

     Το οδοιπορικό στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Πόλης και του Ελληνισμού ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη 
στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή στο Φανάρι, που ιδρύθηκε πριν από 560 χρόνια για να 
στηρίζει την εκπαίδευση των Ελλήνων ορθόδοξων. Η υποδοχή και η περιήγηση στους χώρους της Σχολής 
προσέφερε μοναδικές συγκινήσεις στους εκπαιδευτικούς, καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε Έλληνα 
που υπηρετεί την εκπαίδευση. 



 

Η Πρόεδρος με μέλη του Συνδέσμου και φίλους του στο Πατριαρχείο. 

 

     Κορυφαία στιγμή της εκπαιδευτικής προσκυνηματικής αποστολής του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Σερρών  
υπήρξε η επίσκεψη στο Φανάρι, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και η συνάντηση με τον Παναγιότατο 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος προσέφερε απλόχερα τον φωτισμένο λόγο  και την 
ευλογία του στα μέλη του Συνδέσμου. 



 

     Κλείνοντας την αποφώνησή της η Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σύλια Ζέττα προς τον Πατριάρχη τόνισε 
ιδιαίτερα: « Ως Έλληνες φιλόλογοι δεν θα μπορούσαμε να μην επισκεφτούμε την Κωνσταντινούπολη και το 
Πατριαρχείο, καθώς οι δεσμοί τους με την εκπαίδευση και την ιστορία της πόλης των Σερρών είναι 
στενότατοι, αφού η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Κωνσταντινούπολης και ο Ελληνικός Όμιλος Φιλολόγων 
Κωνσταντινούπολης προσέφεραν σημαντικές δωρεές για την ίδρυση σχολείων στις Σέρρες, στα οποία εμείς 
υπηρετούμε». 

     Αποχαιρετώντας την βασιλίδα των πόλεων, μαγεμένοι με τις εικόνες του Βοσπόρου αλλά και 
αναβαπτισμένοι στα νάματα του Ελληνορθόδοξου πολιτισμού και της οικουμενικής ιστορίας μας, πήραμε το 
δρόμο του γυρισμού με την υπόσχεση να επιστρέφουμε πάντα εκεί, πάντα στην Πόλη. 

 

 

Σύλια Ζέττα 

Πρόεδρος ΔΣ Συνδέσμου Φιλολόγων Ν.Σερρών 

 


