
Τουρκία: Ο παράδεισος 
της Ανατολής



Βρίσκεται στην ΝΔ Ασία και συνορεύει με την 
Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιράν, Ιράκ, κ.α.



Είναι ένας εύκολος προορισμός, αφού κανείς 
μπορεί να πάει εκεί είτε με αεροπλάνο είτε με 
καράβι. Η χώρα περιλαμβάνει σιδηροδρομικό 
δίκτυο και δρόμους σε άριστη κατάσταση.



Υπάρχουν πολλά μέρη που μπορεί να επισκεφτεί κανείς 
στην Τουρκία. Οι φυσικές ομορφιές της, τα παραδοσιακά 
φαγητά της αλλά και τα μαγευτικά αξιοθέατά της θα σας 

μαγέψουν!!!



Με το που πατήσετε το πόδι σας στην Τουρκία, πηγαίνετε 
στην αγορά. Λαμπερά υφάσματα, όμορφα χρυσαφικά και 

μαγευτικές μυρωδιές θα σας αποπλανήσουν!!!



Ένα από τα γνωστότερα αξιοθέατα είναι το Τοπ Καπί: 
ανάκτορο στην Κωνσταντινούπολη. Αποτελούσε επίσημη 

κατοικία των σουλτάνων, ενώ σήμερα είναι μουσείο.



Και το μουσείο και το παλάτι αξίζουν τον κόπο να τα δείτε. 
Παλαιότερα ονομάζονταν Γενί Σαράι, δηλαδή νέο παλάτι.



Εδώ έχει γυριστεί και το γνωστό μας σίριαλ « Σουλεϊμάν, ο 
Μεγαλοπρεπής», το οποίο είχε τεράστια επιτυχία και στο εξωτερικό.



Αγιά Σοφιά: Ένα από τα μεγαλύτερα βυζαντινά 

αρχιτεκτονικά δημιουργήματα. Ναός αφιερωμένος στην 
Σοφία Του Θεού.



Ανεγέρθηκε από τους Ανθέμιο και Ισίδωρο τον 6ο

αιώνα.



Καππαδοκία: η χώρα των όμορφων αλόγων.



Στα σπίτια που είναι κυριολεκτικά λαξεμένα πάνω 
στους βράχους, ζούσαν παλαιότερα Έλληνες.



Σήμερα αυτά τα σπίτια είναι μουσεία και 
ξενοδοχεία.



Σμύρνη
Χτισμένη στο μυχό του μεγάλου ομώνυμου κόλπου. Το 

λιμάνι της είναι το μεγαλύτερο της Τουρκίας.



Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας. Σήμερα δεν 
θυμίζει καθόλου την παλαιά, ελληνική Σμύρνη.



Έφεσος: μια από τις σημαντικότερες ιωνικές πόλεις 
στα μικρασιατικά παράλια.



Επισκεφθείτε τον ναό της Άρτεμης αλλά και τα ερείπια του 
αρχαίου θεάτρου, που κάθε χρόνο συγκεντρώνουν χιλιάδες 

τουρίστες.



Τροία
Η γνωστή σε όλους μας αρχαία πόλη της Μ. Ασίας στα 

παράλια του Ελλησπόντου.



Το 1870 ο Ερρίκος Σλήμαν ανάσκαψε την περιοχή και την 

ανακάλυψε. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να την 
επισκεφθείτε.



Αλικαρνασσός ή Μπόντρουμ 
Μεγάλη πόλη της Τουρκίας στις ακτές του Α Αιγαίου.



Το όνομά της το πήρε από το περίφημο κάστρο της που 

παλαιότερα ήταν φυλακή.



Στο Μπόντρουμ έχουν γυριστεί επίσης πολλά τουρκικά σίριαλ, που 

αναδεικνύουν τις ομορφιές του, όπως: Έρωτας και Τιμωρία, Πειρασμός.



Αν επισκεφθείτε την Τουρκία μην ξεχάσετε να πάτε 
στο Pamukkale- κάστρο από βαμβάκι.



Το Pamukkale αποτελείται από χιόνι και πάγο αλλά ποτέ 
δεν λειώνει, λόγω της ηφαιστειογενούς δράσης.



Αν θέλετε, λοιπόν να κολυμπήσετε σε παγωμένα νερά 
χωρίς να κρυώσετε, επισκεφθείτε το Pamukkale που 

βρίσκεται στην ΝΔ Τουρκία.



Από μια επίσκεψη στην Τουρκία δεν θα πρέπει να 
λείπει και «ο χορός των Ντερβίσηδων».



Είναι χορός που χρειάζεται υπομονή και πίστη για να 
μπορέσει κανείς να τον χορέψει. Σήμερα πιστεύεται ότι με 
τον χορό αυτό μπορεί κανείς να έρθει πιο κοντά στον Θεό.



Η Τουρκία είναι επίσης γνωστή για τις όμορφες παραλίες 
της. Οι πιο γνωστές είναι η Kulaner και η Yerminas που 

φημίζονται για τα καθαρά νερά τους.



Οι γεύσεις που επικρατούν στην Τουρκία είναι κυρίως 
πιπεράτες και καυτερές. Κυριαρχούν το τσίλι, το αλάτι, το 

πιπέρι και άλλα μπαχαρικά.



Παρακάτω ακολουθούν οι πιο νόστιμες συνταγές 
της Τουρκίας.



Το καλύτερο γλυκό της Τουρκίας είναι ο μπακλαβάς με 
φιστίκι. Γευτείτε τον και δεν θα το μετανιώσετε.



Salgam: Το πιο δροσιστικό ποτό που έχετε 
δοκιμάσει. Περιέχει καρώτο, νερό και αλάτι.



Το τσάι είναι το πιο γνωστό ρόφημα στην Τουρκία. Πίνεται 
και κρύο και ζεστό. Λένε ότι οι Τούρκοι πίνουν 3-5 φορές 

την ημέρα τσάι!



Τα γνωστά μας ντολμαδάκια είναι ένας από τους 
κυριότερους μεζέδες των Τούρκων. Τρώγονται με πολλές 
παραλλαγές όπως με γιαούρτι, με κιμά, με λάχανο, κ.α.



Lahmacum: Η τούρκικη πίτσα. Ανατολίτικο πιάτο 
με πικάντικη σως και τραγανό φύλλο.



Manti: Μικρά ζυμαρικά με σκόρδο ή πατάτα ή κιμά. Η 

συνταγή προέρχεται από την Μογγολία.



Όπως λοιπόν και εσείς καταλαβαίνετε, η Τουρκία 
είναι ένα μέρος που αξίζει να επισκεφθείτε…



Σας ευχαριστώ για την προσοχή 
σας, η μαθήτρια της  Β’ 
Γυμνασίου Παμφίλων: 
Λαμπρινού Καλλιόπη


